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Maandagmorgen briefing (Week 47/48, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 05-12-2011
Voor Angela Merkel, de Duitse kanselier die er geen probleem mee heeft haar
ambtswoning voor prive-feestjes van bankiers uit te lenen, gingen haar
collega’s iets te snel. Uiteindelijk gaat Duitsland natuurlijk akkoord met een
mega-quantative easing (bijdrukken) door de Europese Centrale Bank, en als
het moet komen de Euro-bonds er ook wel, maar eerst zal zoveel mogelijk
souvereine macht van Europese lidstaten richting het door de banklobby
gecontroleerde Brussel worden overgeheveld. Niet dat het schroeven aan EUverdragen of het instellen van een pan-Europese financiële “supertoezichthouder” iets verandert aan de fundamentele problemen in Europa, of de markt langer dan een paar
uur tevreden kan stellen, maar het is de “kans” die de crisis biedt om meer macht te verzamelen en
uiteindelijk Europa tot de neofeodale en neoliberale natte droom te maken van kapitaal en corporation. De
oligarische structuur van “democratie” die in de Verenigde Staten al lang openlijk heerst, nu toegepast op
Europa. Met “debt-servicing” als handboeien, is de “Euro-crisis” ondertussen een catalysator voor
democratie-afbouw geworden. Publieke eigendommen worden verpatst, vakbonden op een zijspoor gezet,
werknemerrechten voor niet-bestaand verklaard en wie bijzonder pech heeft, wordt al bestuurd door nietgekozen technocraten uit de financiële sector. Maar de uitvoering van de neofeodale agenda is slechts een
sub-plot in deze crisis. Terwijl de Amerikaanse FED met swaps de Euro nog over de kerst probeert te tillen,
kan eigenlijk niets meer de prijs voor risico op Europese obligaties (rente) meer stoppen.
Wat kost het Nederlanders als het rationele wordt gedaan en de schuldenberg gewoon niet wordt betaald (in
zoverre je nog over kosten kan spreken): Forti is bijvoorbeeld 155% van het BBP. Komt de vraag: hoe
kunnen banken nu in godsnaam meer troep op hun balansen hebben staan als complete landen bij elkaar
verdienen? Of anders, hoezo is het geld dat rondgaat in de “virtuele” economie een veelvoud van wat in de
“werkelijke economie” wordt omgezet? En hoezo wordt het een probleem om een fractie van dat geld uit te
lenen aan de “werkelijke economie” (de basisfunctie van een bank) als het in de “virtuele economie”
misgaat? Fractional Reserve Banking magie
Bankocratie
Dat in 2008/2009 de Amerikaanse Centrale Bank 16 biljoen dollar tegen vrijwel nul procent rente aan de
banksector “weggaf” en er alles aan deed om deze “bailout” geheim te houden, is ondertussen wel bekend.
Maar hoe corrupt het spel precies gespeeld werd, naast het feit dat hoge Amerikaanse politici tot op het
tandvlees over de zaak logen, blijkt als Goldman Sachs stooge en George W. Bush’ minister van Financiën
Hank Paulson domweg zijn hedgefund buddies zeer bruikbare informatie voor wat “voorkennis” toespeelde.
Iran
Zelfs het Witte Huis gaat de nieuwe ronde sancties, opgelegd door de Amerikaanse senaat, te ver. In
tegenstelling tot de Britten, ziet de regering Obama de boycott van de Iraanse Centrale Bank als een stap
richting het omhoogpompen van de olieprijs, iets wat de groot-importeur USA als laatste kan gebruiken. De
Amerikaanse (en Britse) stappen zijn de volgende zet in het strakker trekken van de strop rond Teheran. Na
de bestorming van de Britse ambassade in Teheran, in reactie op de genoemde sancties, zal nu ook de EU,
solidair met Groot-Brittannië meer betrekkingen met Iran op ijs stellen. Frankrijk roept zelfs haar
ambassadeur terug. De economische oorlog tegen Iran is in volle gang.
Zoals de asymetrische oorlog tegen het land in alle hevigheid te zijn losgebarsten. Explosies in steden met
Iraanse nucleaire industrie, nieuwe Stuxnet virussen en nu een neergeschoten Amerikaanse drone.
Syrië
Maar de weg richting Teheran loopt via Damascus. Na de ongekende sancties van de door soennietische
Golfstaten gedomineerde Arabische Liga, heeft Syrië nog slechts uren om waarnemers van de Liga toegang
te verlenen tot Syrië en de plaatsen van conflict. In concert isoleren EU, Turkije en de VS Syrië verder, terwijl
oorlogsbodems zich verzamelen voor de Syrische kust.
De situatie in Syrië is namelijk “too good to be true”. Op de vleugels van de “Arabische Lente” staat in
principe het enige regime dat een openlijk bondgenootschap met Iran heeft, en een belangrijke draaischijf is
voor groepen als Hezbollah en Hamas, op het punt in te storten. De Syrische bevolking kan daarom rekenen
op internationale “belangstelling” en uiteindelijk het inschakelen van het “responsibility to protect” (R2P)
principe. Dat niemand weet wat er precies in Syrië gebeurt, dat de meeste infomatie naar buiten wordt
gebracht door exil-groeperingen in London en Parijs, de binnenlandse oppositie in Syrië tegen buitenlands
ingrijpen is maar genoemde exil-groepen en buiten Syrië verblijvende oppositie schreeuwt om NATObommen, doet geen afbreuk aan de strategische “kans”. Of het feit dat het “free Syrian Army” eigenlijk niets
anders is als een collectie soennietische radicalen, aangevuld met huurlingen en werkelijk overlopers uit het
Syrische leger, die worden betaald en bewapend door VS, Israël, Saudi Arabië en Turkije.
Syrië is Libië 2.0 met het verschil dat China en Rusland R2P-resoluties van de VN met alle macht zullen
tegenhouden. Enter de Arabische Liga plus Turkije om een “no-fly-zone” uiteindelijk af te dwingen. De
instabiliteit in Syrië als bedreiging voor de grensregionen van Turkije en Jordanië lijkt genoeg om uiteindelijk
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een Turks/Arabisch ingrijpen mogelijk te maken. Daarmee is de weg vrij voor het eventueel inzetten van de
Amerikaanse en NATO hardware in de Middellandse Zee.
Dat de Middellandse Zee op het punt staat volledig onder NATO controlle te vallen, heeft schijnbaar alle
alarmbellen doen rinkelen in Moskou. Met Tarsus als belangrijkste “Russische” basis in de Middellandse
Zee, willen de Russen nu meer oorlogsbodems naar Syrië sturen. Ook ziet Rusland niets in een
wapenembargo tegen Syrië. Sterker, de Russen willen hun belangrijkste partner in het Midden Oosten snel
van meer wapens voorzien.
Pakistan
Het urenlang bombarderen van grensposten van het Pakistaanse leger door de NATO lijkt, deze keer, toch
werkelijk gevolgen te hebben voor het bondgenootschap en hun bezettingsmissie in Afghanistan. Nadat
NATO-troepen vanuit Pakistan beschoten werden, werden een aantal Pakistaanse bunkers door
gevechtsvliegtuigen opgeruimd. Na eerdere aanvallen op Pakistaanse troepen door de NATO sloten de
Pakistani’s voor onbepaalde tijd de bevoorradingswegen vanuit Pakistan voor de NATO af (waarna vele
tankwagens door opstandelingen werden afgebrand), en ook deze ronde van wat Pakistan “een
ogenschijnlijk opzettelijke aanval” noemt, stokt de benzineaanvoer voor de Pakistaans/Afghaanse grens.
En hoewel het Pakistaanse “protest” richting de NATO meestal niet echt serieus te noemen valt, hebben
eenheden van het Pakistaanse leger schijnbaar het groene licht gekregen om “zonder ruggespraak” terug te
schieten bij vijandigheden.
Ivoorkust
Na het overbrengen van de voormalige president van Ivoorkust Gbagbo naar het Internationale Gerechtshof
in Den Haag verklaart de partij van Gbagbo hun medewerking aan het “verzoeningsproces” in Ivoorkust stil
te leggen. De partij, FPI, ziet de uitlevering van Gbagbo als een “politieke ontvoering”. Tijdens de militaire en
politieke strijd om de macht in Ivoorkust gaven verschillende mensenrechtenorganisaties aan dat zowel de
troepen van Gbagbo als die van zijn tegenstander en zittende president Ouattara zich schuldig maakten aan
oorlogsmisdaden. De voor (cacao) corporations meer vriendelijke Ouattara werd uiteindelijk met hulp van
Franse- en VN-troepen aan de macht geholpen.
Somalië
Na Kenia heeft nu ook Ethiopië meer troepen richting Somalië gestuurd. Ethiopië, het land dat in 2006 met
ondersteuning van de Amerikaanse regering het land binnenviel maar na een rampzalige campagne in 2009
zich weer terugtrok, wordt door de West Afrikaanse landenbond IGAD daartoe zelfs opgeroepen, al is
Ethiopië zelf het meest dominante land binnen het verbond. De IGAD ziet ook een uitbreiding van de VNmissie AMISOM voor, met verhoging van het maximale troepen in Somalië (12.000) en uitbreiding van het
mandaatgebied tot heel Somalië.
Het offensief van Kenia binnen Somalië is voorlopig door het regenseizoen vastgelopen.
Climategate 2.0
Hoewel het zogenaamde “climategate 2.0”, de publicatie van een nieuwe batch email van verschillende
klimaatwetenschappers die aangeven dat de “wetenschap” vooral wordt gedreven door geld en macht,
vrijwel geen enkele aandacht krijgt en het verhaal een langzame dood sterft, zijn de betreffende emails niet
minder interessant. Ter lering en vermaak. Hier een handig Excel-tooltje om snel door het materiaal te
komen zonder te verdwalen.
Obama
Het is officieel. De bewierrookte Barack Obama is op dit moment de worst-ever Amerikaanse president sinds
“job approval” wordt gemeten.
Corpocratie USA
Je bent een mega-bank, verkoopt schrot derivaten en wed vervolgens tegen diezelfde beleggingsproducten.
