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Maandagmorgen briefing (Week 35, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 06-09-2011
Eindelijk begint het bij de rest van de wereld door te dringen dat de ―Eurocrisis‖ niet een crisis in de ―staatsverschulding‖ is, maar een ―Euro-ZombieBanken-Crisis‖. Vergeet staatsschuld, er gaat een nieuwe ronde van directe
―bail-outs‖ voor banken komen. Waar het Euro-reddingsfonds (European
Financial Security Facility (EFSF)) als een slechts matig overtuigend decor
diende om te verhullen dat niet Griekenland, Portugal of Ierland direct werden
geholpen, waarbij als voetnoot dat bijvoorbeeld de Ierse regering door de
―Euro-partners‖ ongekend onder druk werd gezet om miljarden staatsgeld in de
failliete banksector te pompen om de ―exposure‖ van banken op het Europese vaste land tot een minimum te
beperken, maar de houders van staatsschuld en alle financiële producten die gekoppeld zijn aan genoemde
staatsobligaties, is nu het lek boven water. De Europese financiële sector is dood. De hedge-fund-haaien
hebben de aanval al ingezet op wankele banken als Unicredit en Societe General, en meer volgen. Onder
ultra-fractional banking (fractional banking gekoppeld aan derivaten) lijkt de fiat Euro een voortijdig Weimareinde te vinden. De keizer heeft geen kleren meer aan, zoals de CEO van de in de Verenigde Staten voor
―bedrog‖ met CDO‘s aangeklaagde Deutsche Bank Josef Ackermann schetst. In een wereld waarin energie
duur wordt, heeft een systeem dat alleen nog maar groeit op basis van schuld geen plaats meer.Vol Franse
grandeur werd de overwinning van de Libische rebellen ―overgangsraad‖ gevierd door de contactgroep voor,
of vrienden van, Libië. De bevroren Libische miljarden op Europese en Amerikaanse banken werden weer
vrijgegeven, er werd gepraat over de ―opbouw‖ van Libië en wie mogelijk zijn steentje, in de vorm van
contracten voor de bouw of in de vorm van concessies in olie- en gaswinning, kan bijdragen aan het nieuwe
Libië. De Franse president Sarkozy beleefde zijn ―mission accomplished‖ moment voor ―zijn‖ zorgvuldig
voorbereide humanitaire interventië.In Libië zelf moeten de overwinnaars van genoemde ―overgangsraad‖
met hulp van het westen, dat gretig cash drukt voor de nieuwe Libische Centrale Bank, alle zeilen bijzetten
om werkelijk de macht te behouden. Nu Ghadaffi van het toneel is verdwenen, lijken stammen,
groeperingen, extremisten en andere belanghebbenden hun posities in te nemen voor een hernieuwde
krachtmeting om de macht in Libië. Daar bovenop beginnen de Libische vrijheidsstrijders een serieus PRprobleem te krijgen met hun vervolging van de zwarte bevolking van Libië, en blijken inderdaad jihadi‘s
vrolijk hoge militaire posities in het rebellenleger in te nemen.De NATO bombardeert ondertussen gewoon
verder want, zoals kampioen peop-verkoper van de NATO Anders Fogh Rasmussen weer vanuit zijn nek
vertelt, de troepen van Ghadaffi zijn nog steeds een gevaar voor de Libische bevolking.
Planet Gaza
De Gaza-strook tot het grootste openlucht-concentratiekamp ooit ombouwen is volledig legaal, de acties van
Israël in internationale wateren zijn legaal en het enteren van een bevoorradingsschip met burgers aan
boord door het Israëlische leger is ook legaal. Met hier en daar wat excessief geweld zoals een paar maal
personen in hun kruis schieten. De conclusies van het VN-onderzoek naar de dodelijk Israëlische overval op
een Gaza-vloot in 2010. Turkije, het land waar vrijwel alle slachtoffers die bij de actie vielen vandaan
kwamen, is not amused. Zo zeer zelfs dat op dit moment verschillende diplomaten naar huis kunnen, de
handel op een laag pitje komt te staan en we een krachtmeting te zien krijgen tussen de twee grootmachten
in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.
Palestijnse staat
Een diplomatieke crisis met een belangrijk (bijna) buurland is het laatste wat Israël kan gebruiken nu het alle
overtuigingskracht en lobby moet bijzetten om acceptatie van een Palestijnse staat door de VN te voorkomen. De teller tot nu: 140 landen zijn bereid om een Palestijnse staat op basis van de 1967 grenzen te
erkennen. Tegen zijn natuurlijk de EU en de VS. 20 september gaat het geheel in stemming komen. De klok
tikt.
Koerdistan
Terwijl in noord Irak Turkije en Iran gezamelijk optrekken tegen de Koerdische bewegingen PKK en PJAK.
Volgens de woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak, generaal-majoor Jeffery Buchanan,
coordineren de Amerikanen acties tegen de PKK samen met Turkije en Irak, maar de realiteit blijkt anders.
Turkije en Iran trekken structureel Irak‘s grenzen over om op opstandige Koerden te jagen, waarbij de beide
landen enige samenwerking kennelijk niet schuwen.Al is het op dit moment niet echt pais en vree tussen
Turkije en Iran aangezien de NATO een flink rader-station midden in de Koerdische gebieden wil
planten.IranDan is in Iran nu ook nog eens de Busher-kernreactor van Iran in gebruik genomen. Hoewel het
ding 12 september officieel ―voor geopend‖ wordt verklaard, levert het al een minimale 60 Megawat stroom
(van max 1000 Megawat). Iran speelt meteen de bal richting de nucleaire waakhond van de VN IAEA:
inspecties maar dan wel eindelijk van de sancties af.
Syrië
Nu langzaam de kanonnen richting Syrië draaien, laten de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China,
Zuid Afrika) bij monde van Rusland weten geen zin te hebben in een ―Libië‖ met Syrië. Geen ―humanitaire
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interventie‖ door de NATO. VN-opperhoofd Ban Ki Moon denkt daar, na het succes van de actie in Ivoorkust
en Libië, heel anders over en roept bijna op tot interventie.
Pijplijnistan
De Russen geven het startschot voor de Northstream-pijplijn.
10 jaar “war-on-terror(tm)”
...en het enige wat je krijgt is spam......Mumia Abu-Jamal week 35
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_35_2011/
Berichtje opgepikt over de „dood‟ van de Maitreya
september 09, 2011 By: silviavideler
Sommigen waren heilig overtuigd van het feit dat die rare Pakistaan die in Londen verblijf hield, de Maitreya
zou zijn, de langverwachte anti-christ. Maar per saldo, meer dan een pagina grote advertentie in de
Telegraaf, inmiddels zo‘n 30 jaar geleden en een foto van een ‗oosterling‘ in Kenia, is er niet uitgekomen,
plus natuurlijk een hoop gebral van die Schotse kwastenbederver Benjamin Creme.
Onderstaand berichtje vond ik op de site van Sherry Shriner: Is Maitreya Dead? Look for a possible change
of routes folks, from what I see and hear, Maitreya isn‘t coming!! He‘s been decimated by our Orgone. The
New Age camp has been very quiet and so has Benjamin Creme, they are shocked and numb by recent
events! Het is geenszins mijn bedoeling te gaan spotten met sommige mensen hun opvattingen, die zij met
stellige overtuiging de afgelopen decennia hebben gepredikt. Maar wordt het niet eens tijd dat dit soort
‗leraren‘ zich eens achter de oortjes gaan krabben of datgene wat zij als waarheid INGEVULD hebben, door
de tijd achterhaald wordt?

Updates: laatste nieuws Grieks bankroet
De onzekerheid over de financiële toekomst van Griekenland neemt toe. Ook andere Europese landen
hebben het moeilijk. Hieronder staat kort economisch nieuws uit Europa.
Verdeeldheid іn Duitse coalitie over euro
14.00 uur: De verhoudingen іn de Duitse regeringscoalitie staan op scherp vanwege de eurocrisis. De
liberale regeringspartij FDP spreekt openlijk over een mogelijk faillissement van Griekenland.
Bondskanselier Merkel hаԁ over dat onderwerp de regering een zwijgplicht opgelegd.
―Wе moeten met deze moeilijke situatie omgaan, maar niet door het opleggen van taboes‖, zei FDPparlementslid Bruederle.
Brief over scenario‟s Griekenland
13.50 uur: De Tweede Kamer vraagt een brief van minister De Jager waarin hij de scenario‘s voor
Griekenland op een rijtje zet. Daar moet ook іn staan wat er gebeurt als Griekenland failliet gaat en wat dat
Nederland gaat kosten.
Rehn: Grieks faillissement enorme gevolgen
12.02 uur: Eurocommissaris Olli Rehn van Economische Zaken waarschuwt voor een Grieks vertrek uit de
eurozone. ―Laat mе dit zeggen tegen mensen die vinden dat Griekenland beter af іѕ zonder de euro. Ik ben
het er erg mee oneens. Noch Griekenland, noch de eurozone zou dan beter af zijn.‖, zei hij tegen het
Europees Parlement. Rehn: ―Een faillissement οf vertrek uit de eurozone van Griekenland zou dramatische
economische, sociale en politieke gevolgen hebben. Niet alleen voor Griekenland, maar ook voor alle EUlanden en ook voor onze wereldwijde partners.‖
Sarkozy wil alles doen om Griekenland te redden
11.58 uur: De Franse president Sarkozy overlegt vanmiddag telefonisch met de Duitse bondskanselier
Merkel en de Griekse premier Papandreou over de situatie іn Griekenland. Volgens een woordvoerder van
het Franse kabinet wil Sarkozy er ―alles aan doen om Griekenland te redden‖.Sarkozy wil dat de afspraken
van juli voor een nieuw reddingspakket van Griekenland snel worden aangenomen. Na afloop van het
overleg volgt er verder geen verklaring van Sarkozy.
Mogelijkheid van Europese staatsobligaties onderzocht
10.10 uur: De Europese Commissie presenteert binnenkort verschillende scenario‘s om Europese
staatsobligaties uit te geven. Dat zei voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie
vanmorgen іn het Europees Parlement. Volgens sommige economen іѕ het beter als landen niet afzonderlijk
staatsobligaties uitgeven, maar dat de eurozone het als geheel doet. Daardoor kunnen landen die nu veel
rente moeten betalen uiteindelijk goedkoper uit zijn, en andersom. Sommige opties voor Europese
staatsobligaties kunnen volgens Barroso worden uitgevoerd binnen bestaande verdragen. Voor andere
scenario‘s moeten verdragen worden aangepast. Barroso zegt er wel bij dat de zogenoemde Eurobonds niet
de oplossing zijn voor de Europese economische qυаnԁаrу.
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Ook BNP Paribas kondigt maatregelen aan
9.45 uur: De Franse bank BNP Paribas wil snijden іn zijn risicovolle bezittingen om er zo stabieler voor te
staan. Franse banken hebben het zwaar. Beleggers zijn bang dat ze bij een eventueel faillissement van
Griekenland veel schade lijden. Kredietbeoordelaar TеmреrаmеntаƖ′s verlaagde vanochtend de
kredietwaardigheid van twee grote Franse banken en zei dat ook de status van BNP Paribas kan worden
verlaagd. BNP Paribas wil de risicovolle bezittingen met 70 miljard euro verminderen. De maatregelen
moeten ertoe leiden dat de bank aan de strengere regels voldoet die іn 2013 ingaan. Een andere Franse
bank, Société Générale, maakte ѕtаrt deze week ook plannen bekend die er voor moeten zorgen dat de
bank er financieel gezien beter voor komt te staan.
Bron: NOS

Instorten eurozone steeds dichterbij, banken spreken van 'totale rampsituatie'
'Duitsland en Griekenland op weg naar wederzijdse gegarandeerde vernietiging' - 'Italië hoopt door China te
worden gered' - Franse banken afgesneden van dollarmarkt, worden mogelijk genationaliseerd
'Wat er nu gebeurt in de EMU (eurozone) is een totale en
volslagen ramp.' Met deze woorden omschreef Andrew Roberts,
hoofd krediet bij de Royal Bank of Scotland (RBS), de dramatisch
snel verslechterende financiële situatie in de eurozone. 'De euro
zou niet mogen bestaan,' waren de al even kritische woorden van
Stephane Deo van de Zwitserse bankgigant UBS. 'De munt kost
de zwakkeren meer dan het oplevert. Het niet functioneren van de
euro werd verhuld door de krediet zeepbel. Deze fout is nu pijnlijk
duidelijk geworden.' Volgens Ambrose Evans-Pritchard,
International Business Editor van de Britse The Telegraph,
bevinden Duitsland en Griekenland zich zelfs op het pad naar
'wederzijdse gegarandeerde vernietiging'. (1)
De belangrijkste Europese leiders weten het zelf ondertussen ook niet meer. Eerst werd vandaag
aangekondigd dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Sarkozy morgen een
gezamenlijke 'resolute' verklaring over Griekenland naar buiten zouden brengen (2). Kort daarna werd er
echter haastig een tegenbericht uitgevaardigd dat deze verklaring er toch niet gaat komen omdat er nog
voldoende miljarden over zouden zijn om Griekenland -dat echter al op 17 oktober weer zonder geld komt te
zitten- overeind te houden. Het gevolg was dat de koers van de euro, die bij het eerste gerucht aantrok, weer
pijlsnel kelderde (3).
De euro was vandaag toch al aan een flinke afdaling bezig vanwege de slecht verlopen veiling van Italiaanse
staatsobligaties (4). De Italianen moesten een veel hogere rente betalen om deze verkocht te krijgen en
zouden volgens de Financial Times nu hun hoop hebben gevestigd op China, dat al eerder overging tot het
opkopen van Griekse en Portugese schulden. Analisten denken echter dat dit een doelbewust verspreid
gerucht is dat enkel is bedoeld om het vertrouwen van de financiële markten in Italië en de eurozone te
herstellen (5).
Nationalisatie Franse banken?
Ondertussen gaat het inderdaad eveneens steeds slechter met de grote Franse banken. Volgens een
voorpagina artikel van de gezaghebbende Wall Street Journal heeft de Franse megabank BNP Paribas niet
langer toegang tot de dollarmarkten. 'We kunnen niet langer dollars lenen,' aldus een woordvoerder van de
bank. 'De Amerikaanse geldmarkt fondsen lenen niet meer aan ons. Daarom creëren we een markt in euro's.
Dat is voor het eerst, en we hopen dat het zal werken. Anders belanden we in een helse neerwaartse
spiraal.' Omdat de andere bankgiganten, Société Générale en Crédit Agricole er even slecht voorstaan,
suggereren analisten dat de Franse regering de banken mogelijk gaat nationaliseren (6).
CDS kosten ook voor Nederland steeds hoger
De Europese banken zoeken ondertussen steeds meer hun laatste toevlucht bij de Europese Centrale Bank.
Het gebruik van de speciale Deposito Faciliteit van de ECB steeg gisteren naar € 198 miljard, een stijging
van € 118 miljard in slechts één maand. In vrijwel heel Europa worden de gevolgen van de miljardenbailouts
zichtbaar in het verder stijgen van de verzekeringskosten (Credit Default Swaps) over het falen van de
staatsschulden van ieder land. Ook Nederland moet steeds meer betalen. Dat komt omdat de financiële
markten beseffen dat de grote financiële problemen van de Zuid Europese landen worden afgewenteld op
de Noord Europese lidstaten, die daardoor eveneens in zwaar weer dreigen te komen. Tevens stijgen de
CDS kosten voor alle grote Europese banken, waaronder ook het Nederlandse Aegon (7).
Wederzijdse Gegarandeerde Vernietiging
De afgelopen twee jaar is het stelselmatig ontkend, maar inmiddels sluiten politieke en financiële leiders niet
langer een bankroet van Griekenland en een mogelijke exit uit de eurozone uit. Volgens Ambrose EvansPritchard, al 20 jaar financieel analist bij The Telegraph, zou de grote druk die Duitsland uitoefent op
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Griekenland wel eens kunnen leiden tot 'wederzijdse gegarandeerde vernietiging'. De Duitsers willen met
hun openlijke overweging om Griekenland uit de eurozone te zetten de Grieken zover krijgen om de strenge
bezuinigingsmaatregelen die door het IMF en de EU zijn opgelegd door te voeren. De Griekse minister van
Financiën Venizelos waarschuwde echter dat 'iedereen die denkt dat Griekenland een makkelijke zondebok
is zal merken dat dit zich uiteindelijk tegen hen keert, tegen de harde kern van de eurozone.'
'Blauwhelmen naar Griekenland'
De Duitse EU-commissaris Günther Oettinger suggereerde zelfs om blauwhelmen naar Griekenland te
sturen om de belastingheffing van de regering over te nemen en Griekse staatsbezittingen te verkopen.
Volgens Evans-Pritchard kunnen die blauwhelmen dan maar beter goed bewapend zijn, want de Griekse
kranten spreken al van een 'onvoorwaardelijke overgave' aan Duitsland, het 'terroriseren van de Grieken' en
zelfs van de opkomst van het 'Fourth Reich'.
De Duitse minister van Financiën Schaüble zei dat de Grieken echter pas weer geld krijgen als deze 'doen
waar ze mee ingestemd hebben' en iedere eis van de EU en het IMF inwilligen. Overigens kan ook Portugal,
dat zelfs een nog hogere schuldenlast heeft, net als Griekenland onmogelijk voldoen aan de Duitse
bezuinigingseisen. Een kettingreactie lijkt dan ook onvermijdelijk.
Scheuring eurozone nog nooit zó dichtbij
Evans-Pritchard schrijft dat Europa het allemaal aan zichzelf te danken heeft. Brussel wist wel degelijk dat
Griekenland rommelde en fraudeerde met de cijfers, maar jarenlang is bewust de andere kant op gekeken
om het sprookje van het 'succes' van de euro niet in gevaar te brengen. Nu is het te laat en heeft het geen
zin meer de Grieken te dwingen, aangezien het zó slecht met het land gaat dat geen enkele maatregel het
land er nog bovenop kan helpen.
'We zijn nog nooit zó dicht bij een scheuring van de eurozone geweest,' schrijft Evans-Pritchard. Een teken
aan de wand was het ontslag dat Jurgen Stark nam als lid van de staf van de Europese Centrale Bank.
Stark, de 'bewaker' van de monetaire situatie van de Duitse Bundesbank, deed dit uit protest tegen het
opkopen van Italiaanse en Spaanse staatsobligaties door de ECB. De markten denken dan ook dat Starks
ontslag erop wijst dat Duitsland niet veel langer akkoord zal blijven gaan met het 'redden' van Italië en
Spanje op kosten van met name de Duitsers, maar ook de Nederlanders, de Finnen en de Oostenrijkers.
Grote gevolgen exit eurozone
Een terugkeer van de Grieken naar de drachme zou de munt onmiddellijk met 60% doen instorten. Alle
Griekse banken zouden omvallen en de Grieken zouden geen toegang meer hebben tot de internationale
kapitaalmarkten, waardoor het BNP van Griekenland in het eerste jaar met 50% (!) zou dalen. Kortom, het
land zou in een complete chaos veranderen. Als kredietlanden zoals Duitsland de eurozone zouden
verlaten, zou het omgekeerde gebeuren. De nieuwe Mark zou 40% tot 50% in waarde stijgen. Wel zouden
de banken opnieuw gered moeten worden met nieuw kapitaal, omdat de Griekse schulden nooit meer
terugbetaald zullen worden. Tevens zou de export met 20% dalen vanwege de hoge waarde van de nieuwe
Mark. Een exit uit de eurozone zou Duitsland volgens de UBS Bank 20% tot 25% van het BNP kosten.
Fiscale Unie stuit op verzet Duitsers
De UBS bank constateerde vorige week dan ook dat er niets anders opzit dan van de eurozone een fiscale
unie te maken. Het is echter zeer de vraag of de Duitse bevolking bereid is om de financiële lasten van de
Zuid Europese lidstaten te gaan dragen, zeker omdat dit hen ZES keer zoveel gaat kosten als de hereniging
met het voormalige Oost Duitsland. Evans-Pritchard denkt daarom dat een nog nauwere geïntegreerde unie
er voor Europa niet inzit. 'De EU is met haar ambities nu al over de tolerantiegrenzen van Europa's
historische staten heengegaan en kan dit niet democratisch verantwoorden.'
Het lot van de eurozone lijkt dan ook in handen van de Duitsers te liggen, die wellicht gedwongen zullen
moeten kiezen tussen het behouden van de eigen democratie en verdere fiscale integratie van de eurozone.
Evans-Pritchard denkt overigens niet dat de UBS bank gelijk heeft dat een exit uit de eurozone zo
dramatisch zal zijn. Als voorbeeld geeft hij het Britse loslaten van de goudstandaard in 1931, waar destijds
door de politieke en financiële elite hevig voor gewaarschuwd werd, maar wat in werkelijkheid een bevrijding
bleek te zijn en zorgde voor economisch herstel.
Oplossing: Splitsen eurozone
De oplossing van Evans-Pritchard: splits de eurozone in twee blokken, met Frankrijk aan het hoofd van het
Zuid Europese (of Latijnse) blok dat de euro behoudt. Er zou dan inderdaad een devaluatie optreden, maar
niet met 60%. De staatsschulden in euro's blijven intact en het risico op staatsfaillissementen en het
omvallen van de banken zou juist verminderen. Het Duitse blok -waar ook Nederland toe zou gaan behorenzou enkel de banken hoeven te herkapitaliseren. De verliezen zouden voor beide blokken minder ernstig zijn
dan het handhaven van de huidige status quo, die onhoudbaar is geworden en half Europa in een depressie
doet wegzinken en in Spanje al voor 46% jeugdwerkloosheid heeft gezorgd, zonder uitzicht op herstel. Op
de lange termijn zal er door het opsplitsen van de eurozone dan ook een veel gezondere situatie in de EU
ontstaan dan nu het geval is (1).
Xander - (1) The Telegraph ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge ; (5) Zero Hedge ;
(6) Zero Hedge ; (7) Zero Hedge
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FEMA concentratiekampen… er is niets veranderd sinds WOII
FEMA, voor het welzijn van de mensen?
Voor wie nog nooit van FEMA gehoord heeft wil ik de volgende
―officiële‖ versie laten lezen van WikipediA:
”De Federal Emergency Management Agency (Federale
Noodtoestand Bestuur Instantie) oftewel FEMA is een
regeringsinstelling in de Verenigde Staten. In hoofdzaak reageert
FEMA op iedere ramp die zich voordoet in de Verenigde Staten die
als federaal rampgebied verklaard is door de president van de
Verenigde Staten. FEMA coördineert het werk van federale-, staats- en locale besturen in het reageren op
overstromingen, orkanen, aardbevingen, en andere natuurrampen. FEMA voorziet in financiële assistentie
aan individuen en overheden om huizen, zaken en publieke faciliteiten te herbouwen; FEMA traint
brandweermannen en noodtoestand-medische professionals en financiert noodtoestand-gereedheid door
heel de Verenigde Staten en zijn territoria”.
Het klinkt allemaal prima en onschuldig. Maar is FEMA werkelijk bezorgd om het welzijn van de burgers? Of
heeft de organisatie ANDERE plannen, die wel eens heel wat duisterder zijn dan de meesten weten?
Het geheime NAZI bestuur van Amerika
FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel "het
geheime bestuur" van Amerika. Om de macht van FEMA aan te tonen volgen hier enkele "executive orders",
die al geruime tijd in de kast liggen: bevelen die uitgevoerd en tot wet verheven worden wanneer de
president van Amerika er toestemming voor geeft:
EXECUTIVE ORDER 10990 staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over
snelwegen en zeehavens over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10995 staat de regering toe om zich meester te maken van de communicatie media en
de controle daarover te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en
mineralen over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder
leidinggevend toezicht van de regering.
EXECUTIVE ORDER 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over
te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van
alle personen teweeg te brengen.
Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels
opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan
de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.
FEMA kampen
FEMA heeft inmiddels zeer veel kampementen gebouwd. Deze moeten in tijden van nood dienen voor het
vastzetten van gevangenen. Zijn deze kampen (schattingen van het aantal lopen richting de duizend(!) over
heel de VS) werkelijk zo onschuldig? Zijn ze werkelijk bedoeld voor "terroristen"? Of zullen ze dienen voor de
"opvang" van weerbarstige burgers, die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereld Orde en zodoende een
"bedreiging" zijn voor de samenleving...?
Helaas zijn vele foto's van de hedendaagse FEMA kampen verwijderd van internet.
Alle kampen hebben spoorwegfaciliteiten en wegen die er naartoe leiden. Iemand die gewerkt heeft voor een
kamp heeft te kennen gegeven, dat de treinwagons dienen als gevangenissen en betaald zijn door de VS.
Vele kampen hebben ook een luchthaven dichtbij. De meerderheid kan 20.000 gevangenen bergen en het
grootste kamp(en) zo'n 2 MILJOEN. Diverse kampen zijn uitgerust met gaskamers en crematoria.
Getuigenis van een ex-medewerker
De volgende citaten komen van een ex-inspecteur voor het Departement van Defensie, die nu christen is:
"Deze faciliteiten, vele in afgelegen gebieden door het hele land, zijn opgezet om
concentratie/detentiekampen te worden, compleet met gaskamers, voor wie zich verzet en voor
dissidenten (= andersdenkenden). Algemeen gesproken zijn ze opgezet voor dissidenten die niet
meegaan met de Nieuwe Wereld Orde. Degenen 'die zich verzetten' zijn wapeneigenaars die weigeren
hun wapens in te leveren; de dissidenten zijn christenen, patriotten en constitutionelen".
Hij vertelt dat er gewerkt wordt met rode en blauwe zones in de zogenaamde doodskampen. Mensen
die op de rode of blauwe lijst staan, zullen (volgens plan) zonder pardon geëxecuteerd worden.
"In juni van 1996, kreeg een FBI agent de 'Regio Drie Blauwe Lijst' in bezit (van een CIA agent), en
vond zijn eigen naam erop, en die van verschillende anderen die hij kende in Virginia. De Regionale
Blauwe Lijst geeft aan dat de namen op de blauwe lijst opgepikt zouden worden “binnen zes weken
van de feitelijke staat van beleg afkondiging”.
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Ook vertelt hij dat er 300.000 Sovjet troepen in Amerika zijn om straks (als de staat van beleg, de
Nieuwe Wereld Orde doorbreekt) te helpen mensen op te pikken voor de concentratiekampen.
Over degenen die dit alles organiseren zegt hij: "Degenen die al deze dingen doen, opereren vanuit de
hoogste plaatsen in het Federale Bestuur. Ze werken samen met 'geleidegeesten en mediums' en
gebruiken astrologie en numerologie. De geleidegeesten vertellen hen wat te doen, en het geheel is
georkestreerd op de hoogste spirituele niveau's. Elke operatiebasis is bedekt. Ze hebben aan alles
gedacht".
"Wie zal het feitelijke oppikken doen? Buitenlandse 'politiemannen' (Verenigde Naties Interne
Veiligheids Troepen). Meer dan 30 buitenlandse militaire bases onder de Verenigde Naties vlag zijn
reeds opgezet in Amerika, allen met de goedkeuring van speciale benoemden in hoge
regeringsposities. Deze bases zijn reeds bemand met meer dan 1 MILJOEN troepen uit Rusland,
Polen, Duitsland, België, Turkije, Engeland, Nicaragua en Aziatische landen. Waarom zijn ze hier?
Omdat ze in tegenstelling tot onze troepen (...) geen gewetensbezwaar zullen hebben om op
Amerikaanse burgers te schieten wanneer de tijd komt”.
Hieronder ziet u Russische voertuigen die met hout verdekt op de snelweg rijden. Op de onderste foto staat
de cabine waarop Russische woorden te lezen zijn…. helaas, verwijderd.
Er zijn meer dan 2000 Russische tanks, militaire trucks en chemische oorlogvoering voertuigen net buiten de
Golfpoort, Mississippi. Ze begonnen te arriveren in 1994. Er zijn 180 buitenlandse troepen te Fort Reilly wat
aan mij bevestigd is door een Brigadier Generaal. Er zijn 300 die kwamen te Birmingham, Alabama
luchthaven in een groot wit Russisch vrachtvliegtuig op 13 december 1995. Met ingang van 1995 waren er
meer dan 10.000 buitenlandse troepen te Fort Chafee, Arkansas die naar verluidt voorbereidingen treffen
voor 20.000 'gedetineerden'. Dit geschiedt door het hele land.
Duitse troepen zijn te Holloman Luchtmacht Basis in New Mexico, Wright-Patterson Luchtmacht Basis in
Ohio, en Fort Hood, Texas. Chinese troepen zijn te Long Beach Marine Station in California. Er zal geen
toekomstige gebeurtenis plaatsvinden waarbij de binnenvallende troepen zich zullen vertonen. Ze zijn al
hier! Wanneer de staat van beleg uitgevoerd wordt, zullen deze buitenlandse VN troepen toezicht houden op
ons land en de plannen uitvoeren van de Nieuwe Wereld Orde.
Iemand ging naar Holloman Air Force Base in Alamagordo, New Mexico, waarvan gezegd wordt dat er
Duitse militaire troepen zijn. De persoon kwam een Duitse soldaat tegen die zich liet interviewen. De soldaat
liet zich allerlei vragen stellen, totdat hem onomwonden gevraagd werd: "Wordt u getraind om Amerika's
straten te bezetten wanneer de Staat van Beleg afgekondigd wordt?". Direct stak de soldaat zijn hand op,
ging weg en zei geen één woord meer. De juiste vraag was gesteld...
VN voertuigen
De VN is sterk betrokken bij de concentratiekampen. Zo levert deze Nieuwe Wereld Orde organisatie allerlei
voertuigen. Vele schoolbussen die wit worden geverfd, zullen als VN voertuig dienen. De "resisters" worden
gemarteld en gedood.
Michael Maholy, een man die 20 jaar voor de CIA / Marine Inlichtingen werkte, sprak de volgende woorden,
die bevestigd zijn door ene Elaine Knost, een voormalig CIA moordenaar:
"Oh, ieder van ons binnen de Inlichtingendienst weet van de concentratiekampen en hun doelen. Wij
ALLEN weten dat ze er zijn om EEN EIND TE MAKEN AAN DEGENEN DIE ZICH VERZETTEN TEGEN
DE NIEUWE WERELD ORDE ONDER DE STAAT VAN BELEG".
Onder "degenen die zich verzetten" worden de volgende groepen mensen beschouwd:
- Een Christen
- Een Constitutioneel
- Een Patriot
- Een wapeneigenaar die weigert zijn wapens in te leveren
- Een ieder die zich wil houden aan het concept van nationale soevereiniteit en het concept van de
VN wereldregering verwerpt
- Radiomakers, lectuurverspreiders, auteurs en Christenleiders die publiekelijk tegen de Nieuwe Wereld
Orde ingaan (één van de bekendste Amerikanen die publiekelijk ingaat tegen de Illuminati is Alex Jones).
Miljoenen burgers staan reeds op de lijst voor executie in de kampen
Men kijkt naar zaken als: "ben je een lid van een militaire groep?", "hoeveel wapens heb je?", "wie is je
leider?", "wie is de leider van je gemeente?", "hoeveel behoren er tot je gebedsgroep?", enzovoort.
Voormalige CIA planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben bevestigd dat wie eenmaal in kampen
terechtkomen, brutaal verkracht, gemarteld en gedood kunnen worden. Denkt u niet dat dit soort dingen
alleen in de Tweede Wereldoorlog gebeurden. Vele medewerkers in de concentratiekamp-plannen zijn Mind
Controlled en hebben er geen enkele moeite mee om te moorden en te misbruiken.
Een persoon die gewerkt heeft met militaire planners voor de Nieuwe Wereld Orde heeft het volgende
toegegeven: ―Wij zaten te discussiëren over hoe lang we het leven kunnen verlengen van gearresteerde
Christenen onder marteling, totdat ze uiteindelijk de laatste adem uitblazen. We kwamen op 11-13 dagen".
Ook voormalige satanisten hebben herhaaldelijk bevestigd dat Christenen de grootste tegenstanders zijn
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voor de Nieuwe Wereld Orde, omdat ze niet mee willen gaan in de verering van 'Lucifer'. Daarom worden
speciaal de Christenen gehaat.
Er zijn vele ondergrondse militaire bases in Amerika. Mensen die niet gemakkelijk hun verzet opgeven in de
"gewone" kampen, zullen waarschijnlijk naar deze ondergrondse territoria gaan, waar er met hen
geëxperimenteerd zal worden door folteringen, totdat ze sterven‖.
Gevangenisboxen en guillotines voor Christenen
Diverse vrachtwagens met gevangenisboxen hebben moderne guillotines erin bevestigd. Hieronder ziet u
zo‘n vrachtwagen met gevangenisboxen (zonder guillotines)…. verwijderd.
Het is geen toeval dat presidenten als Clinton, Bush senior en Bush junior banden aangingen met China. Dit
land voorziet namelijk in laadcontainers die dienen als gevangenisboxen met boeien en guillotines erin. Voor
de buitenwereld lijken deze gevangenissen dan ook niet verdacht. Er zit geen raam in en ze lijken op andere
containers die achterop vrachtwagens geladen kunnen worden. Voormalig CIA Nieuwe Wereld Orde planner
Elaine zegt over de guillotines: "Ik ben naar de fabricage vestiging in Japan geweest waar ze gemaakt
worden. En ik heb gestaan op de laadhavens van San Diego, toen ze uitgeladen werden om gedistribueerd
te worden door Amerika. Ik verheugde mij, want ik wist waar ze voor gebruikt zouden worden: een einde
maken aan Christenen die in de weg staan van onze Nieuwe Wereld Orde!"
Engeland (en Europa) veiliger dan Amerika?
Een persbericht uit The Evening Standard van 7 September 2003 zegt: ‗Stadsmassa evacuatie opgesteld‘ Plannen zijn opgesteld door de Regering voor een massa evacuatie van Londen, in het geval van een
terroristische aanval, zo is gerapporteerd. Uitgelekte documenten beschrijven hoe woonachtigen kunnen
worden samengebracht in ‗rust- en ontvangstgebieden‘ in de thuisgebieden.
Het noemt Canary Wharf, Heathrow, Westminster, Whitehall en de Stad (Londen) als mogelijke doelen.
Kampen gereed voor NWO
De kampementen die over heel Amerika verspreid zijn, zijn klaargemaakt voor de Nieuwe Wereld Orde, om
de mensen gevangen te nemen die de plannen van de Illuminati in de weg staan, en ze te mishandelen en
om te brengen ter zake van populatiecontrole. De Amerikaanse regering, de CIA, de FEMA, de VN en vele
andere organisaties, landen en regeringsleiders zijn actief (en in uiterst geheim) betrokken bij deze plannen.
FEMA doodskisten
In FEMA kampen liggen miljoenen kunststof doodskisten te wachten tot ze gevuld worden.
FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) CTRL + klik
voor video
Steeds, als ik een aspect onderzoek van de NWO, kom ik steeds
weer terecht bij: de Illuminatie, de Bilderberggroep, Bohemian
Grove, de Vrijmetselaars, Skull and Bones, Kabbala, Jehova's, de
NAZI's, Bush family en de Rockefellers.Het is een gigantisch web,
maar alles grijpt nu in elkaar. Het lijkt een grote puzzel, maar alles
heeft met elkaar temaken.Ook Dick Cheney, John Kerry, Henry
Kissinger, het Engelse koningshuis, en vele anderen. De enorme
hoeveelheid familiaire banden wereldwijd gezien, Bush, Cheney en
Obama hebben familiaire banden. Maar onderschat het Engelse
Koningshuis niet. Ze hebben allemaal met elkaar te maken; sterker nog, er zijn nog meer zeer verrassende
familiaire banden. Ja, ook ons Oranjehuis heeft dubieuze banden!
De openbare leiders zijn NIET de leiders
Nee, er zit een gigantische coöperatieve macht achter: de Rockefellers, Monsanto, de Bilderberggroep en
nog heel veel meer. Rutte en Obama zijn niets meer en minder dan de trekpoppen van deze
schaduwregering. Het zijn de Rockefellers, die het financiele centrum van Londen beheersen en van daaruit
de gehele wereld. Steeds weer komen we terug op 13 bloedlijnen, die bepalen waar het met de wereld heen
gaat. En dat zijn niet de mensen waar wij op gestemd hebben. Hoezo democratie?
Balkenende was wel een van de grootste mislukte ‗leiders‘ van Nederland. Het feit alleen al, dat hij een
conferentie van de Bilderberggroep bezocht, bewijst dat hij NIET voor ons is of was!! Welke politicus in
Nederland staat nu voor ons op?
http://endtimes.punt.nl/?id=516913&r=1&tbl_archief=& Hier was te zien, dat de herbouw van de tempel in
Jeruzalem zo goed als gereed is, voor de tijd dat de antichrist zich zal openbaren, en de NWO zal inluiden,
ofwel staat van beleg. Dit is een van de tekenen / voorzeggingen, die Jezus ons noemde, om ons te
waarschuwen!
Bron was: http://www.stormwaarschuwing.nl/concentratiekampen.html > deze site heeft zichzelf nu uit de
lucht gehaald om veiligheidredenen. De reden kun je googlen…
Bron: http://totalecontrole.punt.nl/?id=394281&r=1
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Controleren en aanvechten van verkeersboetes (Tip!)
Verkeerscontroles worden niet altijd juist uitgevoerd, ook als u zelf denkt dat u
terecht bent bekeurd. Om 1001 redenen haalt Meerts gemiddeld 1 op de 3
bekeuringen bij de officier van justitie, de kantonrechter en het gerechtshof
onderuit.
Wilt u ook uw verkeersboete laten controleren en indien nuttig ook aanvechten?
Volg dan het onderstaande 6-stappenplan!
De controle van de boete is gratis. Informatie over de kosten voor het
aanvechten van een boete en de antwoorden op andere veel gestelde vragen,
treft u aan in de onderstaande informatiedocumenten.
Ingeval van een M-boete wordt tevens ―pro forma‖ beroep ingesteld tegen de
boete, om te voorkomen dat de beroepstermijn ongebruikt verstrijkt. In de
tussentijd vragen wij de nodige informatie op om de juistheid en rechtmatigheid
van de boete te kunnen beoordelen. Vervolgens wordt het beroep voortgezet en
gemotiveerd, danwel ingetrokken als alles in orde blijkt te zijn. Ingeval van een
T-boete geldt een andere procedure, welke blijkt uit onderstaande
informatiedocumenten en het stappenplan.
Wij nemen in beginsel elke verkeersboete in behandeling. Het bedrag van de
boete is in elk geval niet relevant. Dus ook kleine boetes van bijvoorbeeld € 14
zijn van harte welkom!
BEKEURD, WAT NU ?
Controleer of u een M-boete of een T-boete heeft ontvangen?
http://www.meerts.nl/verkeersboete-aanvechten-boete-snelheidscontrole.html

Aangifte verkrachting tegen topman justitie Joris Demmink
Bron / origineel: (c) www.depers.nl
Twee mannen uit Turkije hebben aangifte van verkrachting en seksueel
misbruik gedaan tegen secretaris-generaal van het ministerie van Justitie
Joris Demmink. Zij zouden tijdens de vermeende misdrijven 12 en 16 jaar
zijn geweest, meldde hun advocate Adèle van der Plas maandag. Het
landelijk parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er formeel één
aanklacht van deze strekking is binnengekomen. Er vindt nu een oriënterend
onderzoek plaats, aldus een woordvoerder van het OM.
De mannen zijn volgens eigen zeggen zelf slachtoffer van de topambtenaar.
Ze stellen dat ze door de Turkse politie zijn geronseld, naar een hotelkamer
zijn gebracht en daar zijn verkracht. Een van de twee mannen is volgens Van der Plas inmiddels door de
politie ondervraagd.
Inmiddels heeft zich nog een derde Turkse man gemeld die zegt dat hij als kind door de topambtenaar van
Justitie is verkracht. Hij staat volgens Van der Plas op het punt aangifte te doen.
Eerder heeft het gerechtshof een verzoek om de topambtenaar te laten vervolgen voor zedenzaken,
afgewezen. Dat verzoek werd bij het hof gedaan door de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin.
Deze Koerd kreeg zijn straf voor moord, uitlokking van moord, gijzeling, drugsproductie en deelname aan
een criminele organisatie. Hij meent dat tegen hem een nepproces met afgeluisterde gesprekken in elkaar is
gezet om hem de mond te snoeren over de vermeende pedofiele gedragingen van de topambtenaar.
'Geen enkele grond'
Het OM besloot voor de behandeling van het hof na een oriënterend onderzoek de secretaris-generaal na de
eerder gedane aangiften niet te vervolgen. Daar was ,,geen enkele grond voor'', liet justitie toen weten.
In de nieuwe aangifte zit veel nieuwe belastende informatie, meent Van der Plas, die ook advocate is van
Baybasin.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/aangifte_verkrachting_tegen_topman_justitie_joris_demmink
De kranten hebben het al overgenomen:
Volkskrant, Trouw, Telegraaf
De comments hebben ze maar uitgezet. NRC en Nos doen alsof hun neus bloedt.
En Micha Kat natuurlijk: Klokkenluideronline
Afschrift van de orginele aangifte. PDF-alert / 31 pagina's leesvoer.
http://www.bs-foundation.nl/site/wp-content/media_en_files/2011/09/aangifte_tegen_demmink_aug2011.pdf
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Volle maan : 11-09-2011 vs 09-11-2011
september 1, 2011 pineut
Tussen 10 en 14 September 2011 is het volle maan, opvallend hierbij is de
getals combinatie 11-9. Een combinatie die bij de geoefende lezer wellicht een
belletje doet rinkelen, in september zalde maantussen de 11e ende 13e
volledig zijn. De eerstvolgende opvallende getals combinatie is 9 November en
11 November, vooral die eerste combinatie valt op (9-11). Tussen 9 November
en 12 November is het volle maan waarbij de maantussen de 10e en de 11e
volledig zal zijn. Waarschijnlijk betekend het niets, maar andersom
geredeneerd in combinatie met ELEnin en de aanvliegroute van Yu55 is deze
magnetische stand van de hemellichamen opvallend.
Mochten er in deze komende periode tussen die datums dusopvallende aardbevingen, vulkaanuitbarstingen
of andere bijzondere fenomenen op aarde plaatsvinden heeft men in elk geval een klein idee van de
mogelijke oorzaak door de krachten van het Universum.
Referentie : Maankalender

Het mysterieuze Amerikaanse moordcommando
Bron / origineel: www.dnaindia.com
De Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) en paramilitaire eenheden
hebben mogelijk tientallen al-Qaeda leiders en duizenden van zijn voetvolk gedood,
maar er is een andere mysterieuze organisatie die in de tien jaar sinds de 9 / 11
aanslagen nog meer vijanden van Amerika heeft gedood.
Volgens de Washington Post is deze geheimzinnige groep mannen (en een paar
vrouwen) sinds de 11 september 2001 aanvallen vertienvoudigd, terwijl het een
niveau van ondoorzichtigheid handhaaft dat zelfs de CIA niet lukt.
"We zijn de donkere materie. Wij zijn de kracht die het universum schikt maar niet
gezien kan worden‖, zei een potige navy SEAL, die sprak op voorwaarde van
anonimiteit, in het beschrijven van zijn eenheid.
De SEAL‘s zijn slechts een deel van de Joint Special Operations Command van het Amerikaanse leger,
bekend onder het acroniem JSOC, dat is veranderd van een zelden gebruikt gijzelaar reddingsteam tot het
geheime leger van Amerika.
Toen leden van deze elite-eenheid in mei Osama bin Laden in Pakistan hadden gedood, vierden de JSOC
leiders niet slechts het succes van de missie maar ook hoe weinig mensen wisten dat hun legeronderdeel,
gevestigd in Fayetteville, North Carolina, zelfs bestond.
Dit artikel, een bewerking van een hoofdstuk van het onlangs gepubliceerde ―Top Secret Amerika: The Rise
of the New American Security State‖, door de Washington Post, beschrijft de spectaculaire opkomst van het
JSOC, waarvan een groot deel niet eerder openbaar is gemaakt. Twee presidenten en drie ministers van
defensie hebben routinematig het JSOC gevraagd om inlichtingenmissies en dodelijke overvallen, vooral in
Irak en Afghanistan, uit te voeren maar ook in landen waarmee de Verenigde Staten niet in oorlog waren,
zoals Jemen, Pakistan, Somalië, de Filippijnen, Nigeria en Syrië. De president heeft ook het JSOC de
zeldzame bevoegdheid gegeven om personen te selecteren voor hun dodenlijst, en dan te doden in plaats
van hen op te pakken. Critici uiten de beschuldiging dat deze individuele mensenjacht missie gelijk staat
aan sluipmoord, een verboden praktijk door de Amerikaanse wet. De JSOC lijst is meestal niet afgestemd
met de CIA, die een soortgelijke maar korter rooster van namen handhaaft. Opgericht in 1980, maar
opnieuw in leven geroepen in de afgelopen jaren, is het JSOC gegroeid van 1800 manschappen
voorafgaand aan 9 / 11 tot wel 25.000 nu, een aantal dat fluctueert op basis van zijn missie. Het heeft zijn
eigen inlichtingen divisie, zijn eigen drones en verkenningsvliegtuigen, zelfs zijn eigen toegewijde satellieten.
Het heeft ook zijn eigen cyber krijgers die op 11 september 2008 elke jihadistische website die ze kenden
plat legden. Onbekendheid is een van kenmerken van de groep.
Wanneer JSOC officieren werken bij burgerlijke overheid agentschappen of Amerikaanse ambassades in het
buitenland, wat ze vaak doen, zijn ze vrijgesteld van uniformen, in tegenstelling tot hun andere militaire
kameraden.
In het gevecht dragen ze geen naam of rang identificaties. Ze zijn verborgen achter verschillende bijnamen:
the Secret Army of Northern Virginia, Task Force Green, Task Force 11, Task Force 121. JSOC leiders
spreken bijna nooit in het openbaar. Ze hebben geen vertrouwelijke
website.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_mysterieuze_amerikaanse_moordcommando
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Antibiotica mede oorzaak astma, allergie, eczeem, vetzucht, diabetes
Complete artikel: www.gaia-health.com
Door Heidi Stevenson - 29 August 2011
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het volkomen uit de hand
gelopen massale antibiotica gebruik rampzalig is voor de
gezondheid van onze kinderen. Het kan de reden zijn waarom zo
velen moeten vechten voor een teug lucht en waarom zo velen hun
voedsel niet goed meer kunnen verteren.
Recent onderzoek toont aan dat de schadelijke effecten van
antibiotica veel verder gaan dan de ontwikkeling van antibiotica
resistente ziekten. De populaties goede, nuttige bacteriën die samen met de slechte bacteriën door een
antibioticum het loodje leggen herstellen nooit meer helemaal. Erger, die bacteriën kunnen ook nooit meer
door de moeder doorgegeven worden aan haar kinderen. Het ontbreken van vele nuttige darmbacteriën is
zeer waarschijnlijk de hoofdoorzaak van de huidige vele chronische aandoeningen. Trek je deze
gedachtegang door, dan zal elke volgende generatie ongezonder zijn dan de vorige.
Martin Blaser, schrijft in het prestigieuze tijdschrift Nature:Antibiotics kill the bacteria we do want, as well as
those we don't. These long-term changes to the beneficial bacteria within people's bodies may even increase
our susceptibility to infections and disease.
Overuse of antibiotics could be fuelling the dramatic increase in conditions such as obesity, type 1 diabetes,
inflammatory bowel disease, allergies and asthma, which have more than doubled in many populations.
De ontwikkeling van 'super-bugs', tegen alle antibiotica resistente ziekte kiemen, is inmiddels duidelijk.
Hiernaast komen er steeds meer duidelijke bewijzen dat de algemene lange termijn effecten van antibiotica
verschrikkelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Blazer stelde in ABC News:Antibiotics are miraculous. They've changed health and medicine over the last 70
years. But when doctors prescribe antibiotics, it is based on the belief that there are no long-term effects.
We've seen evidence that suggests antibiotics may permanently change the beneficial bacteria that we're
carrying. Let vooral op de term permanent, blijvend, onomkeerbaar. Buiten de 'normale', bekende risico's
van antibiotica gebruik, lijkt het erop dat de reguliere geneeskunde pandemieën van enkele verschrikkelijke
chronische ziekten creëert.
Massaal gebruik van antibiotica
Tegen de tijd dat een kind in de geïndustrialiseerde wereld 18 wordt, is de kans groot dat het zo'n 10-20
antibiotica kuren heeft gehad. Dit misbruik zet zich voort tijdens de volwassenheid en antibiotica worden als
het toevallig zo uitkomt ook aan zwangere vrouwen voorgeschreven.
Elk kind krijgt tijdens de geboorte via het geboortekanaal een dosis nuttige bacteriën mee. Keizersneden zijn
wat dat betreft niet aan te bevelen. Als een moeder nuttige onmisbare bacteriestammen mist, mist haar kind
die zeer waarschijnlijk ook, en zo is elke generatie een beetje meer deficiënt, mist steeds meer nuttige
bacterie stammen en is steeds ongezonder.
De kosten van door antibiotica veroorzaakte chronische ziekten
De kosten van de gezondheidszorg stijgen elk jaar meer en meer door chronische ziekten. Het aantal
kinderen dat tegenwoordig astma en/of suikerziekte heeft is schrikbarend. Die ziektes kwamen 50 jaar
geleden bijna niet voor en nu zijn ze schering en inslag. Aangezien de nadruk ligt op de behandeling in
plaats van het voorkomen ervan, worden de zakken van de doktoren en Big Pharma ook steeds meer
gespekt.
Onderzoek naar de oorzaken wordt praktisch veronachtzaamd, zelfs nu chronische aandoeningen elk jaar
vaker voorkomen. Behandeling is daarentegen de maatstaf. De slachtoffers van reguliere geneeskunde
krijgen steeds meer giftige manieren van het onderdrukken van de symptomen opgedrongen, al dan niet
experimenteel. Waarbij de ongewenste bijeffecten worden verzwegen.
Twee van de aller belangrijkste functies in verband met gezondheid komen bij een groot aantal kinderen in
gevaar. Het vermogen om voedsel te verteren en het vermogen om te ademen wordt deze generatie
ontstolen. Toch maakt de behandeling die ze krijgen ze niet beter. Het verbergt alleen de symptomen en
maakt hun eigen kinderen later zelfs zieker!
Boven op al dit verlies is het ook nog zo, dat deze kinderen lijden aan allergieën. Hun lichaam is niet in staat
onderscheid te maken tussen ziekte veroorzakende substanties en onschuldige substanties. Ze lijden aan
auto-immuun ziekten. Hun lichaam is niet in staat vreemde stoffen en lichaamseigen stoffen te
onderscheiden.
Is er ooit een generatie kinderen geweest waarvan hun bij de geboorte meegekregen gezondheidsstatus, zo
aangetast was door het medische systeem, dat geacht wordt hun gezondheid te beschermen?
Iatrogene aandoeningen
Iatrogene aandoeningen, ziektes, zijn gezondheidsproblemen veroorzaakt door medische fouten. In Amerika
zijn ze nu doodsoorzaak nummer 3. Vroeger doodgaan door diabetes, astma, allergieën, darm
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aandoeningen en kanker zijn hierbij niet meegerekend. Allemaal ziektes waarbij antibiotica aantoonbaar een
rol spelen. Noch komt het leed van de slachtoffers van deze medische/farmaceutische missers in beeld.
Nemen we alle boven beschreven vroegtijdige overlijdens ook mee, hetgeen eigenlijk zou moeten, dan wordt
duidelijk dat de reguliere geneeskunde de grootste moordenaar en dief van de gezondheid is, ooit. En
blijkbaar zijn een van de meest onmiskenbare oorzaken van iatrogene aandoeningen antibiotica, die
uitgedeeld worden als waren het snoepjes.
Referenties:
Antibiotics: Killing Off Beneficial Bacteria … for Good?
Overuse of Antibiotics May Cause Long-Term Harm
Superbug risk to children given too many antibiotics, killing bacteria that fight disease
Incomplete recovery and individualized responses of the human distal gut microbiota to repeated antibiotic
perturbation
Short-Term Antibiotic Treatment Has Differing Long-Term Impacts on the Human Throat and Gut
Microbiome
Long-Term Persistence of Resistant Enterococcus Species after Antibiotics To Eradicate Helicobacter
pyloriZaplog.nl

Gadaffi verbergt zich in de Targan oase in de Sahara
De rebellen namen de afgelopen weken in Tripoli de diverse huizen
van de hele familie Gadaffi in bezit. Hier het haastig verlaten privé
zwembad van Aisha Gadaffi.
Volgens Westerse en Israëlische militaire bronnen verbergt de
Libische leider Muammar Gadaffi zich samen met twee van zijn
zoons en enkele duizenden strijders in de Targan oase in de
Sahara. Deze bevindt zich op enkele honderden kilometers ten
zuiden van de afgelegen woestijnstad Jiffra, een reis van 1500
kilometer van zowel Tripoli als Sirte, waar Gadaffi-loyalisten nog altijd stand houden tegen de Libische
rebellen. Als het Westen Gadaffi in Targan te pakken wil krijgen zal dat verre van eenvoudig worden.
Gadaffi heeft vanuit de enorme oase, die enkele honderden vierkante kilometers groot is en diverse meren,
met elkaar verbonden waterstromen en dicht begroeide palmbossen bevat, een vluchtroute voorbereid naar
Burkina Faso, waar president Blaise Compaoré en premier Luc Adolphe Tiao -ondanks hun officiële
ontkenningen- hem een veilige haven hebben aangeboden. Burkina Faso is lid van de CEN-SAD
(Gemeenschap van Sahel-Sahara Staten) die nog steeds Gadaffi als de heerser van Libië ziet en weigert
het regime van de rebellen te erkennen.
Amerikaanse spionagesatellieten hebben Gadaffi's schuilplaats in de Targan oase nog niet weten te
ontdekken. Mocht dit alsnog gebeuren dan heeft de gevluchte Libische leider meerdere ontsnappingsroutes,
waarvan sommigen zich ondergronds bevinden en verborgen worden door de dichte vegetatie. Het is vrijwel
zeker dat Gadaffi vergezeld wordt door zijn zoons Saif al Islam en Moatassem-Billah, alsmede een gedeelte
van de 32e Khamis brigade.Oorlog Libië nog niet voorbijDeze week zouden er twee zwaar bewaakte
Libische konvooien zijn gezien die de grens met Niger overstaken en die grote sommen geld en goud van de
Libische staatsbank bij zich zouden hebben. Inlichtingendiensten kunnen dit gerucht vooralsnog niet
bevestigen. Wel is duidelijk dat als de NAVO en de rebellen Gadaffi gevangen willen nemen, ze twee
enorme problemen moeten overwinnen:
1. Naar het verafgelegen Targan gaan is één ding, maar het controleren is een heel ander verhaal. Hier zou
een zeer grote militaire macht voor nodig zijn, die gehard is in het vechten in extreme klimatologische
omstandigheden zoals die in de Sahara heersen. Noch de NAVO, noch de rebellen hebben zo'n macht. Ook
moeten ze eerst te weten komen welke van de tientallen nomadenstammen in de regio trouw hebben
beloofd aan Gadaffi, omdat zonder de medewerking van enkele van die stammen geen enkele militaire
operatie kans van slagen heeft.
2. Woordvoerders van de NAVO en de rebellen beweren dat, zodra Bani Walid is gevallen, de weg vrij ligt
om Gadaffi's thuisstad Sirte te veroveren en dan de oorlog gewonnen zal zijn. Maar zelfs al zouden de
leiders van deze stadjes overgehaald kunnen worden om de rebellen zonder verweer toe te laten, dan nog
blijft er een formidabel obstakel over. Dat is de grote enclave die zich uitstrekt van Sirte naar de oostelijke
punt van Tripoli, en die bewoond wordt door grote stammen die echte 'diehard' fans van Gadaffi zijn. Zij
zullen zich met hand en tand verzetten tegen de opmars van de rebellen uit het oosten.
Xander - (1) DEBKA
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Radioactief afval overspoelt Japanse waterzuiveringsstations
SAITAMA,6 september 2011
(Al Jazeera) —Japanse waterzuiveringstations, tot ver buiten Fukushima, zitten met snel groeiende hopen
radioactief slib. De overheid weet niet wat ze met het goedje aanmoet.
Het waterzuiveringsstation van Saitama ligt honderden kilometers van Fukushima verwijderd, maar ook hier
is de impact voelbaar. Op verschillende plaatsen in de installatie liggen lange rijen vreemde hopen onder dik
plastic: nucleair slib waar de directie van het station geen raad mee weet.
Het slib werd vroeger afgevoerd naar cementbedrijven of landbouwers. Maar niemand wil het slib nog nu het
radioactief is. De werknemers zijn naar eigen zeggen door de overheid gevraagd om het goedje op te slaan,
maar niemand heeft opleiding gehad om met radioactief materiaal om te gaan.
"We proberen zelf te bestuderen welke gevolgen de straling voor ons kan hebben", zegt Hideyuki Saito, een
van de arbeiders in de installatie. "Maar we kunnen het niet allemaal begrijpen. Het is alles wat we kunnen
doen." Naarmate de hopen groeien, wordt ook gevreesd voor gezondheidsproblemen voor de omwonenden.
Groeiend probleem
Het probleem wordt acuut, nu de beschikbare ruimte voor de opslag stilaan opgeraakt.
"Als we geen plaats meer hebben, dan moeten we de hele operatie stopzetten", zegt Hiroyuki Takesako van
de directie. "We hebben nu al te maken met een noodsituatie, maar als dat gebeurt, zitten we ernstig in de
problemen." Tientallen waterzuiveringsinstallaties in Japan kampen met hetzelfde probleem, maar de
regering heeft nog geen oplossing. De Japanse overheid benadrukt dat het slib maar laag radioactief is,
maar een korte wandeling met een geigerteller langs het afval toont gevaarlijk hoge niveaus aan.
http://www.ipsnews.be/artikel/radioactief-afval-overspoelt-japanse-waterzuiveringsstations

Revolutie barst los in Rome tegen de NWO elite
Miljoenen Italianen hebben het gehad met de politiek en hun Nieuwe Wereld Order leiders die alle EU
landen kapot hebbengemaakt middels het stelen van grote delen van het pensioen,en spaargeld en
marcheren rechtstreeks naar Rome.
Miljoenen Italianen zijn ingesteld omnaar een algemene staking in de hoofdstad Rome te macheren,omde
frisse bezuinigingsmaatregelen die door regering van premier Silvio Berlusconi is ingevoerd.
De dagen durende staking zal plaatsvinden tegen een 45,5 miljard euro pakket van bezuinigingen en
lastenverzwaringen ingevoerd door de Berlusconi administratie.
De protestactie is geroepen door de CGIL, de grootste handelsbeurs Italië Unie, die eist van Rome naar
maatregelen nemen om het publiek banen te beschermen enbelastingontduikers te straffen, meldde de BBC
dinsdag.
De staking zal naar verwachting het openbaar vervoerverstoren, met inbegrip van trein-en busdiensten, en
de sluiting van een aantal overheidsgebouwen.
Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft ook aangekondigd dat de actie hun zal dwingen om het
aantal van haar binnenlandse vluchten te verminderen.
Het Italiaanse parlement is te wijten aan stemmen voor een controversiële bezuinigingspakket dat was in
begin augustus opgesteld onder druk van de Italiaanse eurozone partners en de Europese Centrale Bank
(ECB).
Op maandag, heeft de Italiaanse president Giorgio Napolitanoopgeroepentot snelle maatregelen om de
economische bezuinigingsplannen te versterken, terwijl waarschuwing van duidelijke tekenen dat de
markten hunvertrouwen in Italië hebben verloren.
Derevolutie komt als Berlusconi's populariteit cijfer is gedaald.
Italiaanse begrotingstekort staat momenteel op 3,8 procent van het BBP van het land. De overheid heeft een
48-miljard euro bezuinigingspakket in juli tot en met het begrotingssaldo.Maar analisten zeggen dat de
Italiaanse regering heeft 20 miljard euro extragesneden in de uitgaven van een evenwichtige tekort uiterlijk in
2013.Europa heeft het gehad met de Nieuwe Wereld Order
Ook in duitsland barste de revolutie los tegen de elite Nieuwe Wereld Order zie artikel
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=638483&r=1&tbl_archief=&
en ook in Engeland barste het los tegen de elite Nieuwe Wereld Order zie artikel
http://nieuwsbreker.punt.nl/?r=1&id=637701
Herverdeling van het geld, dus bij iedere rijkaard duizend woeste mensen voor de deur. Je geld of je hoofd.
Maarja, dat hebben we 2 eeuwen geleden in Frankrijk gezien. Het geld ging naar? Juist de nieuwe rijken.
door: johan Alphons
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Medewerkster farmaceutische industrie wordt wakker
Gwen Olsen was voorheen werkzaam voor Big Pharma maar gebruikt haar eigen
ervaring en kennis nu om de mensen de waarheid te vertellen over de corrupte
farmaceutische wereld.
Ze laat zien hoe producenten van medicijnen alleen uit zijn op winst en geen belang
hebben bij de gezondheid van mensen. Ze begon deze campagne na een ontwaking.
“We werden getraind om mensen onjuist te informeren,” zei Gwen. “Er bestaat niet
zoiets als een veilig medicijn.” Ze probeert zoveel mogelijk mensen te informeren over
de misleiding door de farmaceutische industrie. Haar onderzoek legt de nadruk op het
overmatige gebruik van voorgeschreven medicijnen en de effecten die ze hebben op
onze gezondheid.
De gezondheidszorg maakt mensen afhankelijk van chemicaliën
De gezondheidszorg is er niet op gericht om mensen te genezen of om ziekten te behandelen, maar houdt
zich bezig met het behandelen van symptomen, zodat mensen afhankelijk worden van chemicaliën.
Medicijnen, voornamelijk psychiatrische, worden gemaakt om mensen vast te houden als klant van de
farmaceutische industrie. Big Pharma gaat immers failliet wanneer men de intentie zou hebben om ziekten
te genezen!
Gedurende haar carrière was het Olsen‘s taak om de bijwerkingen van medicijnen zoveel mogelijk terug te
dringen. Tegen de tijd dat een medicijn is goedgekeurd en wordt verstrekt aan de bevolking is 50 procent
van de bijwerkingen nog onbekend…
Waarheid verspreiden
Psychiaters kunnen zonder medisch bewijs medicijnen voorschrijven aan hun patiënten. Hierdoor wordt de
populatie van potentiële patiënten steeds groter en is Big Pharma verzekerd van haar winst.
Nadat haar ogen opgingen, kon Gwen het bedrog, de misleiding en de winstgevende alliantie tussen artsen
en de farmaceutische industrie niet langer aanzien en begon ze de waarheid te verspreiden.
“Ik was een pion in het spel, ik bevond me letterlijk op het slagveld, bracht mensen onbewust schade toe,
maar was wel verantwoordelijk,” aldus Gwen. Ze voelt zich nu geroepen om anderen te informeren over haar
ervaringen en de overvloed aan schadelijke medicijnen die aan een goedgelovig publiek worden gegeven.
Bron: http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2011/07/12/medewerkster-farmaceutischeindustrie-krijgt-spirituele-ontwaking/Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/

Kerncentrales dirty bombs van nwo?
Door: Micha Kat op 12 september, 201
Breaking: als ING definitief ten onder gaat -en dat duurt niet lang
meer- vliegt Borssele dan de lucht in? * deze site waarschuwde
als enige voor de zombie-status van ING: mensen, nu naar de
atm! ing gaat down binnen enkele dagen!
Op het moment dat Frankrijk op de drempel staat van de totale
economische ineenstorting waarbij de banken op de beurs tot 14%
dalen in koers en dreigen te worden ‗afgewaardeerd‘ net als het land zelf en geen enkele redding nabij is,
juist op dat cruciale en alles beslissende moment ontploft een nucleaire faciliteit in het zuiden van het land.
Toeval? Wellicht. Maar ondertussen worden de contouren zichtbaar van een ongekend en zelfs door deze
website niet voorzien horror-scenario dat elk begrip te boven gaat en zelfs door de meest manischdepressieve scenarioschrijver die stijf staat van de Prozac niet had kunnen worden bedacht!
Hier een opmerking van een lezer van de site Infowars.com: Nuclear power plants were designed principally
to act as dirty bombs to unleash on the public when the time is right. It won‟t be long until you see more
people and countries Fukushima‟d. These power plants are like nuclear bombs on steroids and can be
detonated at any time. Complot-hysterie van door haat en rancune voortgedreven desperado‘s? Vast en
zeker. Maar toch. De NWO-mafia laat geen middel ongebruikt hun wereld-regime te vestigen over de ruggen
van de gewone man en honderdduizenden doden worden daarbij lachend voor lief genomen. Zoveel is
zeker. Wordt ook ons land binnenkort ‗ge-Fukushima‘d'? Gaat Borssele de lucht in als ING definitief ten
onder gaat na jaren van list, leugens en bedrog?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9559/nwo-alert-kerncentrales-als-dirty-bombs.html
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Moringa
Volgens het rapport ―Tekorten in de Nederlandse Voeding‖ van de Stichting Orthomoleculaire Educatie
(SOE) eet de gemiddelde Nederlander niet volgens de Voedingswijzer van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding (VoVo). Maar zelfs als hij dat wel zou doen, krijgt hij nog lang niet de aanbevolen hoeveelheid van
vele essentiële voedingsstoffen binnen. Bovendien bestaat er uit hoofde van milieu- en voedingsvervuiling
een noodzakelijke extra behoefte aan voedingsstoffen. Indien ook dit wordt meegenomen, kan slechts
worden geconcludeerd dat de gehele bevolking kampt met ernstige, multiple tekorten aan vele vitamines,
mineralen en spoorelementen.
Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot een verhoogde kans op het ontstaan van hart- en vaatziektes,
kanker en andere ernstige, op grote schaal voorkomende ziektebeelden, alsmede tot massaal verlies van
conditie in de brede zin des woords. SOE ziet suppletie met essentiële microvoedingsstoffen (vitamines,
mineralen, aminozuren etc.) als pure noodzaak.
―Het menselijk lichaam behoeft met name anti-oxidanten die zich voor een belangrijk deel in voeding
bevinden. Aangezien aan deze stoffen in onze voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit
van ons lichaam niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer schadelijk
voor de gezondheid. Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden gegeven voor
de grotere behoefte aan micro-nutriënten, vooral anti-oxidanten. Het moge duidelijk zijn dat deze
compensatie alleen mogelijk is in de vorm van suppletie met de ontbrekende anti-oxidanten.‖
Moringa bevat meer dan 90 voedingsmiddelen en ruim 45 antioxidanten. Door deze grote hoeveelheid
voedingsstoffen doet moringa wat multivitamines pretenderen te doen: het opvullen van alle mogelijke
voedingsstoftekorten.Alle lichaamsprocessen worden gereguleerd. De algehele gezondheid verbetert en
mogelijke lichamelijke problemen worden voorkomen.
Het voedingssupplement Yelixir bestaat uit 100% natuurlijke moringa, waardoor de voedingsstoffen in Yelixir
gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen, in tegenstelling tot de voedingsstoffen in synthetische
voedingssupplementen. Uit onderzoek is gebleken dat van gefabriceerde voedingssupplementen minder dan
10% door het lichaam wordt opgenomen. Met uitzondering van tafelzout, ziet het lichaam geïsoleerde
mineralen als niet-lichaamseigen substanties en absorbeert de voedingsstoffen derhalve slechts in beperkte
mate, waardoor er vele bijwerkingen zijn. Bovendien neemt het menselijke lichaam vitaminen, mineralen,
aminozuren en andere voedingsstoffen slechts goed tot zich mits tegelijkertijd ingenomen. Het beste is om
voedingsstoffen te gebruiken uit eenzelfde bron.
In de duizenden jaren dat moringa al gebruikt wordt, zijn nooit negatieve effecten gemeld of uit onderzoek
naar voren gekomen. Sterker nog, in Afrika wordt moringa door reguliere artsen gebruikt om diabetes mee te
behandelen en in India wordt het door artsen voorgeschreven als cholesterolverlagend middel. Moringa kan
veilig gebruikt worden door mensen van alle leeftijden. Het is met name heilzaam voor hard werkende
mensen, sporters, borstvoedende vrouwen, vrouwen in de overgang en senioren. Moringa is ook een
uitstekend voedingssupplement voor dieren en helpt uw huisdier goed gezond te blijven en zich prettig te
voelen.
http://www.moringaproducts.nl/

Amsterdam scant kentekens inkomend verkeer
AMSTERDAM – De Amsterdamse politie gaat alle auto‘s die de hoofdstad inrijden
scannen op basis van het kenteken.
Dat bevestigt een woordvoerder van het politiekorps Amsterdam-Amstelland
woensdag naar aanleiding van een bericht hierover in Het Parool.
Uit onderzoek is gebleken dat juridisch is toegestaan om bestaande camera‘s die nu
controleren of er geen vervuilde vrachtwagens de stad binnenrijden, in te zetten om
de zogenaamde ANPR-gegevens van alle auto‘s die via de ringweg en enkele
andere grote toegangswegen naar Amsterdam rijden, te controleren.
De beelden worden dan gebruikt om de gegevens van nummerborden te koppelen aan verdachten van
overlast of bijvoorbeeld mensen die nog een boete hebben openstaan.
―Die kunnen we dan onmiddellijk staande houden‖, aldus de politiewoordvoerder, die uit strategische
overwegingen niet nader wil toelichten hoe dat praktisch gaat worden aangepakt.
De camerabeelden worden niet opgeslagen, zo laat de zegsman weten. De maatregel gaat vermoedelijk
eind dit jaar in.
Burgemeester Eberhard van der Laan laat bij monde van een woordvoerder aan Het Parool weten dat de
beelden in de toekomst ook voor andere doeleinden kunnen gaan worden gebruikt, zoals het traceren van
daders van gewapende overvallen.
Bron; Het Parool
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Nieuwe aangifte tegen Zorreguieta
Indirect komt het z.g. koningsschap of wel de monarchie in Nederland onder
druk te staan
Als dit bericht, hieronder afgedrukt, aangaande de aanklacht tegen de vader
van Maxima, werkelijkheid wordt, dan heeft dat consequenties voor Willem
Alexander von Amsberg en kan hij wellicht beter uitzien naar een echte baan.
Laatste update: 7 september 2011
AMSTERDAM – Nabestaanden van de in 1977 in Argentinië verdwenen
Samuel Leonardo Slutzky hebben in Nederland opnieuw aangifte gedaan
tegen de vader van prinses Máxima, Jorge Zorreguieta.
Foto:ANP
Dat melden hun advocaten Liesbeth Zegveld en Goran Sluiter woensdag.
De nabestaanden beschuldigen Jorge Zorreguieta van betrokkenheid bij de verdwijning van duizenden
personen in de periode 1976-1981 tijdens het toenmalige Videla-regime in Argentinië.
In 2001 werd er in Nederland ook al aangifte tegen de vader van Máxima gedaan. Het Openbaar Ministerie
en het gerechtshof beslisten daarop dat er geen vervolging werd ingesteld, omdat er voor Nederland geen
rechtsmacht was.
Door gewijzigde wetgeving mag Nederland Zorreguieta nu wel vervolgen, meent Zegveld. ‖De verdwijning
van de slachtoffers duurt nog steeds voort, zolang dit niet wordt erkend of er geen informatie wordt verstrekt
over het lot of de verblijfplaats van de verdwenen personen.‘‘
Slutzky werd op 22 juni 1977 in zijn huis in Argentinië opgepakt en meegenomen. Sindsdien is niets meer
van hem vernomen.
Het uitgangspunt van de aangifte tegen de vader van Máxima is volgens Zegveld dat Jorge Zorreguieta tot
op de dag van vandaag zich schuldig maakt aan het misdrijf gedwongen verdwijning.
‖Duizenden personen zijn in Argentinië door toedoen van het regime waarvan Zorreguieta actief lid was en
waarmee hij zich vereenzelvigde, verdwenen. Familieleden en vrienden dragen niet alleen nog steeds het
verlies van hun dierbaren, maar verkeren ook nog altijd in martelende onzekerheid over hun precieze lot‘‘,
licht de advocate toe. ‖Zorreguieta heeft een hoge positie bekleed in een misdadig regime en was in de
gelegenheid afstand te nemen van het misdadige beleid. Op geen enkel moment heeft hij in die richting
stappen ondernomen‘‘, benadrukt Zegveld. ‖Maar het gaat verder. Zorreguieta blijft tot nu toe weigeren
verantwoordelijkheid te nemen of informatie te verschaffen.‘‘ Zorreguieta is vanwege zijn familiebanden
regelmatig in Nederland. Ook daarom is vervolging in Nederland van ‖deze bijzonder ernstige feiten‘‘
geboden, stelt Zegveld. - Bron: nu.nl
Waar zitten de „leiders‟ in de laatste week van september???
Van een oplettende lezer kregen wij onderstaand mailtje toegestuurd en inderdaad, na het een en ander
gecontroleerd te hebben, bleek onze koninklijke familie een paar baaldagen (?) te hebben gepland, juist in
die laatste week van september.Maar ook Obama is wellicht weer eens hard aan vakantie toe, want volgens
‗Above Top Secret‟ schittert hij die dagen ook door afwezigheid.
Daarom gaan wij ook eens proberen om de agenda‘s boven water te krijgen van bijvoorbeeld Sarkozy, de
Paus, Frau Merkel, en nog een paar regeringsleiders…
Per mail binnengekomen:
“Onlangs zocht ik op de agenda van de Oranjes in verband met Elenin en de datum 26/9. Zij hebben van
24/9 tot 30/9 niets op de (openbare) agenda staan, o.k. dat kan.
Obama zoekt een „veilig heenkomen‟ want, surfend op het web, kom ik zojuist per toeval deze vraag en
antwoord tegen…”
―Waar is Obama op 26/9″
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread749038/pg1
“Guess where Obama will be on 9/27 (next major ELEnin alignment)
???,
Denver, Colorado...”
"……thuisbasis van de wereldberoemde Denver International Airport,
diepe ondergrondse bunkers, en volgens geruchten een nieuwe hoofdstad
van de VS in het geval van een ernstige calamiteit.
Toeval?”
Bron: http://boinnk.nl/blog/20949/het-is-zinvol-met-het-oog-op-eindseptember-de-agendas-van-sommige-hoge-heren-eens-te-bekijken/
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/
Zie ook: Alarm!Obama krijgt militaire opdracht de bunker in te duiken !!! (bericht van 14.9.2011)
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Ondanks gebrek aan bewijs houden velen nog steeds aan Elenin / Planeet X vast
Noem het onkunde, naïef of gewoon idioot: op het kleine fotootje
zouden volgens sommigen zowel Planeet X (rode stip) als Elenin
(blauwe stip) te zien zijn. De grote foto bewijst dat dit enkel
reflecties in de lens zijn (anders zouden 'X' en 'Elenin' zich in of op
het gebouw moeten bevinden!).Het is vaker voorgekomen, maar
dit jaar is het opvallend hoeveel mensen zich lijken te hebben
vastgebeten in een samenzwerings- of complottheorie waar nog
altijd geen enkel hard bewijs voor is geleverd. Sterker nog, het
Elenin / Planeet X / Nibiru scenario waar het om gaat en dat ook
op deze site regelmatig besproken is, wordt naarmate het gebrek
aan bewijs schrijnender wordt des te feller verdedigd, soms op het trieste af met bijvoorbeeld de hulp van
met mobieltjes gemaakte foto's van de zon waarop Elenin en/of Planeet X te zien zouden zijn.
Pastor Riley gaat tekeer
Op 2 maart schreven we een artikel over de Amerikaanse christelijke pastor F.M.Riley. Riley, die eerder
opzien baarde met zijn stellingen dat president Obama in 2012 de Antichrist zal worden en dat de 7-jarige
Verdrukking in de herfst van 2008 is begonnen, beweert dat diverse Bijbelteksten de komst van Planeet X
aankondigen. Tevens is hij ervan overtuigd dat dit mysterieuze hemellichaam -ook bekend onder namen
zoals Nibiru, Hercolubus, Nemesis, de Vernietiger, Wormwood, de Zuiveraar- vanaf oktober dit jaar grote
verwoestingen op Aarde zal aanrichten.Enkele dagen geleden reageerde pastor Riley op reacties van
ontmoedigde christenen, die in een eerste instantie op met mobieltjes gemaakte foto's van de zon meenden
zowel komeet Elenin als Planeet X te kunnen zien, maar er door anderen op gewezen werden dat dit enkel
normale reflecties in de lens van de camera zijn. Riley begrijpt niet dat deze christenen zich zo snel hebben
laten 'verslaan'. 'Deze wispelturige menselijke natuur doet je je afvragen waarom God zo genadig en
geduldig met ons is. Of u het nu wel of niet wilt horen, zulke tegenstrijdigheden in het leven van mensen die
beweren 'christenen' te zijn, zijn een grote schande voor de zaak van Christus... De echte vraag is namelijk
niet of de foto's inderdaad Elenin en Planeet X laten zien, maar of het geïnspireerde Woord van God
voorzegt dat dergelijke oordelen over de Aarde zullen komen of niet.' (1)
De Bijbel in de ene en manipulatie in de andere hand
Riley maakt zich hier overduidelijk schuldig aan een vorm van manipulatie die zo kenmerkend is geworden
voor een groot deel van het moderne christendom in onze dagen, waarin gelovigen maar al te vaak worden
aangespoord om ten bate van één of andere theologie, theorie of 'visie' hun verstand uit te schakelen, de
'leider' te volgen en ieder bewijs van het tegendeel te negeren of te ontkennen. Hierbij maken de 'leiders'
altijd gebruik van Bijbelteksten waarvan in hun ogen enkel de eigen interpretatie de juiste is. Zo ook Riley.
De tekst 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan'
(Mat.24:35) slaat volgens hem op het 'voorbij gaan = passeren' van een hemellichaam langs de Aarde Planeet X 'dus'.
Andere teksten waarin Riley zijn Planeet-X visie in bewezen ziet zijn onder andere:'Gij hebt voormaals de
aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle
zullen verslijten (KJV: veranderen) als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen' (KJV &
SV: veranderen) ' (psalm 102:26-27).
'En er zullen tekenen zijn aan de zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken
vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.' (Luc.21:25-26)
'Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen
voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen
verbranden' (2 Petrus 3:10, SV).
'Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de
gehele aarde te verderven' (Jes.13:5).
In de ogen van Riley is het klip en klaar: deze teksten spreken van de komst van een groot hemellichaam,
Planeet X. Veel profetieën in het Bijbelboek Openbaring zouden hier eveneens op wijzen. Iedereen die er
anders over denkt maakt zich volgens hem schuldig aan 'kwaadaardig ongeloof'. Natuurlijk zegt Riley dat dit
'niet mijn interpretatie is', maar dat iedereen zelf in de Bijbel kan zien dat dit klopt. Met andere woorden:
alleen Riley's uitleg van de Bijbel kan kloppen. Sterker nog, iedereen die weigert in de Elenin / Planeet X /
Nibiru scenario te geloven, maakt God tot een leugenaar en kan volgens hem maar beter de Bijbel in de
vuilnisbak gooien. Maar 'echte gelovigen' zullen dit volgens hem niet doen en zullen niet aan zijn uitleg
twijfelen.
De feiten
Dan nu de feiten. Onlangs schreven we al dat komeet Elenin door een groot aantal (amateur) astronomen is
waargenomen. De komeet is inderdaad slechts een klein pukkeltje van een paar kilometer doorsnee, en
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geen gigantische planeet of bruine dwergster, zoals sommigen nog steeds beweren. Bovendien is -ook door
de ontdekker van de komeet, Leonid Elenin- bevestigd dat de komeet bij het naderen van de Zon uit elkaar
aan het vallen is (2).Niet alleen Riley, maar ook diverse niet-christelijke complotdenkers ontkennen dit en
blijven volhouden dat al deze informatie vals is en de NASA en de overheden wel degelijk verbergen dat er
een geheimzinnig hemellichaam op komst is. Sommigen hebben inmiddels aanvaard dat Elenin niets
bijzonders is, maar zeggen dat de komeet de 'aankondiger' van het echte gevaar is, Planeet X / Nibiru, dat of
in 2012, of al in oktober 2011 achter de komeet zal opduiken.
Verbijsterende onkunde
De afgelopen dagen heb ik opnieuw een aantal fimpjes bekeken en theorieën bestudeerd van de Elenin /
Planeet X complotfanatici. Ik kan niet anders zeggen dat het soms verbijsterend is dat mensen met
overduidelijk geen enkele kennis van astronomie menen op foto's en filmpjes die door satellieten en
ruimtesondes (zoals de Stereo-B sonde) werden gemaakt het bewijs voor Planeet X / Nibiru -en soms ook
UFO's- te kunnen zien (3).Enkele dagen geleden werd er zelfs beweerd dat er een enorme explosie op
Jupiter heeft plaatsgevonden, en dat Elenin door deze explosie in tweeën zou zijn gebroken (4). Enkele
minuten onderzoek had voor de ietwat kritisch ingestelde lezer uitgewezen dat dit (vanwege de positie van
beide hemellichamen en de tussenliggende gigantische afstand) eenvoudigweg onmogelijk is, maar toch
verspreidde de theorie zich opnieuw over een deel van het alternatieve internet.
Complottheorie als doelbewuste misleiding
Het feit dat er zo ontzettend veel mis- en desinformatie op het internet rondgaat over Elenin / Planeet X, kan
echter een aanwijzing zijn dat 'men' op de hoogte is van een ander hemelobject, zoals bijvoorbeeld de
onbekende komeet die de NASA onlangs (indirect) ontdekte en die op zeker moment het pad van de Aarde
lijkt te gaan kruisen. In het verleden zijn er vaker valse complottheorieën verspreid, met als doel de aandacht
af te leiden van een andere, (nog) niet onthulde gebeurtenis. Ook dit is echter absoluut niet zeker, want er
zijn meer dan genoeg fantastische theorieën verzonnen die nergens een dekmantel voor bleken te zijn.Laat
u dus niet gek maken. Voor de 9/11 complottheorie kwamen al snel keiharde bewijzen. Over de hele wereld
bevinden zich meer dan 100.000 amateur astronomen die veelal beschikken over uitstekende telescopen.
Het feit dat niet één van hen een duidelijke foto of film van Planeet X / Nibiru heeft gepresenteerd, zegt al
voldoende. De uitleg dat dit hemellichaam de Aarde pal vanuit het zuiden nadert, en Planeet X dus alleen op
de zuidpool te zien zou zijn, is weliswaar niet onmogelijk, maar astronomisch gezien erg onwaarschijnlijk
omdat een object van dergelijke omvang dat op deze koers op onze planeet afstevent vrijwel zeker de Aarde
uit zijn baan zal stoten, waardoor al het leven onmiddellijk zal omkomen. Ook had Planeet X bij zijn
duizenden jaren lange omloopbaan in het verleden een vergelijkbare chaos in het zonnestelsel moeten
veroorzaken, iets dat duidelijk niet is gebeurd.
Overgebleven feiten blijven bijzonder
Elenin gaat dus over drie weken niet onze zon verduisteren (5). Wat van het scenario overblijft is echter
interessant genoeg: de bijzondere sterrenstand zoals in Openbaring 12 wordt omschreven is 100%
verifieerbaar en zal eind september plaatsvinden. Ook is het zeker dat dit gebeurt tijdens het joodse
nieuwjaar (Rosh Hashana) feest, waar de 'laatste bazuin' van de opstanding der doden en de Opname van
de Gemeente naar verwijst. Tevens zal het in de Bijbel genoemde aantal dagen van de (Grote) Verdrukking,
1260 +1290, in 2018 eindigen op wederom een Joods feest, precies 70 jaar -de lengte van één generatie- na
de geboorte van de staat Israël. (Voor uitgebreidere uitleg: zie vorige artikelen, links staan onderaan).
Komt tot bezinning
Of al deze feiten daadwerkelijk een bijzondere betekenis hebben en de laatste fase van de in de Bijbel
voorzegde eindtijd aankondigen of inluiden, zal spoedig blijken. Tot die tijd lijkt het verstandig het volgende
Bijbelse advies ter harte te nemen:
'Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van (onze) Here Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, (hetzij door een complottheorie, hetzij door een
foutief geïnterpreteerd filmpje, etc.), die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.'
(2 Tess.2:1-2)
'Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter' (1 Petrus 4:7).De nuchtere
feiten laten zien dat Elenin niet de gevreesde Planeet X / Nibiru kan zijn. Dat wil niet zeggen dat de Aarde
niet op zeker moment 'verrast' kan worden door een meteoriet of een komeet. Zolang hier echter geen
duidelijke aanwijzingen voor zijn is het verstandig om artikelen, foto's en filmpjes die u met verzonnen 'feiten'
en misleidende redeneringen willen overhalen in zo'n aanstaand doemscenario te gaan geloven, met een
gezonde dosis scepsis tot u te nemen en, na bestudering, eventueel terzijde te schuiven.
Xander
(1) Five Doves
(2) Space Obs
(3) The Truth Behind The Scenes
(4) Digital Journal
(5) Bible Times News
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Chemtrails in handen van de Illuminati
De tekst op deze kaart uit het Illuminati kaartspel geeft ons schokkende
informatie, nl. een aantal uiterst belangrijke factoren:
a. "Alle Plaatsen waar u controle…" vertelt ons dat de Illuminati de controle
heeft over het weer op "Plaatsen" op de aarde.
b. "te verdedigen tegen elke Ramp" vertelt ons dat klimaat oorlogvoering echt
bestaat, en moet worden tegengehouden!
c. "Ramp die u toebrengt aan een rivaal" vertelt ons dat de naties in staat zijn
om een ravage van natuurrampen op elkaar los te laten, waaruit blijkt dat de
wereldwijde Illuminati controle heeft.
d. "behalve in de Ruimte" vertelt ons, dat ten minste enkele Klimaat
Oorlogswapens doorgaan tot in de Ruimte.
Steeds meer bewijzen zijn er over het fenomeen chemtrails, tevens een onderdeel van deze kaart.
Inmiddels zijn er over de hele wereld video's, rapporten, bewijzen, etc. En nog steeds zwijgt de media.....
zwijgt de politiek.
Chemtrails ook in Nederland
Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland veelvuldig gesproeid door vliegtuigen. De
chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna. De eigenschap van deze stoffen om het
optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische
velden rondom de aarde en zijn mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen. De
toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chronische
vermoeidheid is voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium en andere
stoffen.
Het sproeien wordt gestuurd door onderdelen van geheime diensten. Waarom doet het Parlement en de
Regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze het niet onmiddellijk?
Wat zijn het?
Heel algemeen gaat het over de strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is hierbij het
onderscheid tussen contrails en chemtrails.
CONTRAILS (condensatiesporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een
lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de
vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de
uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :
het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar
blijven. Het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en
haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die
het zonlicht filtert. Een ander regelmatig gevormd patroon is de X vorm. De ‗sproeituigen‘ vliegen in de regel
opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de
vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie. Dit is dus essentieel: deze ‗wolkenstrepen‘ zijn dus
niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die
doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto laat een duidelijk onderscheid zien tussen een contrail en een chemtrail.
Waar doen ze zich voor?
Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden.
Hoe gebeurt het?
De verspreiding gebeurt op twee manieren: door vermenging met de brandstof
of door besproeiing via specifieke installaties.
Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‗normale‘ lijnvliegtuigen,
waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een apart, niet op
officiële schema‘s vermeld circuit van tanks, pompen en lijnen, die zijn
aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale
stabilisatoren.
Bovendien zijn er de specifieke sproeivliegtuigen en ook de tankvliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC
10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.
Wat is de samenstelling van de chemtrails?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken de chemtrails de volgende ingrediënten te kunnen bevatten :
 Zware metalen: vooral barium en aluminium, maar in mindere mate ook andere zoals cadmium,
titanium, plutonium.
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Virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma‘s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die
men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak
zouden zijn van heel wat ‗moderne‘ ziekten, zoals de morgellons!
 Diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide
gebruikt werd, maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuunsysteem
ondermijnt, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine.
 Ook is er een denkpiste waar nano-stofdeeltjes niet worden uitgesloten. Dit zijn kleine computertjes
ter grootte van stof die de lucht als soort van digitaal netwerk maken.
Wat gebeurt er met de substanties van de chemtrails?
Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop: fauna
& flora, dieren en mensen. Mensen die met de natuur bezig zijn, bevestigen dat het de laatste jaren heel
slecht gesteld is. Zo zijn vele bomen langzaam aan het sterven en stelt men het fenomeen vast van
‗negatieve poling‘. Ook wordt er melding gemaakt van massale bijensterfte !
Wat is het effect op onze gezondheid?
Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van alle vermelde ingrediënten erg funest is voor de gezondheid en
aanleiding geeft tot volgende fenomenen:
• kankers allerlei
• hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lusteloosheid
• kortademigheid, ademnood, astma
• onvruchtbaarheid, miskraam, vroeggeboorte
• griepaanvallen
• hart- en herseninfarcten
• huidproblemen
• achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
• het raadselachtige fenomeen van de morgellons
Op hevige sproeidagen stelt men op spoedafdelingen van ziekenhuizen een spectaculaire stijging vast van
allerlei klachten, vooral met de ademhaling.
Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – een menselijke haar is 100
mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid!
Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuunsyteem gevoelig wordt ondermijnd,
waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.
Nog een paar aanvullende opmerkingen:
• Department of Health and Human Services bevestigt in 1992 dat BARIUM oorzaak is van
ademhalingsproblemen, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, opzwelling van de hersenen, schade
aan lever, hart, milt en nieren. Barium werd ook als wapen gebruikt in de golfoorlog. ALUMINIUM tast
hersenen en zenuwstelsel aan.
• EPA (Environmental Protection Agency) waarschuwt voor inhaleren van microscopisch kleine deeltjes
ALUMINIUM en BARIUM, maar wijst met de beschuldigende vinger naar de industrie, niet naar de
chemtrails.
• In het NASA Langley Research Center loopt sinds kort een onderzoeksexperiment ‗Wake Vortex
Simulation‘ om na te gaan wat het effect op het weer is van het sproeien van chemicaliën in de atmosfeer.
• Het ministerie van Energie (DOE) heeft een ‗Tap Program Plan‘ (TAP = Troposferic Aerosol Program) in
samenwerking met EPA, NOAA, NASA en NSF. Dit onderzoekt de gevolgen van het sproeien van
chemicaliën op volksgezondheid, klimaat en de zichtbaarheid.
Wie zit daar achter?
Onderzoek moet hierover definitieve duidelijkheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de richting
van het leger en geheime diensten. De overheid ontkent alles, maar tegelijkertijd wordt in meerdere officiële
documenten van de US Air Force openlijk gesproken over ‗aerial obscuration‘ en ‗weather modification‘ of
‗geo-engineering‘. Er zijn officiële documenten van de US Air Force, zoals ‗Vision for 2020‘ (‗hoe kan de VS
een complete overheersing krijgen te land, ter zee, in de lucht en zelfs in de ruimte‘) en ‗Weather as a Force
Multiplier: Owning the weather in 2025‘ ( ‗hoe kunnen we het weer manipuleren?‘ ).
Nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is, en dat de NAVO na de tweede
wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in VS waar het leger in dat verband samenwerkt
met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, ‗gezondheids‘-organisaties als CDC, farmaceutische en
chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.
Uiteraard wordt biologische oorlogvoering in eerste instantie ingezet tegen ‗de vijand‘, vergelijk verarmd
uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand
feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking!
Overheden van verschillende landen, als de VS, UK, Australië, Duitsland, reeds publiekelijk hebben moeten
toegeven, dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei
chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlogsexperimenten.
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Enkele illustraties:
 ‗Weather Modification Inc.‘ is een Amerikaans bedrijf dat sproeiactiviteiten doet voor de zogenaamde
‗cloudseeding‘, d.w.z. het kunstmatig creëren en modificeren van wolken. Dit betekent dus het
doelbewust invoeren van chemische ingrediënten met de bedoeling hun eigenschappen te
veranderen en dus betekent dit het modificeren van atmosferisch water.
 Ice Crystal Engineering‘ maakt sproei-installaties voor bedrijven, zoals het hierboven genoemde
‗Weather Modification Inc.‘.
Hiermee kan men wolken en dus regen produceren met stoffen als calciumchloride en zilveriodide.
 Hughes Aircraft Company verkreeg in de VS de volgende patenten: in 1974 voor het gebruik van
barium, in 1991 voor het gebruik van aluminium oxide.
 In 1994 werd aan diverse grote vliegtuigbedrijven een patent gegeven onder de naam ‗Weisbach
seeding for reduction of Global Warming‘.
Het gaat over het verspreiden van hoog reflecterend materialen teneinde het zogenaamde
broeikaseffect te vertragen. Het vermeldt de 10 micron kleine aluminium dioxide.
 NASA en NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration) bevestigen in hun atmosferische
studies, dat kunstmatige wolken kunnen gevormd worden door middel van uitstoot van kleine
chemische deeltjes.
 In 2002 deed Dennis Kucinek, een republikeins senator uit Ohio en hoofd van de commissie ‗Armed
Services Oversight‘, het wetsvoorstel HR2977 voor vreedzaam gebruik van ruimte en verbod van
exotische wapens. Sectie VII gaat duidelijk over het verbod van chemtrails.
In het uiteindelijk goedgekeurd wetsvoorstel zijn de termen ‗chemtrails, HAARP en andere
planeetbedreigende wapens‘ verdwenen, maar het originele voorstel zit nog in het dossier!
 Op 21/07/2009 vertelt een senior biochemicus van een grote Amerikaanse farmaceutische firma in
een interview met American Freedom Radio, dat we besproeid worden met de ‗voorloper van het
H1N1-virus‘, wat zou fungeren als trigger om het Mexicaanse griepvirus echt op gang te brengen.
 Artikelen in NYT van 21/04/2001 en New Scientist Rapport van 05/08/2000 waarschuwen voor het
gevaar van miscroscopisch kleine deeltjes voor de gezondheid.
 Bernard Eastland (uitvinder van HAARP) vertelde aan de verslaggever van Colombus Alive in 2001
dat het doel van dit multimiljoenwatt-wapen is, om de jetstream te sturen en het weer te veranderen.
In het patent staat dat barium in de atmosfeer nodig is om het effect te verbeteren:
 Het Pentagon heeft al moeten toegeven dat barium stereaat (een zeepachtige drager) en fijne
metalen deeltjes dienen als tijdelijke atmosferische antenne voor geleiding van radio- en
radarsignalen.
Waarom doet men het?
Officieel wordt het fenomeen nog in alle talen doodgezwegen en bestaat het dus niet…
De voornaamste doelen waarom men chemische en biologische stoffen in de lucht sproeit, zijn de
volgende:
1 Broeikaseffect verminderen
Men wil een soort beschermende laag rondom de atmosfeer leggen, beweert men, die als een reflecterend
schild fungeert en de opwarming van de aarde tegengaat. Inmiddels weten we dat de opwarming van de
aarde door Co2 een grote leugen is, en dat de kleine chemische deeltjes in de lucht inderdaad kunnen
reflecteren, en een soort van ‗projectiescherm‘ in de bovenste luchtlagen aanbrengen. Dit ‗projectiescherm‘
dient binnenkort voor Project Blue Beam, om zodoende de NWO en de antichrist te introduceren, met
gigantische ‗lichtshows‘ in de lucht.
2 Weermodificatie
3 Onttrekken aan lucht- en satellietobservatie
4 Vergemakkelijken of geleiden van nieuwe militaire communicatiesystemen (o.a. HAARP)
5 Massa-inentingen uitlokken door het verspreiden van virussen
6 Mind Control: het fysisch, emotioneel, mentaal, spiritueel beïnvloeden van de mensheid in samenwerking
met HAARP
7 Onvruchtbaar maken van de mensheid, populatie controle
8 Afscherming van weerbeheersingstransmissies vanuit Rusland en China
9 Depopulatie
Video (NL subs) bekijken, ga naar
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/c/923CCF091D71DA52/0/tT9SCTE36zY
Bron: http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2011/07/23/wat-zijn-chemtrails/
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
+ eigen foto‘s
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Nieuw bewijs tegen Joris Demmink is de doorbraak
08 September 2011
Er wordt gemeld dat Cencored31skynetblogs een foto heeft van Joris Demmink op de appolo jacht met het
naakte slachtoffer Manual Schadwald. het doek schijnt nu echtte vallenvoor de heer Joris Demmink.
Wij hebben een geheime afbeelding van JD met naakte Manual Schadwald samen op de jacht Apollo in ons
bezit. Nadien werd de privé-chauffeur uit de weg geruimd. De zus van voormalige chauffeur van JD houdt
lippen stijf. Hij vervoerde namelijk JD naar de bewuste jacht waar Manual slachtoffer werd van extreme seks
aldus geheime bron.
volgens een geheime bron was JD aanwezig toen de Duitse jongen Manual Schadwald slachtoffer werd van
extreme seks op de jacht Apollo. Zelfs de vader was aanwezig tijdens de gruwelijke feiten net als een
gekroond hoofd. Apollo werd weggesleept door de Marine om alle DNA sporen zorgvuldig te wissen. JD
heeft jarenlang het gekroond hoofd het handje boven het hoofd gehouden.
Het boek waarin de topmagistraat in opspraak werd gebracht, gaat helemaal niet alleen over Al-Qaïda.
2/3 gaat over geheime doofpotoperaties in het Belgische, Nederlandse en Franse "gerecht". Naar aanleiding
van 9/11 was het bovendien nodig om dezetransnationalegewapende beweging in kaart te stellenen hun
ideologie haarfijn uit te leggen.
Ik val onmiddellijk met de deur in huis hé. Met dit boek wil ik enkele misvattingen verduidelijken.
Een voorbeeld: Islam is niet alleen eengodsdienst van vrede.
Alleen begrijp ik wel dat dit boek niet voor iedereen is weggelegd. Afbeeldingen van Manga hebben veel
meer succes op het Internet natuurlijk maar ja...als iemand werkelijk wil geïnformeerd worden over oorlogsen gezondheidsonderwerpen is dit nog een reden om dit boek uit te lezen. Het gaat over Wikileaks (CIA
dekmantel), het gaat over vaccinaties, het gaat over transnationale islamitische gewapende groeperingen...
het gaat over kinderporno- en kinderprostitutienetwerken en de mechanismen die telkens weer optreden bij
gerecht en media. Bovendien wil ik graag een tipje van de sluier toelichten in dit artikel. Want het schandaal
moet nog losbarsten. Volgens de geheime bron is een hoge officier/rechter in Arnhem eveneens betrokken
bij zware zedenfeiten op kinderen en is een persoonlijke vriend van alweer...JD!
Net vandaag verscheen ereen artikel over 2 Turksejongens die klacht hebben ingediend tegen JD wegens
verkrachting.
http://youtu.be/_k-Fm019EU0
Censored31 kan nog meer namen en voornamen meedelen van Marokkaanse en Turkse kinderen die
werden misbruikt met de medeplichtigheid van een Turks koppel die meer afweet over de plaats waar de
kinderporno ligt. U moet weten dat hij regelmatig naar Bodrum en Praag vloog etc...
Net vandaag heeft een pedagoog uit Haarlem, bekend dat hij afgelopen voorjaar een 13-jarig jongetje heeft
verkracht en aangerand.
Nog een opsteker voor het pedo-wereldje:
Pedoclub Martijn wordt vandaag eveneens niet vervolgd door de Taghoet (rechter). Zij konden jarenlang een
maandblad met kinderporno uitgeven.
De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie is ontegensprekelijk het kopstuk van de bovenwereld
en wordt nu al gelinkt met kopstukken van een internationaal kinderporno- en kinderprostitutiecircuit. De
meesten zijn natuurlijk al gekend bij het gerecht; Karel Van Maasdam, Warwick Spinks, Ben Briel, Charles
Geerts, Jan Van Geels, Gero, en last but not leastLothar Glandorf natuurlijk.Hans Holthuis (VN), Gijs Van
Dam (zedenpolitie), Kees Lunshof, Pavel Rousek etc...zijn maar enkele namen die aantonen dat het netwerk
medeplichtigen telt onder gerecht, politie en media.
Het Amsterdams gerecht en de politie doet alsof er niks aan de hand is en de rechtbank besliste net
vandaag dat het Don Bosco College te Volendam het dragen van hoofddoekjes mag verbieden....net daarom
moeten wij het slechte verbieden en het goede promoten. Wij moeten deze pedocriminelen in de
schijnwerpers stellen. En inderdaad, we moeten veel geduld hebben. Ik probeer al 3.5 jaar de affaire
Zandvoort uit de beerput te halen maar tevergeefs. Maar mijn enige troost is dat bepaalde elementen binnen
Justitie er niet in geslaagd zijn om het dood te zwijgen. Meer en meer burgers in dit land worden bewust van
het gigantisch schandaal en de vele wandaden die de kleine slachtoffertjes hebben moeten ondergaan. Ik
werd kotsziek toen ik vernam dat kinderen op afbeeldingen gefolterd werden met een heet strijkijzer. Een
kwaadaardige onderzoeker van de Belgische Federale politie - dienst mensenhandel besloot dat de foto's al
meer dan 5 jaar oud waren en de kous was af!!!!!!!!!!!
Hamdoulillah dat ik als kind nooit werd verkracht en gefolterd desalniettemin gaat mijn aandacht voluit naar
het bestrijden van deze gigantische kinderporno- en kinderprostitutiecircuits die in organen en snuff movies
handelen. Mijn aandacht gaat eveneens naar El Mustapha Adda (36) die op 12 jarige leeftijd reeds het
slachtoffer werd van ruilhandel opgezet door Alex Privé, Mohammed Aznag (35) die reeds op 11 jarige
leeftijd mede door achterlaten van zijn ouders in het pedo-wereldtje terecht kwam. Hij wordt tot op vandaag
gechanteerd door het netwerk. Mijn aandacht gaat naar Hidir Korkmaz (37) uit Kulu, Turkije die op zijn 11de
verkracht en misbruikt werd door pedocriminelen. Hij werd gechanteerd en dit ontaarde in een waar
bloedbad binnen de familie. De Roemeen Cozmir Muj was een zachtaardige en vreemde jongen die
geestelijk er door zat na 6 jaar misbruikt te zijn geweest vanaf 11 jarige leeftijd. Een Turkse familie
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verhuurde vluchthuizen aan Alex Privé (Maasdam) en weten veel over het internationaal pedo-netwerk.
Meryen öner en Hüsnü öner waren eigenaars van een wasserette genaamd Monique op de Apollolaan. De
man lette vaak op tassen met kinderporno.
Moge Allah ons bijstaan bij het ontmaskeren van de zéér zware kopstukken van een internationaal Duits
netwerk die Roemeense kinderen afslachten in snuff movies. Er is een doorbraak!
Geschreven door Blogger Censored31 die een onderzoeksjournalist en auteur is van het boek 'Al-Qaïda in
opmars'.bron: http://nieuwsbreker.punt.nl/