Als je betrapt wordt betaal je een paar miljoen en klaar is de zaak. Dat ziet een Amerikaanse rechter nu
anders en wil een einde aan dit soort aflaathandel tussen Amerikaanse regering, banken en toezichthouder
SEC.
en.....slim verstopt in het nieuwe militaire budget, blijkt het Amerikaanse senaat Amerikaanse burgers, die
verdacht worden van terreur/terrorisme/iets met Al Qaida, in Amerika, zonder proces, voor eeuwig vast te
kunnen zetten. Obama is voorlopig tegen deze wel erg ver gaande wetgeving.
Tsja, en sommige politici laat het kapot maken van levens toch niet helemaal koud......
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_47_48_2011/rss
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Joris Demmink is er gloeiend bij!
24 november, 2011 | Auteur: mr. drs. Bou
Mr. Van der Plas heeft de verklaringen gepubliceerd van de getuigen tegen Joris Demmink. Deze zijn op
video vastgelegd en overhandigd aan het OM, dat na een lange aarzeling besloot om NIET over te gaan tot
vervolging van de criminele pedofiel die aan het hoofd staat van ons Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees, kijk, luister en huiver!
OM zegt ‘onmachtig’ te zijn onderzoek naar Demmink te openen
Het Openbaar Ministerie is van mening dat de aangiften van de twee Turkse mannen, die topman
mr.J.Demmink van het ministerie van justitie beschuldigen van verkrachting en seksueel misbruik
‘onvoldoende’ zijn. Volgens coördinerend officier van justitie rijksrecherche mr.J.van Zijl schiet het bewijs
voor een ‘officiële strafrechtelijke verdenking’ tegen zijn hoogste baas Demmink daarom tekort.
De bewijzen die mr. Van der Plas tegen Joris Demmink heeft verzameld, zijn zowel overvloedig als
schokkend. Twee Turkse jongens, Mustafa Y. en Osman B. hebben op video verklaard hoe ze zijn geronseld
door de Turkse politieman Mehmet Korkmaz. Ook deze verklaart op video hoe hij jongens ronselde voor
Joris Demmink. Beide jongens verklaren dat ze door Joris Demmink zijn verkracht. Een sluitender bewijs zal
men zelden vinden, maar volgens het OM schiet het bewijs tekort! Men beweert ook dat Demmink in de
jaren ’90 niet in Turkije is geweest, maar een onderzoek naar de reizen die de toenmalige directeur-generaal
Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken op staatskosten ondernam, kan pas volgen als
Joris Demmink wordt aangemerkt als verdachte. Zo is de cirkel weer rond en de beerput gesloten!
Identificatie verkrachtingszaak Joris Demmink
Bekijk video in groter formaat
Aan het hoofd van ons Ministerie van Veiligheid en Justitie staat een criminele pedofiel, een
kinderverkrachter die op kosten van de staat zwerfkinderen van straat laat halen om er zijn seksuele lusten
op te botvieren. Dat is niet alleen pijnlijk voor de kinderen die hier het slachtoffer van werden, maar het heeft
consequenties die veel verder strekken. Er hebben de laatste jaren nogal wat “gerechtelijke dwalingen”
plaats gevonden, waarbij opvalt dat bij een aantal van deze “dwalingen” de relatie met pedofilie werd
weggemoffeld. In de Deventer Moordzaak mocht een voor de hand liggende verdachte, Michel de Jong, niet
als verdachte worden aangemerkt. Het vermoeden dat De Jong ooit werkte als homo-prostitué, mag daarom
al helemaal niet worden uitgesproken. Naar zijn rol in de Deventer Moordzaak is geen enkel onderzoek
gedaan! In plaats daarvan werd de fiscaal jurist (de “boekhouder!”) Ernest Louwes veroordeeld, dit op grond
van gammel en vermoedelijk zelfs door het OM geconstrueerd bewijs. Louwes vecht nog altijd voor zijn
rehabilitatie. Dat er bewijzen worden geconstrueerd door het OM, blijkt duidelijk uit de zaak Baybasin, die
aan elkaar hangt van vervalste tapgesprekken. Niet alleen Baybasin, maar ook Robert Hörchner werd daar
het slachtoffer van. Hij werd strafrechtelijk vervolgd op grond van een zwaar gemanipuleerde telefoontap en
hoewel hij werd vrijgesproken, was na afloop van deze strafrechtelijke vervolging zijn bedrijf opgeheven
wegens gebrek aan orders. Toen Hörchner ging vechten voor zijn rehabilitatie, verzon het OM een eveneens
geconstrueerde aanklacht uit Polen. Daar werd een opgerolde wiet-plantage aan Hörchner toegeschreven,
waarop Hörchner 10 maanden lang in Polen in voorarrest zat. De kennelijke dader, de Nederlander Jeroen
van den Oort uit Vught, wordt nog steeds niet vervolgd en Hörchner vecht nog altijd voor zijn rehabilitatie.
Ook in de zaak Haalboom speelt homo-prostitutie een rol. Haalboom, een tengere man van in de vijftig, zou
de veel zwaardere en veel jongere Pim Overzier hebben vermoord, dit zonder hem te verwonden! Daarna
zou Haalboom hem in een mum van tijd hebben begraven in een bos dat bekend stond als homoontmoetingsplaats. Niet alleen moet Haalboom dan hebben beschikt over bovennatuurlijke krachten, maar
ook ontkende de CEAS dat die plek in het bos een homo-ontmoetingsplaats was. De plaats was volgens hen
slechts gelegen tussen twee homo-ontmoetingsplaatsen, die waren verbonden door een landweg. Het bos
langs de landweg was volgens hen geen homo-ontmoetingsplaats. Haalboom vecht nog steeds voor zijn
vrijheid. Veel erger is de zaak Marianne Vaatstra. Dit meisje van 16 werd op een gruwelijke manier verkracht
en daarna vermoord. Haar lichaam werd in een weiland gedumpt en de mogelijke daders, die woonden in
een naburig asielzoekerscentrum, werden pijlsnel weggesluisd. Op dat moment was Joris Demmink nog
steeds directeur Generaal Vreemdelingenzaken en als zodanig de hoogste verantwoordelijke voor het asielbeleid. De verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden, Harm Brouwer, kwam daarna
bovendrijven als een gewichtloze kwal. Hij werd Super PG, maar toen er stemmen opgingen dat hij
betrokken zou zijn bij de cover up van de zaak Vaatstra, trad hij af en ging stilletjes iets doen als Kort Geding
rechter in Amsterdam.
Een zelfde patroon zien we bij de huisarts uit Nuenen, Edwin ten W., die werd verdacht van de moord op zijn
vrouw, de Filippijnse Bebe Paña, maar slechts werd veroordeeld voor het bezit van kinderporno en het
verbergen van een lijk. Dank zij PR de Vries heeft deze zaak op dit moment landelijke bekendheid, maar PR
hoedt zich voor aanvallen op het OM en het Ministerie van Justitie. Edwin ten W. kwam al snel weer vrij,
terwijl hij vermoedelijk twee moorden heeft gepleegd. Maar in de wereld van pedo-porno is het een ons-kentons!
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Dit zijn slechts wat voorbeelden, maar het kan iedereen treffen! Een corrupte justitie is een schandvlek die
zich steeds verder uitbreidt. Zo is er ook nog het Chipshol schandaal, waarin criminele rechters namens de
staat een goed bedrijf kapot procederen, omdat het staatsbedrijf Schiphol daar voordeel bij denkt te behalen.
De proceskosten van de Staat zijn voor de belastingbetaler en de schade loopt voor Chipshol in de
miljoenen. Drs. J. Poot vecht nog steeds voor zijn recht en de rechtsstaat. Zijn boek: De Demmink Doofpot
staat hier!
De conclusie is onontkoombaar: aan het hoofd van ons ministerie van “Veiligheid en Justitie” staat een
criminele pedofiel, een perverse viezerik, een smerige kinderverkrachter. Het OM kan hem niet strafrechtelijk
vervolgen, omdat dan de hele beerput opengaat. Onze zogenaamde rechtsstaat stinkt, de stank is niet te
harden! Maar de politiek loopt met de neus in de lucht en negeert de stank omwille van het pluche. En
intussen zit Baybasin nog altijd in de gevangenis!
Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk moet worden vervolgd!
http://www.boublog.nl/24/11/2011/joris-demmink-is-er-gloeiend-bij/
Reactie

Er is nog een moeilijkheid Bou. Er zijn wel degelijk kamervragen geweest over het extreme
declaratiegedrag van Demmink en daaruit bleek dat hij geen onderliggende facturen overhandigde en
de bedragen niet onderbouwde met op zn minst een verklaring waar hij dat geld aan had besteed.
Bovendien zou hij, ivm zijn functie, jaja, regelmatig onder een andere naam reizen boeken naar het
buitenland voor besprekingen op hoog niveau. In feite werd toegestaan dat hij zich niet hoeft te
verantwoorden met als bijkomend voordeel voor hem dat hij op die manier administratief onnavolgbaar
is gebleken. Je vraagt je af waar de Rekenkamer blijft. Hoe dan ook, zo wordt het sowieso moeilijk
gemaakt, door wie dan ook, om bewijzen hier in Nederland te vinden voor zijn verblijf in Turkije. Ik schat
dat dat de reden is waarom het Openbaar Ministerie moeite heeft om het rond te krijgen, voorbijgaand
aan de verklaringen van de Turkse slachtoffers en deze politie-agent.

Joris Demmink: locus delicti
Verklaring van onze ‘Claus-getuige‘ steeds geloofwaardiger * ‘enige oplossing is ‘zelfmoording’ van Joris
Demmink’ * Insulindeweg en ‘dusedo’ ook in beeld in deze video
De video is gepost door R. Luitgaarden.
Volgens de cruciale verklaring van onze ‘Claus-bron’ kwam Demmink ook in het bordeel van Karel Maasdam
aan de Insulindeweg in Amsterdam. In deze video (mei 2002) is deze locus delicti uitgebreid te zien. De
getuige verklaarde: Dus ik heb Demmink op twee plaatsen ontmoet: bij van Roon thuis en in die Amstel
Club. Waarschijnlijk ook nog in de club op de Insulindeweg 106. Tevens verklaarde hij dat de genoemde
Karel Maasdam mede op basis van zijn verklaringen is veroordeeld en gaf hij twee 06-nummers van
rechercheurs die bij dat Rolodex-onderzoek betrokken waren. Maar er is meer. Altijd.