Hitlers plan om de EU te starten gelukt
Hitlers wens om de EU te beginnen is uitgekomen, groep Bilderberg heeft zijn plan doorgezet met succes.
Europese globalisten zijn schuldig aan economische terrorisme door gebruik te maken van de euro
schuldencrisis in een poging om een "Verenigde Staten van Europa te creeren", met de Europese Raad van
voorzitter Herman Van Rompuy kondigt hij aan dat hij klaar is om leider te worden van de groep, een
beweging die angstaanjagend parallellenheeft metplannen door top nazi's in 1940,die deEUwilden invoeren,
en hun missie om een continent-wijde economische regering op te bouwen zie bewijs:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-FourthReich--EU.html.
EU-leiders zijnbangvoor de gevolgen van de lidstaten bijhet verlaten van de gemeenschappelijke munt, zij
waarschuwen dat een euro instorting zou leiden tot een burgeroorlog.
Hun "oplossing"ligt voor de hand omzich nog meer macht toe te eigenen enom een gemeenschappelijk
economisch beleid te voerendie alle lidstatendwingt gedwongen te volgen, ten koste van hun nationale
soevereiniteit, en een de facto financiële regering voor heel Europa te creëren.
"Europese Raad voorzitter Herman Van Rompuy zei gisteren dat hij
klaar was om tegaan voor een tweede termijn als president van de
Europese Unie, en om een leider te worden van de" Verenigde Staten
van Europa ", aldus de Ierse Independent.
"De heer Van Rompuy heeft aangekondigd dat hij bereid isde schulden
voor lief tenemen op de" onvoltooide "Eurozone schuldencrisis met
nieuwe bevoegdheden in te stellen van een" economische regering "in
Brussel."
Tegelijkertijd zei de Britse premier David Cameron gisteravond zei dat Groot-Brittannië " landen in de
eurozone naar een Verenigde Staten van Europa moetbewegen met een gemeenschappelijk economisch
beleid", aldus de Daily Mail.
"De minister-president gaf toe dat hij was niet zeker of Duitsland en andere landen de politieke wil
hebbenom een break-up van de gemeenschappelijke munt te voorkomen, maar stond erop dat ze moeten
worden toegestaan om hette proberen.
totale controle over elk EU land
De overgang naar de schuldencrisis te benutten om de economische soevereiniteit van elke EU-lidstaat
volledig onderuit te halen door de vorming van een centrale economische plannings commissie, een
Verenigde Staten van Europa, waaraan alle landen gebonden zijn, niet alleen een daad van economisch
terrorisme, het is een ijzingwekkend gebeurenvan identieke voorstellen die het geesteskind warenvan top
nazi's.
Plannen om een federale Europese economische regering te creëren in de naam van het verplicht stellen
van fiscale verantwoordelijkheiden het voorkomen van een herhaling van de onrust in Griekenlandzijn een
middel om het behoud van fascistische de macht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door mannen
die verantwoordelijk waren voor het oprichten van de EU in de eerste plaats.
Zoals we uitvoerig hebbengedocumenteerd, de Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de
Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi's in de jaren 1940 die wilden defascistische macht
behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.
US Military Intelligence-rapport EW-Pa 128, ook wel bekend als The Red House Report, beschrijft hoe top
nazi's in het geheim ontmoeten in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg op 10 augustus 1944 en,wetende
dat Duitsland op de rand van militaire nederlaag was, maakte een verbintenis te maken een Vierde Rijk een pan-Europees economisch imperium gebaseerd op een Europese gemeenschappelijke markt, precies
wat de nieuwe economische regering voorstel gesteund door de wil van Cameron en Van Rompuy vraagt.
Rijke Nazi-industriëlen als Alfried Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick, maar ook voor bedrijven als
BMW, Siemens en Volkswagen, die over de taak van het bouwen van een nieuw pan-Europese business
imperium. Volgens historicus dr. Michael Pinto-Duschinsky, een adviseur van joodse ex-dwangarbeiders,
"Voor veel toonaangevende industriële figuren dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor
het nastreven van de Duitse nationale belangen na de nederlaag van Hitler .... De continuïteit van de
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economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Enkele van de leidende
figuren in de nazi-economie werden toonaangevende bouwers van de Europese Unie. "
De bilderberg groep
De fundamenten voor de EU en uiteindelijk de euro eenheidsmunt werd gelegd door de geheimzinnige
Bilderberg Groep in het midden van de jaren 1950. Eigen gelekte Bilderberg documenten bewijzen dat de
agenda van een Europese gemeenschappelijke markt te creëren en een gemeenschappelijke munt werden
geformuleerd door Bilderberg in 1955. Een van principe van de groep oprichters was H. Prins Bernhard van
Nederland, een voormalig nazi-SS-officier.
Maar de ideologische kader voor de Europese Unie gaat nog verder terug, naar de jaren 1940 toen nazi-top
economen en academici die het plan voor een gemeenschappelijke Europese economische gemeenschap,
een agenda die naar behoren werd gevolgd na het einde van de tweede wereld oorlog geschetst.
In zijn boek 1940 van de Europese Gemeenschap, nazi-minister van Economie en oorlogsmisdadiger
Walther Funk schreef over de noodzaak om een 'Midden-Europese Unie "en de" Europese Economische
Ruimte "en voor vaste wisselkoersen te creëren, onder vermelding van" Geen land in Europazal
economische vrijheid hebbendie compatibel is met alle maatschappelijke eisen ... De vorming van zeer grote
economische regio's volgt een natuurlijke wet van de ontwikkeling .... overeenkomsten tussen de staten in
Europa [economische krachten in het algemeen] controle ... Er moet een bereidheid zijn van elk land om een
van de ondergeschikte tewordenaan de EU. Hoe anders is de oproep voor regeringen om hun eigen
economische belangen ondergeschikt te maken aan die van Europa in vergelijking met aandrang Jose
Manuel Barroso dat de EU-lidstaten moet worden gedwongen om "instituut de structurele hervormingen op
straffe van financiële sancties"? De gelijkenis is beangstigend.
Funk's co-auteurs echo van zijn gevoelens. Nazi-academische Heinrich Hunke schreef, "Classic nationale
economie .. is dood ... gemeenschap van het lot is van de Europese economie ... het lot en de omvang van
de Europese samenwerking hangt af van een nieuwe eenheids economisch plan".
Een "nieuwe eenheids economisch plan," dit is precies wat Cameron en Van Rompuy voorstellen gecentraliseerde financiële controle over de economieën van Europa geregeerd door Brussel.
Collega-Nazi Gustav Koenig heeft gezegd: 'We hebben een echte Europese Gemeenschap taak die voor
ons ligt... Ik ben ervan overtuigd dat deze inspanningen van de Gemeenschap zullen voortzettenna het
einde van de oorlog. "
In 1940, minister van Propaganda Joseph Goebbels beval de oprichting van het "op grote schaal
economische eenwording van Europa," geloven dat "in vijftig jaar tijd [mensen] niet meer denken in termen
van landen." Slechts 53 jaar later, de Europese Unie in haar huidige vorm werd opgericht.
Dus je hebt een van de meest trouwe nazi Hitler's bondgenoten opgeroepen tot "Economische eenwording
van Europa," en nu voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer eist de oprichting
van "een financieel toezicht lichaam om de controle tekrijgen over de financiën vanalle lidstaten. "
Zelfs op het eerste gezicht, het feit dat de EU, die begon als een vrijhandelszone, nu is strekkende tot
vernietiging van de niet-gekozen leden rechtstreeks nationale economieën te controleren, is volledig
dictatoriaal, autoritair, en vertegenwoordigt de anti-these van elke notie van democratie of de
vertegenwoordiging van de burgers van Europa. Voegt het feit toedat het exact dezelfde agenda werd
achtervolgd door een van de meest beruchte criminele en barbaarse regimes in de geschiedenis en dat
erzeker alarmbellen moeten gaan rinkelen?
nazi oproep tot EU staat
Andere top nazi's, die opriepen tot de oprichting van een pan-Europese federale superstaat onder meer
economische Ribbentrop, Quisling en Seyss-Inquart, die sprak van "Het nieuwe Europa van solidariteit en
samenwerking tussen alle mensen ... vindt ... snel toenemende welvaart een keer nationale economische
grenzen zijn verwijderd. "
Het feit dat de EU geesteskind wasvan de top nazi-economen en industriëlen, geformuleerd als een middel
om het behoud van dictatoriale macht en vervolgens uitgevoerd door oud-nazi,s die werkten onder de
auspiciën van de Bilderberg Groep in 1955, bewijst dat de hele Europese Unie is vergiftigd met een erfenis
en een raison d'être van het totalitarisme.
De extra kennis die de Europese Unie heeftnu is identiek aan heteconomisch beleid van top nazi's, van wie
het nastreven uitging naar de EU in haar embryonale fase zie video:
http://www.youtube.com/watch?v=3a5gFusiFos, is een huiveringwekkende herinnering aan hoe
fundamenteel anti-democratische en fascistische de EU wordt ensteeds meer opslokt enmeer macht van de
lidstaten en benoemt zichzelf alsde hoogste dictator van een heel continent.
De Europese Unie zal met hand en tand de gemeenschappelijke munt beschermen tegen instorten omdat,
zoals Bilderberger en Harvard-professor Kenneth Rogoff duidelijk gemaakt heeftin een recent Financial
Times stuk, het toekomstplan voor een geglobaliseerde valuta systeem is geheel afhankelijk van het
voortbestaan van de euro, die vrijwel zeker worden vernietigd als de Grieken of een andere lidstaat in
gebreke blijft.Hitlers wensis dus uitkomen zolang de EU blijft voortbestaan.
bron nieuwsbreker/auteur Alex Jones
Israël 'straft' Turkije met steun Armenen en mogelijk militaire hulp aan Koerden
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Koerdische strijders van de verzetsbeweging* PKK (inzet: vlag
Koerdistan sinds 2005). Israël zou als tegenmaatregel de PKK
mogelijk van wapens kunnen gaan voorzien en strijders gaan
trainen.
Na maanden van steeds feller en haatdragender wordende Turkse
anti-Israël retoriek en dito maatregelen heeft de regering in
Jeruzalem, nadat talloze verzoeningspogingen op niets zijn
uitgelopen, besloten dat het genoeg is. Minister van Buitenlandse
Zaken Avigdor Lieberman heeft een aantal harde maatregelen
aangekondigd om de Turkse premier Erdogan te 'straffen' voor zijn
steeds oorlogszuchtiger wordende dreigementen. Israël is van plan samen te gaan werken met de
Armeense lobby in de VS en gaat mogelijk zelfs militaire hulp aanbieden aan de Koerdse verzetsbeweging
PKK, die in onder andere Turkije strijdt voor een onafhankelijk Koerdistan.
Erdogan zoekt bewust confrontatie op
Tijdens een vergadering gisteren met officials van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de conclusie
getrokken dat Turkije duidelijk niet geïnteresseerd is in een Israëlische spijtbetuiging voor de dood van
negen Turkse activisten aan boord van de Mavi Marmara, die onderdeel vormde van het Gaza flottieltje dat
de -inmiddels door de VN legaal en wettig verklaarde- Gazablokkade in 2010 probeerde te doorbreken.
Israël heeft overigens deze spijt al lang aan de Turkse regering overgebracht en ook aangeboden de
familieleden van de omgekomen activisten te compenseren, maar Turkije blijft een officieel excuus en het
opheffen van de Gazablokkade eisen. Beide zaken worden door Israël geweigerd, zeker nu de joodse staat
eindelijk eens een keer de VN aan zijn kant heeft staan.
Zoals we in het vorige artikel al schreven constateert nu ook de regering in Jeruzalem dat Erdogan met het
uitlokken van -uiteindelijk zelfs militaire- confrontaties met Israël zich wil opwerpen als de nieuwe leider van
de islamitische wereld. Na Erdogans dreigementen om met Turkse oorlogsschepen de Gazablokkade te
doorbreken en de op het Israëlische gedeelte van de Middellandse Zee liggende olie- en gasvoorraden in
beslag te nemen, is wat minister Lieberman betreft de maat vol.
Steun voor erkenning Turkse genocide op Armenen
Als eerste tegenmaatregel zal er een reiswaarschuwing worden afgegeven voor alle Israëlische militaire
veteranen om niet naar Turkije te gaan. Ook overstappen in Turkije wordt afgeraden. Ten tweede wil Israël
gaan samenwerken met de historische rivalen van Turkije: de Armenen en de Koerden. Tijdens Liebermans
bezoek aan de VS deze maand zal hij waarschijnlijk een ontmoeting hebben met de leiders van de
Armeense lobby en anti-Turkse samenwerking in het Amerikaanse Congres voorstellen.
Dit zou kunnen inhouden dat Israël zich actief gaat inzetten voor erkenning van de Turkse genocide op de
Armenen aan het begin van de vorige eeuw. Tijdens de Armeense holocaust slachtten de Turken minstens 1
miljoen Armenen af. Als hier brede internationale erkenning voor komt dan zou dit het aanzien van Turkije
ernstig beschadigen. Israël zou ook het onafhankelijke Armenië kunnen gaan steunen in het dispuut met
Turkije over de controle over de berg Ararat.
Israëlische wapens voor de Koerden?
Lieberman plant tevens een serie ontmoetingen met de leiders van de Turkse verzetsbeweging PKK* in
Europa, met als doel 'met hen samen te werken en hen op iedere mogelijke manier te steunen'. Tijdens deze
vergaderingen zouden de Koerden Israël om militaire hulp in de vorm van trainingen en wapens kunnen
vragen. Als Israël hier gehoor aan geeft dan zou dit een grote en belangwekkende anti-Turkse
tegenmaatregel zijn.
Sowieso geven de gewelddadige confrontaties tussen het Turkse leger en de Koerden al vele jaren reden
om de Turken te beschuldigen van het schenden van de mensenrechten. Een ander aspect van Liebermans
diplomatieke campagne bestaat dan ook uit het instrueren van Israëlische afgezanten over de hele wereld
om zich op dit vlak actief te gaan opstellen en verslag te doen van alle illegale Turkse handelingen tegen
minderheden zoals de Koerden.
* Op aandringen van Turkije plaatste de EU de PKK in 2002 op de lijst van terreurorganisaties. De Europese
Advocaten voor Democratie en Mensenrechten organisatie (ELDH) verzocht de EU vorig jaar echter om dit
ongedaan te maken, omdat er meer dan voldoende bewijs is dat de Koerden politiek en cultureel door de
Turken worden onderdrukt, uit hun dorpen worden gezet, worden gemarteld en vermoord. (2). Tevens wordt
in dit artikel bewust de term 'verzetsbeweging' gebruikt, omdat de Turken op hypocriete wijze al jaren de
Palestijnse terreurbeweging Hamas eveneens als 'verzetsgroep' betitelen. Als Hamasstrijders geen
terroristen zijn, dan Koerdische strijders zeker niet!
Erdogan moet prijs betalen
Officials in Jeruzalem merken daarnaast op dat de Turkse status in de wereld bij lange na niet zo geweldig is
als de regering Ankara doet voorkomen. Turkije stelt zich namelijk eveneens voortdurend vijandig op
tegenover mede NAVO-lid Griekenland en houdt al 37 jaar lang ruim één derde van EU-lid (!) Cyprus bezet.
Ook Erdogans aanvankelijk goede banden met Iran en Syrië zijn het afgelopen half jaar flink verslechterd.
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'We zullen een prijs van Erdogan eisen die hem zal laten zien dat het dwars zitten van Israël niet loont,'
verklaarde Lieberman. 'Turkije kan ons maar beter met respect en normaal fatsoen behandelen.'
Xander - (1) Ynet News ; (2) News AM

Turkse premier Erdogan stuurt openlijk aan op militaire confrontatie met Israël
Erdogan wil de Turkse marine inzetten om de blokkade van de
Gazastrook te doorbreken en Israël van de olie- en gasreserves in
de Middellandse Zee af te snijden.
Stap voor stap stuurt de Turkse premier Erdogan steeds openlijker
aan op een militaire confrontatie met Israël - niet alleen ten aanzien
van de 'Palestijnse zaak', maar ook omdat hij begerig zijn oog heeft
laten vallen op de grote gas- en olievoorraden die zich tegenover
de Israëlische kust in het oosten van de Middellandse Zee
bevinden. Afgelopen dinsdag kondigde Erdogan aan dat
toekomstige Turkse 'hulp'schepen voor de Gazastrook voortaan
zullen worden begeleid door Turkse oorlogsschepen. Ook verklaarde hij dat hij stappen had ondernomen
'om Israël te stoppen van het unilateraal exploiteren van de natuurlijke hulpbronnen in het oosten van de
Middellandse Zee.'
Erdogan legde verder niet nader uit wat voor stappen dan wel hij tegen Israël heeft genomen, maar het is al
langere tijd duidelijk dat hij alles uit de kast trekt om Israël diplomatiek zoveel mogelijk te isoleren. Als Turkse
oorlogsschepen inderdaad de Gaza blokkade, die in het VN-Palmerrapport van afgelopen week legaal en in
overeenstemming met internationale wetten werd verklaard, proberen te doorbreken, wordt Erdogan de
eerste moslimleider die omwille van de Palestijnen militaire actie onderneemt tegen Israël. Turkije zal zich
daarmee onmiddellijk als de grote leider van het Midden Oosten presenteren. Als de Turken Israël inderdaad
op zo'n manier durven te provoceren, dan stellen ze daarmee zelfs Iran in de schaduw.
Egypte sluit zich al aan bij Turkije
De Turkse premier heeft de overtuiging dat de belangrijkste Arabische machten, Egypte en Saudi Arabië -die
zijn acties en uitspraken tot nu toe met diep wantrouwen hebben gevolgd- geen andere keus zullen hebben
dan zich bij Turkije aan te sluiten als dat land eenmaal de confrontatie met Israël is aangegaan. De eerste
tekenen van zo'n pan-islamitische anti-Israël coalitie zijn er al: gisteren besloot Egypte mee te doen met
Turkse marine oefeningen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.
Erdogan is van plan om Turkse oorlogsschepen te gebruiken om de Israëlische marine te dwingen zich in
tweeën te splitsen: één deel dat de Gazablokkade bewaakt, en een ander deel dat de gas- en olieplatforms
voor de kust veilig stelt. De Turkse premier, die vastbesloten lijkt om Turkije niet te laten overtroefen door de
joodse staat, beoogt daarmee Israël desnoods met militaire middelen af te snijden van deze uiterst
belangrijke en lucratieve energiebronnen.
Militaire confrontatie onvermijdelijk
Militaire bronnen constateren dan ook dat Erdogan Israël in een hoek wil drijven en daarmee een
onvermijdelijke militaire confrontatie uitlokt. Deze zal waarschijnlijk niet meteen morgen of volgende week
plaatsvinden, maar het zal véél sneller gebeuren dan de meeste Israëlische politici en militaire leiders zich
nu kunnen voorstellen. Erdogan wil Israël namelijk gebruiken om Turkije als de nieuwe leider van de
islamitische wereld naar voren te schuiven. Egypte moet daar ook een rol in gaan spelen. De Turkse
regering wil namelijk niet nogmaals, zoals in het geval van Libië, buitenspel worden gezet. Ankara heeft met
lede ogen moeten aanzien hoe de Libische oliebronnen werden verdeeld onder de Westerse landen en het
oliestaatje Qatar.
Omdat Erdogan ondanks zijn vele dreigementen nog steeds niet de moed heeft gehad om Syrië binnen te
vallen, wil hij de positie van Turkije nu verstevigen door het in beslag nemen van de natuurlijke hulpbronnen
in de oostelijke Middellandse Zee. Daarmee wil hij deze niet alleen van Israël roven, maar daagt hij ook nog
eens aartsrivaal Griekenland uit, dat juist steeds nauwere militaire banden met Israël aanknoopt.
Erdogan rekent op steun Obama
Erdogan rekent er tevens op dat de Amerikaanse president Obama zich bij een militaire confrontatie achter
NAVO-lid Turkije zal opstellen. De Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Barak zijn een
stuk minder zeker van de steun van Washington. Dit geeft Turkije een duidelijk voordeel bij het komende
conflict. Dat is de prijs die Israël nu moet betalen voor het over het algemeen tamelijk passieve militaire
beleid van de laatste jaren. Een gewapend treffen tussen Turkije en Israël zal ook ten koste gaan van de
Palestijnse leider Mahmoud Abbas, wiens belangen dan ver op de achtergrond zullen verdwijnen.
Xander - (1) DEBKA
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Alle eindtijdpuzzelstukjes bij elkaar gevoegd
door John Baptist
Waarschuwingen nemen toe
Soms is het moeilijk om alles te onthouden van wat er allemaal tegelijk rondom
ons gaande is. Het nieuws / waarschuwingen komen momenteel in een zeer
rap tempo. Terwijl ik dit schrijf, krijg ik een melding van een 6.7 aardbeving in
het gebied van Vancouver. Dit is slechts een van een tiental voorbeelden van
„aardbevingen op verschillende plaatsen', waarvoor Jezus ons
waarschuwde.
Verhoogd Terreur Alarm
We ondergaan ook een verhoogd terreur alarm. Natuurlijk kan men dit
verwachten op de tiende verjaardag van de false flag super-nano-thermite
vernietiging van het World Trade Center. Waarom is de terreurdreiging toegenomen? Het simpele feit is dat
"zij" het nodig vinden om de bevolking te controleren, zodat de indruk wordt gewekt dat "zij" alles onder
controle hebben, hoewel "zij" het zijn die ons bombarderen.
Ze moeten de menselijke populatie onder controle houden totdat de Sumerische "goden" (aliens) nu elke
dag kunnen arriveren.
Er waren tevens een aantal geloofwaardige meldingen dat een mogelijke nucleaire aanval ―in de maak" is.
We hebben niet langer UFO waarneming, nee, we hebben nu enorme UFO "vloot" waarnemingen over de
gehele wereld, elke week! We hebben "luchtspiegeling steden" in China als reusachtige hologrammen. New
Agers roepen over de op handen zijnde "verandering" in een nieuwe dimensie. En ik geloof dat ze 100%
correct zijn.
Er werden vreemde wolken gezien met ―mensengezichten‖. Er zijn gigantische "bubble koepels" gezien over
de hele wereld, een in China en een andere werd gefilmd in Hawai. Dit zijn TESLA SHIELDS. Waarom heeft
Stephen King zijn boek "Under the Dome" geschreven? Dit spul is een realiteit en "zij" zijn de krachtvelden
voor de komende intergalactische oorlog van de Draken uit Arabië (zie 2 Ezra 15) aan het testen.
Hier zijn een paar linken naar ―Tesla Shields‖ , die worden getest, en
andere informatie.
Huge Bubble Cloud over Beijing Skies Mystifies Observers:
http://www.youtube.com/watch?v=ZLApHRg10oM
Huge Mysterious Bubble of Light in Hawaii captured by Subaru
Telescope – Caused by UFO?
http://www.youtube.com/watch?v=zO8IybYQFy0
Wat zijn deze “bubble koepels”?
Tesla Dome / Tesla Sheild – http://www.rumormillnews.com/cgibin/archive.cgi?read=50460
Bekijk ook eens deze video: OUTSIDE THREAT IMMINENT
http://www.youtube.com/watch?v=wcsWU7KDdG4&feature=player_embedded#at=354
Tijd voor een enorme wake-up call voor iedereen. Wat deze video's niet vermelden, zijn Nibiru, FEMA
Kampen, FEMA doodskisten, PDD 51 en alle andere ongelooflijke dingen. Het ligt allemaal klaar voor de
Grote Verdrukking…
Het Opname Alien Ontvoering Scenario
John W. Milor‘s Engelstalige boek "Aliens and the Antichrist" is briljant. De reden dat ik dit naar voren breng,
is omdat dit is hoe ik denk, dat de "rescue missie" (de Opname) zich zal ontvouwen.
Vanaf dat de Bruid weggenomen is, zal de Grote Verdrukking plaatsvinden, precies op het moment dat
Daniel‘s 9:27 ―alien invasie‖ van de ―Draken uit Arabië‖ geschiedt. Dit kan in feite bij de opening van het
Zesde Zegel gebeuren, omdat deze periode in wezen de "inleiding" van de "Bazuinoordelen" is, en 1 Thess.
5 zegt: "God heeft ons niet gesteld tot toorn". Amen?
De gemeente van Filadelfia wordt bewaard voor het "uur van verzoeking" dat over de "gehele wereld" komt.
Wow! Zo duidelijk, Filadelfia is dan NIET op de aarde.
Wanneer de gevallen engelen ("Zonen van God", aliens) op aarde komen, zullen ze dat zeker doen met
"technologische vervoersmiddelen" (UFO's ok?). Ruimteschepen. We moeten uit de jaren 1800 komen en
beseffen dat deze dingen echt zijn.
Ik voorzeg, wanneer de ―Draken uit Arabië" op de aarde komen in deze naderende UFO invasie, de engelen
van God de Bruid in een klap, "met de snelheid van het licht‖ weg zullen voeren, op zullen nemen. Glorie
aan Jezus. De aliens zullen weten waar we zijn, omdat ze "kennis" hebben van de Heilige Geest.
De regering zal dan naar de hemel wijzen en zeggen: "DE ALIENS NAMEN ZE MEE!"
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Dit is precies de reden waarom de mini-serie "Falling Skies" op TNT het "thema" heeft over "kinderen" die
het doelwit zijn van aliens. Dit manipuleert ons en bereidt ons voor op hun uitleg, wat straks is gebeurd met
de kinderen en alle andere vermiste personen.
En de leden van de gemeente van Tyatira en Laodicea, die het advies van onze geweldige Koning Jezus
Christus niet aannamen, zullen NIET geloven dat het de Opname was. Velen zullen "afvallen" (2 Thess. 2)
en uiteindelijk de grote misleiding geloven (velen, niet allen).
Zij zullen het DOELWIT zijn van…
PROJECT BLUE BEAM
Hopi Indianen Verhuizen Ondergronds
Volgens Stan Deyo verhuizen de Hopi Ouderen (degenen die nog steeds de oude tradities in praktijk
brengen) ondergronds in de komende paar weken, om zich te beschermen tegen de ZON. Hij zei ook dat het
in het Pentagon "gonst" over de "Annunaki goden" (aliens) die terugkeren. En dat zullen ze inderdaad… dat
kun je aannemen.
Wanneer de Hopi‘s ondergronds gaan, zoals hij suggereert, betekent dit dat ze zich vermoedelijk voor de
EERSTE BAZUIN aan het voorbereiden zijn…
“En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde
geworpen; en het derde van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het
groene gras verbrandde.” (Openbaring 8:7)
Bovendien worden er binnenkort gigantische zonnevlammen verwacht…
Draken uit Arabië UFO Aanval
Deze Draken uit Arabië zijn "draconische aliens". Ze zijn gruwelijk en zullen de mensen op aarde doden
(lees Joël 2). Ze haten de mensen, omdat dit schepselen van God zijn, naar zijn beeld geschapen.
Toch is het belangrijk op te merken dat er verschillende soorten van aliens zijn.
ALIEN TYPE 2: DE REPTILIANS/DRACO’S
Genetisch verwant aan de reptilians, zijn dit zeer geavanceerde wezens, maar worden gezien met een
negatief, vijandig of gevaarlijk karakter, omdat ze de mens beschouwen als een totaal inferieur ras. Ze zijn
vleesetend ten opzichte van de mens. Er zou een zogenaamde "gedreven" planetoïde of asteroïde zijn,
bewoond door 30 miljoen van dit hagedis-volk, die ons zonnestelsel binnenvoeren in het midden van de
jaren '90.
Als er iemand oplettend is, er wordt heel sterk aangenomen dat Elenin en haar "entourage" een gedreven
soort van planetoïde is met ingesloten ruimteschepen.
(Oordeel zelf wat hiervan waar zou kunnen zijn. Op WikipediA vond ik ieder geval deze uitleg over reptilians,
waarbij het me opviel dat een gedeelte van de info klaar staat om verwijderd te worden… De mensen
mochten eens wakker worden!)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reptilians
http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_aliens
De Pleiadians nemen hun orders van de Greys, en de Greys nemen hun orders van de "aards gebonden"
reptilians. (Maximillien de Lafayette)
Word niet ―gedupeerd‖ door de ―charmante invloeden‖ van de Pleiadians!
“Kunt gij de banden van de Pleiaden binden, of de banden van de Orion losmaken?” (Job 38:31)
Het wordt ERG INTERESSANT voor degenen die ―verblijven op de aarde‖.
Waterstofcyanide HCN
In 1910 was men bang voor de komeet Hailey. Waarom? Omdat wetenschappers ontdekten dat de
kometenstaart uit waterstofcyanide (extreem dodelijk) bestond. Hoewel de komeet helemaal niet dichtbij de
aarde kwam, was iedereen erg bezorgd.
Laten we eens kijken wat WikipediA zegt over HCN.
Waterstofcyanide of blauwzuurgas heeft een bittere, gebrande amandel-achtige geur, die alleen sommige
mensen in staat zijn om waar te nemen. De vluchtige stof werd gebruikt als inhalatie rodenticide en
menselijk gif.
Vermoedelijk tussen 3 en 7 november a.s. zal de Aarde door de staart van Elenin gaan, die een grote
gasvormige staart van "Waterstof Cyanide" zou hebben.
“….en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren,
en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem, en het derde deel van het water
werd alsem, en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.” (Openbaring
8:10-11)
En begrijp me niet verkeerd over de "Sprinkhanen‖ in het Vijfde Bazuinoordeel. Dat zijn op sprinkhaan
lijkende wezens met angels in hun staart. Ik geloof dat ze er net zo uitzien als de "aliens" in de film "Alien"
met Sigourney Weaver. Ik ben er vrij zeker van dat ik hierin gelijk heb, want het is bovennatuurlijk aan mij
bevestigd, maar, ik ben dan niet van plan om hier te zijn.
GLORIE AAN JEZUS
Water Verandert in Bloed
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Er zijn twee oorzaken, waardoor een groot deel van het water op aarde zal veranderen in een bloedrode
kleur. De eerste oorzaak is te wijten aan een enorme wereldwijde aardbeving, zoals waarover gesproken
wordt in Openbaring 6, vers 12. Als er een enorme aardbeving plaatsvindt, komt er ijzererts vrij uit lagen van
de aarde en drijft naar boven in het water. De Maya's voorspelden ook een enorme wereldwijde aardbeving,
voorafgaand aan de terugkeer van ―nieuwe mannen van kennis" (stergoden) naar de aarde.
De tweede oorzaak is NIBIRU. In de oude Egyptische schriften veroorzaakt Nibiru een rode wolk van stof die
op de aarde valt. Nibiru is hier eerder geweest, een periode van 3600 jaar geleden. Dus hebben we de feiten
in de oude geschriften vastgelegd.
Ook Noach had gezien dat de aarde gekanteld was, en een nieuwe vernietiging nabij was.
Je ziet, we zijn BEROOFD. Niet alleen was een groot deel van de King James Version foutief vertaald, maar
de heidenen verwijderden ook hele gedeelten uit de legitieme Schrift.
Noach zag een POOLVERSCHUIVING.
De tijd is kort en het lijkt er zeker op dat we op elk moment kunnen worden "geëvacueerd".
Ga op je knieën voor God. Bid Psalm 51 voor de reiniging van je HART
STEL HET NIET UIT. DE DAG VAN DE HEER IS NABIJ !
Bron: http://www.tribulation-now.org/2011/09/09/revelations-of-revelation/
Gedeeltelijk vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