Wat te denken van ‘Ducedo’, een woord dat hij noemt als ‘code-naam’ voor de bekende porno-crimineel
Charles Geerts? In deze video komt dat woord ook voor als het productiebedrijf dat de pedo-video heeft
geproduceerd. Thans vinden we Dusedo (dus met een S) terug als verzendhuis voor gay seksartikelen.
Tenslotte is de naam ‘Hartjes’ explosief, de naam van de officier van Justitie die deze zaak in opdracht van
Demmink ‘doofpot’ in de video. Steeds weer komen de naam tegen als hard-core kindermisbruiker, al
noemen bronnen ook de naam ‘Hartsuiker’.
Intussen wordt er op deze site openlijk gespeculeerd over een liquidatie van
Joris Demmink als enig mogelijke uitweg uit deze nachtmerrie. Uit het bizarre feit
dat hij zijn termijn met twee jaar verlengd ziet -een explosief nieuwsfeit dat door
geen enkel medium is gebracht, al noemde Bas Paternotte (foto) het wel
Geenstijl- blijkt in elk geval dat Den Haag radeloos is over de kwestie. Hoe is het
anders te verklaren dat iemand met zo’n reputatie en over wie de meest bizarre
beelden en verhalen circuleren op internet een extra verlenging krijgt van zijn
termijn die zelfs ver uitsteekt boven wat gebruikelijk is? Bizar is ook dat er geen
concrete bron schijnt te zijn voor het bericht: geen persbericht van Justitie, niets.
En dan nog wat: is zo’n bizarre beslissing niet iets om voor te leggen aan de
tweede kamer? Zou er geen debat moeten komen over de verlenging van Demmink’s termijn?
Hoe diep Demmink is verweven met de Koninklijke familie blijkt uit deze posting van ‘Luser’ op deze site.
Merk daarbij op dat blijkbaar alleen kinderverkrachtende juristen bij het KH in beeld komen als adviseur
hetgeen opnieuw een sterke aanwijzing vormt voor de lange pedofiele geschiedenis van ons KH:
Demmink was degene die Beatrix en Claus geholpen heeft met de uitvoering van de “Whara’ [ Wet
herziening afstammingsrecht en regeling adoptie, onder tekend door Beatrix op 24 december 1997 op 't
Oude Loo.] m.b.t. tot prins Claus’ buitenechtelijke zoon Teary O’Hara met de Amerikaanse nationaliteit. Dat
maakt hem een belangrijke protégé van Beatrix, na de dood van Claus in 2002.
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Teary O’Hara [backgrounds] zelf had het in 1999/2000 al over geadopteerd zijn door de koninklijke familie.
Sinds die erkenning van afstamming ontkent Teary O’Hara zijn eigen koninklijke afkomst. Begrijpelijk
vanwege zwijgplicht. Feit blijft dat de wens van Claus door Beatrix is ingewilligd. Of de homofiele Teary
O’Hara ook in het testament van Claus werd genoemd is geheim gehouden. Dat hij uit de erfenis geld kreeg
is een vaststaand feit.
Dat verzoek tot erkenning moest binnen 3 jaar na ondertekening van de wet gedaan zijn.
Nu Demmink’s dienstverband met twee jaar is verlengd, wil dat eigenlijk zeggen dat Beatrix in 2013 aftreed
i.v..m. het 200 jarige bestaan van de monarchie. Officieel werd Willem I in 1815 koning. daarvoor was hij
soeverein vorst maar toen waren de Zuidelijke Nederlanden er nog bij.
door Micha Kat, Klokkenluideronline

Petitie Burgerinitiatief: Onderzoek Joris Demmink - Petitie
PETITIE
Wij
voorstanders van onderzoek naar Joris Demmink,
constateren
dat de huidige secretaris-generaal van justitie, dhr. Joris Demmink, al meer dan 14 jaar verdacht wordt van
kindermisbruik.
Ondanks eerdere Kamervragen zijn onze twijfels over de integriteit van Demmink nog altijd niet
weggenomen. Onderzoek is eens te meer wenselijk omdat diverse aangiftes niet serieus in behandeling zijn
genomen en het gerechtshof bewijs naast zich heeft neergelegd, waarbij de mogelijkheid niet kan worden
uitgesloten dat Joris Demmink ook de rechterlijke macht vanuit zijn positie heeft kunnen beinvloeden. Naar
onze mening is dit een zeer ernstige schending van de beginselen van een rechtsstaat.
en verzoeken
de Kamerleden tot het nemen van de volgende maatregelen:
1. Onderzoek in te stellen naar alle beschuldigingen tegen Dhr. Demmink.
Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te garanderen, zouden er minimaal 3, door ons aangedragen,
onafhankelijke journalisten in de onderzoekscommissie moeten zitten;
2. Dhr. Demmink per onmiddellijk op non-actief te stellen, tot het onderzoek volledig is afgerond;
3. Hogere straffen in te stellen voor ambtenaren, die overheidsmiddelen misbruiken of misdaden plegen.
Ambtenaren zijn een voorbeeld voor ons allen, misstappen zouden daarom minimaal dubbel zo zwaar
bestraft moeten worden.
Teken hier de petitie
http://sp00kje.nl/?p=9590

Red het internet - de druk werkt!
986,199 hebben getekend. Help ons te komen tot 1,500,000
Update: 8 december 2011
De stemming kan elk moment plaatsvinden, maar voorvechters van
vrijheid van meningsuiting binnen het Congres geloven dat een
wereldwijde schreeuw zal helpen. Eén van hen -- senator Wyden -- zal
'filibusteren' en elke stemming blokkeren door de namen op onze petitie
urenlang voor te lezen! Laten we voor 1 miljoen gaan!
Op dit moment bespreekt het Amerikaanse Congres een wet die het
mogelijk maakt om internet wereldwijd te censureren, met een zwarte lijst voor sites als YouTube,
WikiLeaks en zelfs Avaaz!
Met de nieuwe wet kunnen de VS internetproviders dwingen elke website te blokkeren op
beschuldiging van het overtreden van auteursrecht- of handelsmerkwetgeving, of zelfs wanneer
gebruikersactiviteiten naar de smaak van de staat te weinig in de gaten worden gehouden. Deze zwarte lijst
zal ons allemaal raken omdat veel webhosts en –hardware in de VS gevestigd zijn.
De stemming kan elk moment plaatsvinden, maar we kunnen iets doen om de nieuwe wet tegen te gaan.
Een aantal leden van het Congres maken zich hard voor vrijheid van meningsuiting en geloven dat een
wereldwijde oproep hun strijd versterkt. Laten we daarom een ongekende petitie bouwen met stemmen uit
alle hoeken van de wereld, waarin we Amerikaanse besluitvormers vragen het wetsvoorstel te verwerpen en
internetcensuur tegen te gaan. Klik hieronder om te tekenen en stuur de petitie aan zoveel mogelijk
anderen door -- onze boodschap wordt direct aan leden van het Congres overhandigd, nog voordat de
stemming plaatsvindt
http://www.avaaz.org/nl/save_the_internet/?cl=1426298794&v=11337
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Alert! VS Wetsvoorstel breidt detentie bevoegdheden wereldwijd uit!
FEMA detentie faciliteit
Dit is heel slecht nieuws en gaat duidelijk richting een staat van beleg (martial
law).
Alert ! TRAITORS In Senate PASSED detention Bill: 11/29/2011
http://www.youtube.com/watch?v=OJBukB283b4&feature=uploademail
National Defense Authorization Act (S. 1867)
http://1.bp.blogspot.com/- Ezkpgr3sUWI/TtX9DEHhhfI/AAAAAAAAEKE/iJ7fmFRYUkw/s1600/FEMA+kamp.jpg

29 november 2011 – WASHINGTON – De Senaat zal deze week stemmen over een door het Pentagon
uitgegeven wetsvoorstel, dat een radicale uitbreiding van onbepaalde detentie onder de Amerikaanse
regering zou kunnen inluiden.
Deze wet zou volmacht geven om de militaire macht te controleren om Amerikaanse burgers te arresteren
als terreurverdachten op Amerikaanse bodem en voor onbepaalde tijd vast te houden, zonder proces. De
bepaling in de National Defense Authorization Act zou tevens toestaan, dat de militairen iemand, die een
terrorisme verdachte is, naar de gevangenis te brengen - overal in de wereld! - zonder enige aanklacht of
proces.
De wereldwijde onbeperkte detentiebepaling, zonder aanklacht of proces, is S. 1867.
Het wetsvoorstel werd in het geheim opgesteld door de Carl Levin (D-Mich.) en John McCain (R-Ariz.) en
doorgegeven in een vergadering achter gesloten deuren, zonder ook maar een enkel gehoor.
Ik weet dat het ongelooflijk klinkt. Nieuwe bevoegdheden om het leger wereldwijd te gebruiken, zelfs binnen
de Verenigde Staten? Amerikaanse burgers en mensen die opgepakt kunnen worden op Amerikaanse of
Canadese of Britse bodem, en kunnen worden gebracht naar militaire gevangenissen voor onbepaalde tijd,
zonder dat hij of zij zelfs beschuldigd is van een misdaad! Echt waar? Is er iemand die denkt dat dit een
goed idee is? En waarom juist nu?
Dit gebeurt nu - in Amerika! Een wet, die is ontworpen om specifiek de grondwettelijke bescherming te
omzeilen, en één die ongetwijfeld zal worden gebruikt tegen het Amerikaanse volk om meer en meer toe te
werken naar de nationale politiestaat.
Having More Than 7 Days Of Food Makes You A Suspected Terrorist
http://www.youtube.com/watch?v=LwKxZfcEj-U&feature=uploademail
Senators Demand the Military Lock Up American
http://www.youtube.com/watch?v=JUcDL3K1Kd8&feature=uploademail
Spooks 4 Ep 9 rendition sequence
http://www.youtube.com/watch?v=3N1ls_HVfrM&feature=player_embedded
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com ; Sott.net
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Update 3 december 2011
'Onbeperkte Detentie' Wet aangenomen – Vrijheid is voorbij!
De wereldwijde onbeperkte detentiebepaling zonder aanklacht of proces - S. 1867 - is aangenomen!
Dit is alarmerend en betekent dat het leger wereldwijd kan worden ingezet, zowel binnen als buiten de
Verenigde Staten, om burgers op te pakken en over te brengen naar militaire gevangenissen voor
onbepaalde tijd, zonder beschuldiging van misdaad!