China bouwt EMP wapens voor gebruik tegen Amerika
12 september 2011
Het Chinese leger is bezig methet ontwikkelen van
elektromagnetische puls wapens dat Peking van plan isom tegen
Amerikaanse vliegdekschepen te gebruiken in een toekomstig
conflict over Taiwan, volgens een rapport van de inlichtingendienst
openbaar gemaakt op donderdag.
Gedeelten van een National Ground Intelligence Centerstudy op
de letale effecten van elektromagnetische puls (EMP) en highpowered magnetron (HPM) wapens bleek dat de armen deel uitmaken van de "mace Assassin's" China's
zogenaamde arsenaal - wapens die een technologisch inferieur China makenom de Amerikaanse
strijdkrachten teverslaan. EMP wapens bootsen de gamma-ray puls na veroorzaakt door een nucleaire
explosie die alle elektronica knock out slaat, waaronder computers en auto's, over grote gebieden. Het
fenomeen werd ontdekt in 1962 na een bovengrondse kernproef in de Stille Oceaan met een handicap
elektronica in Hawaii. Het vrijgegeven rapport van de inlichtingendienst, verkregen door de private National
Security Archive, geeft details over de EMP China wapens en plannen voor het gebruik ervan.
"Voor gebruik, zou ontploffen op een veel lagere hoogte (30 tot 40 kilometer) al voldoende zijn... om de
EMP-effecten naar Taiwan en de onmiddellijke omgeving te beperken en het minimaliseren van schade aan
de elektronica op het vasteland," aldus het rapport.
Het rapport, gemaakt in 2005 en een keer met het label "geheim", verklaarde dat de Chinese militaire
geschriften hebben gesproken over het bouwen met lage opbrengst EMP kernkoppen, maar "het is niet
bekend of [de Chinezen] ditdaadwerkelijk hebben gedaan."
Het rapport zei dat in aanvulling op EMP wapens, "een low-yield strategische nucleaire kernkop (of tactische
kernkoppen), kunnen worden gebruikt met hetzelfde effect."
"De DF-21 medium-range ballistische raket is genoemd als een platform voor de EMP aanval tegen Taiwan,"
aldus het rapport. Volgens het rapport, de elektronische wapens in China maken deel uit van de
zogenaamde "troef" of "Assassin's mace" wapens die "zijn gebaseerd op nieuwe technologie die is
ontwikkeld in een hoge geheimhouding."
"Troef van toepassingis datde Chinezen EMPhebben ontwikkeld, met eventueel verbeterde kernkoppen,
terwijl de Assassin's foelie toepassing zouden zijn indien ouder kernkoppen in dienst zijn," aldus het rapport.
Volgens het rapport, voertChina EMP testen uit op muizen, ratten, konijnen, honden en apen die ogen,
hersenen, het beenmerg en aanandere organen verwondingen geproduceerd. Het stelde dat "het duidelijk is
het werkelijke doel van de Chinese medische experimenten is om te leren de potentiële menselijke effecten
van blootstelling aan krachtige EMP en [high-powered magnetron] straling."
Het medisch onderzoek is ook nuttig gebleken voor Chinaom ervoor te zorgen dat EMP wapens gebruikt
wordentegen Taiwan en "iedere kwetsbaarAmerikaans [vliegdekschip].
"China's [grote hoogte] EMP capaciteit kan worden gebruikt op twee verschillende manieren: als een
verrassingaanval van China tegen Taiwan en andere Amerikaanse [vliegdekschepen],of als een bluf bedoeld
om de Verenigde Staten te ontradenom Taiwan te verdedigenmet een CVBG.bron nieuwsbreker
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=640064&r=1
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The American harakiri - Remember the Maine!
De lessen van de geschiedenis, met dank aan: Leo J.J.Dorrestijn
Inleiding
Het Carnegie Foundation for Peace heeft in de beginjaren van de vorige eeuw een belangwekkende studie
geschreven met betrekking tot vredesvraagstukken. De conclusie van dat rapport was even onthutsend als
ongeloofwaardig. Het kwam er op neer dat om vrede te bewerkstelligen het noodzakelijk was om de
bestaande vrede om te zetten naar oorlog en vervolgens de overwinnaar en de verliezer de vrede te laten
tekenen. Door de winnaar en de verliezer te financieren konden de financiële machtskartels redelijk
gemakkelijk bepalen wat de condities voor de ‗nieuwe vrede‘ zouden worden. In alle gevallen had slechts
één partij belang bij een oorlog. Vanaf dat moment zijn de jonge Verenigde Staten van Amerika uitverkoren
tot de gewapende tak van het financiële kartel, tot op de huidige dag. De Verenigde Staten van Amerika zijn
onafhankelijk geworden in 1776. De eerste 100 jaar van in het meer dan 200jarige bestaan van de
onafhankelijke republiek van de Verenigde Staten van Amerika is het verschillende keren voorgekomen dat
de belangen door buitenlandse machten zijn aangevallen. Het op luidruchtige manier wakker maken van de
slapende reus heeft in die gevallen altijd oorlog tot gevolg gehad. De Amerikanen hebben de eerste 100 jaar
van hun onafhankelijkheid besteed aan gebiedsuitbreiding en het liquideren van ongeveer alle in de weg
lopende Indianen, de eerste echte ‗Holocaust‘ met miljoenen slachtoffers, waar echter niet veel over is
geschreven. In de geschiedenisboekjes leren wij dat de Amerikaanse Burgeroorlog van Noord tegen Zuid
draaide om de afschaffing van de slavernij maar dit lag iets anders. We weten inmiddels dat beide partijen
door dezelfde bankenfamilies werden gefinancierd, dus in de eerste plaats ging de Burgeroorlog om puur
winstbejag. Net als in Europa veelvuldig al werd toegepast. Eén partij krijgt te maken met opdrogende
financiële middelen, in dit geval het Zuiden (The Confederates), zodat gestuurd kan worden wie uiteindelijk
de baas in een land wordt.
De oorlog tegen Spanje
De Amerikanen waren voorbestemd de rol van de Britten over te nemen en zodoende werd er gestreefd
naar een koloniaal rijk. Verschillende handelsoorlogjes waren al uitgevochten, zoals bijvoorbeeld de
expedities naar Japan, maar tot een echte bezetting was het nog niet gekomen. Op 15 februari 1898
explodeerde het Amerikaanse slagschip de USS Maine in de haven van Havana, Cuba. Het oorlogsschip lag
daar om de Amerikaanse belangen te verdedigen tegen de Spanjaarden, die een Cubaanse revolutie aan
het neerslaan waren. De dag na het vergaan van de USS Maine schreeuwden kranten onder leiding van de
Hearst en Pulitzer concerns moord en brand over de Spaanse agressie. Een oorlog was dus onvermijdelijk,
hoewel zeer onaannemelijk was dat de sterk verzwakte Spaanse kolonisator het schip had laten zinken.
Later onderzoek wees op een zeemijn, hoewel ook geruchten van interne sabotage tot de dag van vandaag
blijven aanhouden. Het meest aannemelijke lijkt een kolenbrand te zijn geweest, de bunkers lagen naast de
munitiemagazijnen, kortom een interne menselijke fout maar de Spanjaarden kregen de schuld. William
Hearst sprak de historische woorden tot enkele Congresleden: ‗You get me the pictures and I‟ll get you
your war!‘ Het Congres verklaarde Spanje de oorlog (zo werkte dat toen nog!) en binnen een dag stonden
240.000 jonge Amerikanen te popelen om de wapenrok aan te trekken. Onder de strijdkreet ‗Remember the
Maine!‘ veroverden de Amerikanen achtereenvolgens de Spaanse bezittingen in Cuba, Puerto Rico, Guam
en andere eilanden in de Stille Oceaan en de Philippijnen. Het oude Spaanse koloniale rijk bestond niet
meer, de vrede werd getekend en de VS waren een wereldmacht geworden. De les die wij hieruit moeten
leren is dat de ‗incidenten‘ die erop volgden veel weg hebben van wat er op die dag in Havana is gebeurd.
Bij iedere gebeurtenis zullen we een paar seconden stil moeten staan en bij onszelf denken: ‗Remember the
Maine!‘
De Lusitania
Op 7 mei 1915 werd de oceaanstomer ‗Lusitania‘ met honderden Amerikanen aan boord getroffen door een
torpedo van een Duitse Uboot. Van de 1.198 doden waren er 128 Amerikaans. Een machtige woede maakte
zich onder leiding van schreeuwende krantenkoppen van de Verenigde Staten meester: ‗Oorlog aan de
Duitsers!‘ Het zou nog twee jaar duren voordat de Amerikanen officieel wraak konden nemen: op 6 april
1917 werd de oorlog verklaard. De Lusitania zat vol met wapens en munitie, maar dat is pas vele jaren later
aan de openbaarheid prijs gegeven. In officieel jargon heette het destijds, dat het schip onder anderen
‗admiraliteitsgoederen‘ moest vervoeren van New York naar Liverpool. In september 2008 werd definitief
aangetoond dat de Lusitania munitie vervoerde toen een expeditie onder leiding van de Ierse duiker
McGarry een grote hoeveelheid munitie aantrof in het wrak. Het meedoen met de Eerste Wereldoorlog heeft
de Verenigde Staten geen windeieren gelegd. Door de Russische Revolutie was de Tsaar reeds afgezet en
was Duitsland behoorlijk verzwakt. In dit geval werd de strijd niet gestreden met de kreet ‗Remember the
Maine‘, maar werd de Lusitania mythe in de propagandatechnieken verwerkt.
Pearl Harbor
Op 7 december 1941 voerde de Japanse marine een verrassingsaanval uit op de Amerikaanse vlootbasis
van Pearl Harbor op Hawaï. Hawaï was toen nog geen Amerikaanse Staat maar een territorium. Tot 1893
namelijk was het eilandenrijk een koninkrijk en zelfstandig. In dat jaar pleegden de Amerikaanse
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suikerplanters een staatsgreep en stelden een republiek in. Tegen het eind van de 19 eeuw werd het land
een territorium, onder curatele van Washington. Nog steeds zijn er groeperingen die terug willen naar een
zelfstandige staat, maar de beweging is uiteraard verboden. Op de vooravond van de aanval door de
Japanse vloot zijn alle Amerikaanse vliegkampschepen op veilige afstand gebracht. Ondanks de vele
waarschuwingen, onder anderen van de Nederlandse onderzeeër K17, werd de informatie niet doorgespeeld
aan de basis in Pearl Harbor. Uiteraard komen we hier niets van tegen in de officiële geschiedschrijving,
maar een en ander is toch voor het nageslacht bewaard gebleven. Op onverklaarbare wijze is de K17 met
man en muis vergaan door sabotage. President Roosevelt moet van de op handen zijnde aanval hebben
geweten en zodoende medeplichtig zijn aan massamoord. Overigens was de illegale koningin Wilhelmina na
de Amerikanen de eerste die de Japanners namens bezet gebied de oorlog verklaarde. Ook een
oorlogsmisdaad, de Japanners legden in eerste instantie de verklaring naast zich neer: ‗Wij zijn alleen in
oorlog met Amerika‘. De daad van agressie is voldoende geweest om de Verenigde Staten de oorlog in te
sleuren. Het argument: ‗Remember Pearl Harbor!‘ Na de Tweede Wereld oorlog is de wereldhegemonie van
Amerika definitief gevestigd, daarbij ondersteund door de wapenwedloop van de Koude Oorlog, met behulp
van de communisten.
Golf van Tonkin
De Verenigde Staten hebben iets met schepen die door de vijand worden aangevallen. Zo ook het incident
in de Golf van Tonkin bij Vietnam op 2 augustus 1964, die president Johnson zonder oorlogsverklaring
volmacht om NoordVietnam als vergelding te bombarderen. De oorlog in Vietnam wilde niet erg op gang
komen, derhalve werd er zoals gebruikelijk met succes wederom een argument gecreëerd om de lont in het
kruitvat te steken. Vietnam werd onder de dekmantel van een buffer tegen het communisme compleet
verwoest, met onder anderen het door de Koninklijke Philips geproduceerde ontbladermiddel ‗Agent
Orange‘. Ook wascontrole in de regiovan belang wegens de heroïnehandel (Golden Triangle) en de
vermoedelijke aanwezigheid van olie voor de kust. 50.000 (officiële) Amerikaanse gesneuvelden verder
dropen de Amerikanen met de staart tussen de benen af en hebben het tegenovergestelde bereikt van waar
hun missie om was begonnen: een moreel superieur en verenigd Vietnam.
Afghanistan
Verreweg de meestenvan ons denken dat Afghanistan ongeprovoceerd door de Russen in 1979 is
binnengevallen om het regime in Kabul in het zadel te houden. De werkelijkheid echter is dat de Amerikanen
na Vietnam zaten te popelen om de Russen een eigen Vietnam te bezorgen en de CIA en de Britse MI6
stookten met geld en wapens een vuurtje in Afghanistan op om de zittende president Amir te dwingen hulp in
te roepen. Eén van de eerste militiegroepjes waren samengesteld uitSaudi‘s onder bevel van niemand
minder dan Osama Bin Laden. De Russen trapten in de uitgezette val en het gevolg was een verhevigde
guerrillaoorlog tegen de bezetter met ondersteuning van de Amerikanen. Voordat de Russische legers
volledig waren verdwenen werd de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Het heeft het Russische
leger minimaal 15.000 doden gekost en de Afghaanse bevolking is met minimaal 2 miljoen doden uitermate
hard getroffen. De macht is vervolgens door de extreme Taliban overgenomen, die op goede voet met de
Amerikanen stonden. Toen echter de onderhandelingen over doorvoer van olie via enorme
pijpleidingprojecten strandden op de financien, bekoelde de relatie aanmerkelijk. Doordat de Taliban
bovendien verder onderhandelden met een conglomeraat van Argentijnse oliemaatschappijen werd daar een
stokje voor gestoken. Plotseling zat Argentinië diep in een economischecrisis, aangewakkerd door de
rücksichtsloze maatregelen van het IMF en de Wereldbank. De Argentijnen waren aldus vlot uitgeschakeld
en kwamen voor de contracten in Afghanistan niet meer in aanmerking.
Irak
Begin jaren ‗80, nadat president Ronald Reagan op 30 maart 1981 ‗in het gareel was geschoten‘, werd er
door de Verenigde Staten aangestuurd op een confrontatie tussen Iran van Khomeini en het Irak van
Saddam Hussein. Een 8jarige oorlog met twee miljoen gesneuvelden en miljoenen gewonden en voor het
leven verminkten was het gevolg. Het doel was om de kwakkelende olieprijs omhoog te krijgen en gehoopt
werd op een overwinning van Saddam, zodat de hoofdprijs Iran (met ‘s wereld grootste onontdekte olie en
gasreserves) in handen van het Westen zou vallen. Het liep anders. De Amerikanen wilden ten behoeve van
het cordon om Iran van Saddam af en in een gesprek met de toen nog bevriende ambassadeur van de
e
Verenigde Staten Gillespie werd Saddam carte blanche gegeven Kuwait (Irak‘s 19 provincie in de Britse
koloniale tijd) te bezetten. Direct waaide de Westerse wind uit een andere hoek en Saddam realiseerde zich
te laat dat hij met open ogen in de val was getrapt. Een pure zaak van uitlokking, Saddam had tot dan toe
altijd trouw gedaan wat de CIA hem had opgedragen.Nadat het krakkemikkige Iraakse leger uit de
e
19 provincie was verdreven, is door de Verenigde Staten bewust verzuimd korte metten met het Baath
regime te maken. Voorlopig was er meer te verdienen aan de door de VN opgelegde sancties en het
dichthouden van de Irakese oliekranen, wegens prijsopdrijving. Pas toen Saddam Hussein in 2003
aankondigde dat alleen nog Iraakse olie kon worden betaald in Euro‘s, betekende dit zijn doodvonnis. We
kennen allemaal het verhaal van de ‗Weapons of Mass Destruction‘, die hij niet had, maar wat wel de
legitieme reden werd om Irak volledig te bezetten. Vanaf dag één van de bezetting werd de US dollar als
enig wettig betaalmiddel ingevoerd en een Kartelconforme Centrale Bank opgericht. ‗Mission accomplished‘,
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inderdaad, maar niet de missie die ons is wijsgemaakt, maar de missie die de US Dollar moest redden, de
‗petrodollar‘ als basis van het bestaansrecht van de Verenigde Staten.
Leugens en oorlog
Alle oorlogen, revoluties en ‗regimechanges‘ van de laatste 10 jaar hebben te maken met het zoeken naar
een argument om een missie op poten te zetten. Geen oorlog, want daar is steun van het parlement voor
nodig, in de Verenigde Staten, maar ook in ons land. Dit kan worden voorkomen door de leugen dusdanig
buitenproportioneel te maken dat ingrijpen een gerechtvaardigde maatregel is. Eerst wordt de publieke
opinie bewerkt, vervolgens kan de gewapende tak van het financiële kartel aan het werk. De leugen van de
massavernietigingswapens in Irak zijn dé aanleiding geweest om het land te bezetten en te ontdoen van
haar nationale soevereiniteit. Ook in Thailand, Birma en Maleisië zijn geopolitieke belangen de oorzaak van
betogingen en massabewegingen. De zogenaamde ‗Arabische lente‘ is er ook een voorbeeld van. Libië is
het laatste voorbeeld dat op basis van flagrante leugens daadwerkelijk oorlogshandelingen worden verricht.
In Syrië heeft Assad de grootst mogelijke moeite om zijn minderheidsregime aan de macht te houden. In drie
sectoren van dat land worden telkens weer de bloedige acties ontketend. Turkije staat te popelen om een in
te grijpen, het Ottomaanse Rijk in ere te herstellen. Inmiddels wordt ook Iran van alles en nog wat
beschuldigd, ook daar zal eenleugen moeten worden bedacht om het regime te verdrijven. Een mooie
aanleiding vormt de combinatie van eentheocratisch fanatiek regime ende productie van plutonium,
noodzakelijk om de atoombom te maken.Het is een paar jaar al geprobeerd door middel van de ‗Groene
Revolutie‘, maar het was te vroeg. Het land is te groot om het gewapenderhand te onderwerpen.
Afghanistan en Pakistan
In oktober 2001 vlogen de eerste Stealth bommenwerpers en kruisraketten richting Kabul om de Taliban uit
het zadel te lichten. In augustus 2001 was de Amerikaanse vloot al aanwezig in de Arabische Zee en
wachtte op groen licht. De reden was de ramp op 11 september 2001 die in Amerika plaatsvond en waarvan
direct Osama Bin Laden de schuld kreeg en die had zich toevallig in een grot in Afghanistan verstopt. Let
wel, een paar maanden daarvoor waren diezelfde Taliban nog in Washington met de Amerikanen aan het
onderhandelen over een miljardendeal.
Hoe de media 911 hebben gekaapt
Het is al weer10 jaar geleden dat in de Verenigde Staten een grootschalige aanslag werd gepleegd met
behulp van 4 gekaapte vliegtuigen, met daarin 19 Arabische kapers. Officieel heeft die dag het leven gekost
aan 2.977 mannen en vrouwen, Amerikanen en mensen van diverse andere nationaliteiten. Dit drama is bij
iedereen in het geheugen gegrift. De aandacht die de media nu geven aan de herdenking ervan, 10 jaar na
dato, roept vragen op, heel veel vragen. De wijze waarop monumenten, parken, kerkdiensten en andere
gelegenheden in met name Amerika in de berichtgeving worden verwerkt, leiden af van het onderzoek naar
de werkelijke gang van zaken. Voor ons is het uitgangspunt direct vanaf 12 september 2001 als volgt
gedefinieerd: Alle door het establishment als complottheorieën weggezette berichten over 911, zullen
de waarheid beter benaderen dan de officiële berichtgeving van regeringen en gezagsdragers. Met
andere woorden, wij moeten uitgaan van de onbetrouwbaarheid van de overheid doordat er een geheime
agenda wordt gehanteerd. We verwijzen naar dit artikel. Dit is een aaneenschakeling van gemanipuleerde
nieuwsverschaffing, al of niet aangevuld met bikkelharde leugens die in de officiële geschiedschrijving tot de
dag van vandaag worden volgehouden. De leugens rond 911 zullen nooit worden volgehouden, in
Amerikagelooft 60% van de bevolking het verhaal van de regering al niet meer. Vandaag zullen we een
bijdrage leveren om de mythe rond 911 af te doen als een ineenschrompelend complottheorietje ten
behoeve van macht, geld en dus nog meer macht voor een elitair clubje.
De gecontroleerde media heeft de berichtgeving gekaapt
e
Bij een terreuraanslag is een absoluut 1 vereiste de berichtgeving vanaf de allereerste seconde goed te
archiveren. Dit zeggen wij omdat vaak wordt gesuggereerd, dat de eerste berichten verwarrend zouden zijn,
e
maar wat wordt bedoeld is dat men de zaak nog niet volledig onder controle heeft. Een 2 vereiste is vast te
stellen dat de plegers van de aanslag altijd in opdracht werken en altijd worden ondersteund, ook eventueel
e
na de daad. Ten 3 moeten we gezien de geschiedenis ernstig rekening houden met staatsterrorisme door
binnen en buitenlandse geheime diensten in combinatie met militaire eliteeenheden van de betrokken staat.
Dit laatste kan men herkennen aan een specifieke ‗handtekening‘, wat we al eerder hebben kunnen
constateren: een aantal simultane aanslagen voor optimale verwarring. Van deze verwarring wordt gebruik
gemaakt om de gecontroleerde media te voorzien van informatie zoals we die dienen te interpreteren. In het
geval van 911 was binnen een paar minuten bekend om welke vluchten het zou gaan en binnen een uur was
bekend, dat het ging om 19 kapers in opdracht van Osama Bin Laden uit Bora Bora in Afghanistan. De
media wordt geacht met deze eerste berichten op de loop te gaan en al snel zijn er wereldwijd allerlei
‗deskundigen‘ in de weer die hun mening ten beste geven. Door dit verbale geweld wordt de initiële en
belangrijkste berichtgeving weggedrukt. In het tijdperk van internet, video en mobiele telefoons echter blijft
veel bewaard, wat soms jaren later aan de oppervlakte zal komen. Maar doordat de gecontroleerde media
bijna het monopolie op de nieuwsverschaffing heeft, kan men ‗nieuws‘ ook beter als eerste brengen. De
informatievoorsprong van een kleine groep speelt ons parten, net als op de beurs. Het beste voorbeeld op
die dag betreft het instorting van Building 7, bomvol met FBI en CIA dossiers, waar geen vliegtuig in de buurt
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was geweest. In een BBC uitzending werd de primeur gemeld dat het gebouw ook was ingestort. Echter op
de beelden was duidelijk te zien dat het nog overeind stond. Wij interpreteren het als een te gehaast
ingebracht ‗primeur‘ door iemand, die op de hoogte moet zijn geweest van de ‗planning‘ om het zaakje in te
laten storten. Hiermee stellen we dus vast dat wat de media binnen een luttel aantal uren na de aanslagen
aan nieuws brengen, niets anders is dan het kapen van de gebeurtenis en de feiten verdraaien of soms
geheel weglaten. Omdat over de aanslagen van destijds verschrikkelijk veel is geschreven gaan wij dat hier
niet nog eens doen. Niemand zit immers te wachten op nog een theorie. Wat we hier wel gaan doen is ons
buigen over een aantal essentiële vragen omtrent de aanslagen, waarop men tien jaar lang het antwoord
schuldig is gebleven.
De vliegtuigen
We herinneren ons allemaal wel de Bijlmerramp. Bijgaande foto geeft aan welk een ravage teweeg wordt
gebracht als een groot vliegtuig een flatgebouw binnenvliegt. Door de kerosine is een enorme uitslaande
brand ontstaan, de brokstukken lagen over een groot oppervlak verspreid. Na afloop moesten de vleugels
worden weggetakeld met enorme kranen. Ook andere crashes van grote vliegtuigen laten een enorme
ravage achter. Maar dan dringt bij ons zich de vraag op waar de vier vliegtuigen van 911 eigenlijk zijn
gebleven. Het eerste vliegtuig sloeg in de North Tower in, maar de beelden zijn wazig en er is
uiteindelijkgeen passagiersvliegtuig te identificeren. Het lijkt meer op een onbemande drone, maar waar is
dan het passagiersvliegtuig gebleven? Het tweede vliegtuig in de South Tower smolt in feite samen met het
gebouw, wat nog nooit eerder is vertoond. Iedereen kan zien dat dit geen passagiersvliegtuig is, maar een
raamloos tankvliegtuig van de US Air Force. De ontploffing die vervolgens in het gebouw ontstaat is
tegengesteld aan de richting van de inslag. Er is een motor een paar straten verder neergekomen, waarvan
zeker is dat dat geen vliegtuigmotor was, maar waar kwam die dan vandaan? Met filmbeelden is alles te
manipuleren, maar we stellen wederom vast dat het vliegtuig zoek is.
Het vliegtuig dat het Pentagon in vloog was geen passagiersvliegtuig getuige de inslag die we hebben
gezien. Er is één officieel filmpje vrijgegeven, waaruit zou moeten blijken dat er een compleet
passagiersvliegtuig in is verdwenen. Geen brokstukken, geen afgeslagen vleugels, geen kerosinebrand en
geen lijken. Dit jaar dook er wel een opname op het internet op, waaruit we kunnen opmaken, dat wat daar
in het gat van het Pentagon verdween een kruisraket was. Maar we beseffen dat ook in dit geval met
filmbeelden kan worden gemanipuleerd. Resteert de vraag: waar is dat passagiersvliegtuig dan wel
gebleven? Het laatste vliegtuig zou bij Shanksville Pennsylvania zijn neergestort. Weet u nog? ‗Let‘s roll!‘ de
dappere passagiers die de kapers te lijf gingen. De bioscoopfilm was er nog eerder dan het
onderzoeksrapport van de 911Commission (ook een farce trouwens). Als we de inslagkrater bekijken vragen
we ons wederom af: waar zijn de brokstukken, de bagage, de afgeslagen vleugels en staartdelen, motoren
en niet te vergeten de talloze lijken? De eerste filmbeelden lieten een rokende krater zien, waar het gras aan
de binnenzijde al weer was gaan groeien. Waar is dat passagiersvliegtuig gebleven? Waar zijn dus de
passagiers van die 4 vliegtuigen gebleven, als de inslagen zijn veroorzaakt door geleide wapens. Dit laatste
is ook nog eens te staven met opnamen van een vliegtuig ver boven de torens op het moment dat het
tweede vliegtuig doel treft. Daarom is het ook verklaarbaar dat er filmbeelden zijn geweest die de
laserstralen op het gebouw laten zien, precies zoals ‗smart bombs‘ naar hun doel worden geleid. Boven
Washington vloog op het moment van de aanslag op het Pentagon korte tijd een witte ongeïdentificeerde
AWACS radarvliegtuig in het rond. Wat is er met de passagiers gebeurd, wanneer zijn die geïdentificeerd,
door wie en waar zijn ze begraven?
Informatievoorsprong
Wij dienen te geloven dat deze aanslagen destijds als donderslag bij heldere hemel plaatsvonden. Toch zijn
er talloze aanwijzingen dat sommigen informatievoorsprong hadden doordat er voorafgaande aan 11
september 2001 bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het is om te beginnen al niet te
verklaren dat een CIA en FBI met een gezamenlijk jaarbudget van $ 30 miljard geen sjoege hadden van wat
hen zomaar overkwam op die zonnige dinsdag. Toch zijn er mensen die van het plan moeten hebben
geweten. Op de beurs in New York is in de aanloop naar 11 september een onverklaarbaar grote
hoeveelheid aandelen van de betrokken luchtvaartmaatschappijen verhandeld, waar honderden miljoenen
mee moeten zijn verdiend. Daar is nooit onderzoek naar gedaan, althans alle pogingen daartoe zijn
gestrand. Een aantal Israëlische bedrijven hebben hun personeel op 11 september niet naar hun werk laten
gaan op een enkeling na, die de boodschap hebben gemist. Er zijn beveiligingsbeelden geweest van het
‘s nachts af en aan rijden van ongeïdentificeerde vrachtwagens in de catacomben vande beide WTC torens.
Deze bewegingen worden in verbinding gebracht met het aanleggen van springstoffen in de gebouwen. De
broer van George Bush, Marvin, was directeur van de verantwoordelijke beveiligingsfirma. In de catacomben
van het WTC bevonden zich de goudkluizen van de Federal Reserve, waar tonnen op voorraad moeten
hebben gelegen. Deze voorraden zijn op onverklaarbare wijze nimmer teruggevonden. Condoleeza Rice,
veiligheidsadviseur van Bush heeft bepaalde vrienden gewaarschuwd op 11 september niet in een vliegtuig
te stappen. Op 10 september heeft Jeb Bush een andere broer van de president en gouverneur van Florida
e
een ‗State of Emergency‘ afgekondigd. George is op de 10 al naar Florida gevlogen en heeft op 11
september het merkwaardige ‗werkbezoek‘ gebracht aan een lagere school aldaar. De vicepresident Dick
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Cheney betrok in de dagen voor 911 de commandobunker in Washington, van waaruit hij later de acties zou
coördineren op de dag zelf. George Bush senior was op 9 september in Washington gearriveerd en zou op
11 september een broer van Bin Laden ontmoeten uit hoofde van hun gezamenlijke aandeelhouderschap
van een wapenconcern, Carlyle Group. Een paar dagen voor de aanslagen is er door NORAD, het
Amerikaanse luchtverdedigingssysteem, grootschalig geoefend op terroristische aanslagen in New York en
Washington. Op de dag zelf is er geen enkel toestel van de US Air Force op tijd de lucht ingegaan om de
vliegtuigen te onderscheppen. De order van een ‗standdown‘ kwam van Dick Cheney persoonlijk. Ruim voor
het instorten van Building 7 (het commandocentrum van burgemeester Rudy Giuliani) is het gebouw door de
burgemeester en zijn staf overhaast verlaten. Al deze zaken op een rijtje geeft aanleiding om de algemeen
gangbare versie dat dit alles ‗toeval‘ moet zijn geweest, in een hoek te trappen als ‗een leugenachtige
complottheorie‘. (Net zoals destijds bij de moord op John Kennedy)
De ontknoping
Hiermede bedoelen we de gebeurtenissen die direct na de aanvallen plaatsvonden. Ook deze opeenvolging
van toevalligheden roepen zoveel vragen op dat wederom iedere theorie aannemelijker klinkt dan de officiële
versie. Als passagiersvliegtuigen gebouwen invliegen, wil dat niet zeggen dat die gebouwen automatisch
zullen instorten. De beide WTC torens, ooit gebouwd door de Rockefellers, ze heetten dan ook Nelson &
David Rockefeller‘, zijn een aantal maanden voor de aanslagen verkocht aan Larry Silverstein een rijke
ondernemer, die ze peperduur heeft laten verzekeren tegen terreuraanslagen. Het WTC complex was
overigens volgestouwd met asbest, hetgeen een miljard dollar zou hebben gekost om dat op te ruimen.
Silverstein heeft geen moeite gedaan zich hiertegen bij een verzekeringsmaatschappij in te dekken. Kort
voordat de torens instortten is er twee maal een seismische meting waargenomen, kracht 5.5 op de schaal
van Richter. Beide keren, één seconde later stortten de torens in. Hieruit wordt door seismologen de
conclusie getrokken dat een klein type kernbom (micronuke) onder iedere toren tot ontploffing moet zijn
gebracht om de implosie in gang te zetten.
Bij het instorten is overduidelijk waar te nemen dat er kleinere explosies van boven naar beneden
plaatsvinden. Bij opnamen vlak na de instorting is ook te zien dat de massieve ijzeren
ondersteuningsconstructies als door een snijbrander schuin zijn afgesneden. Deskundigen hebben
vastgesteld dat alleen thermiet dit effect kan achterlaten en dat moet ook van tevoren zijn aangebracht. Het
instorten gebeurt dermate gecontroleerd en zonder bijkomende schade aan andere gebouwen dat experts
betrokken moeten zijn geweest bij het aanbrengen van springladingen. Het weekend voor de aanslagen zijn
beide gebouwen overigens hermetisch afgesloten geweest, waarbij de beveiliging is uitgeschakeld. Niet
bekend is waarom. Gebouw nummer 7 is eveneens met springstofladingen gesloopt. De eigenaar Larry
Silverstein heeft zich tijdens een interview een keer versproken door te verklappen dat hij de opdracht heeft
gegeven in verband met de veiligheid: ‗Pull it! Er ís geen vliegtuig ingevlogen, we weten niet hoe dat gebouw
in brand is komen te staan en we weten niet of er nog slachtoffers zijn gevallen. De aanslag op het Pentagon
is zo mogelijk nog beter voorbereid. De weinige brokstukken die er lagen zijn direct door een team
opgeruimd versmeld en afgevoerd. Niemand weet wat dat voor brokstukken zijn geweest en waar die terecht
zijn gekomen. Bij het opruimen van de puinhopen op het WTC complex zijn vele slachtoffers gevallen onder
de reddingswerkers. Wekenlang bleef de ondergrond nasmeulen, hetgeen alleen voorkomt bij kernexplosies.
De meeste reddingswerkers zijn ziek geworden en overleden aan allerlei vormen van kanker. Radioactieve
straling? Asbest ingeademd? Artsen bevestigen dat het geen natuurlijk verloop is en dat er wel degelijk
slachtoffers als gevolg van de opruimingswerkzaamheden zijn gevallen. Het puin wat is afgevoerd is met
zekerheid verscheept naar China enIndia waar het directis verwerkt in de metaalverwerkende industrie voor
onder anderende scheepsbouw. Dezelfde dag van de aanslagen zijn, ondanks een geldend vliegverbod in
geheel Amerika, een groep Saudi‘s op een vliegtuig naar Europa gezet. Waarom en wie waren dat? Men
houdt overigens nog steeds vast aan 19 kapers, ondanks het feit dat er nog zeker 7 van die mensen later
levend en wel zijn aangetroffen in Saudi Arabië en Jemen. Is er sprake van identiteitsverwisseling of zijn niet
alle de ‗kapers‘ gewoon als passagier op de vluchten meegegaan en omgekomen?
Inside job?
Als we geschiedenis van Amerika nalopen zou niemand verbaasd moeten zijn als de conclusie luidt dat hier
op zijn minst sprake is van uitlokking. Dat is alleen te constateren met de informatie van vandaag, na 10 jaar
‗perpetual war on terror‘, een welkome vervanger van de al even lucratief gebleken Koude Oorlog. De
gedragingen van een president die op deze dag een boekje op zijn kop zit te lezen voor een lagere school
klasje in Florida, terwijl het land wordt aangevallen. Zijn verspreking dat hij het eerste vliegtuig de North
Tower in heeft zien vliegen, zonder dat iemand dat nog had gezien, spreekt boekdelen. Waar was die
camera opgesteld en wanneer? Een operatie zoals die zich heeft voltrokken op 11 september 2001 is
uitermate professioneel voorbereid. Het officiele verhaal van een terreur aanslag door een Saudische
grotbewoner in Afghanistan is na alle openbaringen over de laatste 10 jaar volkomen ongeloofwaardig.
Toeval bestaat blijkbaar.
Een minderheid van de Amerikanen twijfelt over de officiele versie, maar waagt zich niet aan een speculatie
wat er wél is gebeurd. Als we het Nederlandse ‗deskundigen‘ vragen, komen we meestal via de
gecontroleerde media terecht bij lieden die er hun broodwinning van hebben gemaakt, zoals Tjibbe Joustra,
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Gijs de Vries en de huidige coördinator terrorismebevordering. Deftige lieden als Maarten Van Rossem,
zelfbenoemd Amerikakenner waar iedereen naar behoort te luisteren, doet waarheidsvinding af als
achterlijke praatjes en paranoia. Dus alleen als we bereid zijn te geloven dat de gangbare versie de enig
geldende is, dan moeten we bereid zijn om te geloven dat:
 niemand vooraf van de aanslagen heeft geweten en dus ook niet van tevoren op de beurs heeft
zitten speculeren met aandelen United Airlines en American Airlines;
 dat het normaal is dat binnen een paar uur bekend is wie het heeft gedaan;
 dat we in de puinhopen het paspoort van één van de kapers in ongeschonden staat hebben kunnen
terugvinden;
 dat de fanatieke moslims na een paar uur vliegles een welhaast perfecte vlucht met een groot
passagierstoestel kunnen maken;
 dat ze de dagen ervóór niet uit nachtclubs waren weg te slaan;
 dat het toeval was, dat Bush in Florida zit, zijn pa met Bin Laden om de tafel zit, broer Jeb kort
tevoren de noodtoestandin de staat Florida heeft uitgeroepen en broer Marvin de directeur van de
veiligheidsorganisatie van het WTC complex was;
 dat de Amerikaanse Vijfde Vloot een maand van tevoren paraat was in de Arabische Zee;
 dat een regeringaltijd de waarheid spreekt;
 dat de 911 onderzoekscommissie iedere nog levende getuige heeft ondervraagd en iedere schijn
van een doofpotconstructie heeft weten te vermijden;
 dat geen van de reddingswerkers van het eerste uur het nog na kan vertellen;
 dat het in 2001 mogelijk was met je mobieltje naar een alarmnummer te bellenof zelfsnaar je familie,
terwijl dat vandaag nog steedsniet mogelijk is;
 vliegtuigen gebouwen kunnen laten instorten.
Toevalligheden bestaan blijkbaaralleen bij de overheid en andere belanghebbenden. Daarbij is het frappant
nog het volgende te constateren. Fanatieke moslims die op een zelfmoordmissie zijn en de beschikking
krijgen over 4 wapens, kiezen naar onze mening heel andere doelen. Het Amerikaanse kwaad moet toch in
de kern worden aangepakt en dat is in het financiëelpolitieke hart. Een gekaapt vliegtuig dat over het
Capitool en langs het Witte Huis vliegt om een deukje in het zwaar beschermde Pentagon te slaan is niet
geloofwaardig. Een beetje terrorist wil het Witte Huis invliegen, de volgende het Capitool te grazen nemen
en een derde de New Yorkse Beurs opblazen en nummer vier een van de Twin Towers, maar het liefst nog
het Vrijheidsbeeld. Maar dit was een militaire operatie, waarbij optisch zoveel mogelijk schade moest worden
aangericht, maar in feite weinig impact had op de regering en de staat zelf.
CONCLUSIE
We worden via de media letterlijk volgepompt met het herdenken van deze misdaden 10 jaar geleden.
Allemaal afleiding, misleiding en geldklopperij. Nergens zien we een kritisch verhaal over de perfect
uitgevoerde operatie die heeft geleid tot de volgende keiharde realiteit:
1. Het voeren van oorlogen teneinde de nieuwe grootmachten China en India voor te blijven en de
voorraden grondstoffen te stelen, zoals olie, gas en zeldzame metalen voor de electronicaindustrie;
2. Om die oorlogen te voeren dient de moslimwereld de schuld tekrijgen van de aanslagen, omdat die
nu eenmaal op de meeste van die voorraden wonen;
3. Na het wegvallen van de wapenwedloop ten behoeve van de Koude Oorlog, moest het
militairindustriële complex uit een dipje worden geholpen;
4. Westerse en met name de Amerikaanse regeringen hebben voortdurend dreigingen nodig om
tegemoet te komen aan de eisen vanhet boven hen gestelde financiele kartel; het geld moet rollen.
Laten we samen vooral kritisch blijven. Verbind het 911 verhaal met dit overzicht van ‗The American
Harakiri‘. Door de puntjes te verbinden en de lijnen aan elkaar te knopen wordt steeds weer duidelijk dat de
wereldbevolking wordt geterroriseerd door eigen regeringen in opdracht van hogere belangen. Wij zijn het
jaren geleden afgeleerd zomaar wat te geloven van iemand die het ook maar krijgt aangepraat. Wij willen het
weten en ook nog keihard bewijs zien. Of het nu het DNA van de familie von Amsberg is, of wie de opdracht
tot de reddingsactie voor MabelLos in Libië heeft gegeven, of hoe die aanslagen van 11 september 2001zijn
georganiseerd, ofwaarom Libië namens ons wordt gebombardeerden vele, vele vragen meer. Als we geen
antwoorden krijgen trekken we ons eigen plan, om te beginnen in Nederland. Totdat de antwoorden
komen ófzodra wij zelf kunnen bepalen wat we met onze toekomst willen.
Cleveland Airport MysteryWaar zijn de passagiers gebleven?
Puin WTC weggewerkt naar AziëHard bewijs is omgesmolten
Operation NorthwoodsPlan de campagne 1962
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Satanische symboliek in de Rooms Katholieke Kerk
De onthullingen van Ben van de Brink waren in die zin voor mij een keiharde
bevestiging van de volkomen satanische achtergrond van de Rooms Katholieke
Kerk (RKK). Kijk bijvoorbeeld eens naar de ogen en het satanische lachje van de
huidige paus in de volgende afbeelding, die op de voorpagina van de website
van het Vaticaan staat. Bron
Bekijk ook eens de symboliek op onderstaande foto. Bron
De kruizen op de sjerp die de paus om heeft, zijn een gestileerde vorm van het
kruissymbool van de Orde van de Knights of Malta. Een occulte loge die alle
maatschappelijke geledingen heeft geïnfiltreerd. Hun symboliek dateert terug tot
de Soemerische tijd, waarin Saturnus als god werd vereerd. De drie Maltezer
kruizen kan men ook zien als de drie xxx‘en, waar Ben het steeds over heeft.
Bron
Saturnus is in de astrologie de planetaire heerser over het aardeteken Steenbok.
Het is een planetaire kracht, die onder andere met de vormgeving van aardse
structuren te maken heeft. Momenteel loopt de planeet Pluto door het teken
Steenbok en deze zorgt er voor dat al die aardse structuren stevig onder druk
komen te staan en daardoor in chaos vervallen, om plaats te maken voor iets
nieuws. Dit soort krachten kunnen echter altijd op twee manieren gebruikt
worden, ten goede of ten kwade. De verstarring binnen de huidige
machtsstructuren, waaronder die van de RKK, wordt ingegeven door satanische
krachten die alles bij het oude willen laten. Die enerzijds op innerlijk moreel/ethisch gebied een totale
grenzenloosheid in zich dragen en anderzijds op het uiterlijke gebied van controle steeds engere grenzen
neerzetten om de moreel/ethische grenzenloosheid in stand te kunnen houden. Deze krachten helpen de
chaotisering op niet-organische wijze een flinke hand, om daarmee vanuit hun principe van Ordo ab Chao tot
een Novus Ordo Seclorum te komen. Voor ons dus des te meer een reden om onze eigen moreel/ethische
grenzen te ontdekken en die duidelijk op een krachtige manier neer te zetten.
Op meerdere andere foto‘s kun je de angstwekkende kanten van Benedictus XVI zien. Wat roept de
onderstaande foto bij je op? Bron
Kijk ook naar de rest van de symboliek van deze satanische RKK-leider op de
tweede foto. Zoals het wapenschild dat rechts boven de paus zichtbaar is. Dit is
interessant om eens nader te onderzoeken. Daarin zie je een Morenkoning.
Volgens de uitleg over de achtergrond van het wapenschild op de website van
het Vaticaan, heeft de Morenkoning een traditioneel Beierse achtergrond in het
bisdom waar Ratzinger voorheen bisschop was, namelijk München/Freising. De
meningen over de achtergrond van Ratzinger‘s keus voor deze symboliek
verschillen nogal. De Morenkoning met kroon en de Morenslaaf met tulband zijn
sinds de middeleeuwen symbool voor de strijd tegen en de overwinning op de
Islam in de tijd van de Kruistochten. Vele RK-gelovigen zien in de Morenkoning
de universaliteit van de ´heilige´ Rooms Katholieke Kerk.
Anderen zien in Ratzinger‘s keus voor deze symboliek juist een onverzettelijke
houding ten aanzien van de Islam, die voor het Vaticaan nog steeds op heel
gespannen voet staat met de macht van Rome. Het Vaticaan zal dan ook zeker een nieuwe oorlog met de
Islam steunen, zoals die nu al in Afghanistan, Irak en Libië plaatsvinden en binnen afzienbare tijd in Syrië,
Iran en Pakistan zullen gaan plaatsvinden. Je zou de huidige oorlogen tegen de Islam dus als een modern
vervolg op de Kruistochten kunnen zien.
Bruintje beer
De bruine beer, die in de andere bovenhoek te zien is, heeft ook een traditioneel Beierse achtergrond.
Volgens de website van het Vaticaan is de symboliek van de beer ontleend aan een plaatselijke legende
rond de bisschop Sint Corbinian in het voormalige bisdom van Ratzinger. Maar waar staat de beer nog meer
voor, met name in de occulte symboliek? Hieronder een overzicht van de betekenis van de beer als symbool
in oudere culturen.
The bear is a consummate mother, caring for her young with observable devotion. Indeed, the bear is a
symbol of motherhood and child protection, as I discuss on my page about Native American bear meaning
here. However, there is a unfathomable power surging just beneath the surface of the bear is potentially
explosive. Bear has imminent domain, and when it deems that space altered, it is fully prepared to defend.
Woe be to the one who provokes the wrath of the bear. In this powerfully impressive display of defense and
aggression we pick up bear meanings of sovereignty, courage and themes of the warrior. To wit, in
Scandinavian legend the bear was an aspect of the god Odin, and Berserkers were known to wear bearskins
to enhance their ferocity in battle. Such vicious looking warriors were insured a victory. We see more bear-
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dressing in the cult following of Artemis. She is a Greek huntress, and her maiden devotees would don bear
dressings as a symbol of hunting prowess and power.
The First Peoples of North America were known to do this too as I cite on my page about symbolic bear
meanings to the Native American mind.
Bear meanings continue to be symbolic of bravery as Germanic and Celtic deities Artio and Thor are often
depicted with the bear. Indeed, the bear is a tremendous symbol of the warrior and bravery to the ancient
Celts. Although Celtic lore indicates the bear is grounded in a heroic aspect, we also see it connected to the
Celtic goddess Berne where we pick up lunar symbolism.
Bear meanings associated with the moon continue in Pueblo lore in which the bear is connected to
underground temples. Here the bear is said to oversee the movements of the night, and lives in time with
the Native Indian cycles of the moon.
In fact, many ancient peoples understood the connection of the moon and the bear because of the bear‟s
hibernation patterns. But more importantly, our nature-savvy ancestors recognized the dual nature of the
bear. Bron
De symboliek die men in occulte broederschappen gebruikt, heeft veelal een oorspronkelijk zuivere
betekenis gehad binnen de culturen waaraan de symboliek is ontleend. Daar het echter door de tijd heen
gebruikt blijft worden als basis voor het overdragen van oude kennis en vaak ook in haar vorm iets gewijzigd
is, wordt het uiteindelijk een uiting van het tegendeel van de oorspronkelijk zuivere betekenis. Zoals
bijvoorbeeld de beer als uiting van een moederlijk aspect, die in vele oudere culturen met de maan
samenhangt. De RKK ziet zichzelf ook als een moederlijk/herderlijk/verzorgend instituut voor de gelovigen,
die net als Jezus als kinderen van de door RKK aanbeden godheid worden gezien. Vermengd met
Talmudische invloeden worden die kinderen binnen de RKK als bezit gezien, waar de kerkelijke ouder mee
mag doen wat zij wil.
In mijn jeugd had je het kinderprogramma Barend de Beer en later de Berenboot. Daarin werd de beer als
een ouderlijk doch vriendelijk karakter neergezet. In onze tijd zet men in kinderprogramma´s een ander
berenkarakter neer. Zoals bijvoorbeeld in de Teletubbies, maar ook onverhuld als Pedobear.
Talmudische invloed
Volgens velen, waaronder Geert Wilders, leven we in het westen in een Joods/Christelijke cultuur. Hetgeen
een zeer opmerkelijke constatering is, daar de wortel van het Christendom, de figuur Jezus Christus, door
het Judaïsme totaal wordt ontkend. Dit gegeven alleen al laat zien dat er hier een duister verbond gesloten is
tussen op macht beluste krachten binnen beide religieuze stromingen, die deze volledig hebben gekaapt om
een eigen agenda door te kunnen voeren.
ste
Elizabeth Dilling was in de eerste helft van de 20 eeuw een in brede kring bekende onderzoekster en
criticus ten aanzien van het Talmudisch geïnspireerde Judaïsme. In 1963 kwam haar boek ‗The Jewish
Religion‘ uit. Het boek bevat een zeer goed gedocumenteerde en onderbouwde kritiek op de Talmudische
interpretatie van de Bijbel. Er zijn overigens verschillende versies van de Talmud. Dilling baseert zich, naast
vele andere documenten, met name op de Soncino Talmud. Deze stamt uit Babylonië. Zij schrijft over de
onweerlegbare tegenstelling tussen het Talmudische Judaïsme en het Christendom het volgende:
THE TALMUD REVILED
The Christian of today is bombarded from all sides with reference to “our” Judaeo-Christian Heritage, “our”
Judaeo-Christian Civilization and the “brotherhood” which should prevail, presumably, between Christian and
Talmudic Judaism. Such propaganda could only succeed if one is in ignorance as to the nature of the
Talmud and the total antagonism between present-day Judaism and Christianity which necessarily must
exist. Bron
In de eerste eeuwen van het Christendom werd er heel anders naar het Talmudische Judaïsme gekeken,
getuige het volgende citaat.
“The Rabbis next encountered the Popes. From the time of Pope Innocent III, the Talmud was
burned at the stake in nearly every century from the 11th to the 18th in Italy, France, Germany,
Spain, and many other countries …”
Rodkinson speaks of the disputations which the Popes and Kings held in which the accusers of the Talmud
were answered by its defenders. The results were always that when the criminality of the Talmud was
revealed in all its horror, the Talmud was ordered burned, expunged, or censored. Bron
Er heerste dus een onverhulde vijandigheid tussen de RKK en het Talmudische Judaïsme. Vele Joden,
onder andere in Spanje, ‗bekeerden‘ zich tot de RKK om zo zonder dreiging verder te kunnen leven, maar
bleven ondergronds hun eigen religie uitoefenen. Zij wisten op deze wijze door te dringen tot de hogere
niveaus binnen de RKK.
Sixtus IV sanctioned the Spanish Inquisition, which was aimed at the “Marranos,” namely 300,000 Jews who
had entered the Church, but retained their Talmudism, and secured power over all phases of Spanish life.
One who reads the Jewish press today will see congratulations to Israel from
Spanish “Catholics” who identify themselves as Talmudic Jews descended from those who have practiced
their Talmudism secretly ever since 1492, when their “Marrano” coreligionists were expelled from Spain.
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If nothing else, the term “convert,” as applied to Jews, must be viewed cautiously, in view of the concealed
Judaism of the “Marranos,” which continued for centuries. One must learn, also, from Jewish authorities that
Torquemada himself, leading the Inquisition, was a Jew, and that the Inquisition was only aimed at the
Marranos who under the pretense of conversion had threatened to end Christianity by their inside
machinations. (For further reference to the “Marranos,” see the book, The Marranos, by Cecil Roth,
published by the Jewish Publication Society of America, Philadelphia). Bron
Een opmerkelijk gegeven is dat Maarten Luther, de grondlegger van het Protestantisme, in eerste instantie
pro-Joods was, maar daar later op terugkwam.
The Talmud and Martin Luther, the Father of Protestantism
When Pope Leo X started selling indulgences in 1517, this helped precipitate Luther‟s break with the Church,
and the nailing of his theses on the door of the Wittenberg Cathedral. Almost immediately Jews flocked to
the new Protestant banner. Luther was sought after by 4 Jews. He in turn wrote a laudatory publication,
“Jesus Christ Was Born a Jew,” filled with sympathy for their long unbelief, which Luther laid to the
unsympathetic attitude of the Catholic Popes and hierarchy, and on his part welcoming the Jews to his heart.
Present-day Catholic and Protestant sources are largely ignorant, however, of the fact that, later, Luther
found that Jews who had encouraged him to break with the Church were [page 10] attempting to Judaize his
followers. He then read the Talmud, as introduced to him by a truly converted Jew. Afterwards, he wrote
“The Jews and Their Lies,” with such denunciatory philippics that they make parallel utterances of the Popes
almost pale by comparison — this only after he became aware of the truth. Bron
Stimulering van immoreel gedrag
In haar commentaar op de Talmud gaat Elizabeth Dilling uitgebreid in op de passages in dat boek waarin de
Joodse gelovigen worden aangezet tot zwaar immoreel gedrag zoals sex met dieren en met baby‘s en
geweld tegen en uitbuiting van gentiles (niet-Joden). Dit alles is al vaak een zeer heet discussiepunt geweest
en reden tot het als antisemieten neerzetten van hen die er over spreken of schrijven. Maar Dilling is zeer
duidelijk over het continue afkaatsen van kritiek, door mensen te criminaliseren en als een antisemiet in de
hoek te zetten. Mocht dit soort misbruik van kinderen ten behoeve van de eigen egocentrische seksuele
behoeften en satanische offerrituelen in vroegere culturen gemeengoed zijn geweest, zoals Dilling
weergeeft, in onze tijd worden deze praktijken als immoreel gezien. Zeker gezien de pervers satanische en
veelal bloedige rituele inwijdingen die er om heen geschapen zijn. Waarbij rituele moorden geen
uitzondering zijn, waaronder kinderen die geofferd worden aan Moloch.
Rekrutering
Uit bovenstaande komt geen mooi beeld naar voren van het Talmudische Judaïsme. Zou Geert Wilders hier
ook van op de hoogte zijn? In ieder geval is voor mij duidelijk dat de Talmudische invloed op de RKK er
onder andere in Nederland mede voor heeft gezorgd, dat de voorheen voornamelijk katholiek geïnspireerde
jeugdzorg tot een rekruteringsterrein is geworden voor nieuwe menselijke kindoffers, die het systeem van
misbruik en satanische inwijdingen mede in stand moeten houden.
Wie is dus de aansturende kracht in het kinderverkrachtende verhaal???
De paus is de huidige vertegenwoordiger van het Groot Romeinse Rijk, dat na haar ondergang in
verschillende vormen weer opleefde, zoals in het Derde Rijk van Nazi-Duitsland. Steeds weer komt de idee
terug van een wereld overheersend Imperium dat onder leiding staat van één centrale leider. Binnen het
Talmudisch Judaïsme bestaan volgens Dilling ook heel duidelijke ideeën over wereldheerschappij.
Vroeg beginnen
Momenteel leven we in een tijd waarin het Pax Americana en het bezit nemen van de ruimte eenzelfde uiting
zijn van de Groot-Romeinse-Rijk-gedachte van een totale overheersing. Het betreft hier de geestelijke
gestoordheid van een minderheid die omwille van eigen overleven en
machtsbelangen, de meerderheid van de mensheid aan haar voeten wil
dwingen. Het aan de voeten en op de knieën dwingen van de mensheid dient
al op zo vroeg mogelijke leeftijd van nieuwe mensheidsdeelnemers te
geschieden. Direct na de geboorte dus en liefst nog er voor tijdens de
zwangerschap. In dit licht kan men ook de vaccinazi-programma‘s zien, die bij
kinderen al meteen het natuurlijk biologische immuunsysteem lam leggen.
Waardoor het zich willen incarnerende IK van de nieuwe mens, de toegang
geweigerd wordt.
Om het nieuwe leven vervolgens van een passend geïndoctrineerd werkbaar programma te voorzien is er
een onderwijsstelsel ontwikkeld, dat geen enkel oog heeft voor de wezenlijke ontwikkelingsbehoeften van
kinderen. Geboren als een dubbeltje zul je nooit een kwartje worden. Dit betekent dat zij die niet tot de
dertien elitaire bloedlijnen behoren, van jongs af aan zodanig geïndoctrineerd, gemanipuleerd en
gehersenspoeld zullen worden, dat zij hun vervulling zullen vinden in het dienen van hun elitaire
programmeurs. Enkel en alleen voor hun gerief, genot, machtswellust en psychopathische perversiteiten. Op
de ‗vernieuwingen‘ binnen het indoctrinatieprogramma voor slaven zal ik in een volgend artikel ingaan. Er zit
dus een heel planmatige aanpak achter om alle levensgebieden te kunnen annexeren en controleren. De
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Orde van de Knights of Malta speelt een verbindende rol tussen de vele groeperingen binnen de satanische
commandostructuren. Zo ook met de vorstenhuizen. Zie foto hieronder.Bron
Hoe dit vorstenhuis concreet betrokken is bij hetgeen ik in dit artikel heb beschreven, is nog een gebied voor
verder onderzoek. Hoewel er al het één en ander bekend is. Maar ook dit onderwerp zal worden vervolgd.
Auteur: Arend Zeevat

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen?
10 September 2011 door Kareltje
Wat lazen wij in Trouw van 14 maart jongstleden: TU Delft ontwikkelt goedkope zonnecel. Daar zijn wij als
bewuste burgers natuurlijk enorm blij mee. Alternatieve energie, graag zou je zeggen.
Wat leert ons dan verdere studie op deze nieuwe generatie panelen?
Bron: http://www.energieplatform.nl/energieopties/zonnecellen/achtergrond/typen/dunne-lagen/
Het blijkt te gaan om zogenaamde amorfe silicium. We gaan daarom even kijken wat de bestanddelen
hiervan zijn en wat men nodig heeft bij de productie ervan.
Koper: http://www.youtube.com/results?search_query=copper+mines&aq=f slavernij en onderdrukking.
Indium: ://nl.wikipedia.org/wiki/Indium
wat lezen we daar? Indiumverbindingen worden beschouwd als ZEER GIFTIG. Verschillende onderzoeken
wijzen op orgaanschade en geboortedefecten veroorzaakt door Indium.
Gallium: ikipedia.org/wiki/Gallium
Wat lezen we: Van gallium komen in de natuur op aarde twee stabiele isotopen (69Ga en 71Ga) voor in een
verhouding van ongeveer 60/40%. Daarnaast is er een aantal kortlevende RADIOACTIEVE isotopen bekend
waarvan 67Ga met een halveringstijd van ruim 3 dagen het meest stabiel is.
Fosfor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
Voor mensen is fosfor giftig en de LD50 waarde ligt rond 50 mg/kg lichaamsgewicht.
Cadmium: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium
Cadmium is een van de weinige elementen die totaal geen bekende (2007) functie hebben voor organismen.
Zelfs in zeer lage concentraties zijn metallisch cadmium en cadmiumverbindingen uiterst giftig doordat ze
zich opeenhopen in organismen en ecosystemen.
Dat zou toch allemaal niet mogen zou je zeggen, maar nee, hier komt de Europese Unie met al haar
wijsheid om de hoek kijken: lees en huiver.
En dan wordt er in zonnepanelen (maar oa ook in mobieltjes en laptops) ook nog vaak het zogenaamde
cassiterite gebruikt: kijkt u eens: http://www.youtube.com/watch?v=O1FQmUQ1-mM&feature=related
En wordt er voor de batterijen lithium gebruikt. Kijk eens: http://petesplacepeter.blogspot.com/2009/02/lithium-mining-in-bolivia-where.html
In dit filmpje leren we dat bij de winning van lithium sulfur dioxide vrijkomt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide: Inhaling sulfur dioxide is associated with increased respiratory
symptoms and disease, difficulty in breathing, and premature death.
Wilt u er bij deze aan denken dat lithium ook in de psychiatrie wordt gebruikt. Men benoemd het dan
eufemistisch als stemmingssabilisator, dit is een andere omschrijving voor niks meer voelen, niks meer
vinden, als een leeg omhulsel doorhobbelen. Deze batterijen hebben een gemiddelde levensduur van 3 tot 5
jaar. Wat gebeurt er daarna mee?
Willen we dit allemaal wel? Noemen we dit schone energie? Is dit werkelijk alternatief of is dit oude wijn in
nieuwe zakken! Denkt u er gerust eens over na, dat doen wij namelijk ook!
Goed we onderzoeken verder en kijken wie er oa betrokken zijn bij deze nieuwe ontwikkelingen:
Wat doet bijvoorbeeld Shell in dit alternatieve verhaal: http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=dc9906ef6902-413b-85f9-51d7144ed01c&lang=nl. Bij ons weten is shell geen milieubewust bedrijf? Of weet u meer
dan wij? Vertel het ons, we vernemen het graag van u!
En waarom bemoeit het koningshuis zich met dit energieprobleem: http://www.beursbox.nl/laatstenieuws/prins-willem-alexander-heeft-het-licht-gezien.html. Staan er belangen op het spel oid?
Is niet veel eerder het probleem dat wij met zijn allen veel te veel consumeren? Zouden we daar niet eens
naar moeten gaan kijken? Moeten we niet gewoon 20 stappen terug? Wat zeg ik 50!, zou dat niet een veel
grotere oplossing zijn? Of een andere, u mag het zeggen, we staan open voor debat in deze!
http://nederlandvrij.com/2011/09/nieuwe-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-zonnepanelen-2/

Nieuwsbrief nr. 134 – 12 september 2011 - pag. 40

Intern rapport Goldman Sachs bevestigt komende financiële instorting Europa
Miljarden kostende EU-interventies Franse, Italiaanse en Spaanse schuld nu al in rook opgegaan
Een groot aantal signalen wijzer erop dat de financiële markten op
korte termijn op de 'paniek toets' zullen drukken. Dan zal de lang
verwachte 'Grote Crash' een feit zijn.
De toonaangevende Wall Street Journal heeft beslag weten te
leggen op een intern rapport van Goldman Sachs, één van de
grootste zakenbanken ter wereld. Terwijl de bank tegenover het
publiek doet voorkomen alsof de crisis onder controle is, wordt in
het 54 pagina's tellende rapport geconcludeerd er op korte termijn
een enorme financiële en economische crash in zowel Europa als
de VS aankomt. Vooral in Europa zouden een groot aantal banken
en financiële instellingen op het randje van instorten balanceren.
In de media wordt hevig ontkend dat grote banken in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Spanje in enorme
problemen zouden verkeren, maar intern dreigt er in de financiële wereld paniek uit te breken over de
dramatische situatie in Europa. Ook Amerika kan echter niet schuld op schuld blijven stapelen, iets dat
sowieso veel te weinig invloed heeft gehad op het terugdringen van de werkloosheid. Daarnaast is het de
vraag hoe lang de VS nog kan doorgaan met het bijdrukken van dollars, waardoor de waarde van de wereldreservemunt steeds verder en sneller wordt ondermijnd.
Tientallen Europese banken wankelen opnieuw
In Europa zouden de banken nog eens € 1 biljoen nodig hebben om overeind te kunnen blijven. Volgens
Goldman Sachs financieel strateeg Alan Brazil zal de euro in grote problemen komen en dreigen tientallen
banken en financiële instellingen in Europa het loodje te leggen. Goldman Sachs denkt echter dat zijn
klanten hiervan kunnen profiteren door met put-opties te speculeren dat de euro binnen een half jaar fors in
waarde zal verminderen ten opzichte van de Zwitserse Franc. In een officieel rapport schreef Goldman
Sachs onlangs juist dat de Franc één van de meest overgewaardeerde munten ter wereld is.
Daarnaast adviseert de zakenbank vijf jaar lopende Credit Default Swaps te kopen over de iTraxx-9 index
van Europese bedrijfsschulden. Als enkele van deze bedrijven binnen vijf jaar failliet gaan dan zal de CDSverzekering uitbetalen.
Macht grootste banken toegenomen
Goldman Sachs volgde in 2008 dezelfde misleidende strategie. Tegenover beleggers werden op hypotheken
gebaseerde fondsen en waardepapieren gepresenteerd als veilige AAA investeringen. Ondertussen
speculeerde de bank juist dat deze zouden instorten, omdat men al ruim vóór het uitbreken van de financiële
crisis op de hoogte was dat ze in werkelijkheid niets waard waren. De topman van Goldman Sachs heeft
zelfs toegegeven dat de bank in 2006 en 2007 hierin niet juist heeft gehandeld.
De bank komt er echter niet door in de problemen, omdat Goldman Sachs 'too big to fail' is en de
Amerikaanse federale overheid vol zit met 'voormalige' werknemers van Goldman Sachs. Van president
Obama hoeft men ook niets te verwachten, want Goldman Sachs was in 2008 de op één na grootste
sponsor van zijn verkiezingscampagne. De macht van Goldman Sachs en de vijf andere grote Amerikaanse
banken (Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo) is de afgelopen jaren
dan ook alleen maar groter geworden. Gezamenlijk bezitten de zes banken circa $ 6,5 biljoen dollar aan
financiële bezittingen.
Grote crash komt er écht aan
De ook op deze site vaker aangekondigde financiële instorting zit er dus écht aan te komen. De
schuldencrises in Amerika en Europa zijn eenvoudigweg onhoudbaar geworden. Net zoals in 2008, toen hier
eveneens al maanden -en door sommigen al jaren- van tevoren voor gewaarschuwd werd, zal deze crisis
tegenover het publiek worden gepresenteerd als 'onverwacht' of een 'volslagen verrassing'. Op dit moment
bevinden we ons nog in de spreekwoordelijke kalmte voor de storm. Wanneer de storm -of beter gezegd:
orkaan- precies losbarst is niet te zeggen. Dat kan bij wijze van spreken nog twee jaar op zich laten
wachten, maar ook nog deze maand gebeuren. (1)
Signalen dat de grote crash steeds dichterbij komt zijn er te over. De Credit Default Swaps (verzekeringen
tegen het niet terugbetalen van leningen en schulden) voor zowel Spanje, Italië als Frankrijk zijn fors
gestegen en zijn nu zelfs hoger als vóór de Lehman-crash in september 2008. Ondanks de
miljardeninterventies van de EU en de ECB moeten deze drie landen over hun schulden inmiddels een
hogere rente betalen dan ooit tevoren. Daarom zijn alle 'reddings'miljarden net als de Griekse
steunpakketten nu al in rook opgegaan.
Veel slecht nieuws
Nog meer slecht nieuws: voor het eerst in twee jaar is de industriële productie in Europa gedaald. Ook in
Duitsland zette de detailhandel minder om. Het hoofd van de Belgische Centrale Bank, Luc Coene, heeft als
één van de weinige financiële kopstukken openlijk gespeculeerd over een nieuwe Europese bankencrisis
(2). Andere, veelal donkerrood gekleurde waarschuwingssignalen zijn:
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* De Amerikaanse economie heeft 80% kans op een nieuwe recessie (studie Merill Lynch). Ook Bloomberg
bevestigt dit op grond van historische gegevens.
* Aandelen van Europese banken zijn de laatste weken fors gedaald. Dit jaar worden 67.000 banen bij deze
banken geschrapt (ABN-AMRO: 2350 ontslagen, net geen 10% van het totaal aantal werknemers).
* Vooral in Duitsland groeit het verzet tegen de bailouts van Griekenland en de andere Zuid Europese
landen. Het Europese reddingsfonds zal als een kaartenhuis instorten als Duitsland, de grootste netto
bijdrager, niet meer meedoet. 75% van de Duitsers is tegen de invoering van eurobonds, slechts 15% is
voor. Euro-obligaties worden door steeds meer politieke en financiële kopstukken gezien als de enige
oplossing voor de financiële problemen van de eurozone.
* Griekenland gaat bankroet. Ondanks de bailouts door de EU is de schuldenlast gestegen tot 160% van het
BNP - onhoudbaar dus. Een herstructurering is onvermijdelijk, wat grote risico's voor de hele eurozone met
zich meebrengt. Financieel specialist John Mauldin schreef in de Business Insider dat het 'einde van de
wereld' er voor Europa aan zit te komen. 'Deze echte crisis zal sneller plaatsvinden - BANG!- dan nu voor
mogelijk wordt gehouden.'
* De huizenmarkt zakt steeds verder in, zowel in de VS als in Europa en Nederland. Amerikaanse
huizenprijzen zakten in het tweede kwartaal met 5,9%. Desondanks worden er steeds minder huizen
verkocht. In Nederland zullen de huizenprijzen met nog eens gemiddeld 7% dalen, maar ook hier worden er
steeds minder woningen verkocht. (3)
Welvaart gaat verdwijnen
De enorme welvaart die we de afgelopen tientallen jaren hebben gehad was voornamelijk gebaseerd op
schuld, schuld en nog meer schuld. Aan deze illusie gaat binnen enkele jaren een einde komen. Het huidige
financiële systeem zal instorten, waardoor we zullen moeten wennen aan een langdurige, mogelijk zelfs
permanente situatie met (veel) minder welvaart en een beduidend lagere levensstandaard.
Xander - (1) The Economic Collapse ; (2) KOPP ; (3) The Economic Collapse

Klokkenluidster - Sibel Edmonds en de waarheid achter 9/11!
Bron / origineel: bloginfo.educate-yourself.eu
Het verbijsterende verhaal van FBI-vertaalster en 9/11klokkenluidster Sibel Edmonds.
Een Franse documentaire (vertaald en ondertiteling door Eheu)
waarin die vrouw zelf de hoofdrol speelt.
Let ook speciaal op de rol van ‗onze‘ A.Q. Khan, tegen het eind
van de film.
(Volgens Van Aartsen in een PM uit 2003 ‗is ons land te klein voor
deze problematiek‘, ik zeg het er zo maar even bij,- over hypocrisie
gesproken, ‗you‘ll see‘. Enne: nog bedankt voor de toast beste Jozias- je had tenminste het fatsoen om je
biezen te pakken-, dit rondje is voor mij.)
De originele titel van de docu is lastig te vertalen. Ik heb er ‗De vrouw die te veel weet‘ van gemaakt. Maar
letterlijk staat er zoiets als ‗De vrouw op de doden-lijst‘, alleen is dat geen best Nederlands. Een goed
alternatief zou zijn : ‗Ennemy of the State‘, ware het niet dat dat een (goede) speelfilm is. Ook ‗Een Vrouw
Tegen de Staat‘ zou een aardige vertaling zijn.
Voor meer info over deze non-fictie thriller, zie de volgende links:
http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html#testimony
en http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html
(met dank aan Stamgast voor de links), en op de site van Boublog:
http://www.boublog.nl/category/artikelen/justitie/baybasindemmink/sibel-edmonds/ .
Zie ook op de follow-up site van Kleintje Muurkrant de artikelen-reeksen ‗Cold Turkey‘ en ‗Gladio a la
Turka‘,of tik de naam Sibel Edmonds in op de zoekmachine van de site: http://www.stelling.nl/followup/
Weer maar eens een uitstekende documentaire vertaald en ondertiteld door onze goede vriend en wakkere
burger Eheu!
Bekijk het Vimeo-kanaal van Eheu op => http://vimeo.com/user7674099
Neem ook even de tijd om de commentaar te lezen van 'Stamgast' op anarchiel.com
Deze is absoluut de moeite om even door te nemen! Met groeten en geniet van de documentaire!
Bron en video:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/klokkenluidster_sibel_edmonds_en_de_waarheid_achter_9_11
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Werd de Space Shuttle geschrapt vanwege geheim ruimtevaartprogramma?
In de bioscoopfilm 'Iron Sky' (2012) blijken de Nazi's tijden WO-2
een geheime basis op de Maan te hebben gebouwd, en doen ze in
2018 een nieuwe poging de wereld te veroveren.
Recent werd de Space Shuttle van de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA definitief in de mottenballen gedaan.
Officieel is er echter geen vervanging, waardoor nu vertrouwd
moet worden op de verouderde technologie van de Russen. Wat is
er gebeurd met de nieuwe aandrijving die NASA al geruime tijd
aan het ontwikkelen is en waar al lange tijd niets meer over gehoord wordt? Bestaat de vervanger van de
Space Shuttle misschien al, en zo ja, waarom wordt deze dan verborgen gehouden voor het publiek?
Uit de volgende feiten en ontwikkelingen kunnen we mogelijk een conclusie trekken: (1)
1. De Amerikaanse overheid heeft vrijwel zeker een vorm anti-zwaartekracht technologie ontwikkeld. In de
loop der jaren hebben duizenden ooggetuigen in de VS en in het buitenland soms enorme luchtvaartuigen
gezien, waarvan de 'vliegende driekhoek' (TR-3B) mogelijk de bekendste is. Sommigen hebben deze
objecten van heel dichtbij waargenomen. Deze technologie zou al meer dan 20 jaar bestaan en heeft de
Space Shuttle al snel verouderd en nutteloos gemaakt. Ruimteschepen met anti-zwaartekracht technologie
kunnen alles doen wat een Shuttle deed (en veel méér), maar met aanzienlijk minder moeite, geen vervuiling
en vrijwel geen lawaai.
2. De eerste waarneming van een zwart driehoekig object met anti-zwaartekracht aandrijving dateert van
bijna 30 jaar geleden. De cirkelvormige aandrijving van het object had een diameter van circa 20 meter (zie
foto hieronder) en zou gevuld zijn met onder hoge druk staande roterende kwikdampen, waardoor het
gewicht van het vaartuig met 89% werd gereduceerd. In iedere hoek van het object zat daarnaast nog een
ander aandrijfsysteem om de rest van het gewicht te kunnen dragen.
De haardracht van de vrouwen lijkt erop te wijzen dat deze foto
circa 50 jaar geleden werd genomen.
3. Eind maart 1998 hield de NASA een eigenaardige en snel
vergeten persconferentie waarin werd meegedeeld dat er een
einde zou komen aan de bemande ruimtevaart. Een reden werd er
niet gegeven. Eén dag later werd het bericht op een nieuwe
persconferentie tegengesproken met de mededeling dat de
bemande ruimtevaart gewoon zou doorgaan. Sommigen
speculeren dat mogelijk buitenaardse krachten de Aarde verboden
zouden hebben om bemande ruimtereizen te maken.
4. Op 11 maart 2011 plaatste de NASA een korte video waarop
medewerkers van de organisatie werden gewaarschuwd voor
aanstaande calamiteiten. De woordvoerder op het filmpje, dat op
de officiële NASA website werd geplaatst, zei dat de NASA eveneens 'verantwoordelijk is voor mensen op
andere werelden.' Wat bedoelde hij daarmee? Wat weet de NASA over 'andere werelden' wat het algemene
publiek (nog?) niet mag weten?
5. Op The History Channel is de laatste jaren enorm veel aandacht besteed aan UFO's, aliens, verhalen
over ontvoeringen door buitenaardsen en bewijs dat deze wezens zich in de hele geschiedenis met de
mensheid zouden hebben bemoeid. De toon van deze uitzendingen is radicaal veranderd; daar waar het
bestaan van UFO's en aliens in het verleden belachelijk werd gemaakt en/of ontkracht, wordt het onderwerp
nu uiterst serieus, als een bewezen feit weergegeven.
6. Werner Von Braun, de voormalige Nazi-wetenschapper die de grondlegger was van het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma, werd ooit gevraagd hoe hij in staat was in de eerste helft van de vorige eeuw zijn
baanbrekende technologieën te ontwikkelen. Hij reageerde door naar boven te wijzen en te zeggen: 'We
hadden hulp'. Volgens zijn secretaresse Bonnie Holmes zou Von Braun aan haar hebben onthuld dat er in
de toekomst na diverse oorlogen tegen o.a. het terrorisme uiteindelijk een -reële of verzonnen- buitenaardse
dreiging aan het publiek zou worden gepresenteerd.
7. Mogelijk dat de vele Hollywood films en tv-series over aliens een rol spelen bij het voorbereiden en
conditioneren van de mensheid met het idee dat UFO's en buitenaardsen écht bestaan. In recente films
zoals 'Battle L.A.', 'Skyline' en 'Transformers 3' zijn deze buitenaardsen voornamelijk zeer kwaadaardig. De
recente tv-serie 'Falling Skies' gaat over de overlevenden na een invasie uit de ruimte, waarin buitenaardsen
alle grote Aardse steden hebben vernietigd en de planeet hebben bezet.
8. Over de hele wereld worden de laatste jaren steeds meer UFO's waargenomen, soms door vele
honderden mensen tegelijk. Dit zou mogelijk als 'bewijs' voor het bestaan van aliens kunnen worden
aangevoerd, alsmede ook hun -negatieve of juiste positieve- bemoeienis met de mensheid. Onlangs werd in
de grote Amerikaanse media serieus een buitenaardse dreiging als mogelijke oplossing voor de wereldwijde
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financiële en economische crisis geopperd. Ook het in de afgelopen jaren op deze site besproken Illuminati
kaartspel uit 1995, waarin diverse gebeurtenissen (zoals 9/11) nauwkeurig werden voorspeld, voorziet een
massale verschijning van UFO's en de landing van buitenaardsen, of deze nu van andere planeten of uit een
andere dimensie afkomstig zijn (zie hieronder).