‘WAKE UP!' Je kunt ook duidelijk zien – naast alle andere berichten - dat Wereldoorlog 3 nu iedere dag zou
kunnen uitbreken! (http://www.eutimes.net/2011/10/russian-leader-tells-top-generals-prepare-forarmageddon/). Bovendien hangt onze wereldwijde economie aan een zijden draadje.
Onrust en massale rellen tegen de regeringen in alle landen van de wereld nemen toe. Ons geld staat op het
punt om waardeloos te worden... Dit alles maakt de wereld rijp voor de intrede van de Nieuwe Wereld Orde,
en zal de wereldleider, de antichrist, zich openbaren.
Jezus zei: Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden
zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. (Luk. 21:36)
URGENT ALERT!! SENATE HAS NOW PASSED S.1867...NDAA (Late on 121)
http://www.youtube.com/watch?v=Lh2QnXEc3RU&feature=uploademail
The Detention Bill Passed : The Republic is Over!! Alex Jones Friday Edition. : 12/2/2011
http://www.youtube.com/watch?v=nUx4gCS9xrE&feature=uploademail - Zie ook:
Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/11/alert-vs-wetsvoorstel-breidt-detentie.html
Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/08/profetie-van-een-90-jarige-oude-vrouw.html
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Internationaal Atoomagentschap ontmaskerd als Israëlische dekmantel
28 november 2011 - Door Gordon Duff
Afgelopen week zagen we in alle media hoe de verhalen over Iran's nucleaire programma konden
worden getraceerd naar de echte bron van herkomst.
Het Internationaal Atoomagentschap (IAA), dat er maar niet in slaagt de weg te vinden naar de enorme
nucleaire installaties in Dimona (Israël) , of zelfs maar te beginnen vragen te stellen over Israël's illegale
nucleaire arsenaal, heeft een - vervalst - rapport vol geruchten en verdraaiingen samengesteld.
Het IAA, een quasi-officiële groep, is in werkelijkheid een Israëlische inlichtingendienst, al lang geleden
geïnfiltreerd en overgenomen en een bron van propaganda en, vooral, een organisatie die ertoe dient Israël
te helpen zijn nucleaire arsenaal open en bloot te verbergen terwijl ze bewijzen fabriceren.
Om het duidelijker testellen: het IAA is feitelijk niets meer dan een clandestiene inlichtingenorganisatie die de
opdracht heeft een conflict uit te lokken tussen de VS en bepaalde Europese landen en Iran.
Het betreft een conflict waar uiteindelijk Rusland en China bij betrokken zouden kunnen raken, een conflict
dat is opgezet om de energiemarkt te manipuleren, munteenheden te laten crashen, wapens te verkopen en
verder alles te doen behalve de wereld veiliger maken.
Wanneer de IAA een rapport uitbrengt dat gebaseerd is op vervalsingen en verdraaiingen, en als we denken
dat dat gemakkelijk te bewijzen is, dan zijn de medewerkers van de IAA oorlogsmisdadigers en dienen ze
als strijders worden gezien indien er daadwerkelijk een conflict ontstaat, gebaseerd op hun bemoeienissen.
Inmiddels is bewezen dat Israël het bewijs in elkaar heeft gedraaid: 99% wilde veronderstellingen en 1%
samenzweringstheorie. Er is echter veel meer dat het grote publiek onthouden wordt.
De sprookjes over het verspreiden van nucleaire wapens, denk aan Irak en zijn massavernietigingswapens,
gaan tientallen jaren terug. Het zijn sprookjes die werden gefabriceerd op basis van Israëlische bronnen.
Bijna twee miljoen Irakezen lieten het leven aan de hand van deze sprookjes, en Israël beschouwt het
allemaal als een geslaagde inlichtingenoperatie. De Amerikanen lieten zich erdoor in de maling nemen en
startten een oorlog teen Irak in de veronderstelling dat er MVW's gevonden zouden worden. Zo gaat althans
het verhaal...
"De VS vielen Irak binnen op basis van Israëlische inlichtingen die stelden dat Saddam drie kernwapens
had, gestolen wapens, verkocht op de zwarte markt.
In werkelijkheid zat Israël achter de persoon die onderzoeksjournalist Peter Eyre vernoemde, een van de
tussenpersonen in de Iran Contra-affaire die de drie kernwapens doorsluisde naar Israël"
Een van die drie kernwapens - een feit volledig genegeerd door de IAA - ontplofte in 2009 in Noord-Korea,
en was geheel identiek aan de Zuid-Afrikaanse/Israëlische wapens [waar Eyre aan refereert].
Met identiek bedoelen we dat het uranium werd geproduceerd in dezelfde fabriek van erts uit dezelfde mijn
in een bom gefabriceerd in dezelfde werkplaats.
Alleen Israël kan Noord-Korea zijn enige succesvolle kernwapen hebben verkocht, een ander spoor is er
niet, zeker niet van Hizbollah.
Er zijn ook andere wapens, wapens aan Israël gegeven of verkocht, opgedoken in Noord-Korea:
Amerikaanse clusterbommen, Duitse onderzeeërs, allemaal toevertrouwd aan Israël voor hun
zelfverdediging, maar - net als in de Iran-Contra-affaire - verkocht op de zwarte markt.
Het is daarom tijd om te erkennen dat Israël het centrum is van de internationale zwarte wapenmarkt.
Sindsdien verzint Israël, wetende dat ze ze zelf hebben, doorlopend verhaaltjes over de drie vermiste
kernwapens, over hoe ze aan boord waren van de Gaza Flotilla, of de eerste leugen dat Saddam ze had, ze
in drie ambulances naar Syrië vervoerde, ze daar aan Hizbollah gaf, die ze onderbrachten in de
röntgenkamer van een ziekenhuis om ze uiteindelijk in te zetten tegen Israël.
Meerdere keren heeft Israël geheime waarschuwingen afgegeven voor terreuraanslagen waarbij deze
vermiste kernwapens zouden worden gebruikt.
Dit is een van de manieren waarop ze ervoor hebben gezorgd dat de Westerse machten hun daden van
openlijke piraterij in het oostelijk deel van de Middellandse Zee over het hoofd hebben gezien.
Ze leggen het uit dat ze Gaza blokkeren, maar zeggen tegen Washington, Londen en Parijs dat ze denken
dat er een nucleaire dreiging bestaat. Wanneer komt het moment dat ze een keer teveel tranen met tuiten
hebben gehuild?
Laten we eens kijken naar deze wapens en het voortdurende gebruik van gefingeerde Israëlische
inlichtingen, die via het spionagenetwerk AIPAC linea recta bij de hoogste niveaus van de Amerikaanse
regering terechtkomen. Ze stelen niet alleen geheimen om ze aan de Russen de Chinezen te verkopen, ze
'planten' ze ook.
Zesduizend dode Amerikaanse soldaten kunnen worden toegewezen aan Israël, net als de 500.000
gewonden en invaliden, allemaal vanwege de Strijd tegen de Terreur, een strijd volledig georkestreerd, een
nepjacht op gestolen nucleaire wapens en he grote mysterie achter de aanslagen van 11 september,
waarvan insiders nu weten dat het een terroristische aanslag betrof van Israël op de VS, op Amerikaans
grondgebied.
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De website Wikispooks zet het allemaal heel mooi en duidelijk op een rijtje. Hoewel niets aan het verhaal
mooi is is het tien jaar later wel allemaal heel duidelijk.
Achter de beweringen van Wikispooks liggen tonnen hard bewijs, dat al tien jaar wacht op een grand jury, op
een echt onderzoek of zelfs maar een civiele zaak, op een podium waar de waarheid een stem kan krijgen.
Tot nu toe is zoiets onmogelijk gebleken in de VS. Tijdens deze periode zijn miljoenen Amerikanen - vroeger
'links' of 'rechts' - erachter gekomen dat de VS een politiestaat zijn geworden. ·Wall Street· krijgt de schuld,
maar Wall Street is maar een dekmantel.
Een nadere inspectie van hoe de zaak van de vermiste kernwapens niet alleen werd geheim gehouden maar
ook gebruikt om oorlogen te starten, brengt Israël in beeld als medesamenzweerder met Wall Street - op zijn
minst.
We vinden de Israëlische vingerafdrukken overal: spionage, nucleaire proliferatie. 11 september, 7/7 in
Londen. Ze zijn ook de drijvende kracht achter de financiële crisis.
Nu geeft het verhaal van de vermiste kernwapens, in samenhang met Israël's fanatieke pogingen om de VS
richting een aanval op Iran te duwen en onze aanwijzingen dat Israël betrokken was bij de uitvoering van 11
september en 7/7 ons redenen om te vrezen dat Israël plannen heeft om een nucleaire terreuraanslag te
plegen in de VS.
Het zou de evidente reactie zijn op het falen van het laatste IAA-rapport.
De laatste echte aanval op de VS vond tien jaar geleden plaats en Israël loopt toenemend gevaar dat zal
worden aangetoond dat ze erbij betrokken waren, en dat dat binnenkort op bredere schaal bekend gemaakt
zal worden. Meer mensen binnen de gevestigde media dan u vermoedt weten dat Israël betrokken was bij
11 september.
Daar komt bij dat - zoals het 'microfoon-incident' aantoonde - de Amerikaans-Israëlische verhoudingen en
algemene anti-Israëlsentimenten in de VS sinds de dagen van Richard Nixon niet meer zijn geweest wat ze
nu zijn.
Vorige week vond VT, terwijl ze het IAA-rapport onderzochten, gedocumenteerd bewijs van een kernwapen
dat in 1991 naar de VS werd gestuurd en vervolgens uit de inventaris verdween:
 er werden 10 kernwapen gebouwd, uiterst illegale nucleaire proliferatie door Israël, die alleen al voor de
VS een reden zouden moeten zijn Israël te ontwapenen,
 1 kernwapen werd op 22 september 1979 getest, hoewel de VS beweerden dat hun VELAsatellietsysteem die dag niet werkte - net als NORAD faalde op 11 september... ·
 3 kernwapens werden vanuit Durban (Z.A.) overgebracht naar Oman, gekocht door Maggie Thatcher en
dan gestolen. Een ervan explodeerde in 2009 in Noord-Korea. Was dat een van de drie vermiste
wapens? Israël beweerde dat Irak die wapens had. Dat was de reden dat Irak werd aangevallen, en de
reden dat Dr. David Kelly werd vermoord.
 6 kernwapens werden naar de VS overgebracht in 1991 om uit elkaar gehaald te worden, en dan
gebeurde er iets raars.
 Er wordt openlijk toegegeven dat vijf van die zes zijn uitgeladen in Chicago, geen zes. Anderen (gelekte
documenten, sommige via Wikileaks, andere via nieuwsmedia) hebben het over vijf bommen. Dat
betekent niet alleen dat één van de zes bommen vermist wordt, maar ook dat die zich in de VS bevindt.
Dan kregen we een jaar geleden dit verhaal, dat nu beter te begrijpen is
Er is nog een verdacht overlijden in de VS, en er was de inval in een meubelopslagplaats in Indiana.
We hadden geen idee dat ze al negen jaar op zoek waren naar wapens die al negen jaar in de VS waren. Ik
weet zeker dat die zoektocht is gedwarsboomd door de machtige lobby in Washington, om de betrokkenen
te beschermen.
Er zijn een hoop dingen die je kunt verliezen: autosleutels, zonnebril, een contactlens. Maar een
atoombom...?
Daarom probeert men de geschiedenis te herschrijven, de geschiedenis van een 13,2 kiloton onderdeeltje
ervan, dat nog steeds even dodelijk is als op de dag dat het werd gebouwd door Israël, zijnde een van hun
vele overtredingen van de regels van de IAA en een schending van verschillende verdragen met de VS over
de militaire en financiële hulp van de Amerikanen. De verkoop van een atoombom door Israël aan NoordKorea wordt door de IAA en door de media volledig genegeerd. Vreemd, want het feit dat Noord-Korea in
2009 een Israëlische atoombom tot ontploffing bracht is helemaal geen geheim meer.
Goed, drie van de tien bommen werden gekocht door Brittannië, een schandaal dat uiteindelijk leidde tot de
dood van Dr. Kelly, en tot de aanstelling van David Cameron als premier vanwege zijn rol in dit hele spel
jaren geleden - iets waarmee hij wellicht gechanteerd wordt.
De journalist Eyre schrijft hierover "Het lijkt vrij voor de hand liggend waarom Israël met niets anders bezig
lijkt dan het terugvinden van de gestolen wapens, en het lijkt ook overduidelijk dat de regeringen van de VS
en Brittannië zich evenveel zorgen maken, maar het verlies niet kunnen toegeven, omdat dat vroegere en
huidige vooraanstaande politici in verlegenheid zou brengen, waaronder onze huidige premier David
Cameron."
Volgens onze gegevens blijken vijf van de zes naar de VS verscheepte Zuid-Afrikaans/Israëlische bommen
in Chicago te zijn ontmanteld.
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Er verdween er één, waardoor in totaal vier van de tien bommen uit 1979 vermist zijn. Eén is vrijwel zeker in
de VS 'verstopt'; een van 13,2 kiloton, die geen onderhoud nodig heeft en ook vandaag nog zou
functioneren.
Het zijn primitieve bommen, zonder veiligheidsmechanisme, zonder het probleem van tritiumverval - simpel,
smerig en vernietigend.
Elke terrorist kan ze tot ontploffing brengen, of men kan eenvoudig laten lijken alsof een terrorist het heeft
gedaan - iets wat natuurlijk van veel grotere waarde is dan een echte terreuraanslag.
Net als het geval was met 11 september zal geen enkele echte of denkbeeldige - hetgeen de meeste zijn terreurorganisatie de aandacht van een tiental dodelijke Raptor-drones en het Amerikaanse netwerk van
spionagesatellieten op zich willen vestigen.
De enige logische verklaring zou zijn dat dit in scene wordt gezet door een land of een groep die
verschillende manieren heeft gevonden om zijn voordeel te doen met gesimuleerde aanslagen.
Tot de beweegredenen rekenen we dingen als het verkopen van Afghaanse heroïne of het stelen van olie,
misschien zelfs het aan de man brengen scanners voor luchthavens, bomdetectieapparatuur of de
afleidingsmanoeuvre gebruiken om het wereldwijde economische systeem te plunderen.
In de begindagen van de 'strijd tegen het terrorisme' noemde de BBC Al Qaeda "nep", omdat ze wisten dat
het de melkkoe was van de Mossad, CIA en MI-6:
Sinds deze uitzending heeft de BBC alle bewering uit deze documentaire teruggetrokken en
tegengesproken. Het bovenstaande filmpje is natuurlijk een waanvoorstelling...
Even terug naar Peter Eyre en zijn verhaal over de aankoop door de Britten van drie van de tien bommen
van 1979, en de verdwijning van de bommen naar de zwarte markt. Eyre bewijst dat deze Britse politieke
samenzwering is uitgegroeid tot een wereldwijde veiligheidsnachtmerrie.
"Thatcher zond toen (1991, Cameron was 25 jaar oud) haar lakei David Cameron naar Zuid-Afrika samen
met de enige technische man die beschikbaar was (niemand minder dan Kenneth Warren). Andere
betrokkenen waren David Wilshire en verschillende andere vooraanstaande regeringsleden. We kunnen er
waarschijnlijk van uitgaan dat ook mensen als Lord McAlpine, Peter Lilley, Alan Clarke en Ken Clarke erbij
betrokken waren, net als wijlen Dr. David Kelly.
U moet begrijpen dat dit bijna een privéovereenkomst was, waarbij vele politici betrokken waren, en enkele
van hen aandeelhouders waren in de illegale aankoop van kernwapens. We hebben het hier over een
extreem riskante onderneming, met weinig beveiliging voor de wapens, aangezien alles in het grootste
geheim moest worden uitgevoerd.
Zoals we al weten slaagde David Cameron er in voor zijn mentor Maggie Thatcher een deal af te sluiten voor
drie atoombommen. Die werden overgebracht naar Oman, waar ze in een private opslagplaats werden
ondergebracht, waar ze uiteindelijk werden gestolen door de wapenhandelaar John Bredenkamp, die de
wapens verkocht aan Brittannië, ze vervolgens van de Britten stal en ze op de zwarte markt verkocht.
Korte tijd later verscheen er een bedrag van 18 miljoen pond in de boeken van de Conservatieve Partij, waar
tot op de dag van vandaag geen verklaring voor is gegeven.
Veel mensen hebben hun vermoedens over wat er allemaal gebeurde, maar niemand durft echt door te
vragen. Voor de gemiddelde burger zijn vermiste kernwapens iets voor Hollywood, niet voor de realiteit.
De werkelijkheid toont echter een netwerk van systematische misleiding, vermiste kernwapens, verkochte
kernwapens, geheime nieuwe nucleaire technologie die wordt getest in Irak en Afghanistan.
In een onthulling die vrijwel niets betekent voor mensen die niet op de hoogte zijn gebracht, hebben we dus
een vierde kernwapen dat vermist wordt toegevoegd aan de drie die aan Thatcher werden verkocht. Deze
vier wapens hebben de inlichtingendiensten over heel de wereld aangezet tot een wilde en vaak blinde en
misleide jacht.
Wanneer u het gevoel heeft juist door een spiegelwand een andere wereld te zijn binnengestapt; neem het
maar van mij aan dat deze echt is en de andere een droom.
In het verhaal van Eyre, een voormalige Britse ambtenaar, is ook de vroegere Britse premier Tony Blair op
de hoogte van de vermiste kernwapens. Het is daarom dat het onderzoek van de Commissie Chilcott niets
dan een grote doofpotoperatie was voor de manier waarop niet één maar drie Britse premiers wellicht
betrokken zijn bij het "verkeerd opbergen" van kernwapens en de winsten ervan gebruikten als witgewassen
campagnefondsen.
Elk spoor in de gevestigde media loopt dood. In mei 2010 verscheen er in de Guardian een artikel over
pogingen van Israël om kernwapens aan Zuid-Afrika te verkopen. Wat de Guardian echter 'vergat' te
vermelden was dat Israël met Zuid-Afrika overeen kwam om zijn eigen technici de beschikking te geven over
het zwaar beveiligde onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Pelindaba. Daarna kwam er niets meer.
Documenten die VT in handen kreeg wijzen meerdere kanten uit. Ze bevestigden de moord op Dr. David
Kelly. Ze legden een link tussen Cameron en Kelly en tussen Kelly en de vermiste Zuid-Afrikaans/Israëlische
kernwapens.
De verkoop aan Noord-Korea werd in de schoenen geschoven van John Bredenkamp. We hebben geen
bewijzen die Bredenkamp in verband brengen met Noord-Korea, maar we kregen wel een plausibel scenario
in handen waarin geld van de verkoop via Bredenkamp bij de verkiezingscampagne van Blair terecht komt.
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Daarvandaan leidt een spoor naar bronnen binnen het Britse Ministerie van Defensie, die zeiden bewijzen te
hebben dat Blair wist van de verkoop aan Noord-Korea.
De documenten die dienden als bewijs kreeg men in handen bij een politie-inval in Derbyshire, maar werden
de Commissie Chilcott onthouden. Daarmee had men Blair voor de strafrechter kunnen brengen. Schijnbaar
iedereen die te dicht bij Blair en de rol van Israël op de nucleaire zwarte markt in de buurt kwam, liet het
leven door een stapvoets auto-ongeluk of kreeg een hartaanval tijdens het lopen van een marathon.
Vandaag kan zoiets alleen maar wanneer het IAA direct onder bevel staat van de daders in Tel Aviv. Net als
met elk onderzoek, zelfs naar terroristen die geacht worden bondgenoten te zijn, helpt het dat men vrij is om
sporen op te volgen en de bewijzen te verwerken.
Het is geen goede zaak dat velen op posities met macht en geld het "spel van de lange adem" - gesimuleerd
terrorisme - zien als iets positiefs voor de gewenste chaos en de uitgedokterde theorie van permanente
oorlogsvoering. Hun geraffineerde 'modellen' van de gebeurtenissen op het wereldtoneel hebben namelijk
maar één doel: het overleven van hun kleine groepje en een hoop ellende voor de massa.