Tekst linker plaatje: 'Ruimterijders uit de hel, komend van Orion, op hun interstellaire 'choppers'. De Aardas
is nu al door enkel hun slechte vibraties begonnen te kantelen...'
Tekst middelste plaatje: 'Ze (de christelijke kerken) zullen het nooit begrijpen, zelfs niet als de schotels
boven hun hoofd vliegen.'

Waarom?
Over de redenen van het geheim houden van geavanceerde aandrijving- en andere technologieën wordt
druk gespeculeerd. Sommigen zeggen dat de wereldwijde invoering van deze systemen in één klap de
energieproblemen van de wereld kan oplossen, waardoor de mensen niet langer afhankelijk te houden zijn
van overheden en banken. Anderen denken dat er in de ruimte mogelijk zaken zijn ontdekt die men koste
wat het kost verborgen wil houden, mogelijk om wijd verspreide paniek te voorkomen. Enkele van de soms
zeer fantastisch en bizar klinkende (complot)theorieën aangaande dit onderwerp zijn:
* Op de maan werden één of meerdere buitenaardse bases ontdekt.
* Dit zou ook op Mars het geval zijn. De talloze sporen van een buitenaardse beschaving zouden op foto's
van satellieten bewust worden verdoezeld. Ook zou één van de manen van Mars (Phobos en Deimos)
kunstmatig geconstrueerd zijn door aliens.
* Er bevinden zich naast de planeten noch andere hemellichamen in het zonnestelsel. Volgens sommigen
gaat het om de inmiddels over de hele wereld bekende 'Planeet X', 'Nibiru', 'Hercolubus', 'Wormwood', 'De
Vernietiger', et cetera. Ook zouden er één of meerdere mini-zonnestelsels rondom de Zon bewegen. Recent
beweerde een zogenaamde 'insider' zelfs dat één van deze planeten bewoond zou worden door 'God',

Nieuwsbrief nr. 134 – 12 september 2011 - pag. 44

'Jezus Christus' en 'de profeten', en dat er vanuit de Aarde een geheime ruimtemissie wordt voorbereid om
deze planeet te bezetten (!).
Het moge duidelijk zijn dat dit vooralsnog enkel wilde speculaties zijn. Foto's en filmpjes waarmee deze
theorieën worden 'bewezen' kunnen heel eenvoudig zijn gemanipuleerd en/of zijn meestal makkelijk te
ontkrachten.
Eén ding lijkt echter wel duidelijk: er bestaan vergevorderde technologieën die om onduidelijke redenen voor
de mensheid verborgen worden gehouden. Mogelijk dat er in de nabije toekomst -hetzij door bewuste
onthullingen, hetzij door plotselinge UFO verschijningen- meer bekend wordt over de oorsprong van deze
mysterieuze technieken en (ruimte)vaartuigen.
Xander - (1) Rense
De volgende video's zullen je verbazen:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kjOiTn2qtqE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PcVZawG7y6o#!

VS bezorgd over Turkse dreigementen richting Israël
De Turkse marine is volgens de Amerikanen geen partij voor de
Israëlische raketschepen (foto).
In Amerika wordt de hevige ruzie tussen Turkije en Israël met
toenemende bezorgdheid gadegeslagen. Ook is er irritatie over de
weinig verhulde dreigementen van Turken om de Arabische Lente
tegen Israël te doen keren, iets dat in Washington als
'onacceptabel' wordt beschouwd. De impliciete Turkse
waarschuwing dat het land zijn marine gaat inzetten in de
Middellandse Zee wordt echter niet serieus genomen. 'De Turkse
marine is geen partij voor de Israëlische raketschepen, electronische stoorzenders, opsporingssystemen en
dekking uit de lucht.'
De Turkse krant Hurriyet probeerde opnieuw een wig te drijven tussen Amerika en Israël door een aantal
Republikeinen ervan te beschuldigen het VN (Palmer) rapport naar de New York Times te hebben gelekt. In
dit rapport, dat het Mavi Marmara incident op 31 mei 2010 onderzocht, wordt geconcludeerd dat de
Israëlische zeeblokkade van Gaza terecht is, dat het ingrijpen van Israël gerechtvaardigd was en dat de
Turkse regering te weinig heeft gedaan om het 'roekeloze' Gaza flottielje te stoppen. Israël wordt bekritiseerd
vanwege het 'te harde' ingrijpen van de commando's, waardoor negen Turkse activisten de dood vonden.
Hiervoor heeft Israël overigens al veel eerder zijn spijt betuigd, iets wat volgens de VN voldoende was.
'Turken kunnen naar de hel lopen'
Omdat Israël echter weigert excuses aan te bieden voor de zelfverdedigingsacties van de commando's en
tevens niet van plan is de Gazablokkade op te heffen, werd afgelopen vrijdag de Israëlische ambassadeur
uitgewezen, werden defensiecontracten opgeschort en werd gedreigd met gerechtelijke actie tegen
leidinggevende Israëliërs in Europese rechtbanken en het Internationale Strafhof in Den Haag. Ook
kondigde Turkije 'maatregelen aan om de vrijheid van het scheepvaartverkeer in de Middellandse Zee te
waarborgen'. Hurriyet haalde een niet bij name genoemde Israëlische official aan die als antwoord zou
hebben gegeven dat '...ze (de Turken) naar de hel kunnen lopen. Ze zullen merken wat het respecteren van
internationale maritieme wetten betekent als onze marine in de internationale wateren van de Middellandse
Zee vaart.' De Amerikanen bevestigden dat de Turkse marine geen partij is voor Israëls raketschepen en
geavanceerde elektronische storings- en opsporingssystemen. Ook hebben de Turkije geen moderne
onderzeeërs zoals Israëls in Duitsland gebouwde Dolphins (die volgens onbevestigde bronnen kruisraketten
met kernkoppen kunnen afvuren).
Erdogan speelt 'gevaarlijk spelletje'
Amerikaanse bronnen denken dat de bewuste pogingen van de regering Erdogan om door middel van het
uiten en publiceren van rancuneuze desinformatie juist averechts zullen werken. In Washington wordt de
Turkse poging om de gespannen verhoudingen tussen de Republikeinen en de Democraten uit te buiten als
een gevaarlijk spelletje gezien. Het dreigement van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu
dat, als Israël bij zijn huidige standpunt blijft, de Arabische lente zich wel eens tegen de joodse staat kan
keren, wordt in de VS dan ook beschouwd als een overschrijding van de geaccepteerde diplomatieke
grenzen. 'Het klinkt alsof Ankara dreigt de Palestijnen en Israëlische Arabieren tegen de Israëlische regering
en het leger op te zetten. Als Davutoglu dat bedoelt, dan speelt Turkije een heel gevaarlijk spelletje en
riskeert het dat president Obama en Europese regeringen hun deelname aan NAVO operaties in het Midden
Oosten opschorten.' Mocht Israël besluiten tot het indienen van een klacht bij de VN Veiligheidsraad
vanwege de impliciete Turkse oorlogsdreigementen, dat zou het Westen voor een resolutie stemmen waarin
Turkije wordt veroordeeld.
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'Turkije is papieren tijger'
Officials in Washington en diverse Europese hoofdsteden denken dan ook dat de virulente vendetta die de
regering Erdogan tegen Israël voert als een boemerang tegen hen zal terugkeren. Vanmorgen daagde een
Amerikaanse official de Turken zelfs uit om hun dreigementen waar te maken. Hij zei dat de Turken dan wel
doen alsof ze in diplomatiek en economisch opzicht de dienst uitmaken in het Midden Oosten en daarom de
Arabische lente tegen Israël kunnen richten, maar dat Turkije in werkelijkheid een papieren tijger is die
probeert een snel ernstiger wordende economische crisis te verbergen achter anti-Israël retoriek.
Turkse economie zakt weg
Zo is de door Ankara gepubliceerde indrukwekkende groei van het Turkse BNP met 11% kunstmatig
gecreëerd doordat de Centrale Bank enorme ladingen geld in de economie heeft gepompt. Hierdoor is niet
alleen een tijdelijke zeepbel ontstaan, maar verloor ook de Turkse munteenheid in de eerste helft van dit jaar
25% van zijn waarde, waardoor het leven in Turkije in enkele maanden tijd veel duurder is geworden. Turkije
zinkt dan ook pijlsnel weg in een diepe economische malaise. Het Turkse begrotingstekort heeft inmiddels
bijna hetzelfde crisisniveau bereikt als in Griekenland en Portugal.
Vorige week namen een aantal Turkse legerleiders, die traditioneel de seculiere staat van het land bewaken,
ontslag uit protest tegen het gevangen zetten van een aantal hoge officieren door de regering Erdogan, die
hen ervan beschuldigt de regering ten val te willen brengen. Erdogan heeft nu dus met een dubbele crisis in
zijn land te maken: het gaat snel bergafwaarts met de Turkse economie en de kloof tussen de islamistische
regering en het leger wordt steeds groter.
Erdogan lokt mogelijk militaire confrontatie met Israël uit
In Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten vraagt men zich dan ook af hoe lang Erdogan nog in staat
is aan de macht te blijven. Ook zijn ze bang dat hij, om de aandacht van de grote problemen in zijn land af te
leiden, een militair treffen tussen de Turkse en Israëlische marine zal proberen uit te lokken. 'Dat zal voor
hem een doodlopende weg zijn,' aldus deze bronnen, die tevens kritiek uiten op het 'onverstandige'
dreigement van minister Davutoglu de Arabische lente tegen Israël te richten. Het gevaar dat de Syrische
opstand overslaat naar Turkije is namelijk vele malen groter.
Xander - (1) DEBKA
Waar zitten de „leiders‟ in de laatste week van september???
Van een oplettende lezer kregen wij onderstaand mailtje toegestuurd en inderdaad na het e.e.a.
gecontroleerd te hebben bleek onze ‗koninklijke familie‘ een paar ‗baaldagen?‘ te hebben gepland, juist in
díe laatste week van september. Maar ook Obama is wellicht weer eens hard aan vakantie toe, want volgens
‗Above Top Secret‘ schittert hij die dagen óók door afwezigheid!
Nu wordt de wereld natuurlijk niet alleen geregeerd door de ―Narigheid‖ uit de Haagse Dreven, noch alleen
door Obama en daarom gaan wij eens proberen de agenda‘s boven water te krijgen van b.v. Sarkozy, en die
playboy uit Milaan die te Rome zetelt, Frau Merkel, Netanjahu en nog zo‘n paar regeringsleiders. Misschien
dat ons dát een aanwijzing kan gaan geven!
Per mail binnengekomen:
Onlangs zocht ik op de agenda van de oranjes, i.v.m Elenin en de datum 26/9, zij hebben van 24/9 tot 30/9
niets op de (openbare) agenda staan, o.k. dat kan, Obama zoekt -iig een ‗veilig heenkomen‘ want, surfend
op het web kom ik zojuist per toeval deze vraag en antwoord tegen…
―waar is obama op 26/9″ http://www.abovetopsecret.com/forum/thread749038/pg1

Petitie: verantwoordelijken betalen de rekening!
Wederom hebben de heren van de regering gestrooid met ons belastinggeld door Griekenland kadootjes te
geven. Laat ze dus nu ook zelf de rekening betalen!
PETITIE
Wij, burgers van Nederland,
Constateren dat wij telkens moeten bezuinigen door het toedoen van anderen
en verzoeken
degenen die door onkunde een crisis danwel tekorten veroorzaken zelf de rekening moeten betalen (prive
dus) en onmiddelijk levenslang verbannen moeten worden uit openbare functies!!
Wij verzoeken dhr De Jager dan ook direct zijn functie neer te leggen, zijn tegoeden en bezittingen te
verkopen om zijn schuld te verminderen!! Daar hij verwijtbaar werkloos is, zal hij alleen aanspraak kunnen
maken op een gekorte uitkering van de Sociale Dienst.
Teken hier de petitie.
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De Elenin Code
In mijn vorige artikel over Elenin vroeg ik me af of de ontdekker van dit hemellichaam wel een echte
persoon was (klik hier voor dat artikel). Met mijn huidige inzichten is deze vraag voor mij opeens
volstrekt irrelevant geworden. Laten we eerst maar even alle toevalligheden rond Elenin even op een
rijtje zetten. In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam
Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt. Bizar detail was dat de president van de
USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste
mensen. Op 10 december 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een
e
aanstormende ‗komeet‘ die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de 1 helft van Leonid,
e
en E.L.E. zijn de letters van de 1 helft van Elenin.
De ‗komeet‘ komt uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw).
De officiële term voor een kometenregen vanuit deze richting (Leo) die jaarlijks piekt in de maand
november is Leonid.
Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september
2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11.
Geschreven in het Engels is 9/11 Nine Eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‗ele nin‘.
Deze ‗komeet‘ beschrijft geen elipsbaan (zoals alle andere kometen), maar een hyperbolische baan.
Dit fenomeen heeft zich voorzover bekend nog nooit eerder voorgedaan.
Dit zijn allemaal feiten, waar niemand omheen kan. Wat hier in ieder geval bijzonder opmerkelijk aan
is, is dat ondanks alle die peperdure satellieten die veel en veel verder kunnen kijken, we moesten
wachten tot een amateur de aanstormende ‗komeet‘ pas zag toen hij al voorbij de ‗brievenbus‘ was.
Vanaf het begin doet NASA in ieder geval buitengewoon raar omtrent ‗Elenin‘. Klik hier voor een
opsomming daarvan op Goto2012.nl.
Let op. Nu komt het! Want het voorgaande was jou alvast allemaal al wel bekend.
Ik wil hier graag nog een tweetal toevalligheden aan toevoegen. Hiermee is voor mij de Elenin code
gekraakt. Deze toevalligheden hebben te maken met numerologie. Ben je hier niet bekend mee, lees
dan hier eerst even een ander artikel daarover.
De numerologische waarde van Elenin is 33. Dat is toevallig! En het vervolg is nog opmerkelijker, want
ook de numerologische waarde van Leonid is 33. Ik heb ze niet, maar anders waren mijn klompen nu
wel gebroken. Samen geeft ‗Leonid Elenin‘ de waarde 66. Is dit een verwijzing naar 666?
Wat betekent dit nu allemaal? Volgens mij is alles omtrent ‗Elenin‘ een bericht. Ik denk dat dit helemaal
geen echte komeet is. Het is een boodschap. Wat die boodschap precies is, dat gaan we nu snel
ontdekken. Het valt me verder op dat er vannacht enorm is gesproeid. Misschien zijn die chemtrails
bedoeld om ons het zicht te benemen.
Voor mij is Elenin niet gelijk aan Nibiru. Die vreemde bol rechts in het sterrenbeeld Leo die infrarood
licht (dus warmte) uitstraalt is volgens mij Nibiru. Ik kan in ieder geval nergens vinden wat het anders
zou kunnen zijn. Ik denk dat Nibiru inderdaad nabij is, maar dat we daar nog even op mogen wachten.
Elenin is volgens mij de boodschap aan iedereen die deze kan en wil begrijpen dat Nibiru in aantocht
is. Letterlijk betekent Nibiru ‗de kruisende planeet‘. En het is ook geen gewone planeet, maar een
(rood-) bruine dwergster (klik hier voor een artikel hierover). Ben je niet klaar voor de wederkomst van
de tweede zon, dan komt deze als een dief in de nacht. Onze eerste zon Helios is de heerser van de
dag en staat voor schepping. De tweede zon Nibiru is de heerser van de nacht en staat voor
vernietiging. Vernietiging is onderdeel van de schepping (dat is immers de functie van de
scheppingstoon 11), en evenzeer maakt Nibiru deel uit van het stelsel van Helios.
Zullen we nog even wat spelen met E.L.E.N.I.N., ervan uitgaande dat het een acroniem is? Voor
E.L.E. zijn er voor zover ik weet geen varianten. Het staat volgens alle acronomen voor Extinction
Level Event, een gebeurtenis waarbij al het leven op Terra zal uitdoven. Feit is dat er vele
ondergrondse voorzieningen zijn gebouwd om zo‘n E.L.E. toch te kunnen overleven.
Voor de N.I.N. zijn meerdere varianten, zoals Nibiru Is Near of Nibiru In November. Ik denk dat het nog
niet in november zal zijn dat Nibiru weer eens langszij komt, zelfs niet eens in dit jaar. Voor mij
betekent het Near Impact Niburu, want hij zal deze keer erg dicht bij gaan komen. Ook vond ik op het
internet Notable Impact Nemesis als uitleg van N.I.N. (Voor Nibiru circuleren meerdere namen; naast
Nemesis komen ook voor: Planeet X, Alsem (of Wormwood in het Engels) en Hercolubus.)
Wat we in ieder geval weten is dat we middenin een oorlog zitten, en dan heb ik het natuurlijk over de
informatie-oorlog. Uit de informatie-oorlog rond Libië hebben we gezien dat de control freaks tot alles
in staat zijn, zoals het uitzenden van nepbeelden. Met de control freaks bedoel ik uiteraard de
machtspiramide die probeert het bewustzijn van de mensheid op NOS-niveau te houden (Naïef en
Ongelofelijk Stom). Of zou NOS stiekem ‗Novus Ordo Seclorum‘ betekenen, wat wellicht op hetzelfde
neerkomt?
Lieve zusters en broeders van het verzet tijdens deze informatie-oorlog, houdt moed. De oorlog wordt
geheid nog veel smeriger, maar we weten nu al dat de waarheid gaat zegevieren. Welke waarheid, wil
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je weten? De belangeloze waarheid! Nou niet helemaal belangeloos. Wij hebben allemaal belang bij
een harmonieuze leefwereld waarin iedereen evenwaardig is. Dat motiveert mij in ieder geval om door
te gaan met het verspreiden van mijn zienswijzen en ontdekkingen.
Zeist, zaterdag 3 september 2011
Johan Oldenkamp, Ontdekker
Pateo.nl (Pateo is Latijn voor ‗niet langer verborgen‘).
Ook geplaatst op: bovendien.com (met reactiemogelijkheid)

Nieuwe WikiLeaks: Chinese goudaankopen bedoeld om dollar te verwoesten
Uit een nieuw WikiLeak document blijkt dat China met het fors
vergroten van de eigen goudreserves twee vliegen in één klap wil
slaan: het wil de status van de dollar als wereld reservemunt
verwoesten en tegelijkertijd de Chinese munt, de yuan (/renminbi),
internationaliseren. Amerika en Europa hebben de stijgende
goudprijs altijd onderdrukt, omdat ze niet willen dat andere landen
de dollar en de euro vervangen door een nieuwe goudstandaard.
China hoopt met het aankopen van steeds meer goud het
voorbeeld te zijn voor deze andere landen, zodat de financiële
positie van Amerika en Europa verder wordt aangetast.
Ondanks het Amerikaanse en Europese anti-goud beleid is het
edelmetaal de afgelopen tien jaar maar liefst 450% meer waard geworden. Veel onafhankelijke economen
en financiële experts zien het beleggen in (fysiek) goud dan ook als één van de beste methoden om je
welvaart vast te houden, vooral omdat de waarde van zowel de dollar als de euro fors worden ondermijnd
omdat aan beide kanten van de oceaan vrijwel ongelimiteerd nieuw geld wordt gecreëerd -wat vrijwel
uitsluitend ten goede komt aan banken en financiële instellingen-, terwijl er nauwelijks sprake is van
economische groei. Dat moet op den duur wel leiden tot hogere inflatie, een stijging van alle prijzen en een
daling van de algemene welvaart.
Goud steeg onlangs tot boven de $ 1900 / ounce, zakte daarna even in, maar stijgt nu opnieuw richting de $
1900 grens. Volgens velen is goud ondanks de enorme waardestijging nog altijd spotgoedkoop. Sommigen
verwachten dat de koers binnen enkele jaren zal doorstijgen naar $ 5000 / ounce of zelfs nog hoger.
Deze ontwikkeling is slecht nieuws voor de wereldwijde pensioenfondsen, die maar liefst $ 31,1 biljoen (bijna
de helft van het totale BNP van de hele wereld!) bevatten. Naar schatting hebben de pensioenfondsen
slechts 0,3% belegd in goud. De rest is belegd in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed, maar dat
zijn sectoren met een steeds hoger risico geworden. Ook in Nederland zijn pensioenfondsen in de
gevarenzone beland. Mochten deze fondsen wereldwijd besluiten alsnog een deel van hun reserves in goud
te gaan beleggen, dal de goudprijs gigantisch gaan stijgen.
Stel dat naast pensioenfondsen ook verzekeringsmaatschappijen, die zo'n $ 18,7 biljoen aan financiële
bezittingen hebben, hiertoe overgaan, alsmede ook hedge funds ($ 1,7 biljoen) en andere financiële
fondsen. Samen met miljoenen privé beleggers spreken we dan over circa $ 100 biljoen. Als slechts een
klein deel van hen besluit om meer in goud te gaan beleggen en minder in aandelen, valuta en vastgoed,
dan zal de goudprijs letterlijk exploderen. Het advies van steeds meer financiële specialisten is dan ook te
beleggen in fysiek goud (niet op papier = COMEX goud!). (1)
Xander - (1) Zero Hedge
Onze Nederlandse goudvoorraad is momenteel ongeveer 23 miljard euro waard. Gelukkig hoort Nederland
in de onderstaande top 10 thuis.
1. Verenigde Staten (8133 ton)
2. Duitsland (3401 ton)
3. Italie (2451 ton)
4. Frankrijk (2435 ton)
5. China (1054 ton)
6. Zwitserland (1040 ton)
7. Rusland (784 ton)
8. Japan (765 ton)
9. Nederland (612 ton)
10. India (557 ton)
China heeft nog heel wat bij te kopen.
Je kan de petitie nog ondertekenen om openheid te krijgen over de goud voorraad van Nederland dat bij wet
is vastgelegd dat dit geheim blijft. Link naar petitie.
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Verontrustende‟ stijging van doden bij arrestaties
Bron / origineel: www.independent.co.uk
Actievoerders waarschuwde vandaag voor een "verontrustende
trend" over dodelijke slachtoffers van confrontaties met de politie
nu onderzoeken werden gestart naar de dood van een man na een
Taser schietpartij. De 53-jarige, lokaal bekend als Philip Hulmes,
werd gisteren geraakt met elektrische sondes van het politiewapen
na zichzelf in zijn huis gebarricadeerd te hebben.
Het incident in Bolton gebeurde toen een onderzoek werd gestart door de politiewaakhond naar de dood van
Jacob Michael, 25, die in Widnes, Merseyside in bedwang gehouden werd met het gebruik van peperspray.
De Independent Police Complaints Commission is ook bezig te onderzoeken hoe de bodybuilder Dale
Burns, 27, overleed nadat hij vorige week meerdere keren in zijn flat in Cumbria getaserd werd.
Actiegroep Inquest zei dat er dit jaar al vijf doden waren in omstandigheden waarbij gebruik van geweld door
de politie betrokken was, met uitzondering van vuurwapens, in vergelijking met vier in 2010. Helen Shaw,
een woordvoerster van de organisatie, zei: "De schokkende rapporten over drie tragische sterfgevallen in
acht dagen na het gebruik van geweld door de politie benadrukt de groeiende bezorgdheid van Inquest over
sterfgevallen na contact met de politie.
"Te lang is er een patroon van gevallen waar jury's van gerechtelijke onderzoeken overweldigend bewijs
hebben gevonden van onrechtmatig en buitensporig gebruik van geweld of grove schuld. Toch lijkt de politie
geen lessen te hebben geleerd van deze eerdere sterfgevallen‖. "Terwijl we wachten op de uitkomst van de
gerechtelijke onderzoeken en research naar deze recente sterfgevallen is het noodzakelijk dat de politie
eraan herinnerd wordt dat ze niet ongestraft kunnen handelen". De IPCC is opgeroepen om de dood van
Hulmes te onderzoeken.
Agenten van Greater Manchester Police werden gisteren rond 20,30 naar een huis in Salford Road, Over
Hulton, geroepen na berichten dat hij zich had opgesloten en zichzelf met een mes stak. Toen de agenten
arriveerden ze werden bedreigd door de man en werd besloten om "de Taser in te zetten", zei de politie.
De woordvoerder voegde toe: "Daarop volgend werd het zeer duidelijk dat de man ernstige steekwonden in
zijn maag had". De man werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later stierf. Een post-mortem
onderzoek vanmiddag werd uitgevoerd. De professionele standaard afdeling van de dienst is bezig met een
onderzoek en de zaak is verwezen naar de IPCC.
Amnesty International heeft ook bezorgdheid geuit over het gebruik van Tasers. "Amnesty herhaalt dat deze
wapens alleen moeten worden gebruikt in zeer beperkte omstandigheden en in gevallen waarin er een
ernstig risico is op verlies van mensenlevens of zeer ernstige verwondingen", zei een woordvoerder.
"Alleen agenten die de hoogste standaardopleiding krijgen over hoe en wanneer Tasers gebruik moeten
worden zouden met deze wapens bewapend moeten worden en er moet een hoge mate van verantwoording
zijn wanneer Tasers worden gebruikt".
Door, Tom Morgan en Paul Keaveny.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/verontrustende_stijging_van_doden_bij_arrestaties
Procureur-generaal: “Einde van de democratie op komst”
september 04, 2011By: silviavideler
September 2011. Het einde van de democratie is misschien wel
nabij. De problemen worden onbeheersbaar. Het totaal falende
migratiebeleid is maar één uiting daarvan. Dat vinden de
Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois (foto) en advocaatgeneraal Piet Van den Bon.
Liégeois en Van den Bon openden donderdag het gerechtelijk jaar
in het Antwerps Arbeidshof.
In de zogenaamde mercuriale, de toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar, hamerden Liégeois en
Van den Bon keihard op enkele maatschappelijke trends. ―België is het land van melk en honing. Dat is een
gevaarlijke realiteit‖, speechte Van den Bon. ―Er is een groeiend
gevoel van straffeloosheid‖ (…) Hoelang zullen de politiek
verantwoordelijken nog dulden dat we afstevenen op een EDE,
een end of democracy event‖, voegde Liégeois daaraan toe.
Een uitvoerig interview met de procureur-generaal van Antwerpen
over dit thema leest U op de expertenpagina van John De Wit.
Hier de volledige teksten van de mercuriale, zoals die
donderdagochtend is uitgesproken.
Bron: Gazet van Antwerpen
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Euro ligt op “sterven”
door een van onze correspondenten op sep.04, 2011
Griekenland
Alle inspanningen van de politici om de euro te redden van de ondergang hebben tot
nu toe geleid naar nog meer onzekerheid en hebben het vertrouwen in de euro zeker
niet doen toenemen. De beloftes van de Grieken om orde op zaken te stellen worden
consequent niet nagekomen, deels omdat ze niet nagekomen kunnen worden en
deels omdat de politieke wil van de Grieken ontbreekt. Gisteren is de missie van de
―trojka‖ (EU, IMF, ECB) onverwacht uit Griekenland vertrokken om zich te beraden
over het voornemen om de volgende tranche van 8 miljard euro wel of niet
beschikbaar te stellen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit niet gebeuren omdat geen
enkele toezegging van de Grieken waargemaakt kan worden. Zo worden de
doelstellingen van de belastingopbrengsten bij lange na niet gehaald, de privatisering van
overheidsbedrijven levert nog niet één derde op van wat werd beoogd en in plaats dat het overheidstekort
afneemt neemt deze alleen maar schrikbarend toe.
Bereidheid voor steun brokkelt af
De bereidheid van de overige lidstaten om Griekenland koste wat het kost te redden van de ondergang
neemt zienderogen af. De top van het Duitse bedrijfsleven stelde zelfs voor om een aparte muntunie op te
zetten voor de landen die hun financiële zaken wel op orde hebben. Zij zouden ervoor gepleit hebben om
Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland uit de eurozone te laten stappen om een eigen, nieuwe
munteenheid te creëren. Hans Olaf Henkel, voormalig hoofd van de Federatie van Duitse Industrieën,
voerde drie redenen aan voor dit scenario.
 De Europese politici hebben alle beloften van het Verdrag van Maastricht gebroken. De
fundamentele regel dat geen enkel land een begrotingstekort van meer dan 3% mocht hebben is
meer dan 100 keer ongestraft overtreden.
 Door toetreding van Griekenland tot de eurozone waren de Grieken ineens in staat om tegen, voor
hen ongekende, lage tarieven een enorme en onverantwoorde schuldenberg op te bouwen. De
clausule in het Verdrag van Maastricht dat er geen bailout door de andere lidstaten mocht worden
toegepast is volledig opzij gezet door de goedkeuring van het eerste reddingsplan voor Griekenland.
 Het argument van de politici dat de euro zou zorgen voor meer éénheid heeft tot nu toe alleen maar
geleid dat er grote spanningen zijn ontstaan tussen de diverse landen. Zo waren de protesten in
Athene, Lissabon en Madrid niet alleen gericht tegen de enorme bezuinigingen maar vooral ook
tegen de politici van de noordelijke Europese regeringsleiders waaronder Angela Merkel en de
Minister van Financiën Jan Kees de Jager.
Frits Bolkestein
Ook in Nederland neemt de bereidheid om Griekenland te helpen met rasse
schreden af. Gisteravond pleitte de oud voorman van de VVD, Frits Bolkestein,
in het tv-programma ―Nieuwsuur‖ ervoor om Griekenland uit de eurozone te
verwijderen. Hij vindt dat de EU niet langer kan doormodderen in de pogingen
om het vertrouwen in de euro te herstellen. Weliswaar vindt hij dat de steun aan
de Grieken moet doorgaan maar alléén op voorwaarde dat zij uit de eurozone
zullen stappen.
Eieren voor geld
In het zakenleven geldt een ongeschreven wet die luidt dat het in bepaalde omstandigheden beter is om
eieren voor je geld te kiezen en je verlies te nemen, dan eindeloos doormodderen met halfslachtige
beslissingen en maatregelen. Politici zijn geen zakelijke ondernemers en missen kennelijk dit inzicht. De
invoering van de euro in de EU was een goed plan en had zeker een groot succes kunnen worden als
iedereen zich aan de afspraken had gehouden. Dat dit niet is gebeurd komt hoofdzakelijk omdat politici aan
een chronische angst lijden dat ze niet meer herkozen zullen worden. Deze angst zorgt ervoor dat ze hun
kiezers liever in de waan laten dat het allemaal wel goed zal komen en de zaken mooier voorstellen dan ze
zijn, in plaats van hen de keiharde waarheid te vertellen die nodig is om de problemen op te lossen. Zolang
dit ´kiezersbedrog´ zal blijven voortduren is het beter om ieder land zijn eigen munt terug te geven dan één
gezamenlijke munt te voeren. Een gezamenlijke munt betekent namelijk dat we met zijn allen met één
portemonnee moeten doen en daar is heel veel vertrouwen voor nodig. Zolang politici alleen maar voor
eigen gewin werken is het voeren van een gezamenlijke munt een ―utopie‖ gebleken die uiteindelijk alleen
maar heeft gezorgd voor massaal misbruik en een groeiend wantrouwen naar elkaar.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/09/euro-ligt-op-sterven/
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New York wordt voorbereid voor nieuw polair gebied…
Voorbereidingen Poolgebied 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 polair gebied.
De voorbereidingen die nu getroffen worden rondom New York
hebben alles te maken met de voorbodes en de kracht, die een
polar shift (poolverschuiving) met zich mee brengt. Menselijk
gedrag in samenhang met een polar shift klinkt misschien niet
logisch, maar toch is dit een feit, dat ons menselijk 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 als het
ware een zeer groot gat, en dienen de enorme hoge wolkenkrabbers als enorme grote magneten tijdens het
0 punt.
Poolverschuiving
Al enige tijd is er sprake van verschuiving van de Noordpool richting de VS, en een deel dat opgesplitst is en
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, reeds sinds 2002. (Zie eerdere
berichten magazine Nature 2002; wetenschappers kiezen ervoor dit stil te houden om geen paniek te laten
uitbreken… Nu hebben deze "leiders" en wetenschappers echter voor velen besloten dat zij niet zullen
mogen overleven…).
Sinds 2002 in de doofpot gestopt
Reeds in 2002 is ervoor gekozen vrijwel alle berichten, welke te maken hadden met de poolverschuiving en
of zonpassage, in de doofpot te stoppen (door NASA o.a.) en alles en iedereen die dit naar buiten wilde
brengen uit te schakelen. Echter is het nu mogelijk dat de mensheid in slechts 3 seconden tijd voorzien
wordt van informatie. New Yorkers, wees gewaarschuwd dat uw disctrict een nieuw poolgebied zal worden.
De grote stormen die zich vanaf nu zullen gaan ontwikkelen, zullen slechts de voorbodes zijn voor het
poolgebied. Meerdere malen is gewaarschuwd voor totaal uitvallen van onze satelliet 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.
Wereldwijd zorgen alternatieve media en blogs voor het WEL naar buiten laten komen van waarheden.
Bron: http://the-embassadorion.blogspot.com/2011/08/new-york-word-voorbereid-voor-nieuw.html

Ophef rond verdwijnen 'vóór en na Christus' in Aussie data
Australische Christenen staan op hun achterste benen nadat
beslist werd de Christelijke datumverwijzingen in het leerplan te
vervangen door niet-religieuze aanduidingen. Zo moeten de
termen 'vóór' en 'na Christus' plaatsmaken voor de in het Engels
neutrale BCE (Before Common Era), BP (Before Present) en CE
(Common Era). Het komt allemaal op hetzelfde neer uiteindelijk en
de geboorte van Christus blijft dus gewoon het ijkingspunt in de
geschiedkundige data, maar dat feit op zich zou voortaan wel niet meer expliciet vermeld worden in de
leerboeken van de hogeschoolstudenten. A.D. - dat staat voor 'anno Domini' of het 'jaar onzes Heren' en de
data NA de geboorte van Christus aanduidt - en B.C. ('before Christ' of 'vóór Christus') zouden
respectievelijk worden vervangen CE (Common Era, of het heden) en door BCE (Before Common Era, of de
periode vóór het huidige tijdperk) en BP - Before Present, of voor het heden (bedoeld wordt vóór 1950), een
term die gebruikt wordt voor langere periodes in het oerverleden. Maar dat zint bijvoorbeeld Peter Jensen,
de aartsbisschop van Sydney, niet. Hij heeft het over een "intellectueel absurde poging om Christus uit de
geschiedenis te schrappen". "Het is absurd omdat de komst van Christus nog altijd centraal staat in het
aanduiden van data en omdat de omschrijving 'common era' betekenisloos en misleidend is", aldus Jensen.
De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de voorgestelde verandering verdedigen zich door te stellen dat
BCE en CE meer en meer de standaard wijze zijn geworden om data aan te duiden. De oppositie spreekt
dan weer van een "ontkenning van wat Australiërs zijn als volk". Door de commotie werd de introductie van
de nieuwe termen, die volgend jaar al zou moeten plaatsvinden, voorlopig uitgesteld. (jv) – HLN.be
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Operatie Libië (1-4): Southern Mistral
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 02-09-2011
Op 2 november 2010 sluiten Frankrijk en Groot-Brittannië hernieuwd een
militair pact. De beide landen willen vliegdekschepen gezamelijk inzetten,
een 10.000 man sterke interventiemacht oprichten en een ―ongekende samenwerking aangaan op het
gebied van nucleaire wapens‖. De samenwerking wordt bekrachtigd met een zogenaamde ―war-game‖, een
militaire oefening, onder de naam ―Southern Mistral‖. Het scenario: in een staat ten zuiden van Frankrijk,
Southland, heerst een autoritair regime dat Frankrijk‘s ―nationale interessen‖ dwarsboomt. De zittende
dictator treedt echter terug en geeft de macht over aan zijn zoon. Vanaf dat moment wordt Southland‘s
politiek meer agressief, en het komt tot schendingen van Frankrijk‘s territorium. Frankrijk besluit samen met
Engeland ―daadkracht‖ te tonen en begint met steun van een VN-resolutie een luchtaanval tegen Southland.
De geplande datum voor de oefening: 21 tot 25 maart 2011. Zo ver zal het niet komen. Op 19 maart
beginnen Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten met hun luchtoorlog tegen het Libië van
Ghadaffi.
Operatie Libië (2): de centrale bank
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-09-2011
Niet het oprichten van een parlement, of volksraad, niet het organiseren van
een leger of militie, niet het opstarten van olieproductie, niets van dat alles.
De allereerste handeling van de zelfbenoemde Libische ―overgangsraad‖, de
politieke tak van de oppositie tegen Ghadaffi, zodra de Amerikaanse, Franse
en Britse bommen beginnen te vallen, was het oprichten van een Centrale
Bank. Een nogal opmerkelijke zet, aangezien men toch verwacht dat rebellen
in een burgeroorlog tegen een dictator wel iets anders aan hun hoofd hebben als het vlot trekken van de
banksector of een nationale valuta. Zelfs de toezeggingen over het mogelijk vrijgeven van de ―bevroren‖
miljarden van Ghadaffi en Libië in het buitenland komen nadat de nieuwe bank een feit was. Met een beetje
hulp van de Britse bank HSBC.
De enorme haast van de rebellen om een eigen nationale bank uit de grond te stampen zou volgens
sommige analisten, of complot-theoretici, te maken hebben met Ghadaffi‘s flirt met de zogenaamde ―gouden
dinar‖. Een munt die, zoals de naam al aangeeft, gedekt wordt door goud. Inderdaad spelen veel landen met
het idee om deze vorm van valuta, een islamitisch idee, te (her)introduceren. Zie bijvoorbeeld Malysië. Of
Ghadaffi werkelijk de ―gouden dinar‖ als een pan-Afrikaans/Arabisch betaalmiddel met Libische
goudvoorraden had willen voeden, valt moeilijk te bevestigen. Wat wel duidelijk is, is dat de ―privatiseringsdrang‖ van de Libische banksector, nadat Ghadaffi weer in genade was gevallen bij het westen, de laatste
jaren weer op een laag pitje werd gezet.
Wikileaks geeft een kijkje in de Amerikaanse opvattingen over het ―neoliberale‖ Libië onder Ghadaffi en zijn
hervormers. Prima zakelijke mogelijkheden, en een gouden kans om Amerikaans geld Libië in te krijgen,
wordt opgetekend. Maar de privatisering wordt weer teruggedraaid en hervormers zoals de vanuit Pittsburg
ingevlogen Mahmoud Jibril, nu ―premier‖ van de Libische overgangsraad, die dankzij Ghadaffi‘s zoon Saif AlIslam een plaats vonden in de regering van Libië verliezen invloed op het politieke beleid.
Niet de droom van gouden dinars lijkt een einde te maken aan de Amerikaanse ―business opportunities‖
maar eerder, zeer banaal, de kredietcrisis van 2008. Met een open banksector haalde Libië klaarblijkelijk ook
het nodige Amerikaanse beleggingspapier in huis zoals CDO‘s, of collateralized debt obligaties. De derivaten
die aan de basis stonden van de financiële implosie. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Amerikaanse
Centrale Bank FED voor 35 miljard dollar aan kortlopende kredieten aan de Arab Banking Corp. leende, een
dochter van de Libische Centrale Bank. De helpende hand van de FED hielp echter niet bij het verbeteren
van de stemming in Tripolis. De Libische bankiers waren kennelijk toch ―not so amused‖ over de waardeloze
Amerikaanse papieren.
De kans is zeer klein dat de ―nieuwe‖ Libische Centrale Bank die aan de hand loopt van HSBC zo ―gesloten‖
zal zijn als de bank onder Ghadaffi. Dat betekent fiat Euro en Dollar in ruil voor olie, gas en water, in plaats
van de Libische dinar, en een plaats aan de tafel bij de BIS. Moedwillig of bijeffect van de Libië-oorlog: een
buitenbeentje binnen de banksector is voor altijd uitgeschakeld.
Operatie Libië (3): de overlopers
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-09-2011
De Libische ―nationale overgangsraad‖ heeft een huzarenstukje
afgeleverd. Niet alleen wist hij tientallen verschillende oppositiegroepen
onder zich te verenigen, een proces wat normaal gesproken maanden zo
niet jaren kan duren (zie bijvoorbeeld Syrië, of de overige ―Arabische
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revoltes‖ zoals Egypte en Tunesië waar nog altijd ―oppositie‖ versplinterd is) en Libische stammen aan zich
te binden, de raad wist ook nog eens het wantrouwen ten aanzien van de ―overlopers‖ uit Ghadaffi‘s meest
intieme regeringscirkels die zitting kregen in de raad weg te nemen. De legitimiteit van de overgangsraad
werd zowel door de vechtende rebellen als de ―internationale gemeenschap‖ (lees: de EU, VS en Golfstaten)
niet in twijfel getrokken, hoewel bij meerdere figuren, en vooral de ex-Ghadaffi mensen, vraagtekens gezet
kunnen worden. Opgeteld een bijna natuurwetten overtredend optreden van dit niet weinig schimmig orgaan
(wegens ―veiligheidsredenen‖ werden de namen van de meeste leden van de oppositionele regering geheim
gehouden). Tel hierbij op de ―spontane‖ golf van overlopers uit het Libische diplomatieke corps en de
opstand in Libië begint vrij onwerkelijke dimensies aan te nemen.
Op 21 februari legt de Libische ambassadeur in India zijn functie neer. Met het geweldadige optreden van
het Libische leger tegen de protestbeweging als beweegreden, stapt Ali Al -Essawi op. Al-Essawi geldt als
een van de ―hervormers‖, een politicus die na de opening richting het westen in opdracht van Ghadaffi‘s
zoon Saif Al-Islam de ―liberalisering‖ van Libië zal doorzetten. Zijn functie als ambassadeur diende eigenlijk
als parkeerplaats na het in ongenade vallen van de neoliberale droom bij leider Ghadaffi. Het duurt slechts
dagen tot Al-Essawi zich bij de rebellen aansluit.
21 februari is ook de dag waarop minister van Justitie Mustafa Abdul Djalil zijn handdoek in de ring gooit, de
volgende dag gevolgd door minister van Binnenlandse Zaken Abdul Fatah Junis. Op 20 februari had de
minister voor Immigratie Ali Errischi al afscheid van Ghadaffi genomen. In de volgende dagen stappen nog
meer regeringsbeambten op. Van rechters tot woordvoerders en allen bekleeden onmiddellijk functies rond
de rebellen-regering.
Het diplomatieke corps implodeert tussen de 20ste en 25ste februari. Naast Al-Essawi nemen Abdel
Rahman Schalgan (VN), Ali Suleiman Aujali (VS), Mohammed Salaheddinne Zarem (Frankrijk) en Abdoelmoneim Al-Honi (bij de Arabische Liga) afstand van hun regering. Ambassadeurs en consuls in Europa,
Australië, Indonesië stappen in dagen tijd collectief op. Hoewel op dat moment de twitters en youtubes over
de verschrikkingen en repressie van het Ghadaffi-regime de wereld over vliegen, is de werkelijke situatie in
Libië compleet onduidelijk. Toch hebben de protesten schijnbaar dergelijke uitwerking dat oude-getrouwen
en masse overlopen.
Hoewel natuurlijk mogelijk, heeft een dergelijke massa-defectie alle historische schijn tegen zich. Evenals de
met wervelwind-snelheid opbouw van een oppositionele regering, inclusief nu vrijgesproken misdadigers uit
het ―oude‖ regime. Een betere verklaring laat zich vinden in een mogelijk zorgvuldig onderhouden netwerk,
dat slechts moest afwachten totdat de dingen in gang werden gezet.....
Operatie Libië (4): Nouri Mesmari
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 04-09-2011
Ergens in oktober 2010 stapt Nouri Mesmari met zijn voltallige
familie aan boord van een vliegtuig richting Tunesië. De reis van
de ―Chef Protocol‖ van Ghadaffi eindigt echter niet in Tunis maar in
het Concorde Lafayette Hotel in Parijs, waar de rechterhand van
Ghadaffi officieel wegens ―gezondheidredenen‖ naar is
uitgeweken. De dagen daarna is het voor het Concorde Lafayette
een komen-en-gaan van leden van de Franse geheime dienst en
leden van de regering Sarkozy. Iedereen wil met de ―Libische wikileaks‖ spreken. Mesmari wordt daarop
semi-officieel onder huisarrest gesteld, op verzoek van Libië, terwijl er vanuit Libië verzoeningspogingen
worden ondernomen. Maar Nouri Mesmari zelf vreest ondertussen voor zijn leven en vraagt officieel politiek
asiel aan. Rond die tijd komt een delegatie uit het Libische Beghasi op audiëntie, mannen die op basis van
informatie van Mesmari zijn gecontacteerd door de Franse inlichtingendienst. Deze groep zal de voorhoede
vormen van de revolte tegen Ghadaffi. Op 21 februari verschijnt Nouri Mesmari in een videoboodschap,
geschoten in de bureau‘s van de Franse krant Liberation, voor de internationale gemeenschap. ―Ghadaffi
creëert een slachting ieder uur, ieder moment en overal. Met de kracht en strijdlust van het volk zal het
Ghadaffi regime vallen‖.
Zapruder.nl