Jaren geleden vond Osama bin Laden 116 Stinger-raketten in een opslagplaats in Peshawar, Pakistan. Hij
belde de CIA met de vraag om vrachtwagens te sturen en ze op te halen. Indien Amerika's "trouwste
bondgenoot" een of meerder van die raketten in handen had gekregen hadden we wellicht al meerdere
keren een vliegtuig in een achtertuin zien landen. Fox News zou hebben gemeld dat Osama bin Laden het
had gedaan, of Pakistan of Iran.
Dit raadspelletje, waarbij men altijd volledig verkeerd raadt, zal niet zo heel lang meer duren.
***
Dit is een verkorte versie van 'IAEA Exposed as Israeli Spy Front'
Vertaling©: Arjan Plantinga
http://www.zonnewind.be/internationaal-atoomagentschap-iaa-iaea/iaa-ontmaskerd-als-israelischedekmantel.shtml

De wetenschap achter de Maya aftelling naar 2012
Geplaatst door verborgennieuws
De Dresden Codex van de Maya bevat de geheimen van de zonnevlekken cyclus, waarover onze moderne
astronomen nog weinig weten! De conclusies die volgen, zijn nog opzienbarender. Op een zeker moment,
als het magnetisme van de zon een cruciaal punt bereikt, dan wordt het oppervlak van de zon geteisterd
door immense stormen. Dit zal een super catastrophe op aarde veroorzaken, ongekend.
Daarnaast maakten de Maya super preciese berekeningen van de omloop van de aarde om de zon. Zij zijn
zo nauwkeurig, dat zij onze huidige waarden overtreffen. Compleet verbijsterd door deze ontdekking, kon
Patrick Geryl niets anders doen dan erkennen dat deze oude gegevens exact zijn, en toegeven dat ons eind
onvermijdelijk is. Wat hij ontdekte is ongelofelijk schokkend en zo cruciaal belangrijk, dat het ieder aangaat
zonder uitzondering. Hieronder vind je een paar links naar Patricks werk:
http://tallbloke.wordpress.com/2011/03/05/patrick-geryl-the-sun%e2%80%99s-ele…
Bron: goto2012.nl

Geen bezwaar tegen euthanasieteam
AMSTERDAM – Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) heeft geen
bezwaar tegen speciaal opgeleide euthanasieartsen die aan huis komen.
Foto: ANP
Ook mogen artsen patiënten die euthanasie willen, doorverwijzen naar een
speciale kliniek. Dat heeft Schippers woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.
De Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) pleitte eerder deze maand
voor ambulante teams die mensen met een doodwens aan huis kunnen helpen. De
NVVE stelt dat de meesten met een doodswens thuis willen sterven.
Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld omdat artsen gewetensbezwaren hebben. Eerder bepleitte de vereniging al
een euthanasiekliniek. Schippers schrijft dat er geen wettelijke bezwaren zijn tegen euthanasiekliniek of
tegen ambulante euthanasieteams. “Echter mag het niet zo zijn dat het bestaan van een levenseindekliniek
of ambulant team ertoe leidt dat artsen bij een verzoek om levensbeëindiging eerder geneigd zijn door te
verwijzen naar een dergelijke kliniek of team”, vindt Schippers. Euthanasie kan het beste worden gepleegd
door een arts die de patiënt al langer kent.
De Tweede Kamer debatteert woensdag over euthanasie. Met name bij de christelijke partijen bestaan grote
bezwaren tegen de initiatieven van de NVVE.
Bron: ANP/ Nu.nl
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Duitse regering informeert over bestaan chemtrails! Wanneer volgt België dit voorbeeld?
24 november 2011
Geachte,
De Duitse regering informeert haar bevolking sinds vorige maand op internet over chemtrails :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ogp44qKfGts
Hier zijn de links naar de documenten :
http://www.bmbf.de/pubRD/infographik_climate_engineering.pdf en http://www.bmbf.de/de/8493.php
Het wordt verklaard als onderdeel van geo-engineering, nl. het bewust ingrijpen in het functioneren van de
Aarde en als een onschuldige methode om klimaatverandering tegen te
gaan :
 straling van de zon tegenhouden
 CO2 in de atmosfeer reduceren
Hierdoor zou de Aarde minder snel opwarmen en zou het broeikaseffect
verminderen.
Op haar website erkent het ministerie dat de maatregelen niet zonder
risico zijn en dat sommige vragen vooralsnog onbeantwoord blijven. Ook
wordt duidelijk dat chemtrails slechts een klein onderdeel zijn van de
ingrijpende maatregelen die effect hebben op grootschalige systemen op
Aarde. Wetenschappers zijn bezorgd dat de chemicaliën die wereldwijd
worden verspreid kunnen leiden tot serieuze aandoeningen.
Vorig jaar werd op 27 oktober op de Nagoya-conferentie over biodiversiteit door 193 landen ( USA
uitgezonderd !) een moratorium onderschreven om te stoppen met geoengineerings-experimenten. Een
vodje papier zonder het minste belang of gevolg , zoals we dat van de VN gewoon zijn !
Conclusie
Wat verontruste burgers zoals de Belfort-group nu al jaren onder de aandacht wil brengen en wat steeds
werd weggelachen als 'complottheorie' wordt nu officieel toegegeven en kan dus niet meer ontkend worden :
we worden besproeid
met onbekende stoffen
door onbekende vliegtuigen
in opdracht van onbekende instanties.
Dit alles gebeurt zonder dat hierover een democratische inspraak of besluitvorming is geweest en vooral ook
zonder dat op een objectief-wetenschappelijke wijze de impact hiervan is onderzocht.
Nu is het Duitsland dat dit fenomeen officieel toegeeft. In het verleden waren het andere grote landen als
USA, Rusland, UK en China. Wij roepen politiek en pers op om de nodige aandacht aan dit fenomeen te
besteden dat crimineel is in alle betekenissen van het woord :
* het druist in tegen alle milieuwetgevingen (burgerlijk misdrijf)
* het komt neer op het toebrengen van slagen en verwondingen (strafrechterlijk misdrijf)
* het is een misdaad tegen de mensheid, de dieren en de natuur
Vanuit verontwaardigd verzet ,
Peter Vereecke, Hooiwege 20 - 9940 Evergem
PS Voor alle duidelijkheid: over dit fenomeen gaat het, dit is ook nu op dit moment in de lucht te zien.

Man voor rechter omdat hij trambestuurster verwijt dat ze blank, vrouw en niet-moslim is
maandag 28 november 2011 om 17u16
(Belga) Een 42-jarige Gentenaar moet zich morgen voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden
voor een inbreuk op de anti-discriminatiewet, omdat hij een trambestuurster verweet dat ze blank, vrouw en
geen moslim was. De man weigerde daarna ook om door een vrouwelijke agente behandeld te worden.
De feiten deden zich voor op 30 mei vorig jaar op een tram van De Lijn aan het station Gent-Sint-Pieters. De
42-jarige man werd om onduidelijke reden agressief tegen de trambestuurster. Hij schold de vrouw uit en
verweet haar dat ze blank was. De man zou ook aanstoot genomen hebben aan het feit dat ze een vrouw
was en dat ze geen moslim was. De andere passagiers op de tram waren getuige van de feiten. De politie
kwam ter plaatse, maar de verdachte weigerde om door een vrouwelijke agente behandeld te worden. Van
het incident werd een proces-verbaal opgemaakt. De man kreeg uiteindelijk een minnelijke schikking
voorgesteld, maar omdat hij die weigerde te betalen, komt de zaak nu voor de strafrechter. (KAV)
http://www.knack.be/belga-algemeen/man-voor-rechter-omdat-hij-trambestuurster-verwijt-dat-ze-blankvrouw-en-niet-moslim-is/article-4000011233761.htm
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Claus centraal in Demmink-gate
Steeds duidelijker wordt wat er werkelijk aan de hand is in ons land * politiek en media
in complete gijzeling van koninklijk huis * demmink heeft leverage via claus en
misbruikte met hem kinderen bij frits salomonson * lees ook de serie clausgate
Breaking: vader van prins Claus pleegde op afschuwelijke wijze zelfmoord * zelfs dit
mocht niet naar buiten komen
“Die biografie van Claus komt er nooit. Never. Daar hangt een beerput onder die die
van Bernhard doet verbleken”. Aldus sprak NIOD-historicus Gerard Aalders ooit tegen
Micha Kat. Onderwerp van gesprek waren de perikelen rond de ‘officiele’ biografie van
Bernhard die er ook maar niet wil komen -en ook nooit komt natuurlijk. Ons koninklijk
huis is inmiddels zo verdorven en corrupt geworden, dat er niet eens meer
biografieen kunnen worden gepubliceerd. Eerder lieten we op deze site een getuige aan het woord die
Claus heeft gezien in de ‘martel-kelder’ van Oranje-advocaat Frits Salomonson. Thans ontvangen we via de
‘Belgische band’ meer info over Claus die het bestaande beeld opnieuw bevestigt. Hieronder publiceren we
een email van de Belgische professor DeLiefde aan Hans Holtrop, een van de mensen die ook onderzoek
doet naar Demmink en ook voorkomt als bron in De Demmink Doofpot [productie 12]:
Beste Hans,
Ik kom terug op jouw bericht inz. de misstanden in ons rechtssysteem met de
viezerik Demmink aan top, waarin ook Prins Claus zich zou hebben misdragen.
Een zeer goede bekende van mij, Secretaris Generaal van de NATO, zei destijds
tegen een Belgische journalist (Ateriens, waarschijnlijk onjuist geschreven en is
inmiddels overleden) en dat zei hij off the record: “Claus heeft een bedenkelijke
levenswandel”. Daar weet ik details van die mijn kennis van hoge kringen binnen
de Belgische overheid had vernomen, want Claus ging ook stappen in België.
Deze uitspraak van mijn kennis werd gelijk in de Belgische media gepubliceerd en daarna overgenomen in
Nederland. De dag zelf van publicatie in Nederland werd Claus weer in een speciale kliniek opgenomen. Hij
zal gedacht hebben: “Nu wordt het deksel van de beerput gelicht.” De opdracht van de geneesheren, en dat
weet ik van mijn kennis, was om er vooral op toe te zien dat Claus geen zelfmoord pleegde.