Zorreguieta trekt Amsberg mee de diepte in
Update: steun het burgerinitiatief
Webredactie, 8 september 2011
Het NRC brengt vandaag (7.9) op de voorpagina het
grote nieuws dat het advocatenteam Prof. Mr. L.Zegveld en Prof. Mr.Goran Sluiter namens mevrouw
Alejandra Slutzky en haar dochter Ewa – wier vader resp. grootvader op 22 juni 1977 door het regime
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midden in de nacht thuis in La Platea door het regime werd opgepakt, vervolgens in het foltercentrum La
Cacha en daarna in zee gesmeten werd – en Mr.M. Maurik ( zoon van de diplomaat die al in 2001 aandrong
op de vervolging van Zorreguieta) het team Internationale Misdrijven van het OM gevraagd heeft om de
vader van Máxima te vervolgen wegens 'misdrijven tegen de menselijkheid' en wegens 'lidmaatschap van
een criminele organisatie'. Voor wie het nog niet weet: pappie was staatssecretaris van landbouw – en
daarmee een belangrijk financier – van de dictatuur van Videla (1976-1981) .
Tot nu toe kon een Nederlandse rechter buitenlandse, in Nederland verblijvende, criminelen niet berechten
voor elders gepleegde misdaden. In 2010 is die wetgeving gewijzigd in die zin dat hier verblijvende
vreemdelingen wel degelijk voor elders begane misdrijven – zoals bv. medeplichtigheid aan misdrijven van
Videla – kunnen worden vervolgd. Zo werd in Argentinië met Nederlandse hulp een strafrechtelijk onderzoek
begonnen naar de in Nederland woonachtige piloot Poch die tegenstanders van het regime van Videla in
zee had gedumpt. Het gaat om 30.000 slachtoffers.
Het was natuurlijk een enorme blunder van die Zorreguieta om in Nederland een huis te kopen en daar met
zijn familie te gaan wonen, ja zelfs daar de grandseigneur en vader
van de toekomstige Nederlandse koningin (?) uit te hangen. Het is
onvoorstelbaar dom dat hij niet van de Nederlandse wetswijziging
heeft geweten. Het kan ook zijn dat hij misschien zo rekende op hulp
van Amsberg en haar zoon, wanneer er onverhoopt toch een rechtszaak tegen hem dreigde. Het kan ook
nog zijn dat de onnozele Hans, die altijd in zijn eigen onschuld geloofd heeft, zich zo rein als een
pasgeboren baby voelde. In elk geval: hij wist nergens iets van af. De genoemde krant meldt dat volgens
professor Baud – die namens de regering in 2000 een onderzoek instelde naar aard en omvang van de
ontvoeringen – 'het praktisch wel is uit te sluiten dat Zorreguieta persoonlijk betrokken was bij de repressies;
maar dat het anderzijds ondenkbaar is dat hij er niets van wist' (NRC id). Het advocatenteam dat de
rechtszaak aanzwengelde spreekt dan ook van een 'overduidelijke leugen'.
Alejandra heeft Zorreguieta nooit ontmoet, wel hem een paar keer gezien in een koets samen met Amsberg.
Als zij naar Amsberg zwaaide, wuifde Jorge vriendelijk terug. Hij dacht kennelijk dat de hulde voor hem
bedoeld was.
Het spreekt vanzelf dat niemand ooit Máxima aansprakelijk zal stellen voor de wandaden van haar vader,
evenmin als in Nederland iemand mevrouw Amsberg zal aankijken op de schoftenstreken van pappie Lippe.
Maar iedereen mag best bij zichzelf denken dat zowel Zorreguieta als Amsberg zich voortdurend bewust
zouden moeten zijn van de duivelse krachten in hun familie, hetgeen moeilijk te rijmen is met al het geleuter
over het voortreffelijke dat de goede God over de familie in zo ruime mate zou hebben uitgestort. Bovendien
vinden wij het bij Pro Republica wel heel sterk dat in één familie zich zoveel vuil kan ophopen.
In dit verband is de opmerking op haar plaats dat waar de kinderen niet behoeven op te draaien voor de
slechtigheden van hun (voor)ouders, zij zich wel terdege bewust moeten zijn dat het Nederlandse volk niets
met dat deftige maar in-en-inslechte volk te maken wil hebben. Met andere woorden: iedereen mag trouwen
met wie hij/zij wil, maar deze persoon moet er wel op rekenen dat dankzij het krankzinnige instituut van de
erfelijkheid het Nederlandse volk tegen heug en meug automatisch te maken krijgt met crimineel volk op het
Binnenhof. Daarom zal de Nederlandse gemeenschap in het theoretische geval van nieuwe huwelijken
duidelijk moeten maken dat iedereen vrij is in de keuze van de partner maar dat wij als volk niet van de ver
reikende gevolgen van die keuze gediend willen zijn.
Tot slot: zoals door ons herhaalde malen is gezegd, vindt volgens ons de besluiteloosheid van het
staatshoofd af te treden vooral haar oorzaak in het feit dat zij doodsbenauwd is dat bij of na de plechtigheid
die vervelende Jorge op het bordes zal staan om zijn dochter te bekussen. Dan breekt de pleuris uit. Zij
meent kennelijk dat men het aan de goede God moet overlaten wanneer Hij de mens tot zich roept. Hoe
langer het uitstel duurt, hoe meer kans dat het goed gaat.
Nu is het weer die rechtszaak die roet in het eten gooit. Ook wanneer deze onverwacht en om welke reden
dan ook niet zou doorgaan, is het duidelijk dat alleen de gebeurtenissen en de publiciteit van dit ogenblik er
al toe leiden dat de positie van Wim&Max en daarmee van de (schoon)moeder terzake onhoudbaar is
geworden.
Leek het er een tijdje op dat Zorreguieta de Amsberg-monarchie een tijdelijke opkikker zou bezorgen,
daarna werd het hoe langer hoe meer duidelijk dat vader Zorreguieta nimmer op het bordes zou moeten
komen te staan. Nu blijken de twee families elkaar hand-in-hand mee de diepte in te trekken. En daar
hebben zij niet één helpende republikeinse hand voor nodig gehad...
Jammer dat het zó moest gaan: er waren andere mogelijkheden geweest (uit eigen beweging opheffen van
de monarchie, afstand nemen van de troon, de wijk nemen naar "beter" oorden...). Maar niettemin: wie niet
horen wil, moet maar voelen.
STEUN HIER HET BURGERINITIATIEF
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110908_zorreguieta_trekt_amsberg_mee&t=Zorreguieta+trekt+Am
sberg+mee+de+diepte+in+steun+ook+het+burgerinitiatief+dutch+monarchy+monarchie+zorreguieta
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100 Redenen waarom 9/11 doorgestoken kaart is..!
Door GuidoJ.zondag, 4 september 2011
11 September, onderzoek naar de feiten. Daar gáát het natuurlijk om: FEITEN. En in
dit kader is de schrijver van dit boek, Dr. David Griffin, een Pietje Precies. En ook
zijn feitenrelaas staak haaks op de conclusies van het officiële 9/11-rapport. (klik op
de cover voor een gratis .pdf van het hele boek!)
De gebeurtenissen van 11 September 2001 liggen volgende week precies 10 jaar
achter ons. Over de hele wereld worden de aanslagen herdacht en de
gebeurtenissen weer onder de aandacht gebracht. Maar de vraag is natuurlijk welke
gebeurtenissen je dan te zien krijgt.. Het zijn vaak, zeker in de mainstream media
(MSM), de voorgekauwde beelden en emoties, die toch vooral het beeld van de
officiële versie van 9/11 dienen te versterken.
Maar een groeiend aantal mensen over de hele wereld pikken het niet meer, dat de waarheid van de
WERKELIJKE gebeurtenissen onder de tafel blijf. Mensen willen duidelijkheid en geen onwaarheden,
eerlijkheid en geen leugens. En leugens is wat we tot nu toe als ‗officiële versie‘ voorgeschoteld hebben
gekregen. WantToKnow.info heeft in de VS altijd een grote rol gespeeld bij het bewust maken van mensen
van de WERKELIJKE gebeurtenissen achter de 9/11-‘voorstelling‘. Het grote toneelstuk dat moest dienen
om mensen angst aan te jagen, zódanig dat vooral het Amerikaanse volk haar eigen macht uit handen gaf.
Over de wet die destijds is aangenomen om de ‗veiligheid‘ van de mensen in de VS en elders in de wereld te
‗waarborgen‘ en ‗verdedigen‘, de zg. ‗Patriot Wet‘ is al veel geschreven en gesproken. Het is vooral deze wet
die de vrijheden, die nota bene via de grondwet van de VS gewaarborgd zouden moeten worden, buitenspel
zet.
Naast deze ‘100-redenen‘-lijst hieronder in het artikel, zijn er veel sites die ook goed gefundeerde feiten
tonen en deze lijst van 100 eenvoudig aanvullen. Kijk maar eens op deze lijst van 250+ punten, die ‗smoking
gun‘ worden genoemd. We bieden jou hier in ieder geval deze 100 punten aan..
x
***
100 Redenen waarom 9/11 doorgestoken kaart is..!
© September 2011 – WantToKnow.nl / Guido Jonkers
x
1. Hoge pentagon-medewerkers cancelden al hun reisplannen en –vluchten op 10 September 2011
2. De burgemeester van San Francisco ontving op 10 September 2001 een waarschuwing, om niet te
gaan vliegen de volgende dag.
3. Scotland Yard liet Salman Rushdie weten dat hij niet op 11 September 2001 moest gaan vliegen.
4. 2 Medewerkers van de boodschappendienst Odigo, kregen per e-mail waarschuwingen binnen, 2 uur
voordat de eerste aanslag op het WTC zou plaatsvinden.
Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op
de puinhopen van een eigen 'valse-vlag-operatie'..! 'De
daders zouden hun straf niet ontlopen en zij zouden de kracht
van de wapens van de VS voelen..' En dat was preciés de
bedoeling van de valse-vlag-operatie..!
5. Zakenmensen die normaal op 11/9 in het WTC-torens zouden
werken, waren die ochtend in Nebraska, om een vergadering
bij te wonen op de Offutt Airforce Base, gesponsord door
miljardair Warren Buffet. En hoe vreemd.. later die dag zou
president George Bush jr. daar ook landen.
6. Procureur-generaal Ashcroft stopte met het vliegen met
commerciële lijndiensten, in de zomer van 2001.
7. Doordat beide vliegtuigen, die in de WTC-torens zouden vliegen, opgestegen waren vanuit Boston, was
er 40 minuten méér tijd voor de luchtmacht om hen te onderscheppen.
8. Vlucht 77, die uiteindelijk naar Washington zou terugkeren, was zelfs al 1 uur en 23 minuten gekaapt,
voordat deze terugkeerde naar het Pentagon om dit gebouw te rammen. Meer dan genoeg tijd, om
daadwerkelijk het luchtverdegingsysteem op orde te maken.
9. Vlucht 93 vloog naar het Midwesten van de VS en keerde daar om, maar stortte neer, aldus de officiële
berichten. Had het de hoofdstad bereikt, dan zou het ook meer dan 1,5 uur in de lucht zijn geweest.
Eveneens een tijdsperiode waarin elke luchtverdediging het vliegtuig had kunnen neerhalen.
10. De dader was snel bekend, op naar het Midden Oosten. Oorlog voeren tegen mannen op ezeltjes.. De
'warrrrrr on terrrorrrr' is geboren.. Van de vermeende Moslim-kapers werd verklaard, dat zij zich in
toplessbars zouden hebben opgehouden en zich met alcohol hebben laten vollopen. Gedrag dat voor
oprechte Moslims op zijn zachts gezegd vreemd is..
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11. Behalve de video die de wereld is overgegaan van Mohammed Attah, zijn er geen vliegveld videoopnames van ook maar één van de andere 18 kapers van de lijntoestellen. Uiterst vreemd.
12. Minimaal 6 van de 19 kapers zijn elder op de wereld levend opgedoken na de aanslagen. Terwijl alle
vliegtuigen verwoest waren en er geen overlevenden gemeld zijn.
13. Geen van de 4 bemanningen van de gekaapte vliegtuigen maakte melding bij de luchtvaartautoriteiten
van een op gang zijnde kaping..
14. Geen van de 4 bemanningen van de gekaapte vliegtuigen drukte de speciale, 4-cijferige code in, die als
een stil alarm, melding maakt van een op handen zijnde kaping..
15. Er is geen enkel bewijs dat ook maar iets van overblijfselen van de kapers is geïdentificeerd op één van
de 4 crash-sites.
16. Van geen van de 8 zwarte dozen van de 4 vliegtuigen die gecrashed zouden zijn, is officieel melding
gemaakt, laat staan dat er over de inhoud van de gesprekken die op band zouden moeten staan,
melding is gemaakt.
17. Hoewel de kapers de kaping met simpele schuifmessen zouden hebben gepleegd, heeft geen van de 4
bemanningen zich ingespannen om de kaping te onderbreken, ondanks het feit dat er een paar
Vietnam-veteranen onder deze piloten zaten.
18. Hoewel de 2 WTC-torens en het Pentagon met een ongelooflijke precisie zijn geraakt, heeft geen van
de vermeende 19 kapers ooit een degelijk groot-vliegbrevet gehaald.
19. Hoewel er voor verdediging van het Amerikaanse luchtruim een tijd staat van 10 tot 20 minuten, konden
de zogenaamd gekaapte vliegtuigen meer dan een uur vrij rondvliegen, in het inmiddels gesloten
luchtruim.
20. De FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, hadden maar liefst 18 minuten nodig, om het verlies
van contact met vlucht 11 en het afwijken van haar vluchtplan te rapporteren.
21. Voor de afwijkingen van deze zaken van vlucht 77, had de FAA maar liefst 39 minuten nodig..
22. Hoewel de vluchten 11 en 175 op weg waren naar New York, werden de speciaal voor New York
bedoelde interceptie-straaljagers op de basis La Guardia in New York, niet gewaarschuwd. Noch die
van het ook nabij gelegen Langley militaire vliegveld in Virginia.
23. Hoewel de speciale verdedigingsgroep NORAD, die het Amerikaanse luchtruim defensief dient te
bewaken, de eerste melding kreeg van een kaping om 8:38 uur, werden geen straaljagers de lucht in
gestuurd, om bijv. het Pentagon te bewaken. Dit gebouw werd vervolgens om 9:37 uur getroffen door
een ‗verkeersvliegtuig‘.
24. De 2 F-15-onderscheppingsjagers, die onderweg waren om de gekaapte vlucht 11 uit de lucht te halen,
vlogen met een snelheid van zo‘n 447 Mph, dat is 24% van hun topsnelheid..
25. 2 F-16-jagers die uiteindelijk van Langley Airbase opstegen, vlogen zo‘n 410 Mph, en dat is 28% van
hun topsnelheid..
Door velen beschouwd als één van de complotontwerpers: vice-president Dick
Cheney. Hij wild in ieder geval NIET voor de 9/11-getuigen, alleen op zijn
voorwaarden. (klik voor artikel).
Pas nádat de tweede WTC-toren was
getroffen, werden 2 F-15 jagers, die voor de kust van Long Island/New York
vlogen, ingezet om naar Manhattan te vliegen.
26. Deze 2 jagers, die waren opgestegen van Otis Airforce Base, hadden binnen
9,5 minuut New York city bereikt, waren ze daartoe ingezet; ruim 34 minuten
voordat het Pentagon werd getroffen.
27. Het WTC-gebouw nummer 7, stortte die middag rond 17:30 in. Dit zou zijn
gebeurd, doordat het ondermijnd zou zijn geweest, door de hitte van een klein
brandje op de onderste verdiepingen die dag. Het is de eerste wolkenkrabber
met een stalen constructie, in de geschiedenis van de mensheid, die ooit is
ingestort. Zelfs wolkenkrabbers die veel hoger waren en veel intenser
brandden, vele dagen lang, zijn nooit ingestort.
28. Filmbeelden en getuigenverklaringen maken melding van slechts kleine branden in WTC-gebouw no. 7.
Het gebouw was een 47-verdiepingen hoge wolkenkrabber en het had een feitelijke kracht die 5x hoger
lag dan benodigd om het gebouw te ondersteunen.
29. Dit gebouw no. 7 stortte die middag in, in een perfecte verticale val. En het veroorzaakte nauwelijks
schade aan de omgevingsgebouwen. Het Verizon hotel en de gebouwen van de posterijen, die slechts
zo‘n 20 meter tegenover gebouw no. 7 lagen, werden bijna niet geraakt..
30. Hoewel er nog nooit een stalen wolkenkrabber in volledig stof is veranderd, gebeurde dit wel met
gebouw no. 7 en de beide andere WTC-torens. Alle 3 de gebouwen stortten in hun eigen fundament in,
de val die de meeste bouwtechnische weerstand oproept.
31. In gebouw no. 7 was overigens ook de noodbunker, voorzien van een US$ 15 miljoen kostende
alarmcentrale. In plaats van het gebruik maken van deze bunkerverdieping, gingen burgemeester
Guiliani en zijn team onderdak zoeken in een noodopvang-commandocentrum, zodra de aanvallen op
11/9 startten.
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32. De alarmcommando-bunker in gebouw no. 7 was juist geconstrueerd om bomaanslagen te weerstaan,
maar het kwam netjes in poedervorm met de rest van het gebouw naar de grond, toen het gebouw
instortte.
33. Hoewel de wet dit uitdrukkelijk verbiedt, zijn de overblijfselen van gebouw no.7 direct ná de instorting
verwijderd, het staal gerecycled, en vond er geen onderzoek op de plaats van het delict plaats, en maar
een uiterst beperkt onderzoek op de plaats waar het puin naar toe werd gebracht.
34. Deze operatie kon zo worden uitgevoerd, omdat niet naar slachtoffers gezocht diende te worden; het
gebouw was al ontruimd. Kennelijk door lieden met een vooruitziende blik. Bovendien lag het puin niet
op straat, zodat er direct groot vrachtverkeer mogelijk was, om de restanten van deze plek te
verwijderen.
35. Hoewel de zuidelijke WTC-toren 17 minuten ná de noordelijke WTC-toren was geraakt, en veel minder
schade was toegebracht, stortte deze toren 29 minuten vroeger in, dan de noordelijke toren.
'Gesmolten staal'-collage: (lb en lo) weken ná de instorting van de WTC-torens werd nog VLOEIBAAR
staal uit de puinhopen gevist. (ro) Op sommige plekken van
de staande torens is vloeibaar staal te zien, dat naar buiten
loopt; het gevolg van het gebruik van termiet, dat de stalen
kolommen doorsneed. (rb)
Deze zuidelijke toren was dusdanig off-centre geraakt door
het vermeende vliegtuig, dat de centrale steunkolom van deze
toren onbeschadigd was gebleven, en toch stortte deze toren
eerder in.
36. In de zuidelijke toren was nauwelijks vuur of heftige brand te
ontwaren, na de impact. Toch stortte deze toren als eerste in,
ten gevolge van de ondermijnde structuur als gevolg van ‗de
hitte van het vuur‘.
37. Er vloeide een stroom van gesmolten metaal op diverse
plaatsen uit de zuidelijke toren, alvorens deze instortte.
38. Brandweerlieden die in de beide torens rondliepen, spraken over ‗kleine vuurhaarden‘ die ‗redelijk snel
onder controle gebracht zouden kunnen worden‘…
39. OP filmbeelden is duidelijk te zien dat BEIDE torens op een bijzonder wijze de eerste seconden van hun
ineenstorting starten. Dit gebeurde namelijk BOVEN en ONDER de impactzone van de vermeende
verkeersvliegtuigen.
40. Beide torens vielen op een manier, waarbij ze de MEESTE weerstand moesten overwinnen,
namelijk verticaal. Dit is een ineenstorting van een gebouw, die nog NOOIT eerder was
waargenomen bij een dergelijke verticale structuur. Normaal stort een gebouw in via het pad van
„de MINSTE weerstand‟.
Het zijn vooral de architecten en ingenieurs van de AE911stichting, die de wereld de ogen willen openen over het FEIT
dat de officiële versie, waarom de torens instortten, vals is..!
(klik voor artikel)
41. Het is uitermate bizar dat de officiële versie luidt dat de torens
door brand-ondermijnde, ineenstortende staalstructuren
zouden zijn ingestort. Terwijl er overduidelijke kenmerken te zien zijn van een zg. controlled demolition.
Een gecontrolleerde ineenstorting. Een plotselinge ineenstorting en luide knallen, die als donderslagen
te horen waren. Ook zijn er overal in het gebouw energetische uitbarstingen te zien, die óók een
kenmerk zijn van ‗controlled demolition‘. Het met explosieven gecontroleerd neerhalen van grote
gebouwen.
42. En ook de enorme berg stof doet niet vermoeden dat het hier in de verste verte NIET zou gaan om een
instorting veroorzaakt door vuur…
43. Bij een ineenstortend gebouw veroorzaakt door brand, zie je geen
buitenwaards gerichte explosies optreden, tenzij er iets zit in het gebouw
dat de explosie veroorzaakt. De WTC-torens werden volledig tot poeder
en stof verpulverd. De officiële verklaring kan geen verklaring geven voor
het optreden van deze heftige energie-kostende explosies, die sommige
enorme stukken puin, wel zo‘n 150 meter verderop tegen andere
gebouwen op smeten.
Ziet dit eruit als een gebouw dat in elkaar stort, of een gebouw dat
ontploft..!?
De beide WTC-torens en het gebouw no.7 waren zodanig fijn verpulverd,
dat er GEEN ENKEL lichaamsdeel terug te vinden was in de puinhopen,
die de dagen erná, laag voor laag werden afgegraven.
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44. E r is geen enkele officiële verklaring voor de enorme poel van gesmolten metaal van meer dan duizend
graden, die tot vele dagen ná de ineenstorting van de beide torens, diep onder het puin te vinden en te
zien was.
45. In de stofrestanten van de WTC-torens werden residuen aangetroffen van alumino-thermische reacties
en actieve thermische pyrotechnische stoffen.
46. Het Pentagon is het hart van het militaire apparaat in de VS, de grootste militaire macht op Aarde, lag
volledig open en bloot voor een aanval, terwijl er militaire vliegtuigen zijn, die het gebouw specifiek
dienden te beschermen. Een simpel en relatief traag verkeersvliegtuig
zou in staat zijn gebleken om het Pentagon te treffen.. Zonder dat er
ook maar enige defensieve actie ondernomen was.
47. Om 9:37 werd het Pentagon getroffen, 34 minuten nádat de eerste
WTC-toren was geraakt en het duidelijk was dat er een heel gevaarlijke
situatie aan de gang was.
48. Op Andrews Airforce base staan altijd 2 gevechtsstraaljagers paraat om
direct op te stijgen, wanneer er sprake is van een noodsituatie in het
Amerikaanse luchtruim. Deze basis ligt 16 kilometer van het Pentagon
af.
49. Een van de meest cruciale bewijzen: hoe kan een aluminium
verkeersvliegtuig door 6 betonnen wanden heenvliegen, om dan bij de
laatste muur een 'keurige' opening achter te laten? Een opening die ook
nog eens minder dan een kwart is van de werkelijke diameter van het
vermeende vliegtuig..!
De spiraalvormige afdaling van het verkeersvliegtuig dat het Pentagon
getroffen zou hebben, was een dusdanige gecompliceerde manouvre,
dat de zeer ervaren luchtverkeersleiders bij het zien van de
radarbeelden, dachten dat het om een straalvliegtuig ging…
50. Zeer ervaren luchtvaartpiloten vragen zich af, hoe het mogelijk is om
met een verkeersvliegtuig de nadering naar het Pentagon te maken,
zoals die gegaan zou zijn. Op boomtop hoogte, daarbij lantaarnpalen en andere objecten rakend, en
dan tóch in staat zijn op de begane grond van het Pentagon in te slaan..
51. Hani Hanjour, de moslim-kaper, die deze vlucht op zijn naam zou hebben staan, was volledig
incompetent geclassificeerd door luchtvaartinstructeurs om een éénmotorig vliegtuigje te huren.
52. De FBI wist binnen 20 minuten ná de aanslag alle videobanden in beslag te nemen van
bewakingscamera‘s van bedrijven om het Pentagon heen. Ze wisten dus niet alleen precies waar alle
beveiligingscamera‘s stonden, maar de in beslag genomen videobanden hebben nooit de publiciteit
gehaald. Volgens officiële berichten zijn deze beelden té emotioneel om naar te kijken voor de
nabestaanden.
53. Er zijn door het Pentagon slechts enkele beelden vrijgegeven van de vermeende aanslag door het
verkeersvliegtuig. Op al deze beelden is geen verkeersvliegtuig te ontwaren.
54. Tot half Oktober werd onderzoekers van deze Pentagonramp, de volledige toegang ontzegd tot het
Pentagon-gebied, waar het vliegtuig ingestort zou zijn.
55. Ooggetuigen in het Pentagon meldden de geur van cordiet.
56. Verschillende ooggetuigen meldden dat het vliegtuig geëxplodeerd zou zijn op het moment dat het de
gevel van het Pentagon raakte.
57. Op die plaatsen, waar de vleugels en de hoge staartvin van het verkeersvliegtuig, een Boeing 757, de
gevel van het Pentagon geraakt zouden hebben, is nauwelijks beschadiging te zien op de vele foto‘s en
filmbeelden.
58. Alle 4 de vluchten waren uitzonderlijk laag bezet voor een ochtendvlucht. Deze vluchten #11, #175, #77
en #93 waren respectievelijk gevuld voor 51%, 31%, 20% en 16%..!
59. Op deze dag werden verschillende oorlogsoefeningen gehouden, voor verschillende onderdelen van
het militaire apparaat. Hierdoor ontstond enorme verwarring, waar oefening en realiteit gescheiden
moesten worden.. Operatie ‗Northern Vigilance‘ had luchtverdedigingsoefeningen die uitstrekten van de
Oostkust van de VS, via Canada tot aan Alaska.
60. Maar tegelijkertijd waren er nóg 2 oefeningen aan de gang. Operatie Vigilant Warrior en Vigilant
Guardian simuleerden kapingen van verkeersvliegtuigen..! Beide oefeningen gingen gepaard met het
projecteren van ‗gekaapte vliegtuigen‘ op de radarschermen van militaire- en burger verkeersleiding.
Verwarring alom..
61. Het National Reconnaissance Office, dat satellieten en vliegende objecten in de gaten houdt, boven het
Amerikaanse continent, was geëvacueerd, omdat er óók een oefening gaande was, namelijk een inslag
van een vliegtuig in hún gebouw..
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62. In New York, specifiek op Manhattan, waar het WTC-centrum lag, was óók een oefening aan de gang.
Deze oefening, de Tripod II chemische oorlogsvoering-oefening, zorgde ervoor dat FEMA in Manhattan
volop aanwezig was, precies vóór de vliegtuiginslagen.
63. Militaire orders voor al deze oefeningen, maakte feitelijk een adequaat optreden tegen de
WERKELIJKE aanslagen, onmogelijk.
64. De luchtvaartautoriteit FAA, verbood 2 maanden vóór de aanslagen, het bezit van vuurwapens door
commerciële piloten.
65. George Bush jr. zit 'ondergedoken' in een schoolklas en leest het
boekje 'Mijn vriendje de geit' mee. Alleen is hij kennelijk zó
zenuwachtig, dat hij niet ziet, dat hij zijn eigen boekje ondersteboven
houdt..!
President Bush was op bezoek bij een basisschool en blééf daar
zitten, tot anderhalf uur NA de aanslag op de eerste WTC-toren. Hij
las voor aan tweede klassers uit het boekje „Mijn vriendje de geit‟ en
hield vervolgens een korte persconferentie op de stoep van het
schooltje.
66. De grote man, die feitelijk de leiding had over de Amerikaanse
verdediging, de voorzitter van de gemeenschappelijke militaire leiders in het land, bleef in een
vergadering zitten met Senator Max Cleland, tótdat het Pentagon óók was getroffen.
67. Brigade-generaal Montague Winfield, had op 11 spetember 2001 heel toevallig, ‘s ochtends om 8:30
uur, de leiding van NMCC (het Nationale Militaire Commando Centrum) overgegeven aan een rookie,
kapitein Charles Leidig jr. Nádat de aanval op de VS over was, nam hij de leiding weer op zich van het
NMCC..
68. Ondanks de grootste aanval ooit op de VS, én het grootste militaire falen om de Amerikaanse burgers
te beschermen, de grootste bouwkundige fouten in de historie (als we de ineenstortingstheorie van de
WTC-torens en WTCno.7 moeten geloven), bleef al dit falen zonder consequenties voor de
verantwoordelijke autoriteiten. Er werd ook geen onafhankelijk en eerlijk onderzoek naar –ongeachte
welk facet van- de aanslagen gedaan.
69. Ondanks het feit dat hij het antwoord op bijna alle vragen schuldig moest blijven, omtrent het falen van
het Amerikaanse leger om de Amerikaanse samenleving te beschermen, kon de voorzitter van de
Chefs van Staven van het Amerikaanse leger, Generaal Richard Myers, op 13 September, 2 dagen dus
ná de aanslagen, weer in dezelfde functie aan het werk..
70. Een andere generaal maakte promotie.. Generaal Richard Eberhart, de commandant van NORAD
(Noord Amerikaanse Aerospace Defensie Commando) op 11 September, werd gepromoveerd tot hoofd
van het nieuw op te richten NORTHCOM.
71. Het persbericht van NORAD over de gebeurtenissen van 11 September 2001, dat er geen
gevechtsvliegtuigen ingezet hadden kunnen worden die dag, was in volledige tegenspraak met
statements van hooggeplaatste officieren van NORAD.
72. De tijdslijnverklaring die NORAD geeft, levert veel meer vragen op, dan deze beantwoordt. Tot op
heden zijn officieren van NORAD nooit onder druk gezet, om volledige verantwoording af te leggen voor
deze vele onduidelijkheden.
73. Vervolgens komt de 9/11-commissie met haar eigen, nieuwe tijdslijn van de gebeurtenissen op 11
September 2001, een opzet die volledig in tegenspraak is met de verklaringen van de militaire
topstukken van NORAD, áán deze commissie..
74. FEMA is het Federale Emergency Management Agentschap in de VS. Dit bureau kreeg de
volledige zeggenschap over het onderzoek rondom de ineenstorting van de WTC-gebouwen. Het
FEMA is echter in het geheel hiertoe niet opgericht noch uitgerust.
75. Het onderzoeksteam dat FEMA vervolgens op de been bracht, bestond uit vrijwilligers, die NIET betaald
werden..!
76. Deze mensen kregen geen toegang tot Ground Zero, het gebied waar de WTC-torens stonden.
77. Deze mensen kregen geen blauwdrukken van de architectonische
tekeningen van de WTC-gebouwen.
78. De door deze mensen vervaardigde rapporten maken melding van
een ineenstorting van de torens, als gevolg van vooralsnog
onbekende oorzaak.. Toen het rapport van FEMA verscheen,
bleek het staal van het puin van de WTC-torens al te zijn
verscheept naar overzeese opkopers; er bleek geen ander
onderzoek meer mogelijk zijn.
79. Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in.
Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de
conclusie..!
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Het feit dat gebouw nummer 7 ingestort zou zijn, op de manier waarop het officieel ingestort zou zijn, in
tegenspraak met meer dan 100 jaar ingenieurs- en architectonische ervaring, maakt het ineenstorten
van dit gebouw, letterlijk één klap tot de minst begrepen ineenstorting van een gebouw in de
geschiedenis.
Het officiële 9/11-commissie-rapport, maakt niet eens melding van het ineenstorten van gebouw no. 7.
De 47 –verdiepingen tellende wolkenkrabber, die vlak naast de WTC-torens had gestaan, voor zijn
mysterieuze ineenstorting.
Dezelfde 9/11-commissie ontkende het bestaan van de hard stalen kernkolommen van de WTC-torens
1 en 2…
Het rapport van NIST (National Institute for Standards and Technology) over het instorten van de Twin
Towers, toont een prachtige animatie van de ‗waarschijnlijke instortingsvolgorde‘, voor iedere toren,
maar snijdt de tijdslijnen af, dáár waar de ineenstorting feitelijk pas begint..
NIST heeft in haar rapporten geen woord vuil gemaakt aan de eerdere bevindingen, waarbij staal is
gevonden, waaraan zwavelverbindingen kleven (mogelijk in relatie met explosieven) en ook gesproken
wordt over ‗verdampt staal‘. Vervolgens laat het via de New York Times weten, dat dit gegeven ‗een van
de grootste mysteries is die zijn blootgelegd bij het onderzoek‘…
Het eindrapport van NIST over de ineenstorting van gebouw no. 7, verlaat
de eerder gekozen officiële lezing, als zou er enorme structurele schade
aan het gebouw zijn opgetreden en door ‗dieselbrandstof gevoede
vuurhaarden‘. In plaats daarvan komt een bizarre theorie, waarbij een
kleine instorting in het gebouw de oorzaak is van soort een kaartenhuisinstorting. En dat voor een gebouw dat 5x haar eigen gewicht kon dragen,
qua structurele constructie. Deze zou dan zijn veroorzaakt, doordat 1
simpele drager door vuur oververhit zou zijn geraakt, daardoor zou zijn
uitgezet, en de constructie van gebouw no. 7 zou hebben ondermijnd.
Een totaal nieuw faalmechanisme, waarvoor geen enkel aanvullend
bewijs wordt aangedragen.
NIST brengt volledig ondoordachte argumenten naar voren, als reden
waarom zij niet in het puin heeft gezocht naar mogelijke sporen van
explosieven, een toch vrij logische veronderstelling. Zij blijft deze
argumenten herhalen, zelfs in haar directe response naar publieke
kanalen en commentaren, die wijzen op het falen van deze argumenten.
Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de
waarheid.
Er zouden zwarte dozen zijn gevonden op Ground Zero, aldus de eerste 2 onderzoekers ter plaatse,
niet met naam en toenaam genoemde NTSB-medewerkers (National Transport Safety Board). Maar
deze zwarte dozen waren plotseling verdwenen‘ en het bestaan ervan wordt zelfs ontkend in het
officiële 9/11-commissierapport.
Hoge ambtenaren in de VS blijken keer op keer in staat om bewijsmateriaal te laten verdwijnen of zelfs
te vernietigen. Zoals bijvoorbeeld de banden die geluidsopnames zouden moeten laten horen van de
vluchtverkeersleiders die de New York-vluchten hadden afgehandeld.
Verschillende klokkenluiders, zoals Sibel Edmonds en Anthony Shaffer) werden ernstig geïntimideerd,
gesanctioneerd en aangepakt, waarbij een duidelijk signaal uitging naar mogelijke andere mensen die
gedacht hadden dat ze vrijuit zouden kunnen spreken.
Het opblazen van verkeersvliegtuigen of er een terroristische daad mee uithalen is al veel eerder als
mogelijk ‗plot‘ uitgewerkt, nota bene door het Pentagon zelf..! Er bestond een openbaar gemaakt plan
voor een valse-vlag-operatie, waarbij een vliegtuig in de buurt van Cuba in de lucht opgeblazen zou
worden, om Fidel Castro er de schuld van te geven en zo een invasie in 1962 in Cuba mogelijk te
maken. Deze ‗Operatie Northwoods‘ was bijna realiteit geworden, waarbij president John F. Kennedy
deze persoonlijk wilde accoorderen, maar zijn broer Bobby Kennedy hem daarvan op het laatste
moment kon weerhouden.
En dan is het 1999 en wordt er een rapport opgesteld door havikken uit de Republikeinse Partij. Dit
rapport, ‗The Project for the New American Century‘ was een aantal pro-Zionistische Israëlische neoconservatieven, die heden ten dagen nog steeds op strategische posities in de overheid zitten. In het
rapport schrijven zij, dat de VS met moeite een plek in het Midden Oosten zou kunnen veroveren, dat
het een lange weg zou zijn, ‗of er zou zich een cataclystische gebeurtenis moeten voordoen, zoals een
nieuw Pearl Harbour‘. Deze gebeurtenis zou het Amerikaanse volk gereed maken om in naam van de
Amerikaanse vrede, landen in het Midden Oosten te bezetten.
De CIA heeft een lange historie als het gaat om valse-vlag-operaties, evenals de Israëlische Mossad.
Zo is er de aanval op het Amerikaanse verkenningsschip ‗US Liberty‘, waarbij de VS bijna gedwongen
werd om oorlog te gaan voeren tegen Egypte in 1966. Er was ‗Operation Gladio‘ in Europa tijdens de
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Koude Oorlog, en de omverwerping van een democratische regering in Chili, waar Henry Kissinger het
brein achter was. Ook de fake Al-Qaidacel op de Westelijke Jordaanoever was een valse-vlag-operatie.
91. Een generaal van de Pakistaanse inlichtingendienst, Mahmoud Aboud, blijkt vlak voor de aanslagen
van 9/11 een bedrag van US$ 100.000 te hebben overgemaakt aan kaper Mohammed Atta. Hiervan
wordt ook weer geen melding gemaakt in het officiële 9/11-rapport..! Op de ochtend van 11 September
2001 bleek deze generaal in gezelschap van George Bush sr. in het kantoorcomplex van de Carlyle
Group te zitten. De Carlyle Group is één van de machtigste militair-industriële bedrijven in de wereld, en
George Bush sr. is een van de leidende, officieuze figuren in dit bedrijf.
Ook 'Able Danger'-officier, Luitenant-Kolonel Anthony Shaeffer werd het
werken onmogelijk gemaakt..
Dan is er de uiterst geavanceerde computer die in dienst stond van de US
Intelligence Service. Dit project had de naam ‗Able Danger‘ en de computer
bleek in staat, een aantal weken vóór de aanslagen van 9/11, door het
combineren van data van over de hele wereld, 2 groepen kapers aan te wijzen
en hun bewegingen in de VS te monitoren. Deze informatie is bewezen
onderdrukt, waarbij zelfs de harddrives van deze computers ‗crashten‘.. Deze
hele „Able Danger‟-operatie werd op een laag pitje gezet en opnieuw
verschenen deze belangrijke gebeurtenissen NIET in het officiële rapport van
de 9/11-commissie. Het is duidelijk dat er een ‗geheime muur‘ bestaat tussen
overheden onderling in de VS en dat er serieuze inspanningen zijn verricht
vóór en ná de aanslagen van 9/11 om iets extreem groots te verbergen.
92. Pete Zalewski is dezelfde vluchtverkeersleider die de verkeerstoestellen van vlucht 11 en 175
behandelde. Maar wat bizar is, dat hij ook de man was die aan de knoppen stond, toen in 1999 vlucht
990 van een Egyptische maatschappij neerstortte in de Atlantische oceaan. Dit toestel had een enorme
hoeveelheid militaire wapens en uitrustingen aan boord voor het Egyptische leger.
93. Alle 4 de vluchten bleken bijna geruisloos te worden gekaapt. Hoewel er zoiets bestaat als een
‗praatknop‘ op de stuurknuppel van een verkeersvliegtuig, waarbij de mensen van de
vluchtverkeersleiding een gesprek uit de cockpit zonder tussenkomst volledig kunnen meeluisteren. In
geen van de 4 vliegtuigen gebruikt de piloot of co-piloot deze simpel in te zetten anti-kaapknop. Alleen
piloot John Ogonowski, ex-soldaat, maakt gebruik van deze knop. Maar veel is er niet te horen. Het
enige wat hij op een gegeven moment zegt is iets als: ―dreigende stemmen‖. Alleen tijdens de laatste
minuten van vlucht 93 ljikt er sprake te zijn geweest van een fysieke worsteling in de cockpit.
94. 4 Van de 8 (co-)piloten had een militaire achtergrond en het is hún familie die er met name van
overtuigd is, dat deze mannen zich niet zomaar zouden hebben overgegeven aan kapers, die met
stanleymessen de cockpit binnen gekomen zouden zijn. En zich daarbij zonder slag of stoot zouden
hebben overgegeven. Gezagvoerder kapitein Burlingame v an vlucht 77 was zelfs een marinepiloot die
een intensieve training achter de rug in anti-vliegtuigkapingstactieken. Later, wanneer de familie dit
heeft geuit in de pers, komt de FBI de familie vertellen dat zijn stoffelijk overschot tekenen van een
worsteling te zien zou hebben gegeven. Hoe dat weer mogelijk is, terwijl dit vliegtuig geheel verdampt
zou zijn tijdens de crash in het Pentagon, waarbij geen enkel stoffelijk overschot is gevonden, is tot op
heden niet opgehelderd.
95. FBI--agent Colleen Rowley mocht niet rechtstreeks met de
CIA spreken over 'op hande zijnde aanslagen'..
Raar maar waar. Nadat vlucht 11 in de noordelijke WTC-toren
is gevlogen, vind een ‗voorbijganger‘ het paspoort op straat
van kaper Satam al-Suqami, in Vesey Street. Dit gebeurde
echter voordat de zuidelijke WTC-toren was getroffen door
vlucht 175. Heel bizar, omdat het paspoort, om daar te
belanden, terug moet zijn gevlogen, dóór het explosie-pad om
zo voor het oprapen te belanden op Vesey Street..!
96. Zowel binnen de CIA als de FBI vinden vreemde zaken
plaats, waarbij de goede en slechte agenten het onderling met
elkaar aan de stok krijgen.. De CIA heeft zaken achtergehouden die de FBI in staat zou hebben gesteld,
maatregelen te nemen, om de kapingen te voorkomen. Maar bij de FBI gebeurde hetzelfde.. Speciaal
agent Colleen Rowley werd ernstig vermaand, doordat zij zélf contact probeerde op te nemen met de
CIA. En verzoeken van CIA-onderzoeksagenten om de computer van kaper Zacharia Moussaoui te
onderzoeken, werden om belachelijke redenen geweigerd door het hoofdkwartier van de FBI.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/100-redenen-waarom-911-doorgestoken-kaart-is/
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Rassenrellen in de Verenigde Staten
Maatschappij | actueel nieuws | 04 September 2011
Milwaukee Verenigde Staten waar de Rassen rellen in alle
hevigheid uitbraken.
Rellen in de Verenigde Staten
Volgende week zal ik een nieuw rapport uit brengen over de rellen
die naar mijn mening binnenkort losbarsten in de VS. Ik zie dat de
eerste fase van de rellen al beginnen te zien in de video hieronder,
waar mensen die diep onder in de maatschapij staan de dichtst
bijzijnde persoon aan zullen vallen of de dichtstbijzijnde winkelplunderen envernielen. Dit zal uiteindelijk
leiden tot botsingen met de lokale rechtshandhaving. Net als we reeds hebben gezien in San Francisco en
op grotere schaal in Londen. In de VS, hebben we ook al de start van de flash mobs gezien,dit zal een trend
worden geloof mij. Na deze eerste fase, geloof ik zullen er meer geavanceerde rellen gaan plaatsvinden,
criminaliteit en geweld bij banken, politici, mega-vermogende particulieren en rijke gated communitieszijn,het sporadisch te zien was in heel Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Italië en London.
Er zijn veel angstaanjagend en onheilspellend indicatoren, zoals het percentage van de jonge Amerikanen
die niet in het personeelsbestand zitten (in aanmerking komende werknemers tot de leeftijd van 24), die nu
op een recordhoogte zijn van 51%. Zoals u zult zien in deze video, in de stad van Milwaukee is de armoede
ruim boven de kritische drempel van 25%, onder mannelijke Afro-Amerikanen in de regio 50% zijn nu
werkloos. Hier is een RT interview met Bob Donovan, een wethouder in het 8e arrondissement van
Milwaukee, over de recente rellen die plaatsvonden in Milwaukee..
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=639447&r=1

„Euro werkt niet, maar opbreken betekent chaos‟
De huidige opzet van de euro werkt niet, zegt de Zwitserse bank UBS maar opblazen van het systeem
betekent chaos. Van ineenstortende banken en de wereldhandel tot mogelijke burgeroorlog.
Lees meer
 Trichet: Grieken hebben meer tijd gekregen
 Euro weg? Zo‘n puinhoop kan het worden
UBS windt er geen doekjes om in de net uitgekomen studie ‗Euro break-up – the consequences‘ : de huidige
opzet van de euro werkt niet. ―De euro zou niet moeten bestaan.‖
Volgens de bank moet ofwel de opzet, ofwel de samenstelling van de muntunie veranderen. De meest
waarschijnlijke oplossing is echter een vorm van fiscale harmonisatie, die langzaam en pijnlijk zal verlopen,
aldus UBS.
De kosten van een ‗break-up‘ zijn namelijk nauwelijks te overzien. Als Duitsland de euro verlaat, zou dat elke
Duitser, kind en volwassene, het eerste jaar 6.000 tot 8.000 euro kosten; en nog eens 3.500 à 4.500 euro elk
jaar daarna. Dat komt neer op een reductie van het brutto binnenlands product van 20 tot 25 procent.
Alsof een ineenstorting van de bankwereld, de internationale handel en het verlies van ‗Europa‘ als
invloedrijke wereldspeler nog niet erg genoeg is, denkt UBS dat zelfs oorlog niet uit te sluiten valt.
UBS geeft aan dat de geschiedenis leert dat het uiteenvallen van monetaire unies vaak gevolgd wordt door
autoritaire of militaire regimes of zelfs burgeroorlogen. De bank noemt het uiteenvallen van Tsjechoslowakije
en de Sovjet-Unie als recente voorbeelden, waarbij de eerste overigens vreedzaam en redelijk gladjes
verliep. Maar zelfs een liberale democratie kan moeilijk de sociale onrust weerstaan die ontstaat bij het
uiteenvallen van een monetair systeem, schrijft de bank.
Dat is dus geen aantrekkelijk scenario. Ter vergelijking: UBS berekent dat het redden van Griekenland,
Portugal en Ierland bij een complete ‗default‘ van die landen elke Duitser niet meer dan 1.000 euro kost.
Als een zwak euroland de euro afzweert, kost dat elke burger in zo‘n land tussen de 9.500 en 11.500 euro in
het eerste jaar en nog eens 3.000 tot 4.000 euro in de jaren daarna. Dat komt neer op een daling van het
nationaal inkomen met 40 tot 50 procent. Geen optie dus.
Oplossing
Wat dan wel? UBS mikt – zonder er in detail op in te gaan – op een systeem van fiscale harmonisatie tussen
de landen, waarbij er geen geld tussen overheden wordt doorgeschoven. Een dergelijk systeem redde in de
dertiger jaren de VS toen daar monetaire problemen waren.
Maar voor het moment hebben eurobeleggers hier nog niets aan: ―De enige manier om je te wapenen tegen
het uiteenvallen van de euro is helemaal geen euro-bezittingen te hebben.‖
Lees ook: Euro weg? Zo‘n puinhoop kan het worden
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Duitse oud kanselier Schröder wil Verenigde Staten van Europa
Ook oud minister Gerrit Zalm doet met drogredenen duit in het zakje
De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy
werken volledig mee aan de totstandkoming van het 'Fourth Reich', het
Vierde Rijk: een Europese superstaat.
Het is al tientallen jaren de gewoonte dat invloedrijke oud-politici veel
meer onthullen over de werkelijke plannen van de politieke machtselite
dan tijdens de periode dat ze zelf nog aan de top stonden. Dit geld
zeker ook voor de Gerhard Schröder, die tussen 1998 en 2005 bondskanselier van Duitsland was en zijn
land destijds de eurozone in dwong. Schröder, lid van de SPD (de Duitse PvdA), heeft gisteren opgeroepen
tot de vorming van een 'Verenigde Staten van Europa' om in de toekomst nieuwe grote economische crises
te voorkomen. Het hoge woord is eruit: dit is waar onze overheden en regeringen naartoe werken en waar
de huidige crisis toe zal leiden. Eén grote sociaal-fascistische Europese superstaat, ontdaan van vrijwel
iedere vorm van democratie en geregeerd en gedicteerd vanuit Brussel.
'De huidige crisis laat heel duidelijk zien dat we geen gemeenschappelijke valutazone zonder
gemeenschappelijk fiscaal, economisch en sociaal beleid kunnen hebben,' aldus Schröder. 'Daarom zullen
we onze nationale soevereiniteit moeten opgeven. De Europese Commissie moet een regering worden waar
het Europese Parlement op toeziet. En dat betekent de Verenigde Staten van Europa.'
'Crisis maakt weg vrij voor politieke Unie'
Schröder verwelkomde het initiatief van de huidige bondskanselier Angela Merkel en de Franse president
Sarkozy om in 2012 een economische regering op te zetten en dus een fiscale unie te creëren. 'Duitsland en
Frankrijk hebben hiermee, als het serieus bedoeld is en er een geschikte autoriteit zoals een Europese
minister van Financiën komt, een sterk signaal afgegeven,' verklaarde Schröder. 'Dit is de juiste weg vooruit
en een voorwaarde voor de juiste financiering: eurobonds. Eén groot obligatiemarkt zou niet langer door
speculanten kunnen worden opgesplitst.'
In Duitsland, dat minder rente hoeft te betalen over staatsleningen dan de meeste andere euro lidstaten, is
er echter veel verzet tegen de invoering van Europese staatsobligaties, omdat dit een permanente
welvaartsoverdracht van Noord Europa naar het verkwistende Zuid Europa zou betekenen. Eerdere
Europese mechanismes om deze landen zich aan de regels te doen houden hebben nooit gewerkt en
werden stelselmatig genegeerd en straffeloos overtreden, met de huidige ellende in Griekenland, Italië,
Portugal, Ierland en Spanje als gevolg.
'Deze crisis is een grote mogelijkheid om van Europa een politieke unie te maken,' vindt Schröder echter, die
uitlegde dat Europa alleen kan concurreren met de VS en Azië als het volledig verenigd is. Volgens hem is
Groot Brittannië het grootste struikelblok om tot deze USE of VSE -door critici het 'Vierde Rijk' genoemd- te
komen. 'Dat land geeft de grootste problemen. Het is geen lid van de eurozone maar de Britten willen wel
altijd meedoen met het ontwerpen van de Europese economische ruimte. Dat werkt niet.' (1) Oud premier
Margaret Thatcher, verklaard tegenstander van meer Europese integratie, voorspelde het al: 'Europa is
geketend aan een nieuw verenigd en dominant Duitsland. Uiteindelijk zult u zien dat dit niet zal gaan
werken.'
Corruptie en machtsmisbruik
De socialist Schröder is in eigen land inmiddels weinig geliefd vanwege onder andere het feit dat hij als
kanselier een miljardencontract afsloot met de Russische aardgasgigant Gazprom, en na zijn aftreden als
bondskanselier meteen een dikbetaalde baan kreeg bij datzelfde Gazprom. Daarnaast wist Schröder via de
rechter af te dwingen dat andere politici hier geen openlijke kritiek (meer) op mochten leveren (2). Over
corruptie en machtsmisbruik gesproken... kortom: een echte Europese politicus dus.
De drogredenen van Gerrit Zalm
Hetzelfde geldt voor 'onze' oud minister Gerrit Zalm, die nu als topman van de met miljarden Nederlands
belastinggeld genationaliseerde ABN-AMRO bank fungeert en dit weekend meende het land met
misleidende drogredenen bang te moeten maken voor een eventuele exit uit de eurozone. Zalm, samen met
oud premier Wim Kok schuldig aan het tegen een veel te lage omwisselkoers uitleveren van Nederland aan
de eurozone, pleit net als Schröder voor een onafhankelijke autoriteit om de begrotingen van de diverse
lidstaten te handhaven (3). Met andere woorden: een fiscale unie, de eerste en belangrijkste voorwaarde
voor de volgende stap: een politieke unie.
Zalms argumenten zijn eenvoudig te ontkrachten door te wijzen op landen zoals Zwitserland, Polen,
Denemarken en Zweden die de euro niet hebben ingevoerd en die het in de afgelopen 10 jaar (veel) beter
hebben gedaan dan de eurozone en tevens een lagere inflatie kenden. Ook de Nederlandse export deed het
verhoudingsgewijs beter toen we nog gewoon de gulden hadden.
Fiscale Unie al lang gepland
Dat er desondanks toch gepleit wordt voor een fiscale unie en de invoering van eurobonds komt omdat dit
vanaf dag één van de oprichting van de eurozone de bedoeling is geweest. Het maakt daarbij niet uit dat
kredietbeoordelaar Standard & Poors nu al verklaard heeft eurobonds de laagst mogelijke rating (CC) te
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geven (4), wat betekent dat heel Europa fors meer zal moeten betalen voor nieuwe staatsleningen. Het
betekent eveneens een scherpe daling van de levensstandaard van de Europeanen - behalve natuurlijk van
de (oud) politici en banktopmannen die de dienst uitmaken en dan nóg meer macht zullen bezitten.
Is er nog hoop?
De enige hoop die we als nog enigszins vrije burgers nog kunnen hebben is dat de huidige crisis zó snel uit
de hand loopt, dat zelfs de politieke en financiële machtselite een ongecontroleerde ineenstorting van de
eurozone niet meer kunnen voorkomen. Op de pijnlijke puinhopen van het huidige, naar een totalitaire en
onderdrukkende Unie toewerkende globalistische systeem kan dan mogelijk iets nieuws geschapen worden,
bij voorkeur een directe democratie, waarbij eindelijk weer eens geluisterd wordt naar wat de burgers willen.
Zo niet, dan zullen we onze (klein)kinderen later moeten uitleggen waarom wij onze vrijheid, soevereiniteit
en welvaart vrijwel zonder protest en verzet uit handen hebben gegeven.
Xander - 1) Yahoo News ; (2) New York Times ; (3) Elsevier ; (4) NU

Energiebron met voldoende energie voor 130 000 jaar
VISIONAIR: GERMEN OP 13 SEPTEMBER 2011
Ongelofelijk maar waar. Alleen al onder de Verenigde Staten, die
slechts een paar procent van de wereldoppervlakte uit maken, is er
meer energie aanwezig dan dit land in 130 000 jaar gebruikt.
Kunnen we deze immense energiebron aanboren om ons
energietekort iets van het verleden te maken? En tegelijkertijd nog
een natuurramp voorkomen ook? Het antwoord: ja.
Nederland heeft een vrij hoog potentieel om aardwarmte op te wekken, laat deze 'heat map' zien.
Enorme energievoorraad onder de aardkorst
Het goede nieuws is dat deze energiebron niet vervuilend is, overal ter wereld in grote hoeveelheden
aanwezig is en overal letterlijk aan is te boren. Geregeld worden we er door bijvoorbeeld vulkanen of
aardbevingen aan herinnerd dat er zich onder de aarde enorm energierijke processen afspelen. Al op enkele
kilometers diepte zijn de temperaturen in de aarde honderden graden hoger dan aan de aardoppervlakte. Er
is dus behoorlijk veel energie te winnen uit de aarde, bijvoorbeeld door het temperatuursverschil af te
tappen.
De natuur een handje helpen
Er zijn enkele landen, vooral IJsland, waar de geothermische energie zo overvloedig is dat deze kan
voorzien in de gehele energiebehoefte van het land. Niet ieder land heeft echter een rokende vulkaan of
slapende supervulkaan (denk aan de Vulkaaneifel of de Yellowstone caldera) in de buurt. Ook zijn er nog
meer voorwaarden: een grondwatervoorraad die aan de kook wordt gebracht in permeabele rots, waarboven
een dikke isolerende laag gesteente ligt. Gelukkig is er goed nieuws. Er bestaat een aantal geavanceerde
technieken waarmee ook een land als bijvoorbeeld Nederland kan profiteren van aardwarmte. Voluit heet
deze verzameling van technieken Enhanced Geothermal System. Deze technieken komen er op neer dat er
water diep in de rots wordt gepompt en de rots wordt gekraakt, te vergelijken met het controversiële fracking
proces dat wordt gebruikt om extra aardgas te winnen.
Vervanging voor aardgas
In Nederland wordt ongeveer 40% van alle energie gebruikt om huizen en overige gebouwen te
verwarmen[2]. Deze energie wordt op dit moment vooral opgewekt met behulp van aardgas. Niet erg handig.
Deze kan veel beter worden gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Vooral in het noorden van het land
is er een groot potentieel voor aardwarmtewinning aanwezig. Wat aardwarmte vooral interessant maakt is
dat het een continue energiebron is. Dat is bij zonne- en vooral windenergie heel anders. Nederland zou
waarschijnlijk geen energiedragers meer hoeven te importeren als dit aardwarmtepotentieel maximaal wordt
benut en auto‘s elektrisch gaan rijden. Deze elektriciteit kan dan op worden gewekt met zon, wind en
aardgas, terwijl de aardwarmte de rol van aardgas overneemt en ook stroom op kan wekken. Ook kunnen
vaak oude, uitgeputte olie- en gasbronnen worden gebruikt voor de winning van aardwarmte.
In de gehele Europese Unie, vooral in Italië en Griekenland, is er voldoende aardwarmte aanwezig om in
tientallen procenten van de totale energiebehoefte te voorzien. Geothermische installaties in de buurt van de
vulkanen Vesuvius en de Etna kunnen wellicht een groot deel van de hitte afvoeren en zo de kans op een
uitbarsting veel kleiner maken. Kortom: laten we liever investeren in geothermische installaties dan een
volkomen failliet bankensysteem proberen overeind te houden.
Bronnen
1. The Future of Geothermal Energy: The Future of Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the
United States in the 21st Century(pdf/12MB), MIT (2006)
2. Renewed interest in geothermal energy, TNO (folder)
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/energiebron-met-voldoende-energie-voor-130000-jaar/
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Waarschuwing voor bankencrash
Naar aanleiding van de heftige koersverliezen, gisteren op de Europese beurzen, hebben de gezamenlijke
Duitse bankiers een waarschuwing doen uitgaan voor een nieuwe bankencrisis.
De grote chef van de Staats Förderbank KfW, de heer Schröder, zei gisteren op een bankenconferentie; dat
de situatie veel dramatischer is dan in 2008. Zo meldt ons Reuters. Toen bereikte de financiële crisis zijn
hoogtepunt, nadat de US-Investmentbank Lehman Brothers in elkaar was gestort. Gisteren echter bleek dat
vele STATEN, ( dus geen banken meer) niet meer in staat waren hun banken te hulp te komen. Zo
waarschuwde Schröder. De banken zijn zeker niet uit de gevaren zone zo werd onomwonden gesteld. Ook
de algemeen directeur van de Deutsche Bank, de heer Ackermann stelde dat gezien de zware verliezen
hem alles deed herinneren aan de herfst van 2008. Gisteren verloor de Duitse Aktienindex, de voornaamste
van Europa, wederom meer dan 5%. De grootste verliezers waren bleken de ‗waardepapieren‘ van de
Duitse Bank die maar liefst bijna negen procent in één klap in waarde verminderde. Ook met andere
Europese financiële fondsen en banken ging het niet veel beter. En al sinds weken is er sprake van een
grote verkoopbereidheid van aandeelhouders t.a.v. al wat ‗Aktien‘ van banken en financiële instellingen
betreft!
Bron: Handelsblatt/ Vertaling: S.V.