Claus was een gefolterde ziel, want in de Hitlerjugend waarin hij zat, was pedofilie schering en inslag. De
akela’s in lederhosen die konden er wat van! Het schijnt dat in die kringen de Hitlergroet is geboren. Dus
voor de mens Claus van Amsberg kunnen we een zekere clementie tonen. Op zijn minst kunnen we zeggen
dat de keuze om met hem te trouwen een minder gelukkige was, terwijl Juliana wist dat zijn vader met een
jachtgeweer zijn hoofd eraf had geschoten. Daarover heeft ze advies ingewonnen bij een professor om te
weten of dat erfelijk is. De professor heeft toen gezegd: nee hoor. Zeker is dat het niet erfelijk is nadat zijn
hoofd eraf werd geschoten. De professor had moeten antwoorden dat in dat specifieke geval hij geen
oordeel kon vellen, maar dat het waarschijnlijk is dat zo’n daad traumatiserend werkt op de kinderen die in
veel gevallen toch achter de waarheid komen.
Baron Wim de Kempenaer (oud-directeur van Enschedé & Zn), heeft nadat hij de
uitspraak van mijn kennis had gelezen, toen een briefje naar hem geschreven
met de mededeling dat gezien deze vreselijke uitspraak hij hem een jaar lang niet
wilde spreken of zien. Ik ben toen naar hem toegegaan en verteld wat de
werkelijke achtergrond was van die uitspraak, waarop Wim de Kempenaer
antwoordde: “Ik heb Claus destijds in New York voor de lunch uitgenodigd en heb
daar toen niets van gemerkt.” Daarmee was het gesprek uit. Jammer van de
benzine die ik had gebruikt om naar zijn statige woning in Aerdenhout toe te rijden.
Hieronder een interessant artikel van Dr. Hubert Luns in het Engels en Nederlands (zie ook bijlagen) over
het verband tussen kindermishandeling en zelfmoord. Wat hier vooral uit blijkt is dat gruwelijkheden een
lange traditie hebben binnen de mensheid en dat we ons niet moeten wijsmaken dat zoiets in Nederland niet
kan, ons nette keurige beschaafde maar o zo hypocriete Nederland.
De introductietekst op internet luidt: Heidendom onder de dekmantel van bandeloze ontucht. We willen
gewoon niet weten dat er kinderen worden verkracht, gemarteld en misbruikt, laat staan geofferd. De hemel
lijkt van ijzer, maar kunnen wij God aansprakelijk stellen voor alles wat mensen elkaar aandoen?
Prof. DeLiefde
door Micha Kat, Klokkenluideronline - http://sp00kje.nl/?p=9579
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Explosie Iran afgelopen maandag beschadigde nucleaire fabriek Isfahan
Iran: 'Wereldwijde instabiliteit' door VN veroordeling bestorming Britse ambassade - Chinese generaal dreigt
met 3e Wereldoorlog bij aanval op Iran
De uranium verrijkingsfabriek bij Isfahan. Inzet:
satellietbeelden zouden laten zien dat de explosie enorme
schade heeft aangericht.
De afgelopen maandag gemelde mysterieuze explosie nabij
de Iraanse stad Isfahan heeft volgens de London Times
inderdaad de nucleaire fabriek bij die stad beschadigd. De
Times, die zich baseert op satellietbeelden, schrijft tevens dat
de explosie absoluut géén ongeluk was.
Israëlische inlichtingen officials zouden tegenover de Times
hebben verklaard dat de satellietfoto's uitwijzen dat er rook uit
de installatie opstijgt en dat de explosie forse schade heeft aangericht.
Het persbureau Fars, dat onder controle staat van de Iraanse Revolutionaire Garde, beweerde echter dat de
explosie werd veroorzaakt door een militaire oefening en dat er geen ongeluk is gebeurd.
Zo'n 2 weken geleden werd een Iraanse raketbasis in de buurt van Teheran eveneens getroffen door een
krachtige explosie. Hierbij kwamen de beste Iraanse raketexperts om het leven. Ook hier zouden
satellietfoto's bewijzen dat er enorme schade werd aangericht. 'Het was verbazingwekkend te zien dat de
hele installatie was vernietigd. Er stonden nog maar een paar gebouwen overeind,' aldus het Institute for
Science and International Security in Washington. (1)
Beide explosies lijken niet het gevolg te zijn van een ongeluk. De enige verklaring luidt dan nog sabotage,
hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door de CIA, de Mossad en/of Iraanse anti-overheids groeperingen.
Ruzie Britten en Iraniërs vanwege ambassade incident
Groot Brittannië heeft naar aanleiding van de bestorming van zijn ambassade in Teheran door
demonstranten en de korte gijzeling die daarop volgde besloten om een deel van het personeel terug te
trekken. De Britse regering was woedend en waarschuwde voor 'ernstige gevolgen'. Ook de VN
Veiligheidsraad veroordeelde de aanval 'in de scherpst mogelijke bewoordingen'.
Vervolgens was Iran boos vanwege deze veroordeling. Ali Larijani, de invloedrijke voorzitter van het Iraanse
parlement, verklaarde dat de VN Veiligheidsraad alleen maar zo snel met een veroordeling kwam om de
'eerdere misdaden van Amerika en Groot Brittannië te verbergen.' Met een verkapt dreigement zei hij
vervolgens dat de veroordeling 'een slinkse weg is die zal leiden tot wereldwijde instabiliteit.' (2)
Chinese generaal: 3e Wereldoorlog bij aanval op Iran
Het in Chinese taal uitgezonden NTDTV (New Tang Dynasty Television) liet vorige week Xia Ming, professor
politicologie aan de Stadsuniversiteit van New York, aan het woord, die uitlegde dat Iran en China door de
grote druk van het Westen nauw met elkaar zijn gaan samenwerken op onder andere het gebied van
energie en wapens. China is met een waarde van $ 30 miljard Irans grootste handelspartner, en dit jaar kan
Iran de op één na grootste olieleverancier van China worden.
Generaal-majoor Zhang Zhaozhong, een professor aan de Chinese Nationale Defensie Universiteit,
verklaarde dat China daarom niet zal aarzelen Iran te beschermen, zelfs al zou dit de 3e Wereldoorlog
veroorzaken. Volgens professor Xia Ming was dit echter enkel partijpolitieke retoriek en zou het belachelijk
zijn als de Chinezen dit werkelijk zouden menen.
NTDTV haalde daarnaast ook een niet bij name genoemde Europese diplomaat in Teheran aan, die zei dat
de Iraanse regering achter alle stoere taal zich in werkelijkheid grote zorgen maakt over een mogelijke
militaire aanval op de nucleaire installaties van het land. Ook zou de steun onder de Iraanse bevolking voor
het huidige regime langzaam aan het afnemen zijn. (3)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News, (3) YouTube

VS gebruikte kernwapens in Irak, Afghanistan
Geplaatst door verborgennieuws
Peter Eyre, een Midden-Oosten consultant, heeft gezegd “Tactische nucleaire
wapens werden gebruikt, ten minste één in Irak en een aantal werden gebruikt in
Afghanistan – in het Tora Bora gebergte,” . Eyre wees erop dat de atoombom op
Afghanistan in de Tora Bora regio zo krachtig was dat het eigenlijk een
aardbeving leek. De analist ging verder met te zeggen dat het gebruik van
dergelijke dodelijke wapens door het Amerikaanse leger, een grove schending
is van de Conventie van Genève, het werd goedgekeurd door de Amerikaanse
presidenten, dus deze zouden moeten worden vervolgd voor oorlogsmisdaden.
‘‘VS gebruikt kernwapens in Irak, Afghanistan’: lees verder: http://www.verborgennieuws.nl/
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Wereldwijd crimineel syndicaat: Huis van Oranje
30 November 2011
Een wereldvreemde mevrouw die het waarschijnlijk weer in een
kersttoespraak gaat hebben over verdraagzaamheid, minder
internetten en mogelijk de “noodzaak” van een kerncentrale. Met
dank aan alle reageerders voor hun bijdragen, want mede daardoor
is onderstaand artikel tot stand gekomen.
Een bijdrage van Tom Couzy
DE SUPERVERVUILERS
Milieuschandalen en kernenergie gaan gepaard met het grote
kapitaal, het machtskartel en last but not least: de familie van
aandeelhouder “HUIS VAN ORANJE B.V.” Een multinationaal syndycaat met de tengels in talloze
ondernemingen, daarbij misbruik makend van het feit, dat één van die lui hier “staatshoofd” speelt.
Niet vanwege verdiensten of omdat zij is gekozen, maar omdat het tweehonderd jaar zo is geritseld.
Eén van die ondernemingen is Royal Dutch Shell, welke we hier al talloze malen hebben zien voorbij
komen. Over dit bedrijf en de aandeelhouders hadden boeken vol kunnen worden geschreven, maar
dat zal nooit gebeuren. Het lijkt er op dat Shell met afstand de grootste milieuvervuiler is geworden
met onvoorstelbare gevolgen. Een goede tweede is Exxon-Mobil en laat nu de geruchten gaan, dat
juist deze twee gaan fuseren. Daar is deze aardbol dan mooi klaar mee, om het maar even op zijn
Hollandsch uit te drukken. Een nieuw concern met een omzet van $ 750 miljard, aandelenkapitalisatie
van $ 550 miljard en 200.000 medewerkers in alle landen van de wereld.
Nog vers in ons geheugen gegrift is de ramp met het boorplatform Deep Water Horizon in de Golf van
Mexico, met een milieu schade van ongekende omvang. Ook Shell laat van zich spreken door
jarenlang enorme hoeveelheden olie in de natuur van de Niger Delta te laten lekken, met een volledig
verwoestende flora en fauna als gevolg. Ieder jaar speelt zich in Nigeria af, wat we met de ramp in de
Golf van Mexico hebben meegemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=lyQLp-9Gdxk&feature=player_embedded
De kosten voor het opruimen worden geraamd op 1 miljard. Het ziet er naar uit dat Shell dit moet
gaan betalen. Daarmee zullen de verwoestende effecten op flora en fauna binnen de komende
tientallen jaren echter nog niet zijn opgelost. Shell wil uitsluitend geld verdienen en voelt er weinig
voor zich aan wettelijke- en milieuregels te houden die de aandelen koers nadelig beïnvloeden. Zij
zullen er ongetwijfeld alles aan doen deze kosten te vermijden, waarbij het bedrag van € 1 miljard een
masserende reclameboodschap is. De werkelijke kosten zullen vele malen hoger liggen, maar nooit
betaald worden. Dat Shell en andere oliemaatschappijen, zoals Chevron-Texaco nog veel verder
gaan mag duidelijk worden met onderstaande voorbeelden. Dit geeft immers blijk van de kwade opzet
met als doelstelling: winsten genereren.