IMF neemt noodmaatregelen om acute instorting financiële systeem te voorkomen
Nieuw schuldenplafond VS nu al overschreden - G7 in paniek over snelle escalatie financiële crisis
Zoals kritische analisten al voorspelden hebben de Europese
bailouts van Griekenland en later ook Spanje en Italie (via de ECB)
het financiële systeem op de rand van de afgrond gebracht.
Het Internationale Monetaire Fonds zal aanstaande vrijdag formeel
besluiten tot het aanspreken van een financieel noodreservoir dat
speciaal is bedoeld om het acute instorten van het internationale
financiële systeem te voorkomen. Dit reservoir bevat $ 580 miljard
en zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangewend om te
proberen de steeds ernstiger wordende Europese schuldencrisis te
beteugelen. Teken aan de wand: in het afgelopen anderhalf jaar kondigden vergelijkbare maatregelen
steevast een grote crisis aan. De aanstaande crisis is echter dreigender en gevaarlijker dan ooit tevoren.
In april 2010 vergrootte het IMF zijn New Arrangement to Borrow (NAB) faciliteit van $ 50 miljard naar $ 550
miljard. Binnen een maand moest dit fonds worden aangesproken omdat na Griekenland ook Ierland,
Portugal, Spanje, Italië en België ten onder dreigden te gaan tijdens de snel uit de hand lopende
schuldencrisis. Enige tijd later activeerde het IMF voor het eerst het speciale financiële noodreservoir. Vier
maanden later moest Griekenland met een tweede miljardenbailout overeind worden gehouden, met als
gevolg dat het lot van de eurozone nu aan een zijden draadje hangt.
Het 'reservoir met aanvullende bronnen' dat nu zal worden geactiveerd mag volgens het IMF alleen worden
gebruikt als er een directe bedreiging is voor het hele internationale monetaire systeem. Het staat dus wel
vast dat de financiële crisis net als bij de eerdere twee gelegenheden kort na deze maatregel nog ernstiger
zal worden. David Lipton, de eerste vice managing director van het IMF, zou volgens de Wall Street Journal
in een besloten vergadering hebben toegegeven dat de crisis een nieuwe en gevaarlijke fase ingaat waarin
Griekenland bankroet zou kunnen gaan en ook Italië en Spanje in zwaar weer terecht zullen komen (3).
Nieuw schuldenplafond VS nu al overschreden
Financiële analisten denken dat de VS Europa opnieuw financieel te hulp zal moeten schieten. Amerika
bevindt zich echter zelf ook in grote problemen. Zo is maandag al na één maand (!) het officiële
schuldenplafond van de VS overschreden. Het proces om dit plafond, dat nu op $ 14,694 biljoen staat,
opnieuw met $ 500 miljard te verhogen zou al in gang gezet zijn. Hiermee zal het schuldenpercentage van
de VS voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog tot boven de 100% van het BNP stijgen. (2)
Het speciale noodreservoir van het IMF was eigenlijk bedoeld als een tijdelijke maatregel. In maart moest
het fors worden verhoogd naar $ 580 miljard. De Nederlandse bijdrage steeg toen van een $ 1,985 miljard
naar $ 13,793 miljard, bijna 7 keer zo veel. Grootste netto betalers zijn de VS ($ 105 miljard), Japan ($ 100
miljard), China ($ 47 miljard), Duitsland ($ 38 miljard) en Frankrijk en Groot Brittannië (ieder $ 28 miljard). (1)
G7 in paniek, probeert instorting maandag te voorkomen
De G7, die de afgelopen dagen bij elkaar kwam, is achter de schermen in paniek geraakt over de snelheid
waarmee de financiële instorting dichterbij komt. Het is vrijwel zeker dat er dit weekend een nieuwe
interventie zal plaatsvinden, mogelijk een nieuwe financiële injectie in de kapitaalmarkten, als laatste hoop
om het huidige financiële systeem nog te redden. Zo niet, dan dreigt er al aanstaande maandag een
instorting van historische omvang (4).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Wall Street Journal ; (4) Zero Hedge
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Ondanks gebrek aan bewijs houden velen nog steeds aan Elenin / Planeet X vast
Noem het onkunde, naïef of gewoon idioot: op het kleine fotootje
zouden volgens sommigen zowel Planeet X (rode stip) als Elenin
(blauwe stip) te zien zijn. De grote foto bewijst dat dit enkel
reflecties in de lens zijn (anders zouden 'X' en 'Elenin' zich in of op
het gebouw moeten bevinden!).
Het is vaker voorgekomen, maar dit jaar is het opvallend hoeveel
mensen zich lijken te hebben vastgebeten in een samenzweringsof complottheorie waar nog altijd geen enkel hard bewijs voor is
geleverd. Sterker nog, het Elenin / Planeet X / Nibiru scenario waar
het om gaat en dat ook op deze site regelmatig besproken is,
wordt naarmate het gebrek aan bewijs schrijnender wordt des te feller verdedigd, soms op het trieste af met
bijvoorbeeld de hulp van met mobieltjes gemaakte foto's van de zon waarop Elenin en/of Planeet X te zien
zouden zijn.
Pastor Riley gaat tekeer
Op 2 maart schreven we een artikel over de Amerikaanse christelijke pastor F.M.Riley. Riley, die eerder
opzien baarde met zijn stellingen dat president Obama in 2012 de Antichrist zal worden en dat de 7-jarige
Verdrukking in de herfst van 2008 is begonnen, beweert dat diverse Bijbelteksten de komst van Planeet X
aankondigen. Tevens is hij ervan overtuigd dat dit mysterieuze hemellichaam -ook bekend onder namen
zoals Nibiru, Hercolubus, Nemesis, de Vernietiger, Wormwood, de Zuiveraar- vanaf oktober dit jaar grote
verwoestingen op Aarde zal aanrichten.
Enkele dagen geleden reageerde pastor Riley op reacties van ontmoedigde christenen, die in een eerste
instantie op met mobieltjes gemaakte foto's van de zon meenden zowel komeet Elenin als Planeet X te
kunnen zien, maar er door anderen op gewezen werden dat dit enkel normale reflecties in de lens van de
camera zijn. Riley begrijpt niet dat deze christenen zich zo snel hebben laten 'verslaan'. 'Deze wispelturige
menselijke natuur doet je je afvragen waarom God zo genadig en geduldig met ons is. Of u het nu wel of niet
wilt horen, zulke tegenstrijdigheden in het leven van mensen die beweren 'christenen' te zijn, zijn een grote
schande voor de zaak van Christus... De echte vraag is namelijk niet of de foto's inderdaad Elenin en
Planeet X laten zien, maar of het geïnspireerde Woord van God voorzegt dat dergelijke oordelen over de
Aarde zullen komen of niet.' (1)
De Bijbel in de ene en manipulatie in de andere hand
Riley maakt zich hier overduidelijk schuldig aan een vorm van manipulatie die zo kenmerkend is geworden
voor een groot deel van het moderne christendom in onze dagen, waarin gelovigen maar al te vaak worden
aangespoord om ten bate van één of andere theologie, theorie of 'visie' hun verstand uit te schakelen, de
'leider' te volgen en ieder bewijs van het tegendeel te negeren of te ontkennen. Hierbij maken de 'leiders'
altijd gebruik van Bijbelteksten waarvan in hun ogen enkel de eigen interpretatie de juiste is. Zo ook Riley.
De tekst 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan'
(Mat.24:35) slaat volgens hem op het 'voorbij gaan = passeren' van een hemellichaam langs de Aarde Planeet X 'dus'.
Andere teksten waarin Riley zijn Planeet-X visie in bewezen ziet zijn onder andere:
'Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar
Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten (KJV: veranderen) als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad
en zij verdwijnen' (KJV & SV: veranderen) ' (psalm 102:26-27).
'En er zullen tekenen zijn aan de zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken
vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.' (Luc.21:25-26)
'Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen
voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen
verbranden' (2 Petrus 3:10, SV).
'Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Here en de werktuigen zijner gramschap, om de
gehele aarde te verderven' (Jes.13:5).
In de ogen van Riley is het klip en klaar: deze teksten spreken van de komst van een groot hemellichaam,
Planeet X. Veel profetieën in het Bijbelboek Openbaring zouden hier eveneens op wijzen. Iedereen die er
anders over denkt maakt zich volgens hem schuldig aan 'kwaadaardig ongeloof'. Natuurlijk zegt Riley dat dit
'niet mijn interpretatie is', maar dat iedereen zelf in de Bijbel kan zien dat dit klopt. Met andere woorden:
alleen Riley's uitleg van de Bijbel kan kloppen. Sterker nog, iedereen die weigert in de Elenin / Planeet X /
Nibiru scenario te geloven, maakt God tot een leugenaar en kan volgens hem maar beter de Bijbel in de
vuilnisbak gooien. Maar 'echte gelovigen' zullen dit volgens hem niet doen en zullen niet aan zijn uitleg
twijfelen.

Nieuwsbrief nr. 134 – 12 september 2011 - pag. 66

De feiten
Dan nu de feiten. Onlangs schreven we al dat komeet Elenin door een groot aantal (amateur) astronomen is
waargenomen. De komeet is inderdaad slechts een klein pukkeltje van een paar kilometer doorsnee, en
geen gigantische planeet of bruine dwergster, zoals sommigen nog steeds beweren. Bovendien is -ook door
de ontdekker van de komeet, Leonid Elenin- bevestigd dat de komeet bij het naderen van de Zon uit elkaar
aan het vallen is (2). Niet alleen Riley, maar ook diverse niet-christelijke complotdenkers ontkennen dit en
blijven volhouden dat al deze informatie vals is en de NASA en de overheden wel degelijk verbergen dat er
een geheimzinnig hemellichaam op komst is. Sommigen hebben inmiddels aanvaard dat Elenin niets
bijzonders is, maar zeggen dat de komeet de 'aankondiger' van het echte gevaar is, Planeet X / Nibiru, dat of
in 2012, of al in oktober 2011 achter de komeet zal opduiken.
Verbijsterende onkunde
De afgelopen dagen heb ik opnieuw een aantal fimpjes bekeken en theorieën bestudeerd van de Elenin /
Planeet X complotfanatici. Ik kan niet anders zeggen dat het soms verbijsterend is dat mensen met
overduidelijk geen enkele kennis van astronomie menen op foto's en filmpjes die door satellieten en
ruimtesondes (zoals de Stereo-B sonde) werden gemaakt het bewijs voor Planeet X / Nibiru -en soms ook
UFO's- te kunnen zien (3). Enkele dagen geleden werd er zelfs beweerd dat er een enorme explosie op
Jupiter heeft plaatsgevonden, en dat Elenin door deze explosie in tweeën zou zijn gebroken (4). Enkele
minuten onderzoek had voor de ietwat kritisch ingestelde lezer uitgewezen dat dit (vanwege de positie van
beide hemellichamen en de tussenliggende gigantische afstand) eenvoudigweg onmogelijk is, maar toch
verspreidde de theorie zich opnieuw over een deel van het alternatieve internet.
Complottheorie als doelbewuste misleiding
Het feit dat er zo ontzettend veel mis- en desinformatie op het internet rondgaat over Elenin / Planeet X, kan
echter een aanwijzing zijn dat 'men' op de hoogte is van een ander hemelobject, zoals bijvoorbeeld de
onbekende komeet die de NASA onlangs (indirect) ontdekte en die op zeker moment het pad van de Aarde
lijkt te gaan kruisen. In het verleden zijn er vaker valse complottheorieën verspreid, met als doel de aandacht
af te leiden van een andere, (nog) niet onthulde gebeurtenis. Ook dit is echter absoluut niet zeker, want er
zijn meer dan genoeg fantastische theorieën verzonnen die nergens een dekmantel voor bleken te zijn.
Laat u dus niet gek maken. Voor de 9/11 complottheorie kwamen al snel keiharde bewijzen. Over de hele
wereld bevinden zich meer dan 100.000 amateur astronomen die veelal beschikken over uitstekende
telescopen. Het feit dat niet één van hen een duidelijke foto of film van Planeet X / Nibiru heeft
gepresenteerd, zegt al voldoende. De uitleg dat dit hemellichaam de Aarde pal vanuit het zuiden nadert, en
Planeet X dus alleen op de zuidpool te zien zou zijn, is weliswaar niet onmogelijk, maar astronomisch gezien
erg onwaarschijnlijk omdat een object van dergelijke omvang dat op deze koers op onze planeet afstevent
vrijwel zeker de Aarde uit zijn baan zal stoten, waardoor al het leven onmiddellijk zal omkomen. Ook had
Planeet X bij zijn duizenden jaren lange omloopbaan in het verleden een vergelijkbare chaos in het
zonnestelsel moeten veroorzaken, iets dat duidelijk niet is gebeurd.
Overgebleven feiten blijven bijzonder
Elenin gaat dus over drie weken niet onze zon verduisteren (5). Wat van het scenario overblijft is echter
interessant genoeg: de bijzondere sterrenstand zoals in Openbaring 12 wordt omschreven is 100%
verifieerbaar en zal eind september plaatsvinden. Ook is het zeker dat dit gebeurt tijdens het joodse
nieuwjaar (Rosh Hashana) feest, waar de 'laatste bazuin' van de opstanding der doden en de Opname van
de Gemeente naar verwijst. Tevens zal het in de Bijbel genoemde aantal dagen van de (Grote) Verdrukking,
1260 +1290, in 2018 eindigen op wederom een Joods feest, precies 70 jaar -de lengte van één generatie- na
de geboorte van de staat Israël. (Voor uitgebreidere uitleg: zie vorige artikelen, links staan onderaan).
Komt tot bezinning
Of al deze feiten daadwerkelijk een bijzondere betekenis hebben en de laatste fase van de in de Bijbel
voorzegde eindtijd aankondigen of inluiden, zal spoedig blijken. Tot die tijd lijkt het verstandig het volgende
Bijbelse advies ter harte te nemen:
'Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van (onze) Here Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, (hetzij door een complottheorie, hetzij door een
foutief geïnterpreteerd filmpje, etc.), die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.'
(2 Tess.2:1-2)
'Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter' (1 Petrus 4:7).
De nuchtere feiten laten zien dat Elenin niet de gevreesde Planeet X / Nibiru kan zijn. Dat wil niet zeggen dat
de Aarde niet op zeker moment 'verrast' kan worden door een meteoriet of een komeet. Zolang hier echter
geen duidelijke aanwijzingen voor zijn is het verstandig om artikelen, foto's en filmpjes die u met verzonnen
'feiten' en misleidende redeneringen willen overhalen in zo'n aanstaand doemscenario te gaan geloven, met
een gezonde dosis scepsis tot u te nemen en, na bestudering, eventueel terzijde te schuiven.
Xander - (1) Five Doves ; (2) Space Obs ; (3) The Truth Behind The Scenes ; (4) Digital Journal ; (5) Bible
Times News
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Elenin: het verhaal gaat verder
Door Johan Oldenkamp op 8 september 2011
Het verhaal van de komeet Elenin begint 13 jaar voor de
ontdekking van dit object. In 1998 verschijnt de film Deep Impact
waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een
aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt (als afkorting van
Extinction-Level Event). Bizar detail was dat de president van de
USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen
eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen, maar in een
science-fictionfilm kan dat natuurlijk wel gewoon.
Eind 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende komeet die naar
hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de eerste helft van Leonid, en E.L.E. zijn precies de drie letters
van de eerste helft van Elenin. Was de film Deep Impact bedoeld om ons het halve verhaal te vertellen? De
komeet kwam bovendien uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw). En verder is Leonid de officiële
aanduiding die te maken heeft met een kometenregen vanuit deze richting (Leo), voornamelijk in de maand
november (link).
De officiële Nasa-code voor deze komeet is C/2010 X1. De exacte datum waarop Leonid zijn ontdekking
deed was op 10 december 2010. ‗Decem‘ is het Latijnse woord voor 10 (denk maar aan decimaal). Deze
ontdekkingsdatum is is dus eigenlijk de 10e dag van de 10e maand (decem) van het 10e jaar (van dit
millennium). Dat is een drievoudige verwijzing naar 10. En de X in de Nasa-code is tevens het Romeinse
cijfer voor 10. Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11
september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11. Geschreven in het Engels is 9/11 nine eleven.
Afgekort en omgedraaid is dit ‗ele nin‘.
Afgezien van al deze opmerkelijke ‗toevalligheden‘ is Elenin ook volgens Nasa geen gewone komeet. Elenin
is een cluster-komeet omdat er meerdere objecten zijn. En Elenin is een hyperbolische komeet (link). Dit
betekent dat de passage van Elenin eenmalig is.
Op het internet wemelt het van de speculaties omtrent Elenin in relatie tot de interpretatie van oude
geschriften. Omdat ik alles wil begrijpen ben ik daar ingedoken (zodat jij, mijn waarde lezer, jouw kostbare
tijd aan iets anders kunt besteden, mocht je dat willen). Bovendien voel ik een sterke aandrang de Elenin
Code (als deze er is) te vinden en te kraken.
Waar te beginnen? Nou, laten we eerst maar eens zien waar Elenin zich nu precies bevindt. Dat kan via
deze Nasa-webpage (link), en dan klikken op klikken op ‗Generate Ephemeris‘. Voor vandaag krijg je dan
deze locatie-informatie:
12 45 36.56 -05 32 07.1
De eerste serie cijfers geven de horizontale positie weer (waarbij een volledige cirkel verdeeld is in 24 uren,
ieder uur in 60 minuten en iedere minuut in 60 seconden met twee cijfers achter de punt). De tweede serie
cijfers geeft de verticale positie weer (waarbij een negatief cijfer onder de omloopbaan van Terra om Helios
(genaamd de ecliptica) is). We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we
de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De
locatie-informatie voor vandaag wordt dan als volgt:
12:45:36.56, -05:32:07.1
Door op de ‗+‘ te klikken zoomen we steeds verder in, maar helaas krijgen we via Google Sky geen komeet
op deze coördinaten te zien, terwijl Google Sky toch echt beweert live beelden van de sterrenhemel te
tonen. Het is raar dat we Elenin niet op Google Sky kunnen vinden, want de diameter van de zogeheten
coma van deze komeet is meer dan 200.000 km (link). Deze coma is dus groter dan Jupiter, terwijl deze
gasreus wel gewoon in vol ornaat te zien is op Google Sky (type gewoon in ‗Jupiter‘ en klik een paar maal op
inzoomen).
De toevalligheden rond zijn naam hebben tal van prangende vragen rond de persoon van de
komeetontdekker opgeworpen. Ook ik vroeg me af of hij wel echt bestaat (link). Het vreemde is dat deze
meneer Elenin op zijn website blijft volhouden dat de komeet in stukken is gebroken (link) [vanaf 25
augustus], terwijl zowel foto‘s (link) en satellietopnames (link) lijken te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit
filmpje vat het nog eens samen (link). Het in tweeën breken van Elenin veroorzaakt door een eruptie van
Jupiter (!?) blijkt namelijk gewoon een optische illusie te zijn geweest. Wanneer meneer Elenin negen
maanden geleden in staat was om als eerste Elenin te zien, waarom kan hij nu dan niet zien dat deze
‗komeet‘ nog gewoon ‗up and running‘ is, zoals zijn collega (amateur-) astronomen dat wel kunnen?
We kunnen natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan door online de beelden gemaakt vanuit twee ruimte
sondes te bekijken. Beide sondes hebben nagenoeg dezelfde omloopbaan als Terra. De sonde genaamd
Ahead is waar Terra over ruim een kwart jaar zal zijn, en de sonde genaamd Behind is waar Terra ruim een
kwart jaar geleden was (link). Ga naar deze Nasa-webpage (link) om zelf opnames te bekijken genomen
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vanaf deze ruimtesondes (selecteer dan bijvoorbeeld Ahead HI1 of Behind HI1, kies bijvoorbeeld voor
512×512 als resolutie en klik de optie van Slideshow aan, om vervolgens op Search te klikken). Beide
sondes maken om de 40 minuten een opname. Wil je deze opnames één voor één bekijken, kies dan voor
de optie Images.
Om je te helpen bij het interpreteren kun je hier de actuele stand van de planeten zien (link). En hier kun je
zien waar Elenin zich precies bevindt (link). De donkerblauwe lijn beschrijft de baan onder de ecliptica, en de
lichtblauwe lijn het navolgende deel boven de ecliptica. Wat ik raar vind is dat Elenin in deze simulatie op 14
september door de ecliptica gaat, terwijl dat volgens de coordinaten-opgave pas op 26 september gaat
gebeuren.
Op de beelden van Behind en Ahead is de ecliptica precies horizontaal in het midden. De planeten zien we
over deze middenlijn bewegen. Kijken we bijvoorbeeld bij Behind HI1 op 24 augustus, dan zien we in het
midden Mercurius en rechts Jupiter. Indien Elenin hierop te zien is, dan dient deze van rechts onderen
schuin omhoog richting Helios te gaan (links op deze beelden). Helaas is hierop volgens mij ook geen spoor
van Elenin te bekennen. Wel is het raar dat er vanaf 5 september slechts 1 beeld per 2 uren te zien is. Dit is
een derde van de oorspronkelijke frequentie. In dit filmpje zou volgens de makers Elenin te zien zijn op de
beelden vanaf Behind in de laatste dagen van augustus (link), maar daar durf ik mijn hand niet voor in het
vuur te steken. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat de witte stip op die beelden niet Elenin is.
Mijn voorlopige conclusie is dat ik eigenlijk alleen maar vreemde en toevallige feiten heb kunnen vinden.
Ondertussen blijft de geruchtenstroom omtrent Elenin uitdijen. Om hier iets tegenover te stellen staan er
inmiddels ook Nasa-antwoorden op veelgestelde vragen online (link). Ook ik voel de behoefte om antwoord
te geven op veelgestelde vragen.
Zijn de grote aardbevingen in onder andere Chili en Japan veroorzaakt door de samenstand van
Elenin, Terra en Helios?
Volgens de Nasa-simulatie van de baan van Elenin vonden deze aardbevingen inderdaad plaats tijdens
vermeende conjuncties van deze komeet met Terra en Helios. Deze drie hemellichamen lagen op die data
namelijk op één lijn wanneet we het in een plat vlak (dus van boven) bekijken. Bekijken we het echter van
opzij, dan zien we dat Elenin veel lager ligt en dat er dus geen rechte lijn is geweest. En zelfs als dat wel het
geval zou zijn geweest, dan zouden deze aardbevingen ook op een onnatuurlijke manier opgewekt kunnen
zijn met HAARP (zoals ik op in het EO-televisieprogramma ‗Uitgesproken‘ heb mogen vertellen: link).
Is Elenin gelijk aan Planeet X of Nibiru?
Planeet X is de naam die astronomen hebben gegeven aan de hypothetische planeet die verantwoordelijk is
voor de baanafwijkingen van de buitenplaneten. De letter X betekent hierbij ‗onbekend‘, maar we kunnen de
X ook lezen als 10 door het als een Romeins cijfer te beschouwen. Tellen we Pluto als nummer 9, dan is de
volgende inderdaad nummer 10. Ook op de Sumerische kleitabletten is sprake van een tiende planeet.
Tellen we ook de zon Helios en de maan Luna mee, dan komen we op 12, vandaar dat Sacharia Sitchin het
de twaalfde planeet noemde (link). Deze planeet X is bekend onder vele namen. In de bijbel wordt deze
Alsem (of Wormwood in het Engels) genoemd. De kleitabletten noemen hem Nibiru. Ook Hercolubus en
Nemesis komen voor. Letterlijk betekent Nibiru ‗kruisende planeet‘. De baan van deze planeet maakt een
grote hoek ten opzichte van de ecliptica. Volgens de kleitabletten kruist de baan van Nibiru de ecliptica
tussen Mars en Jupiter, nabij de asteroïdengordel. Elenin is dus overduidelijk niet Nibiru. Elenin heeft geen
wederkerige ellipsbaan en Elenin kruist de ecliptica aan de andere kant van Terra. Of de door astronomen
gevonden planeet genaamd Tyche wel Nibiru is, is nog steeds een vraag voor mij.
Er zijn bovendien vele aanwijzingen dat Nibiru geen gewone planeet is, maar een roodbruine dwergster. Het
is daarmee dan de tweede zon van ons zonnenstelsel (link). Op de Sumerische kleitabletten staat
geschreven dat Nibiru een omloopbaan heeft die 3600 maal langer duurt dan die van onze moederplaneet
Terra. Zoals in mijn boeken is te lezen verklaar ik de zogenaamde plagen in Egypte als een gevolg van de
passage door Nibiru. De negende van deze tien plagen bracht grote duisternis over Egypte. Deze duisternis
werd veroorzaakt door de enorme vulkaanuitbarsting op het Griekse eiland Santorini. We hoeven dus alleen
maar deze mega-uitbarsting te dateren om te weten wanneer Niburu weer voorbij komt. De officiële lezing is
dat deze eruptie ergens tussen 1630 BC en 1500 BC was. Indien dit juist is en indien het ook juist is dat
Nibiru eens in de 3600 jaar passeert, dan is de eerstvolgende passage tussen 1971 en 2101. Aangezien
deze passage niet onopgemerkt zal blijven en dus nog niet geweest kan zijn, betekent dit een passage
tussen nu en 2101.
Wellicht is het object dat we in het infrarode spectrum via Google Sky rechts kunnen zien in het sterrenbeeld
Leo deze tweede zon. Knip en plak deze coördinaten maar eens naar Google Sky en klik dan op infrared:
09:47:57.30, 13:16:44. Indien dit juist is, dan nadert Nibiru vanaf het noorden en niet vanaf het zuiden, zoals
beschreven staat op de Sumerische kleitabletten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Terra gekanteld is
tijdens de voorgaande passage.
Is Elenin een ruimteschip?
Richard Hoagland beweert dat Elenin de vorm van een tetraëder heeft en dat het daarom een ruimteschip
moet zijn. Het beroemde plaatje waarop inderdaad een tetraëdervorm te zien lijkt te zijn zou ook een
optische illusie kunnen zijn. Bekijken we de gehele reeks waaruit deze momentopname is geknipt, dan zien
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we dat er niets vreemds te zien is (link). Ik heb tevergeefs geprobeerd het bewijs uit het filmpje van dat
UFOKanali (link) te vinden tussen de beelden van Nasa. Ik weet dus niet hoe zij aan deze beelden zijn
gekomen. Wie het weet, die mag het zeggen. Voor mij is dit geen solide bewijs voor een artificieel object.
Klik hier voor een foto van gisteren van deze komeet (uitvergroot in een filmpje van UFOKanali).
Is Elenin een code?
Gezien alle speculaties rond Elenin is het vermoeden ontstaan dat Elenin misschien een code is. Aangezien
we uit de film Deep Impact al wisten waar E.L.E. voor staat, kwamen er vele varianten voor N.I.N., zoals
‗Notable Impact Nemesis‘, ‗Near Impact Nibiru‘, ‗Nibiru In November‘ en ‗Nibiru Is Near‘. Als het al een
codenaam mocht blijken te zijn, dan lijkt mij de laatste variant de meest waarschijnlijke. Ik vond zelfs ‗Nibiru
Impact Near‘ in het filmpje ‗Elenin for Dummies‘ (link), helaas vol onjuiste informatie. Niet alleen E.L.E.N.I.N.
zou volgens sommigen een code zijn, maar ook Leonid. Leo verwijst dan naar het sterrenbeeld Leeuw
waarvandaan dit hemellichaam richting ons komt. En NID staat voor de National Intelligence Department,
ook wel bekend als de National Institute of Defense, de overkoepelende inlichtingendienst van de VS.
Wanneer komt er nu duidelijkheid?
Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra. Op die
datum bevindt Elenin zich ook ongeveer op de ecliptica, volgens de opgegeven coördinaten. Kijken we op
die maandag naar de zon Helios, dan zouden we de coma van Elenin moeten kunnen zien, pal in het
midden voor Helios. Bedenk dat de kern van dit object volgens zijn ontdekker slechts een diameter van 3 tot
4 kilometer heeft.
Hoe zit dat nu met dat briefje van 10 Zwitserse franc?
Ter nagedachtenis van de geniale Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (bekend vanwege e, het grondtal
voor natuurlijke logaritmen, wat naar hem is vernoemd) zien we op de voorzijde van een briefje van 10
Zwitserse franc zijn gezicht, en op de achterzijde een komeetbaan en de stand van de planeten op 26
september 2011. Indien Euler deze stand heeft getekend, dan gebeurde dat 230 jaar geleden. Wist Euler
misschien dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren? Volgens sommigen is dit gedaan om in alle openheid
oplettende, wakkere mensen te waarschuwen.
Hoe zit het nu met die Hopi-voorspellingen?
Volgens de Hopi‘s kondigt de blauwe ster Kachina de overgang naar de vijfde wereld aan. De Hopi‘s
noemen dit de Nan ga sohu. De blauwe ster Kachina markeert de start van deze overgang. Daarna volgt de
rode ster Kachina voor de voltooiing daarvan. Deze ster wordt ook wel de Zuiveraar genoemd. Het zou
volgens mij best wel eens zo kunnen zijn dat Elenin de blauwe Kachina is, en Nibiru de rode.
Markeert de komst van Elenin het einde van de Maya-kalender?
Steeds meer mensen denken dat de einddatum die Carl Calleman hanteert voor de Long Count Calendar,
namelijk 28 oktober 2011, wel eens de juiste zou kunnen zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt echter dat 14
juli 2012 de juiste einddatum van de lange-telling-kalender is (klik hier om dat in een video uitgelegd te
krijgen, en hier voor een artikel). Dit betekent dat we pas op 24 november starten met de negende en
afsluitende scheppingsgolf. Tegen die tijd is Elenin net voorbij de baan van Mars (van bovenaf gezien). Mijn
gevoel vertelde mij in maart van dit jaar dat die negende golf nog niet was begonnen. Ik merk dat steeds
meer mensen dit ook door gaan krijgen. Volgens Calleman zijn interpretatie zou het financiële systeem
instorten tijdens de vijfde Nacht. Inmiddels is het de zesde Dag geworden (volgens zijn interpretatie), en de
instorting is nog steeds niet geweest. Bovendien heeft een dergelijke instorting van een machtsinstrument
alles met de achtste scheppingsgolf te maken. Dit zijn allemaal argumenten die pleiten voor 14 juli 2012 als
correcte einddatum. Het allersterkste argument voor deze einddatum is de timing van 9/11. Komende
zondag is dat precies 10 jaar geleden, en komt Elenin het dichtste bij Helios in de buurt (zoals hierboven al
aangegeven).
Dreigt er gevaar voor het leven op Terra?
Van bovenaf gezien lijkt Elenin maar net voor Terra langs te gaan. Indien Elenin allerlei asteroïden in haar
staart meezeult, dan zou dit wel eens een meteorietenregen voor Terra kunnen betekenen. Echter, ook hier
dienen we het in 3D te bekijken. Op het moment dat Terra door deze staart zou gaan, zelfs wanneer deze
heel erg lang is, dan is deze straat ver boven Terra. Het grootste gevaar rond Elenin is desoriëntatie door
desinformatie. Weet wat je eet, ook wanneer het om informatievoedsel gaat.
Auteur: Johan Oldenkamp
Bron afbeelding: You Tube
Bron: Pateo.nl
Dr. Johan H. Oldenkamp is opgeleid als cognitief
psycholoog, kennistechnoloog en bedrijfskundige Hij laat in
zijn werk zien dat er maar één wetenschap is, waarin
spiritualiteit een centrale plaats inneemt. Lees meer van
Johan Oldenkamp.
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Israëlische ambassadeur Egypte gevlucht vanwege geweld Moslim Broederschap
Turkse premier Erdogan blijft VS alleen steunen als Amerika zich tegen Israël keert
Gisterenavond vielen duizenden demonstranten, aangezet door de
Moslim Broederschap, de Israëlische ambassade in Caïro aan en
staken deze in brand.
Terwijl de Turkse premier Erdogan afgelopen week zijn anti-Israël
haatcampagne kracht bijzette met oorlogszuchtige retoriek,
hebben gisterenavond duizenden islamitische demonstranten in de
Egyptische hoofdstad Caïro de Israëlische ambassade
aangevallen. Ze braken door de muur om het gebouw heen,
haalden de vlag naar beneden en gooiden honderden documenten
door de ramen naar buiten. De Egyptische politie gebruikte
traangas en schoten in de lucht, maar niets hield de door de Moslim Broederschap geleide relschoppers
tegen. Minstens 5 Egyptische soldaten vonden de dood en meer dan 500 mensen -zowel politie als
demonstranten- raakten gewond. De Israëlische ambassadeur Yizhak Levanon, zijn gezin en 80 stafleden
van de ambassade werden uit hun huizen gehaald en haastig naar het vliegveld gebracht, waar ze door
twee Israëlische militaire toestellen uit Egypte werden geëvacueerd. Zes Israëlische bewakers bleven tot de
vroege zaterdagmorgen achter, totdat ze later uit een kamer met stalen deuren werden gered door
Egyptische commando's, die hen in een pantserwagen naar het vliegveld brachten. Alleen de eerste
secretaris van de ambassade bleef achter op een veilige plek ergens in Caïro.
De Egyptische militaire regering sloeg groot alarm en zond pantserwagens naar het in brand gestoken
gebouw. De demonstranten vielen zowel de politie als andere voertuigen aan met Molotov cocktails.
Sommigen vielen eveneens een politiebureau aan. De Moslim Broederschap laat met de aanval op de
Israëlische ambassade duidelijk zien wie er werkelijk de baas in Caïro. Gezaghebbende leden van de
Broederschap roepen al maanden op om het 32 jaar in stand gebleven vredesverdrag met Israël op te
zeggen. Sommigen gaan zover nu al op te roepen tot een 'heilige oorlog' tegen de joodse staat. Daarin
worden ze gesteund door de Turkse premier Erdogan, die onder moslims in de Arabische wereld steeds
populairder wordt.
Erdogan chanteert Amerika
Waarnemers constateren dat de Turkse premier erin geslaagd is het Midden Oosten beleid van de VS te
dwarsbomen door de belangrijke Amerikaanse bondgenoten Turkije en Israël op ramkoers te zetten naar
een militaire confrontatie. Erdogan heeft Obama laten weten dat de Turkse vriendschap en steun voor
Amerika in de regio alleen gewaarborgd blijft als Amerika zich tegen Israël keert. Het gevolg is dat Israël
ineens 32 jaar terug in de tijd is geworpen, toen het de enige pro-Westerse democratie temidden van talloze
Arabische vijanden was. Doordat de ambassade in Caïro in brand werd gestoken zal de Israëlische
ambassadeur waarschijnlijk niet op korte termijn naar Egypte terugkeren en zullen de toch al sterk bekoelde
relaties tussen beide landen tot ver onder het vriespunt dalen. Ook kan Israël de hervatting van Egyptische
gasleveranties op zijn buik schrijven.
Levensgevaarlijke situatie voor Israël
De Egyptische militaire junta, die in plaats van het bestrijden van islamitische terreurgroepen -inclusief Al
Qaeda- in de aan Israël grenzende Sinaï woestijn het op een akkoordje met hen gooide, wordt nu
geconfronteerd met de gevolgen van de toenadering die de afgelopen maanden werd gezocht tot de Moslim
Broederschap en andere islamisten. Uit het feit dat ze gisteren niet in staat bleken de Israëlische ambassade
te beschermen blijkt dat de militaire heersers snel de controle verliezen en Egypte steeds meer in de greep
komt van extremistisch geweld. Israël is nu in korte tijd in een levensgevaarlijke situatie terecht gekomen.
Twee belangrijke moslimlanden, Turkije en Egypte, hebben zich aan de frontlinie van de vijanden van de
joodse staat gemeld. In Jeruzalem werd gisterenavond koortsachtig overleg gepleegd over hoe te reageren
op het binnenvallen van de ambassade in Caïro. Een voorstel om deze te verplaatsen naar Sharm al-Sheikh
in de Sinaï werd verworpen, omdat dit opnieuw een doelwit van de Moslim Broederschap zou kunnen
worden en tevens van Al Qaeda en de daar opererende Palestijnse terreurnetwerken.
Officials van de Israëlische regering wezen erop dat de Egyptische ambassadeur nog steeds in Tel Aviv is
en de diplomatieke banden met Egypte daarom onveranderd zijn. Analisten denken echter dat het niet lang
zal duren voordat Egypte zijn ambassadeur uit Israël terugroept. De regering in Jeruzalem doet echter nog
steeds alsof er weinig aan de hand is. Afgelopen week verklaarde Amos Gilead, de politieke adviseur van
minister van Defensie Barak, zelfs dat Israëls veiligheidssituatie 'nog nooit zo goed' is geweest en dat de
Arabische regimes rondom Israël 'stabiel' zijn. De gebeurtenissen in Egypte en Turkije laten duidelijk zien
hoezeer zijn opmerkingen in strijd zijn met de realiteit dat de joodse staat nu vanuit het noorden en het
zuiden bedreigd wordt door belangrijke moslimlanden die tot voor kort nog normale betrekkingen met Israël
onderhielden.
Xander - (1) DEBKA
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Gevierde Duitse topjournalist en jurist waarschuwt dat islam rechtsstaat verwoest
Eén van de inmiddels vele honderden Sharia rechtbanken in
Europa. Dit parallelle islamitische rechtssysteem is onze Westerse
democratische rechtsstaat aan het verwoesten.
Jarenlang was hij het gezicht van onder andere het bekende
Duitse TV-programma Panorama. Joachim Wagner stond bekend
als een 'politiek correcte' topjournalist die niemand voor het hoofd
stootte. Nu Wagner, tevens jurist, echter gepensioneerd is en
vrijuit zijn mening mag geven zonder zijn baan te riskeren, heeft hij
letterlijk een boekje opengedaan over de schaduwzijde van de
immigratie van de islam naar Europa. Met talloze afschrikwekkende voorbeelden laat Wagner in zijn boek
'Richter Ohne Gesetz' (Rechters Zonder Wet) niet alleen zien dat de multiculturele samenleving een
'schijnidylle' is, maar ook dat de democratie wordt verwoest door het islamitische wetssysteem, dat steeds
onafhankelijker van ons eigen rechtssysteem gaat functioneren.
Wagner richt zich met name op Duitsland, maar wat voor Duitsland geldt, geldt ook voor Nederland en de
meeste andere Europese landen. Overigens is hij bepaald niet de eerste prominente Duitser die zich openlijk
afzet tegen de massa immigratie en de groeiende staatsondermijnende invloed van de islam in Duitsland en
Europa. Zo verscheen vorig jaar het boek 'Das Ende der Geduld' (Het Einde van het Geduld) van de
populaire Berlijnse rechter Kirsten Heisig, die daarin het uit de hand lopende jeugdgeweld en de torenhoge
criminaliteitscijfers onder met name islamitische migranten aan de kaak stelde. Heisig vond in juni 2010
onder mysterieuze omstandigheden de dood, iets wat nog altijd voer is voor speculaties dat ze door de
heersende christen-democratische en socialistische pro-islam elite uit de weg is geruimd.
Islam bedreigt Westerse rechtsstaat
In Richter Ohne Gesetz toont Wagner aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetssysteem bestaat
dat onze Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig
doodgezwegen Sharia rechtbanken in onder andere Groot Brittannië, Duitsland, Nederland, Zweden en
Frankrijk zijn daarvan het schrijnende voorbeeld. De jurist laat nauwkeurig zien waar de migratie uit
islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het uiteindelijk onregeerbaar worden van onze landen.
In zijn boek weet Wagner, die een groot aantal rechercheurs, officiers van justitie, rechters, strafpleiters en
islamwetenschappers interviewde, allerlei droge criminele feiten op levendige wijze aan de lezer te
presenteren. Wie beseft bijvoorbeeld dat het heel normaal is dat -ook in kleine steden- iedere nieuw
gebouwde moskee een speciale ruimte voor het oplossen van ruzies en meningsverschillen heeft - met
andere woorden: een recht(bank)kamer? Hierin wordt het Westerse rechtssysteem door de islamitische
'rechters', die totaal geen officiële opleiding en diploma's hebben, steeds verder ondergraven. Zij beslissen
over zaken die normaal gesproken door onze eigen rechters moeten worden beoordeeld. 'Messtekers,
oplichters en moordenaars krijgen hierdoor geen straf. Politie en rechters moeten machteloos op deze
oneerlijke praktijken toezien (2).'
Van 'politiek correct' naar feitelijke realiteit
Iedere moskee zal ontkennen dat er zo'n ruimte en parallel rechtssysteem bestaat. Als het echter niet te
vermijden is, dan wordt beweerd dat er in die ruimte 'overleg' wordt gevoerd over 'familiaire
meningsverschillen'. De voorheen zo politiek correcte en gevierde Duitse journalist laat echter een realiteit
zien die hemelsbreed verschilt van het in de reguliere media geschilderde beeld van de islam. Imams blijken
in werkelijkheid in geen enkel opzicht de 'welwillende' en 'tot integratie bereid zijnde' islamitische
medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten
ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen gehouden machtsstrijd tussen Arabische criminelen en
Turkse clans.
Wie de islam- en immigratie kritische boeken van Joachim Wagner, Kirsten Heisig en voormalig Bundesbank
topman Thilo Sarrazin ('Duitsland schaft zichzelf af') leest wordt geconfronteerd met een enorme lading zeer
verontrustende feiten waaruit blijkt dat het beslist niet om incidenten gaat, maar om een systematische
verwoesting van ons democratische rechtssysteem door de islam. Nu ook een voormalige politiek correcte
topjournalist uit de doeken heeft gedaan hoe ernstig de door de politiek gebagatelliseerde of ontkende
problemen met de islam en immigratie in werkelijkheid zijn, is het de vraag hoelang het duurt voordat ook
Wagner door de globalistische Duitse en Europese elite (definitief?) de mond gesnoerd zal worden.
Xander - (1) KOPP ; (2) KOPP
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Israël 'straft' Turkije met steun Armenen en mogelijk militaire hulp aan Koerden
Koerdische strijders van de verzetsbeweging* PKK (inzet: vlag Koerdistan
sinds 2005). Israël zou als tegenmaatregel de PKK mogelijk van wapens
kunnen gaan voorzien en strijders gaan trainen.
Na maanden van steeds feller en haatdragender wordende Turkse antiIsraël retoriek en dito maatregelen heeft de regering in Jeruzalem, nadat
talloze verzoeningspogingen op niets zijn uitgelopen, besloten dat het
genoeg is. Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman heeft een
aantal harde maatregelen aangekondigd om de Turkse premier Erdogan te
'straffen' voor zijn steeds oorlogszuchtiger wordende dreigementen. Israël is van plan samen te gaan werken
met de Armeense lobby in de VS en gaat mogelijk zelfs militaire hulp aanbieden aan de Koerdse
verzetsbeweging PKK, die in onder andere Turkije strijdt voor een onafhankelijk Koerdistan.
Erdogan zoekt bewust confrontatie op
Tijdens een vergadering gisteren met officials van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de conclusie
getrokken dat Turkije duidelijk niet geïnteresseerd is in een Israëlische spijtbetuiging voor de dood van
negen Turkse activisten aan boord van de Mavi Marmara, die onderdeel vormde van het Gaza flottieltje dat
de -inmiddels door de VN legaal en wettig verklaarde- Gazablokkade in 2010 probeerde te doorbreken.
Israël heeft overigens deze spijt al lang aan de Turkse regering overgebracht en ook aangeboden de
familieleden van de omgekomen activisten te compenseren, maar Turkije blijft een officieel excuus en het
opheffen van de Gazablokkade eisen. Beide zaken worden door Israël geweigerd, zeker nu de joodse staat
eindelijk eens een keer de VN aan zijn kant heeft staan. Zoals we in het vorige artikel al schreven
constateert nu ook de regering in Jeruzalem dat Erdogan met het uitlokken van -uiteindelijk zelfs militaireconfrontaties met Israël zich wil opwerpen als de nieuwe leider van de islamitische wereld. Na Erdogans
dreigementen om met Turkse oorlogsschepen de Gazablokkade te doorbreken en de op het Israëlische
gedeelte van de Middellandse Zee liggende olie- en gasvoorraden in beslag te nemen, is wat minister
Lieberman betreft de maat vol.
Steun voor erkenning Turkse genocide op Armenen
Als eerste tegenmaatregel zal er een reiswaarschuwing worden afgegeven voor alle Israëlische militaire
veteranen om niet naar Turkije te gaan. Ook overstappen in Turkije wordt afgeraden. Ten tweede wil Israël
gaan samenwerken met de historische rivalen van Turkije: de Armenen en de Koerden. Tijdens Liebermans
bezoek aan de VS deze maand zal hij waarschijnlijk een ontmoeting hebben met de leiders van de Armeense lobby en anti-Turkse samenwerking in het Amerikaanse Congres voorstellen. Dit zou kunnen inhouden
dat Israël zich actief gaat inzetten voor erkenning van de Turkse genocide op de Armenen aan het begin van
de vorige eeuw. Tijdens de Armeense holocaust slachtten de Turken minstens 1 miljoen Armenen af. Als
hier brede internationale erkenning voor komt dan zou dit het aanzien van Turkije ernstig beschadigen. Israël
zou ook het onafhankelijke Armenië kunnen gaan steunen in het dispuut met Turkije over de controle over
de berg Ararat.
Israëlische wapens voor de Koerden?
Lieberman plant tevens een serie ontmoetingen met de leiders van de Turkse verzetsbeweging PKK* in
Europa, met als doel 'met hen samen te werken en hen op iedere mogelijke manier te steunen'. Tijdens deze
vergaderingen zouden de Koerden Israël om militaire hulp in de vorm van trainingen en wapens kunnen
vragen. Als Israël hier gehoor aan geeft dan zou dit een grote en belangwekkende anti-Turkse
tegenmaatregel zijn. Sowieso geven de gewelddadige confrontaties tussen het Turkse leger en de Koerden
al vele jaren reden om de Turken te beschuldigen van het schenden van de mensenrechten. Een ander
aspect van Liebermans diplomatieke campagne bestaat dan ook uit het instrueren van Israëlische
afgezanten over de hele wereld om zich op dit vlak actief te gaan opstellen en verslag te doen van alle
illegale Turkse handelingen tegen minderheden zoals de Koerden.
* Op aandringen van Turkije plaatste de EU de PKK in 2002 op de lijst van terreurorganisaties. De Europese
Advocaten voor Democratie en Mensenrechten organisatie (ELDH) verzocht de EU vorig jaar echter om dit
ongedaan te maken, omdat er meer dan voldoende bewijs is dat de Koerden politiek en cultureel door de
Turken worden onderdrukt, uit hun dorpen worden gezet, worden gemarteld en vermoord. (2). Tevens wordt
in dit artikel bewust de term 'verzetsbeweging' gebruikt, omdat de Turken op hypocriete wijze al jaren de
Palestijnse terreurbeweging Hamas eveneens als 'verzetsgroep' betitelen. Als Hamasstrijders geen
terroristen zijn, dan Koerdische strijders zeker niet! - Xander - (1) Ynet News ; (2) News AM
Erdogan moet prijs betalen
Officials in Jeruzalem merken daarnaast op dat de Turkse status in de wereld bij lange na niet zo geweldig is
als de regering Ankara doet voorkomen. Turkije stelt zich namelijk eveneens voortdurend vijandig op
tegenover mede NAVO-lid Griekenland en houdt al 37 jaar lang ruim één derde van EU-lid (!) Cyprus bezet.
Ook Erdogans aanvankelijk goede banden met Iran en Syrië zijn het afgelopen half jaar flink verslechterd.
'We zullen een prijs van Erdogan eisen die hem zal laten zien dat het dwars zitten van Israël niet loont,'
verklaarde Lieberman. 'Turkije kan ons maar beter met respect en normaal fatsoen behandelen.'
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9/11 De grootste leugen uit onze geschiedenis
De hele Wereld zag hoe de Twin Towers werden geraakt met
vliegtuigen door kapers nu 10 jaar later blijkt 9/11 de grootste leugen uit
onze geschiedenis te zijn.
Het officiële 9/11 verhaal naar buiten gebracht door de regering en
media
Niemand van de inzittenden van de vier betrokken vliegtuigen, inclusief
de kapers, overleefde de aanslagen. Van de 2973 mensen die bij de
aanslagen omkwamen, heeft men slechts 1585 personen op basis van
de gevonden menselijke resten kunnen identificeren. Van de in totaal 19 916 menselijke overblijfselen
konden er 10 190 worden getraceerd. Het Pentagon gaf 240 vermisten op. Inmiddels staat vast dat allen zijn
omgekomen.
De Twin Towers en het gebouw aan 7 World Trade Center van het WTC-complex werden geheel vernietigd,
de officiële verklaring meldde dat de gebouwen waren ingestort door brand, enkele andere gebouwen
werden vanwege de aanzienlijke schade later gesloopt. Ook een klein deel van het Pentagon raakte zwaar
beschadigd. De totale schade van 9/11 wordt geschat op meer dan 20 miljard dollar.[bron?
10 jaar later blijkt 9/11 de grootste leugen uit onze geschiedenis te zijn
De conspiristen onder u zullen het graag horen. Na het vele speculeren en indirecte bewijs komt er eindelijk
wat meer concreet tegengeluid. Volgens het wetenschapsblad The Open Chemical Physics Journal is er
tussen het stof van het WTC meer dan genoeg thermiet gevonden om te kunnen spreken van een geplande
detonatie. Met andere woorden, de aluhoedjes die beweerden dat er méér was dan een vliegtuig en enkele
kamikazemoslims, krijgen langzaamaan gelijk...
super thermiet
Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaaloxide.
Om het simpel te plaatsen: thermiet doet graag boem. De volledige bevindingen
zijn verzameld in een artikel met ronkende titel 'Actief Thermiet ontdekt in stof
van de 9/11 WTC-ramp'. Integraal hier (pdf-alert) te lezen. Afsluiter is de zin
"Gebaseerd op deze observaties, concluderen we dat de rode laag van
rood/grijze snippers die we vonden in de restanten van het WTC actieve
nanotechnologische thermiet is, een hoog energetisch pirotechnisch en explosief
materiaal". Betekent dus dat er explosieven zijn gevonden. Van hetzelfde soort
dat professionele sloopbedrijven ook hanteren. Steven E. Jones, co-auteur van
dit rapport vat samen: "Dit rapport ontkracht de stelling dat er geen bewijs is dat het WTC werd opgeblazen.
Deze rood-grijze snippers vormen de ‗loaded-gun‘ van 9/11." MICS of super thermiet zijn hoogtechnologisch
en specifiek ontwikeld voor miltair gebruik bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Nano-thermite
foto twintower met het schijnt thermiet ladingen in de stalen kolommen
smeltpunt staal
staal heeft een smeltpunt van 3000 graden de brand in de twintowers was
volgens metingen slechts 1600 tot 1800 graden.Brittish Steel (het huidige Corus)
heeft jarenlang tests uitgevoerd om te kijken of staal kan smelten in kantoren.
Staal smelt dus niet, zelfs niet als je kerosine toevoegt. Met superthermiet haal je
temperaturen van 3000 graden. Op de foto rechts ziet u thermiet in werking het
snijdt door staal als een heet mes door boter.superthermiet is bovendien
levensgevaarlijk het bereikt temperaturen van 3000 graden.
experts
wetenschappers en expers uit diverse diciplines zetten na grondige en landurige
analyse hun bevinding uiteen over de wijze van instorten van de twintowers en
building 7 de derde toren.ook wordt nader ingegaan op de explosieven die zeer verspreid in het puin van de
ingestorte gebouwen zijn aangetroffen ieder specialist geeft in de aanvan van zijn betoog een korte uitleg
over zijn specifieke onderzoeks gebied en werkervaring.hier de visie van de experts over 9/11
http://www.waarheid911.nl/scientists_911.html
FBI BEVESTIGING
de FBI heeft het 9/11 waarheidsonderzoek ook bevestigd wat in houd
dat de twintowers en building 7 met explosieven en superthermiet tot
detonatie zijn gebracht.hiermee word ook aangegeven dat de
architecten gelijk hebben in hun bevindingen over 9/11.
bin laden 9/11
Veel mensen weten dat Osama Bin Laden helemaal nooit
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gezocht is door de FBI voor de misdaden die begaan zouden zijn, tijdens de gebeurtenissen rondom 11
September 2001. De FBI heeft nu de informatie gepresenteerd gekregen van de organisatie ‗Architecten en
Ingenieurs voor 9/11‘ en deze informatie is door een zegsman van de FBI gekenmerkt als: ‗Een interessante
theorie, die door uitstekend onderzoek en dito analyses is onderbouwd‘..
9/11 waarheidsonderzoek
Harold Saive, de oprichter van ‗Gators911Truth.org‘ had deze zaak aangekaart; hij stuurde een
aangetekende brief naar de directeur van de FBI, Robert Mueller. In deze brief verwees Saive naar de
wettelijke regels rondom het behandelen van criminele procedures. (title 18 USC § 2382 ‗Misdaden en
misdaadprocedures‘ of ‗Verzuim van verraad‘)
De straf die staat op het verzwijgen door een beëdigde ambtenaar van een ‗Verzuim van verraad‘, door geen
rapportage te doen, terwijl er bewijs voorhanden is, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging van en een
stevige boete voor deze ambtenaar en zelfs tot een gevangenisstraf. In deze brief zijn referenties gemaakt
naar Richard Cage, het AIA (American Institute for Architects) en zijn presentatie: ‗9/11, een blauwdruk voor
de waarheid‘.
In deze presentatie van Richard Gage, wordt overdonderend bewijs
aangedragen, voor het feit dat de WTC-gebouwen 1 en 2 (de TwinTowers)
en gebouw no. 7 zijn neergehaald, door middel van gecontroleerde
springstofladingen. (Of in het Engels: ‗Controlled Demolition‘) bron:
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/fbi-bevestigt-911waarheidsonderzoek/
explosieven 9/11
tom sullivan
bewijzen voor explosieven die te zien zijn tijdens 9/11 in de twintowers
http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0
explosieven technicus die getuigt dat de twintowers zijn opgeblazen.
http://www.youtube.com/watch?v=u5IgqJXyLbg
brandweer getuigen van explosies 9/11
Onder de beelden zijn interviews met brandweerlieden die aanwezig waren in
de gebouwen. Hierbij wordt bevestigd dat sprake was van meerdere zware
explosies ter hoogte van de lobby nog voor het instorten van de Noordtoren
(WTC-1). Deze beelden zijn na 11 september 2001 niet eerder
vrijgegeven.http://www.youtube.com/watch?v=0KyGcjkzxo0
De getuigenis van de brandweerlieden komt overeen met de bekende
getuigenis van William Rodriguez en een minder bekende van Kenny
Johannemann, beide werkzaam als congierge in het World Trade Center. Beide
mannen zeggen al sinds de aanslagen getuige te zijn geweest van zware
explosies op grondniveau. Johanneman zou in 2008 zelfmoord hebben gepleegd. Een andere zeer
belangrijke getuige van explosies in WTC-7, Barry Jennings, overleed eveneens
in 2008, een week voordat NIST opheldering zou gaan geven over de oorzaak
van de instorting van WTC-7.
brandweermannen tijdens 9/11 die getuigen dat er bommen explodeerden
http://www.youtube.com/watch?v=lG6XORwlJ0Y
hoofd chief FBI Ted Gunderson bekent dat 9/11 werk was van de Amerikaanse
regering: http://www.youtube.com/watch?v=RRaezLTU2a0&feature=related
FBI hoofdchief Ted Gunderson
ook de BBC bevestigd over 9/11 en explosieven:
http://www.debunkingskeptics.com/forum/viewtopic.php?t=1586
COP bekend 9/11 was een inside job:
http://www.youtube.com/watch?v=aLVkegPpBws

architecten voor de 9/11 waarheid
http://www.waarheid911.nl/wtc_merkwaardigheden.html#detonLezingen
Richard Gage over 'waarheid 9/11'
AMSTERDAM - De Amerikaanse architect Richard Gage geeft eind juni in
Nederland twee lezingen over het instorten van drie wolkenkrabbers tijdens de
terreuraanslagen op 11 september 2001 in New York. Dat meldde de
organisatie maandag.
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Foto: MARTY LEDERHANDLER
Gage en zeker 1500 andere architecten en ingenieurs van de door hem opgerichte beweging Architects and
engineers for 9/11 truth stellen dat er meer onderzoek nodig is. Dat twee vliegtuigen, die de Twin Towers
invlogen, een dergelijke verwoesting aanrichtten, waarbij ook een derde toren met de grond gelijk werd
gemaakt, is volgens Gage zeer onwaarschijnlijk.
Dat 110 verdiepingen in enkele seconden naar beneden kwamen, is volgens de beweging alleen mogelijk
met exact getimede explosieven. Ook het feit dat de torens niet omvielen maar recht naar beneden kwamen
en in, duidt er volgens Gage en zijn medestanders op dat er sprake was van een gecontroleerde sloop. En
dat er na de instorting vrijwel alleen stof en verwrongen stalen delen overbleven, zou hiervoor ook een
aanwijzing zijn.
Daarnaast is er chemisch bewijs van explosief materiaal in het WTC-stof gevonden. Gage stelde eerder dat
het vrijwel niet anders kan dat Amerikaanse overheidsdiensten achter de aanslagen zitten.
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=639958&r=1&tbl_archief=&amp

'Deze week afwaardering Franse banken'; UBS Bank waarschuwt voor burgeroorlog Europa
Zowel Frankrijk als Groot Brittannië dreigen AAA rating kwijt te raken
Ja, ook dit plaatje hebben we vaker gebruikt, maar het komt nu
toch écht heel dichtbij.
Vorige maand werd door de politieke en financiële leiders in
Europa nog in alle toonaarden ontkend dat de Franse banken in de
problemen waren gekomen, iets dat ook op deze site werd
gemeld. Het ratingsbureau Moody's heeft nu echter inderdaad
aangekondigd dat de Franse banken mogelijk al deze week
worden afgewaardeerd vanwege hun blootstelling aan Griekse
staatsschulden (1)(2). De Zwitserse bankgigant UBS heeft
ondertussen een rapport uitgebracht waarin staat dat, mocht de eurozone uit elkaar vallen, er een groot
risico op het uitbreken van geweld en burgeroorlogen is.
De grootste Franse banken -BNP Paribas (Aa2), Société Générale (Aa2) en Crédit Agricole (Aa1)- verkeren
volgens Moody's al sinds juni in de gevarenzone. Doordat de aandelen van deze banken ondertussen fors
zijn gekelderd zullen deze banken nog sneller hun huidige hoge rating kwijtraken. Sociéte Générale daalde
op de beurs sinds 15 juni met 55%, Credit Agricole met 45% en BNP Paribas met 42%. De Bloomberg Index
met daarin 46 Europese banken en financiële instellingen daalde in diezelfde periode met 30%. De
aanstaande afwaardering had niet op een slechter moment kunnen komen, en brengt nu tevens de AAA
rating van Frankrijk in gevaar. Wordt heel Frankrijk afgewaardeerd, dan is het gedaan met het Europese
Reddingsfonds en stevent ons continent op chaos af (3).
Griekenland naar bankroet; Italië stevent af op geweld
Griekenland is ondertussen onverminderd op weg naar een bankroet, maar de Europese politici blijven
ondertussen gewoon doen alsof er weinig aan de hand is en doen voorkomen alsof het land met wat extra
miljarden nog te redden is. De steeds gewelddadiger wordende protesten in Griekenland laten echter zien
waar het in de EU naar toegaat: volksopstanden. In Italië gooien demonstranten inmiddels met mosselen,
het traditionele symbool dat de Italianen zich niet verder zullen laten uitpersen. De volgende fase in Italië lijkt
dan ook onontkoombaar: geweld.
'Ook Groot Brittannië raakt AAA rating kwijt'
We berichten al sinds 2009 dat er een nieuwe bankeninstorting in Europa aankomt. Die zal ook landen
treffen waar de meesten zo'n instorting niet verwachten. Zo concludeerden analisten van de Danske Bank in
Kopenhagen dat Groot Brittannië zijn AAA rating al kwijt had moeten zijn en maar liefst vier stappen
afgewaardeerd zou moeten worden naar A+. Gebruik makend van dezelfde methode als het ratingsbureau
Standard & Poor's wordt de conclusie getrokken dat Groot Brittannië op z'n laatst volgend jaar zijn AAA
rating zal kwijtraken.
UBS: Instorten eurozone = burgeroorlog
De steeds ernstiger wordende Europese schuldencrisis en het instorten van grote Europese banken zou wel
eens veel meer schade kunnen aanrichten dan het omvallen van de Lehman Brothers bank in 2008 deed.
Het financiële massavernietigingswapen George Soros is met zijn Quantum Fonds beslist niet de enige die
de toekomst van Europa buitengewoon somber inziet. Ook de Zwitserse bankgigant UBS vreest dat de
eurozone uit elkaar valt en sociale onrust en zelfs burgeroorlogen het gevolg zullen zijn (4). De UBS denkt
overigens dat dit alleen voorkomen kan worden door verdere Europese fiscale integratie, met andere
woorden: het oprichten van de door velen gehate Transfer Unie, dus een permanente welvaartsoverdracht
van Noord naar Zuid Europa.
Xander - (1) KOPP ; (2) Bloomberg ; (3) Zero Hedge ; (4) Scribd (UBS Investment Research)
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Griekenland gebruikt Europees geld voor bouw moskeeën
Moslims bidden op straat in Athene. Op de voorgrond een poster
met daarop het protest van een rechtse partij tegen de door de
regering (= Europa) gefinancierde bouw van moskeeën voor
hoofdzakelijke illegale moslimimmigranten.
Het Griekse parlement besloot op 7 september met
overweldigende meerderheid (198 stemmen voor, 102 tegen) om €
16 miljoen euro van het Europese noodfonds te gebruiken voor de
bouw van een grote moskee in Athene. Ook in Votanikos, vlakbij Athene, moet binnen nu en zes maanden
begonnen worden met de bouw van een moskee - opnieuw betaalt met Europees geld dat eigenlijk is
bedoeld om het land financieel overeind te houden.
Nog niet zo lang geleden bestond 97% van de Griekse bevolking uit orthodoxe christenen. Ondertussen zijn
er op circa 11 miljoen Grieken bijna 2 miljoen -hoofdzakelijke illegale- moslim immigranten uit Turkije,
Afghanistan, Irak, Pakistan en Nood Afrika bijgekomen.
In de afgelopen maanden hebben leden van de Moslim Broederschap herhaaldelijk geëist dat de
socialistische Griekse regering moskeeën bouwt voor de moslims in het land. Die zouden nu op vrijdag geen
andere keus hebben dan midden op de straten van Athene te bidden. Om die reden stelde de Griekse
regering eerder het Olympia stadion in Athene beschikbaar voor islamitische massagebedsdiensten.
De Griekse overheid -wier onvermijdelijke bankroet nu eindelijk ook door officiële vertegenwoordigers van
het bankwezen wordt erkend (2)- is bang dat de miljoenen immigranten, die met name in de regio Athene
leven, anders net als in 2009 ernstige rellen zullen veroorzaken. Die ontstonden destijds omdat een
politieagent tijdens de controle van een illegale moskee een Koran met zijn schoen zou hebben aangeraakt.
De regering in Athene heeft de Griekse geheime dienst EYP ingezet om de migranten in het land in de gaten
te houden. De EYP heeft er nu voor gewaarschuwd dat er groepen migranten zijn die de economische crisis
willen aangrijpen om grote delen van de Griekse hoofdstad over te nemen (1). Wordt Griekenland daarmee
het eerste Europese land dat ten prooi valt aan de invasie van de islam?
Xander - (1) KOPP ; (2) NU

Turkije wil cyprus aanvallen oorlog dreigt
De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan op de foto rechts wil
Cuprus aanvallen.
Turkse premier Recep Tayyip Erdogan roerde het het MiddenOosten verder op afgelopen dinsdag, het stopte de handel met
Israël, terwijl Turkije nu Cyprus dreigt aan te vallen als het Noble
Energy laat boren voor gas. Israëlische zakenman Yitzchak
Tshuva heeft opties op een deel van de gas-licentie.
Het negeren van middelen uit de Verenigde Staten tot rust na een VN-rapport stelde dat de maritieme
blokkade van Israël van Gaza legaal is, Erdogan waarschuwd dat hijl meer schepen zal te sturen om te
patrouilleren in de Middellandse Zee en nog steeds overweegt een bezoek aan de door Hamas
gecontroleerde Gazastrook.
Hij zei dat Turkije de defensie-industrie banden met Israël "verbreekt", twee dagen na de verwijzing naar zijn
ambassadeur en het verminderen van de diplomatieke banden met een third-tier-niveau.
De bedreiging voor Cyprus, gerapporteerd door Globes aanval, heeft betrekking op "Block 12, 'waar de
Amerikaanse Noble Energy-based concrete plannen heeft om te verkennen naargas. Het ligt ten noorden
van de Israëlische olie-en gasveld Leviathan, die Hezbollah heeft gewaarschuwd dat het behoort tot
Libanon.
Van beide gasvelden wordt gedacht dat ze grote gasvoorraden bevat,terwijl het Leviathan gasveldde
grootste ontdekking van aardgas in de wereld te zijn in de afgelopen jaren.
Vorige week, Turkije minister bij de Europese Unie, Ag'mn Bag'is, zei het boren, gepland tot 1 oktober te
beginnen, "is precies de reden waarom onze oorlogsschepen in het gebied zijn. Dat is de reden waarom we
ons leger gebouwd hebben en onze soldaten getraind . Het is illegaal om de wateren te verkennen,die niet
behoren tot hen. "
Turkije viel Cyprus in 1974 aan en heeft de controles van meer dan een derde van het eiland, hoewel de
internationale gemeenschap dat niet erkent.
Afgelopen december was Turkije woedend op een overeenkomst tussen Cyprus en Israël overbepaalde
grenzen voor de handel in exclusieve zones.
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=639772&r=1
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Turkije (Togarma / Gomer) dreigt met oorlog
WAT IK WEET
Togarma, Gomer zijn de twee plaatsen die traditioneel in verband worden gebracht met Turkije.
De militaire manoeuvres van Turkije en de strategische bijeenkomst met Egypte zullen de ernstige
situatie alleen nog maar verergeren.
WAT IK NIET WEET
Ik weet niet of de Gog/Magog oorlog uit Ezechiël 38/39 op het punt staat om plaats te vinden maar duidelijk
is, dat er iets ernstigs zal gaan gebeuren.
Het is me onduidelijk wie de wereldleider is op dit moment.
MIJN GEDACHTEN
Turkije wordt in Ezechiël benoemd als Togarma/Gomer en in andere delen van de profetie kunnen ze soms
worden geassocieerd als een leger in het noorden van Israël. Turkije stuurt drie oorlogsschepen naar Israël
om te intimideren en af te schrikken. Dit is werkelijk een zeer ernstige stap van Turkije. Ook de gas- en olie
voorraden van Israël in de Middellandse Zee is een reden voor de militaristische beweging. Die de profeet
Ezechiël profeteerde als zijnde één van de redenen waarop de volkeren richting Israël worden getrokken. In
Ezechiël lezen we dat de naties van Turkije, Iran, Libië, Soedan en Rusland een alliantie zullen vormen in de
laatste dagen om Israël aan te vallen. Interessant is, dat Egypte en Syrië niet genoemd worden. Als dit
inderdaad de tijd is, zouden we mogelijk de reden kunnen zien dat Syrië niet genoemd wordt, namelijk de
totale chaos in dat land. En Jesaja 17:1 spreekt over de vernietiging van Damascus. Egypte wordt niet
vermeld omdat dit land verslagen zal worden door de uit het herstelde Romeinse Imperium komende
antichrist, in Daniël 11:43. Ik zie het als een mogelijkheid dat Daniël 11:43 en Jesaja 17:1 zullen
plaatsvinden vóór de Gog/Magog oorlog. Maar noch ik noch mijn vrouw zijn profeten of experts. Dus mijn
idee over de komende confrontaties zou verkeerd kunnen zijn.
Wat in ieder geval duidelijk is dat de Turkse bewegingen tegen Israël verbazingwekkend zijn en dat de hele
wereld deze uiterst serieus neemt. De verhoogde spanningen zijn al veel ernstiger dan een week geleden.
Uit het Bijbelboek Daniël weten we dat het gerommel uit het noorden, oosten en zuiden betrekking hebben
op de antichrist. De antichrist zal in Jeruzalem komen om de spanning weg te nemen. Maar in werkelijkheid
brengt hij deze met zich mee. Hoewel ik en mijn vrouw ook regelmatig van inzicht verschillen zijn we het er
wel over eens, dat de prediking van de twee getuigen van God één van de belangrijkste redenen is waarom
de antichrist naar Jeruzalem zal komen. Dat ligt nog voor ons. Het gerommel vanuit het noorden (Turkije) en
het zuiden (Egypte) maken het westen (EU/VS) ogenschijnlijk erg nerveus. De oostelijke natie zou Iran
kunnen zijn en de mogelijkheid bestaat dat Daniël 11:33-45 en Ezechiël 38/39 elkaar overlappen. Wie de
antichrist zal zijn is nog altijd niet duidelijk en hij zal pas worden onthuld in Jeruzalem in Daniël 12:1. Maar
de tekenen zijn er, de allianties en economische situatie is daar. Onze verwachting is dat hij spoedig op het
toneel zal verschijnen.
Dat diverse nieuwsberichten melding maken van Russische steun aan een Palestijnse staat wat tegelijkertijd
plaatsvindt met de militaire bewegingen van Turkije en de Turkse/Egyptische bijeenkomst is niet toevallig.
Alle diplomatieke en militaire manoeuvres wijzen op de mogelijke profetische botsing die nu vlak voor ons
lijkt te liggen. Rusland lijkt zich nog ietwat op de achtergrond en de zijlijn te bevinden, maar we weten uit
Ezechiël 38/39 dat Magog (Rusland) met een militaire troepenmacht naar het Midden-Oosten zal trekken.
De aanhoudende economische situatie in de EU is zéér breekbaar. Als de oorlog uitbreekt in het MiddenOosten zal wereldwijd de economie ineenstorten. Als u de Bijbel erbij pakt en Openbaring 6 leest, dan zal u
duidelijk worden dat als de antichrist komt de vrede van de aarde zal worden genomen. En wanneer dat
gebeurt zal economische ineenstorting spoedig volgen. Turkije‘s zetten bewijzen des te meer dat we
profetische gebeurtenissen vandaag de dag in het nieuws kunnen zien. De tijd zal het uitwijzen, maar mijn
ogen zijn gericht op Daniël 11:33-45 en Ezechiël 38.
Met dank overgenomen van: ( link) http://www.eindtijdprofetiespeurder.nl/
SCHRIFT
Ga naar www.biblegateway.com en leest u de Schriftplaatsen in het artikel.
NIEUWS LINK
http://www.ynetnews.com/articles/0, 7340, L-4121396, 00.html
http://t.co/qvEjB7n
http://t.co/Pb53fvk
http://t.co/LQeGbIx
EEN ANDERE NIEUWSLINK
http://t.co/qmthPAY
http://t.co/GRkvfzl
http://t.co/4JAnews
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Breaking! de elite heeft de pensioenfondsen kapot gemaakt
Financieel | actueel nieuws | 14 September 2011
De pensioenwereld is eigenlijk failliet. De redding komt niet van de overheid, maar van werknemers,
gepensioneerden, werkgevers en van de hoop op betere beleggingstijden.
Het spaarvarken voor de pensioenen is een van die onvervreemdbare bezittingen die de samenleving van
de ene aan de andere generatie doorgeeft. Politici praten, zeker als de staatsschuld oploopt, doorgaans over
lasten en schulden waarmee volgende generaties niet mogen worden opgezadeld. Maar over de bezittingen
hoort u zelden iemand. Het onderwijsstelsel, cultuurgoederen, de infrastructuur: ze gaan van de ene
generatie naar de volgende. Gratis.
Beest
In die grote overdracht is het pensioenspaarvarken een uitzonderlijk beest. Het is een bezitting waar geen
schuld tegenover staat. Uit het gespaarde kapitaal moeten de pensioenen voor volgende generaties worden
betaald. Doordat de nieuwkomers geld inleggen, ouderen pensioen krijgen en het kernkapitaal rendeert,
heeft het spaarvarken in theorie het eeuwige leven. Door goede en slechte tijden heen moet het spaarvarken
intact kunnen blijven. Maar dat is grandioos mislukt. De pensioenwereld is nu, als u de reguliere
bedrijfseconomische normen in acht zou nemen, feitelijk failliet. De verplichtingen tegenover werknemers en
gepensioneerden zijn groter dan de beleggingen in het spaarvarken.
Schuld
De beoogde overdracht blijkt nu geen bezit te zijn, maar toch een schuld. En de vraag is: wie gaat de schuld
aflossen en zorgen dat er weer adequate buffers komen? Dat doet de overheid niet. Het kabinet redt wel
banken en verzekeraars, maar geen pensioenfondsen. De redding moet komen van werknemers,
gepensioneerden, werkgevers en van de hoop op betere beleggingstijden. De pensioenpremies moeten
naar recordhoogte en de pensioenen worden bevroren.
Pensioenfondsen stevenen af op een faillissement
Het rapport Frijns spreekt van sinking giants, die bij ongewijzigd beleid leeg zijn als de huidige generaties
dertigers en veertigers met pensioen gaan. De vergelijking met de Titanic is al gemaakt. Het rapport
Goudswaard bevestigt die conclusie en noemt een aantal remedies: langer doorwerken, versoberen van de
regeling en/of premies met minstens 50 % omhoog.
Voor de experts komen deze boodschappen niet als een verrassing, sterker nog, diverse economen
waarschuwen hier al jaren voor. De reden voor het naderende faillissement is immers niet de kredietcrisis, al
heeft die wel voor een versnelling gezorgd, maar de vergrijzing, en de cijfers daarover zijn al decennialang
bekend. Door de vergrijzing wordt het herstelvermogen van de fondsen aangetast. Het aandeel van de
premie-inkomsten neemt af ten opzichte van de pensioenverplichtingen en ook de looptijd van de
pensioenverplichtingen loopt terug. Pensioenpremies kunnen steeds minder worden ingezet als
sturingsmiddel. Door de veroudering van de bevolking moeten de fondsen sneller geld uittrekken voor de
uitkeringen, want meer dan 60 procent van het totale pensioenvermogen is bestemd voor pensioenen die al
zijn ingegaan of die binnen 10 jaar zullen ingaan. Dit betekent dat de beleggingshorizon korter wordt en
daarmee ook het vermogen om te herstellen van negatieve beleggingsresultaten. Bij grote schokken op
financiële markten kunnen ageing giants veranderen in sinking giants, waarschuwde Frijns: "..instellingen die
niet meer in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Dat komt omdat de fondsen steeds afhankelijker zijn
geworden van financiële markten.".
Financiële crisis
Een eerdere studie toonde aan dat een grote financiële crisis voor een jong pensioenstelsel aanzienlijk
minder erg is dan een kleine crisis voor een pensioenstelsel dat zich in de uitbetalingfase bevindt. In de
komende jaren zal duidelijk worden dat structurele netto uitbetalingen een zeer destabiliserend effect op de
pensioendynamiek hebben. Onze grijze, reusachtige pensioenspaarpotten veranderen al bij matige
schokken – die over een langere periode onontkoombaar zijn – in onbestuurbare sinking giants.
Om dit fenomeen van sterk afnemende stuurkracht op basis van verwachte rendementen te illustreren, laten
we een eenvoudig rekenmodel los op twee realistische pensioenfondsen: oud (representant van het gros
van de huidige pensioenfondsen) en jong (met een structuur die meer representatief is voor de situatie in de
jaren ‘80). De beide fondsen hebben een dekkingsgraad die op dit moment net boven de 100 schommelt. De
strategische assetallocatie is zeer gestileerd. De helft van het vermogen wordt in een obligatieportefeuille
belegd, de andere helft wordt toegekend aan risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen,
bedrijfsobligaties en vastgoed.
Het scenario verloopt als volgt: we veronderstellen dat het fonds de komende periode (in de figuur in 2010)
geconfronteerd wordt met een tegenslag op de financiële markten, en dat de dekkingsgraad een niveau van
80% bereikt. Daarna volgen tientallen florissante jaren van alleen maar positieve rendementen. Dit is zeker
geen extreem scenario. Het gaat niet om het exacte niveau van de daling, of het herstel, maar om de
consequenties indien een pensioenfonds in onderdekking verzeild raakt terwijl het in de uitbetalingfase zit en
niet langer in de opbouwfase.
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Omdat de dekkingsgraad vanwege de crisis rond 80% ligt, moeten de beleggingen een gat van 25%
(=20/80) overbruggen. Om een vlugge inschatting van de herstelmogelijkheden van het fonds te maken,
kijken we wat er gebeurt indien de zakelijke waarden na de klap een jaarlijks rendement van 3% maken
boven op het rendement op de obligaties.
Bij het oude fonds [huidige situatie meeste pensioenfondsen] ligt de situatie volledig anders [dan bij jong
fonds, situatie < 1980]. We zien dat dit fonds helemaal niet herstelt wanneer het eenmaal naar een
dekkingsgraad van rond de 80% is gezakt. Na de initiële daling zakt de dekkingsgraad eerst geleidelijk en
daarna steeds sneller weg, totdat de kas in 2035 volledig leeg is. Het verschil tussen beide fondsen wordt
niet verklaard door de hevigheid van de crisis of het herstelscenario. Die is immers voor beide fondsen gelijk.
Het verschil zit hem in de rijpheid van het fonds. Het tweede fonds is veel rijper en wordt daarom al veel
eerder en sterker geconfronteerd met een uitstroom van geld, waardoor herstel door middel van
vermogensgroei (decennia lang positieve rendementen) niet tegen de uitbetalingen aan de
verplichtingenkant op kan boksen.
Het oude fonds ziet haar vermogen, dat voor herstel moet zorgen, steeds kleiner worden ten opzichte van de
verplichtingen in geval van onderdekking. Immers, 80% dekkingsgraad, dus 80 gedeeld door 100, wordt na
50% uitbetalen 30 gedeeld door 50 ofwel 60%. Een deterministisch proces. Daarom heeft het fonds in de
komende decennia een veel hogere risicopremie nodig om te compenseren voor de uitgaande kasstromen.
Het fonds heeft op portefeuilleniveau jaarlijks een overrendement op haar risicovolle beleggingen van ruim
6% boven obligaties nodig om te kunnen herstellen. Tientallen jaren op rij. Zonder enige volatiliteit. Dat is
dan het meetkundig rendement in een fictieve wereld zonder volatiliteit, hetgeen in een wereld met volatiliteit
een rekenkundig rendement betekent van grofweg 8% boven obligaties. Zelfs de grootste beleggingsoptimist
zal toegeven dat dergelijke rendementen niet realistisch zijn.
De combinatie van onderdekking en uitbetaling is dus desastreus voor de dekkingsgraad.
Waarschuwing Pikaart
Pikaart, die sinds een aantal jaren een leidende rol heeft bij AVV, waarschuwt al een aantal jaren voor een
uitholling van de pensioenfondsen, waardoor het mogelijk wordt dat de 40-jarigen van nu na in goed
vertrouwen aan hun verplichting tot het betalen van premie voldaan te hebben ten tijde van hun pensionering
geconfronteerd worden met een lege pot. Hij situeert dat tijdstip op ongeveer 20 jaar van nu. Dat komt omdat
de ouderen van nu te weinig premie zouden hebben betaald om de hun pensioenuitkering te kunnen
dekken. Het ontbrekende deel wordt aangezuiverd uit de grote pot en gaat dus ten koste van de
pensioenaanspraken van de jongeren. Pikaart heeft hier een belangrijk punt. Hij vergelijkt de constructie met
een piramidespel en hij voorspelt niets meer of minder dan een faillissement van ons huidige systeem als er
niet ingegrepen wordt.
De pensioenmythe
In zijn boek geeft hij een ronduit meesterlijke analyse van de geschiedenis en de
machinaties die binnen de incrowd plaats vinden. Cruciaal is een grafiek in van zijn boek
(zie onderstaande figuur) waar hij het premieverloop van onze twee grootste
pensioenfonden ABP en PFZW (vroeger PGGM) in beeld brengt.
Pensioenakkoord
We hebben enorme verplichtingen, die kunnen we niet betalen. Volgens hoogleraar Bas
Jacobs verzaken de sociale partners hun maatschappelijke plicht door die ongedekte
rekening onder het tapijt te schuiven. Het gesloten pensioenakkoord bevoordeelt oudere
generaties en volgend jaar alweer de pensioenen indexeren is zwendel. Dat stelde
hoogleraar Bas Jacobs gisteren in een presentatie over het pensioenakkoord.
Te weinig betaald
―Om een welvaartsvast pensioen te garanderen dient de dekkingsgraad van een
pensioenfonds 150 procent te zijn‖, doceert Jacobs. ―Daarvoor komen we in het huidige
stelsel 250 miljard euro tekort, vooral omdat er vanaf de jaren ‘80 tot 2003 te weinig premies zijn betaald. Die
250 miljard euro is 40 procent van het nationaal product. Dat geld is er niet.‖
Door ‗hersteltermijnen‘ dragen de jongen wel de neerwaartse risico‘s, maar de opwaartse risico‘s delen ze
met iedereen door het ‗egalisatiefonds‘. Jacobs: ―Oudere generaties doen een graai in de pensioenkas. In
het bereikte akkoord wordt er alweer vanaf volgend jaar geïndexeerd, omdat ze rekenen met een hogere
rekenrente. Dat is gewoon zwendel.‖
De oplossing is volgens Jacobs dat er ‗generatierekeningen‘ worden ingevoerd. Die maken het
pensioencontract compleet. Dan zijn het hele pensioenvermogen en alle risico‘s juist toebedeeld.
Het piramidespel met de pensioenen
Er is alle reden voor jongeren om naar het malieveld te trekken om een beter pensioen te eisen. Het
pensioenakkoord maakt het stelsel niet toekomstbestendig. Het pensioenstelsel krijgt juist meer trekken van
een piramidespel. Bij een piramidespel, zoals dat van Bernard Madoff, krijgen deelnemers een hoog
rendement voorgespiegeld. Maar dat rendement wordt betaald met de inleg van nieuwe spelers. Zodra er
geen nieuwe gekken meer komen, dondert alles in elkaar. De laatste deelnemers hebben wel betaald, maar
zullen niks ontvangen.
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En dat betekent kort samengevat natuurlijk dat de huidige pensionados gewoon hun geld krijgen, het
systeem vroeg of laat geheid gaat instorten, en de jonge generatie naar zijn centen kan fluiten.
Sweder van Wijnbergen: "Het pensioenakkoord is een grote gapende graai in de kas van ouderen ten
nadele van jongeren."
Mathijs Bouman heeft het over een verliesverdubbelaar, hoogleraar Risk Management Theo Kocken geeft
het plan een 1, Henriette Prast heeft het over een Ponzi-game, maar dan eentje waar u verplicht aan mee
moet doen, Bas Jacobs over een ongedekte rekening, Paul Tang vindt zelfs pokeren eerlijker, en de
huiseconoom van de Jonge Democraten heeft het over politiek verraad.
Bron: http://www.nieuwscollectie.nl/2011/09/pensioen-welk-pensioen.html#ixzz1XtumQoSu

Israëlische generaal: Arabische lente leidt tot islamitische winter en totale oorlog
Generaal Eisenberg ziet in de snelle islamitische radicalisering van
Israëls buurlanden een grote bedreiging voor de joodse staat.
De Israëlische Thuis Front Commandant, generaal-majoor Eyal
Eisenberg, waarschuwde gisteren dat de 'Arabische lente'
opstanden waarschijnlijk zullen leiden tot een 'radicale islamitische
winter' met mogelijk een 'totale oorlog in het Midden Oosten'
waarbij er massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. De
Israëlische minister van Defensie Ehud Barak reageerde
geschrokken op Eisenbergs waarschuwingen, en verklaarde dat
Israëls vijanden 'het niet in hun hoofd zullen halen om chemische
wapens tegen ons te gebruiken' (3). Militaire analisten denken echter dat Eisenberg wel eens gelijk kan gaan
krijgen, zeker op de wat langere termijn. (1)
De net als Eisenberg nog maar kort in functie zijnde Israëlische stafchef van het leger, luitenant-generaal
Benny Gantz, waarschuwde onlangs al eerder voor het gevaar dat de Arabische 'lente' snel dreigt over te
gaan in een 'Arabische herfst of winter'.
Amos Gilead, de politieke adviseur van minister Barak, haastte zich vanochtend te verklaren dat er 'geen
reden is om paniek te zaaien. Israëls veiligheidssituatie is nog nooit zo goed geweest. We hebben
afschrikking in het noorden en het zuiden, en de Arabische regimes om ons heen zijn stabiel. We hoeven er
slechts voor te zorgen dat de huidige situaties zich niet tot dreigingen ontwikkelen.' Volgens Gilead heeft
Israël meer dan voldoende speelruimte en tijd om zich voor te bereiden op 'het onverwachte. Daarom klopt
het niet te zeggen dat we voor een totale oorlog staan.'
Gevraagd naar het mogelijke gebruik van massavernietigingswapens tegen Israël, was Gilead echter een
stuk minder zeker. 'We moeten ons gedragen alsof het een weersvoorspelling betreft,' reageerde hij
voorzichtig. 'En weersvoorspellingen zijn niet altijd accuraat. We krijgen vaak onverwachte regen en storm.
Hetzelfde geldt voor voorspellingen ten aanzien van onze nationale veiligheid.'
Zeven zorgwekkende ontwikkelingen
Militaire analisten wijzen erop dat het sombere scenario van generaal Eisenberg zeker op de wat langere
termijn heel geloofwaardig is. De gebeurtenissen in Libië, Syrië en Egypte, gekoppeld aan de toenemende
onzekerheid in Jordanië, laten zien dat de geruststellende woorden van Amos Gilead zes duidelijke
ontwikkelingen verbloemen of geheel negeren:
1. De 'stabiele regimes' waar hij naar verwees zijn een mythe. In Egypte hebben de militaire heersers geen
controle over het land. Volgens de recente inschattingen van de Amerikaanse geheime diensten -waar de
adviseur van Barak ongetwijfeld van op de hoogte moet zijn- lijken de Moslim Broederschap en
extremistische Salafistische (moslim)groeperingen bij de komende verkiezingen voor het parlement en het
presidentsschap op een twee derde meerderheid af te stevenen. De enige manier voor de militairen om aan
de macht te blijven is het ontketenen van een nieuwe revolutie. Voorlopig werken ze echter samen met de
islamitische extremisten.
2. In de Sinaï woestijn is goed te zien dat de Egyptische militaire heersers de controle hebben verloren.
Pogingen om de groeiende in- en toevloed van terroristen te beteugelen werden opgegeven, en -in
tegenstelling tot wat in de media werd beweerd- niet één wapensmokkeltunnel naar de Gazastrook werd
vernietigd. Al drie weken zijn Israëlische grenstroepen in de hoogste staat van paraatheid om nieuwe
terreuraanslagen vanuit de Sinaï woestijn te voorkomen. Aan Egyptische kant doen de veiligheidstroepen
echter helemaal niets. Ook heeft de wapentoevoer naar Hamas en andere islamitische terreurgroepen op de
Gazastrook ongekende vormen aangenomen. Hierdoor kunnen de Palestijnen, die nu ook anti-tank- en
luchtdoelraketten hebben, steeds meer en verder weg gelegen Israëlische steden beschieten.
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3. Gilead was net zo zelfingenomen over de 'afschrikking' van Israël in het noorden, bij de grenzen met
Libanon en Syrië. Feit is echter dat Hezbollah nog nooit zóveel raketten heeft gehad, naar schatting tussen
de 40.000 en 60.000.
4. In Syrië is de situatie zó onstabiel dat er op ieder moment een oorlogstoestand uit voort zou kunnen
vloeien.
5. In Jordanië is de positie van het koningshuis verre van stabiel. Hoewel er tot nu toe slechts sporadisch
binnenlandse onlusten zijn uitgebroken, zouden deze op ieder moment fors in aantal en omvang kunnen
toenemen.
6. Hoewel Libië nooit tot de eerste linie van het anti-Israëlfront heeft behoord, wordt de situatie in het land
steeds belangrijker voor de veiligheid van Israël. Sinds Muammar Gadaffi door de NAVO werd bevochten en
afgezet worden er grote hoeveelheden Libische wapens via smokkelroutes naar de Sinaï en de Gazastrook
gebracht.
7. Tenslotte Iran, dat op 29 augustus aankondigde dat zijn uraniumvoorraad al vele malen groter is dan
noodzakelijk. Dit was een weinig verhulde aankondiging dat het land uranium gaat verrijken tot 60%, de
laatste stap vóór verrijking naar 90%, wat geschikt is voor het produceren van kernwapens. Omdat deze
verrijking voor civiele doeleinden totaal niet nodig is, zullen nu zelfs de grootste sceptici moeten toegeven
dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Volgens diverse bronnen heeft Iran nu zo'n 4500 kilo laag verrijkt
uranium, voldoende om na verrijking vier kernbommen te bouwen.
Recent besloot Iran om de belangrijkste verrijkingsinstallaties in Natanz over te brengen naar een zwaar
versterkte ondergrondse locatie, zodat deze veel minder kwetsbaar zijn voor een militaire (lucht)aanval.
Westerse inlichtingendiensten denken op grond van al deze informatie dat Iran in het voorjaar van 2012
twee tot vier kernbommen zal hebben en een nucleaire test zal kunnen uitvoeren. Ook ontwikkelt Iran in
hoog tempo de technologie die noodzakelijk is om kernkoppen met raketten af te vuren. (2)
Westen schept ruimte voor radicale anti-Israël moslimregimes
Eén van de grootste dreigingen komt echter van het nieuwe regime in Tripoli, dat bizar genoeg de zegen
krijgt van zowel de VS, Groot Brittannië, Frankrijk en de NAVO. Sinds het vertrek van Gadaffi is de Libische
hoofdstad in handen gevallen van pro-Al Qaeda groeperingen en extremistische Salafistische moslims. Hun
Westerse bondgenoten lijken er vanuit te gaan dat deze islamitische radicalen plotseling gematigd worden
en een democratie gaan invoeren.
Dezelfde illusie had en heeft het Westen ten aanzien van Egypte en Syrië. Israël zal op deze wijze binnen
enkele jaren door het Westen worden overgeleverd in de handen van nieuwe islamistische regimes, wier
religie en ideologie hen verplicht tot de jihad en tot het voeren van oorlog tegen de joodse staat. Generaal
Eisenberg probeerde de ogen van de Israëliërs te openen voor deze komende ernstige bedreigingen. Amos
Gilead en ook minister van Defensie Barak zelf (3) probeerden deze ogen echter snel weer te sluiten door
haastig 'vrede en rust' te verkondigen.
Xander - (1) DEBKA ; (2) DEBKA ; (3) Arutz 7

Griekenland op het randje!
Geplaatst op: zondag 11 september 2011
Bronnen: Der Spiegel, Die Welt, Bloomberg
Bevestiging uit Der Spiegel op het Duitse ministerie van Financiën is een leger ambtenaren en deskundigen
bezig het faillissement van Griekenland voor te bereiden. En dan niet de gevolgen voor de Grieken, maar
voor de Duitsers. Maandenlang verkondigde Merkel dat een faillissement ondenkbaar was, omdat dan de
Europese wereld verging, maar dat standpunt is niet meer houdbaar: ook in Berlijn geeft men, volgens
Spiegel en Die Welt, nu openlijk toe dat het een kwestie van timing is wanneer de Grieken er aan gaan. Op
basis van eigen bronnen bevestigt Bloomberg dat.
Twee zaken worden met name voorbereid: een reddingsplan voor banken die in moeilijkheden komen,
omdat hun Griekse leningen ineens de helft waard zijn. En een plan om te voorkomen dat als dominostenen
alle zwakke landen Griekenland achterna gaan.
De inspectie van de troijka heeft vastgesteld dat Griekenland zijn afgesproken en dwingende doelen op geen
stukken na haalt. Dat gaat ook niet meer gebeuren. De taal van de Duitsers is aangepast aan de te nemen
bocht: Griekenland wordt uit de slee gegooid voor de hongerige wolven.
Het faillissement zal plaatsvinden in een weekeind, schrijft Der Spiegel. Dit weekeinde is bijna voorbij.
Volgende week nieuwe kansen.
PS: De Griekse premier hield zaterdagavond een toespraak waarin hij zei dat zijn land tot iedere prijs gaat
zorgen dat het binnen de eurozone blijft.
Bronnen: Der Spiegel, Die Welt, Bloomberg
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Turkije, de nieuwe supermacht
Visionair: Germen op 13 september 2011
Met een snel groeiende economie en bevolking ontwikkelt
Turkije zich in hoog tempo tot de spil waarom de Balkan en het
Midden Oosten draaien. Ook komt Turkije nu steeds meer in
islamistisch vaarwater. Wat zijn de gevolgen?
Het Ottomaanse Rijk op het toppunt van zijn macht.
Turkije in een notendop
Turkije bestaat uit Klein-Azië en een klein (3%) Europees deel.
Hiermee controleert het land de Zwarte Zee en hiermee
Odessa, de enige warmwaterhaven van Rusland. Alle
zeeschepen moeten door de nauwe Bosporus die het Europese
deel van Constantinopel van het Aziatische deel scheidt. De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van
Nederland, iets groter dan Frankrijk. De Turkse landbouwgrond is vruchtbaar en het land kent in de
dichtbevolkte kustgebieden een vochtig klimaat. De afwezigheid van machtige buurlanden in de directe
omgeving – Rusland uitgezonderd – en de totale controle over de Syrische en Iraakse watertoevoer maakt
de geopolitieke positie van Turkije benijdenswaardig. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht
procent per jaar. Ook het Turkse leger is goed bewapend en getraind, gezien de voortdurende burgeroorlog
in het oosten van het land tegen Koerdische vrijheidsstrijders van de PKK.
Ineenstorting Ottomaanse Rijk door religieus conservatisme
Turkije was het centrum van het enorme Ottomaanse rijk, dat zich in zijn hoogtijdagen uitstrekte van Mekka
tot de Krim en Marokko. Innovatie, in het Arabisch bida, is iets dat binnen de islam met afschuw wordt
bekeken, althans op religieus terrein. Omdat de islam een politieke religie is en welke verandering dan ook al
gauw botst met de verreikende invloed van de islam op het dagelijkse leven, is de islamiet geneigd
veranderingen met wantrouwen te bekijken. Niet voor niets is de grootste stroming in de islam, het
soennisme, gegrondvest op de soenna, letterlijk: ‗gewoonte‘ of ‗traditie‘, van de uitvinder van de islam,
Mohammed, en zijn metgezellen. Elke afwijking van deze soenna betekent een afwijking van het
ideaalbeeld, dus wordt met afschuw bekeken. De Ottomaanse heersers waren niet achterlijk en hadden
door, dat ze hun enorme rijk moesten moderniseren om niet verpletterd te worden door de ooit
achterlopende, maar technisch snel vorderende westerburen. Deze pogingen stuitten echter op fel verzet
van godsdienstgeleerden. Het Ottomaanse Rijk overleefde de Eerste Wereldoorlog dan ook niet.
Modernisering door Atatürk
Om die reden schafte de Turkse nationalist Kemal Atatürk de religieuze grondslag onder het Ottomaanse
Rijk, het kalifaat, af en veranderde Turkije in een etnisch homogene Turkse staat. Dat had als prettige
bijkomstigheid dat Turkije zo aanspraak kon maken op de grote gebieden waar Turkssprekende volken
wonen. Hoewel hij er funeste socialistische theorieën doorheen drukte, met vervelende gevolgen voor de
economie, legde hij wel de basis voor een moderne seculiere staat. Het Turkse onderwijs is goed opgezet
en levert zo het kader voor de fabrieken en bedrijven die nu Turkije snel laten groeien. Het invoeren van
Europese regels elimineerde voor een belangrijk deel de verlammende bureaucratie en corruptie die het
land tot dan toe hadden gehinderd. Ondernemingslust van de over het algemeen hard werkende Turken
deed de rest.
Erdogan steekt zijn bewondering voor het Ottomaanse Rijk niet onder stoelen of banken.
Erdogan, de nieuwe sultan
We hebben nu de situatie van een islamist die de teugels in handen heeft van een modern georganiseerd
land. Recep Tayyip Erdoğan beschikt nu over iets waar zijn Ottomaanse voorgangers alleen maar van
hebben kunnen dromen: een etnisch homogeen land, qua organisatie op westers niveau met een bloeiende,
snelgroeiende economie. Zeker vergeleken met de westerse buren Griekenland, Bulgarije en het naburige
Roemenië is het land er uitstekend aan toe. Anders dan in de Ottomaanse tijd, toen de welvaart werd
gegenereerd door een klein groepje handelaars, zijn de bronnen van welvaart nu over het hele land
verspreid. Ook heeft hij via de grote Turkse diaspora in West-Europa daar een grote invloed. Uiteraard zal
onder een islamistisch bewind de verkalking snel inzetten, maar dat moment is nog niet aangebroken.
Erdogan weet dat hij snel moet handelen.
Een historische kans
Turkije heeft tot nu toe intensief samengewerkt met het Israëlische leger. Beide hebben een seculiere
grondslag en een gemeenschappelijk probleem: de Arabische wereld.
Israël is nu echter niet meer nuttig voor de islamist Erdoğan, die van Turkije de overheersende grootmacht
wil maken in de regio. Vandaar dat hij de Turkse marine mee wil sturen met een nieuw Gaza-konvooi. Als
Israël buigt, dus het konvooi door laat gaan, betekent dit gezichtsverlies voor Israël en een enorme opsteker
voor Erdoğan. De machtsverhoudingen in de regio zijn dan definitief veranderd en het land kan meer
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chantage tegemoet zien. Grijpt Israël militair in, dan heeft Erdoğan een in islamitische ogen geldig excuus
om een koude of zelfs hete oorlog tegen Israël te beginnen en af te rekenen met zijn vijanden binnen het
seculiere leger. In beide gevallen rijst zijn ster als leider van de islamitische wereld.
Strategische positie van Israël steeds zwakker
Israël staat in toenemende mate alleen. De Amerikanen, hun voornaamste bondgenoten, hebben hun
handen vol aan binnenlandse problemen en de huidige Amerikaanse machthebber Barack Hussein Obama,
zoon van een islamiet, toont meer sympathie voor de islamieten dan voor Israël. Het landje kan een enkele
vernietigende slag uitdelen, maar is niet in staat een lange oorlog vol te houden. Turkije voert al veertig jaar
voortdurend oorlog. Europa is zwak en verdeeld.
Erdogan zal niet zo dom zijn Israël rechtstreeks aan te vallen – het zou dan wel eens slecht toeven kunnen
zijn in Constantinopel of Ankara voor de komende tientallen jaren – maar in het geopolitieke schaakspel zal
de invloedssfeer van Turkije steeds meer richting Israël oprukken. Het zal beginnen met kleine pesterijtjes,
te vergelijken met de raketbeschietingen vanuit Gaza. Denk aan Turkse marineschepen die voortdurend in
Israëlisch vaarwater rondvaren. Alleen als Israël bondgenootschappen sluit met landen die in hetzelfde
schuitje zitten – Griekenland, Cyprus en Armenië – zal het land de toenemende Turkse druk kunnen
weerstaan. De geschiedenis wijst uit dat het afnemen van de macht van de ene grootmacht en het
toenemen van die van de andere, een recept zijn voor oorlogen.
Turkije te groot voor de EU
Tegelijkertijd is de toenemende grootte van Turkije goed nieuws voor Wilders en anderen die Turkije buiten
de EU willen houden. Hoe machtiger en agressiever het land wordt, hoe minder geneigd de andere
Europese landen zullen zijn het land in de EU op te nemen. De vraag is echter of Erdogan nog wel lid van de
EU wil worden. Hij krijgt zijn zin wel op een andere manier.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/turkije-de-nieuwe-supermacht/

Illuminati kaartspel & 9/11 voorkennis
Door een kaartspel uit 1995, maar ook Hollywood films en TV-series zijn signalen afgegeven, die ver van te
voren verwijzen naar 9/11. Oordeel zelf. En onderzoek daarna wat Illuminati inhoudt. Je zou wel eens van de
ene in de andere verbazing kunnen vallen.
Op mijn nieuwe pagina ‗Illuminati Kaartspel‘ kun je vrij uitgebreide informatie over dit ‗spel‘ vinden, en wel vijf
delen omvattend:
BEWIJS dat het Illuminati plan, om op 9/11 aan te vallen, al ver vóór 1995 bekend was! En BEWIJS
dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen hebben gepland om onze
samenleving omver te werpen.
1 Deel 1: toekomstige catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminati Kaartspel – 9/11
Aanval voorzien. Deel 1 omvat negen spelkaarten van de ‗Illuminati New World Order‘ Game. Hoe kon de
uitvinder dit in 1995 al weten? Hoe wist hij van het precieze plan in de nabije toekomst? Waarom voorspellen
deze kaarten de verschijning van de antichrist en de Opname, de laatste twee gebeurtenissen van het
Illuminati plan in dit gedeelte?
2 Deel 2 omvat catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd, gebeurtenissen die reeds hebben
plaatsgevonden.
3 Deel 3 omvat gebeurtenissen, die op dit moment plaatsvinden, die de oude regering verzwakken, zodat de
nieuwe wereldregering gevestigd kan worden. Je zult verbaasd zijn wanneer je er achter komt, hoeveel
recente gebeurtenissen in onze samenleving zijn voorbeschikt om het nieuwe wereld dictatorschap te
vergroten, waarin de antichrist de controle zal hebben. Het is later dan je denkt!
4 Deel 4 omvat toekomstige catastrofale gebeurtenissen, die op het punt staan plaats te vinden. Het
einddoel is om de antichrist en zijn Rijk ten tonele te voeren, in al zijn aspecten. Herinner je, dat dit kaartspel
is ontworpen tussen 1990 en 1995, dus de maker wist al enkele tientallen jaren geleden van deze specifieke
gebeurtenissen! Dit kaartspel openbaart de laatste stappen tot het hoogtepunt van het Illuminati plan.
5 Deel 5: Natuurrampen gepland. Natuurrampen hebben de mogelijkheid om een natie met spoed uit elkaar
te trekken of te doen verwilderen! Gebeurtenissen, voorzegd in het Illuminati Kaartspel van 1995, staan klaar
om plaats te vinden.
Overige kaarten - Deze zullen nog volgen…
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=vD5FyB50VCk&feature=uploademail
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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