Zuinigheid getorpedeerd
De ontdekking van vrije energie en het verbazingwekkende potentieel daarvan begon met de
revolutionaire vindingrijkheid van Nikola Tesla (1856-1943). In 1931 dreef Tesla’s ‘Energie Transformator’ een Pierce Arrow aan, een erg zware en luxe auto.
Daarmee werd gedurende langere tijd gereden met een snelheid van 80 mijl per uur. Tesla had een
alternatief ontdekt voor wisselstroom-aandrijving. De problemen rond het gebruik van fossiele
brandstoffen(o.a. Shell brandstof) hadden rond 1930 al opgelost kunnen zijn, als het politieke en
zakelijke klimaat met name de door de Rothschild kliek zwaar gefinancierde Rockefeller syndicaten
en J.P. Morgan hieraan hadden meegwerkt. In plaats daarvan werden er ingrijpende maatregelen
achter de schermen genomen. Nikola Tesla werd dood gevonden in zijn hotel kamer te New York. Op
zijn sterfbed biechtte de voormalige bodyguard van Hitler, Otto Skorzeny op, Tesla in opdracht om het
leven te hebben gebracht. Hij vergat er helaas bij te vertellen door wie. De auto en geheime
documenten zijn verdwenen in Amerika. Een ander fenomeen is het systematisch torpederen van
hennep als industriëel verwerkbare grondstof, zoals de auto-industrie. henry Ford had in de jaren
dertig al een auto laten ontwikkelen met hennep als basis, ijzersterk en vederlicht. Er is niets van
terecht gekomen. De zware metaalindustriehad net enorme investeringen, met name voor de
oorlogsindustrie gedaan, hennep werd VERBODEN.
In de tweede wereldoorlog reden in Nazi Duitsland reeds auto’s rond op waterstof. Een techniek die
later werd gebruikt in de rakettechnologie. Onder leiding van Wernher von Braun legden de Duitsers
het fundament voor de rakettechnologie. De Amerikanen waren er in 1945 als de kippen bij om de
Duitse wetenschappers te ronselen en te naturaliseren. Het Amerikaanse Apolloprogramma vond
tussen 1961 en 1972 plaats. Hoewel er nooit een sterveling op de maan is geweest, want dat is
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techinisch voor mensen onmogelijk vanwege de kosmische straling, wordt dit nog steeds algemeen
als een bovenmenselijke prestatie gezien. En dat was het ook.
Zie de link tussen Nikola Tesla, Hitler Skorzeny en Bush sr. op :
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/04/25/het-vierde-rijk-2/
Zuinige auto’s waren er echter al in 1946 met een verbruik van 1 liter brandstof per 70 km en meer.
Maar Shell hield dit tegen, althans zij kochten de ontwerpen voor miljoenen uit de markt. Als dat niet
lukte, werden de bedrijfsveiligheidsdiensten ingeschakeld en zorgden veelal voor aanmerkelijk
goedkopere oplossingen…..
Het verbruik van de auto’s in die periode variëerden van 1 op 70 tot 1 op 420 .
In 1946 had Harold E. Crozier wonende op 10 kilometer afstand van het Shell kantoor een uitvinding
gedaan waardoor het verbruik van de auto reeds was geslonken naar 100 mijl op 1 gallon (1 op 40!)
en Shell was daarin geïnteresseerd, waarna men de gegevens en patenten opkocht.
Shell publiceerde enige tijd later in haar boek “Fuel economy“ dat men erin geslaagd was bij een
Studebaker het verbruik te laten dalen tot 149,95 mijl op 1 gallon (1 op 60). Het boek is uit de
schappen genomen. David Blackmore van Shell research bevestigde bovenstaande gegevens en
vulde aan dat Shell in de jaren 70 reeds een verbruik van 1 op 400 had kunnen bereiken.
Ondertussen was een uitvinder die het mogelijk maakte om met 1 gallon 100 mijl te rijden uitgekocht
voor miljoenen. Ken Kuncle en Wiley Anderson waren ooggetuigen van deze uitvinding. De volgende
uitvinder, Tom Ogle wilde echter zijn uitvinding niet verkopen aan de Shell en hij werd met een
overdosis drugs dood in de woestijn gevonden. Zo zijn er nog meerdere gevallen bekend. Het ziet er
dus naar uit dat Shell alle uitvindingen, bewezen of onbewezen, opkocht om deze uit de productie te
houden. De bedrijfsdoelstelling om te voorkomen dat de brandstof verkoop terug zou lopen was
natuurlijk hoofdmotief.
Bij een gemiddeld verbruik van 1:6 voor Amerikaanse auto’s zou bij het gebruik van een auto met het
verbruik van 1: 70 de afname van brandstof bij de Shell aanzienlijk terug lopen en bij een verbruik van
1: 420 schrikbarend. Er is dus reden aan te nemen dat Shell bewust deze auto’s uit de productie heeft
weten te houden en daarmee een reductie van CO2 uitstoot van 10-50% bewust heeft voorkomen.
Een ogenschijnlijk criminele handelswijze waarvoor in het volgende filmpje voldoende aanleidingen
zijn om Shell te beschuldigen van criminele activiteiten.
http://www.youtube.com/watch?v=7IIA9Z7PORk&feature=player_embedded
Elektrische Auto’s
Ze bestaan reeds langer. Volledig in productie en rijklaar in 1996. Maar OOK zij werden vernietigd. De
patenten van de accu type NiMH-EV werden opgekocht door oliemaatschappij Chevron-Texaco voor
30 miljoen dollar. Men wenste geen inbreuk op de verkoop van olie. Geld moest er worden verdient,
desnoods door 50 x zoveel CO2 de lucht in te laten gaan en onze atmosfeer aan te tasten.
De EV1 van General Motors kon men voor 300 tot 575 dollar per maand leasen. De totale kosten van
deze EV1 was zowat 34.000 dollar. In totaal werden 1.160 exemplaren van de EV1 gebouwd, maar
ze werden allen vernietigd. Eind jaren ‘90 produceerde en verkocht Toyota al eens een honderdtal
van deze SUV’s in Amerika, maar zij werd samen met de EV1 opnieuw uit de catalogus gewist.
Zij werden allen vernietigd om de geldstroom bij de oliemaatschappijen gaande te houden!
Zie : http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8&feature=player_embedded
De elektrische auto had toen al een succesverhaal kunnen zijn als de nationale overheden de
bedrijven hadden gedwongen auto’s met elektrische motor te maken. Nu zitten de regeringen met een
enorme toevoer aan benzine-accijnzen naar de schatkist waardoor ze volledig afhankelijk zijn
geworden van de olie-industrie. Een perfect fascistoïde model, maar het heet alleen anders.
Schijn bedriegt: HUIS VAN ORANJE B.V.
Maurits van Vollenhoven houdt zich voor een paar grijpstuivers bezig met het promoten van “de
elektrische auto”.[i] Het is blijkbaar noodzakelijk want de verkoop is een flop. De officiële propaganda
praatjes zijn, dat het ding goedkoper is en bijdraagt aan een vermindering van CO2 uitstoot. Tijd voor
een onderzoekje, maar in Nederland is er niemand te porren voor een dergelijke zelfmoordactie.
In België wel en deed men vergelijkend onderzoek tussen een brandstof(diesel) auto en elektrische
auto. De volgende resultaten zijn publiek gemaakt, zonder dat er vervolgens een explosie op volgde:
stilte voor de storm? Een paar vragen zijn wel gerechtvaardigd.
Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van 2,88 KwH in energiecentrales?
Uit gegevens van het CBS blijkt dat de Nederlandse centrales (een mix van gas- en kolengestookt)
per kWh circa 700 gram CO2 emitteren (Cijfers 2008). Dus: 18 kilometer elektrisch rijden heeft een
indirecte uitstoot van 2,01 kilo broeikasgas(in de centrale) ,tegenover 2,5 kilo CO2 wat vrijkomt bij een
diesel auto. Hierdoor is dus vast te stellen dat alleen tijdens het gebruik een besparing CO2 is te
bereiken van 20%.
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Wat kost de fabricage van accu’s en wat is daarvan de CO2 uitstoot?
Volgens de fabrikanten gaat een accu maximaal 8 jaar mee.Er is geen berekening gemaakt van de
CO2 productie van deze accu’s, maar we kunnen er wel vanuit gaan, dat de besparing onder 1. bij
lange na geen 20% meer is.
Is de elektrische auto dan misschien goedkoper?
De aanschaf van een Citroën elektrische auto kost ca. € 35.000,- Dit is ca. € 25.000 duurder dan een
vergelijkbare brandstofauto, om het gebrek aan brandstof inkomsten en belastingen meteen te
verrekenen, lijkt ons de enige plausibele reden. Immers door het kopen van de patenten op de accu’s
heeft de olie-industrie zich wederom verzekerd van een machtsmiddel. Door prijsmanipulatie kan de
prijs van de electrische auto beïnvloed worden.
Is subsidie is dan de oplossing?
De (Belgische)overheid geeft een korting op de aanschaf van een electrische auto van ca € 9.000,Dit zou kunnen betekenen dat dus de overwinst op de electrische auto wordt afgewenteld op alle
belastingbetalers, ook degene die zich alleen nog met een rollator verplaatst. De extra kosten van de
accu worden gedeeltelijk bij de belastingbetaler weggehaald, ongevraagd en onvrijwillig.
Kostprijs per kilometer.
Voor de kostprijs per kilometer zetten we twee gelijkwaardige type auto’s , een Citroën C1 diesel en
een Citroën elektrische auto naast elkaar en berekenen de kostprijs per kilometer over 4 jaar en bij
15.000 km per jaar:
Kostprijs Citroën C1 Diesel = € 0,28 per Kilometer - Kostprijs Citroën elektrisch = € 0,48 per kilometer
De samenvatting van dit alles: pure leugens en misleiding, het lijkt wel oorlog!
Electriciteitstekort fabelachtige leugen
Het lijkt er verdacht veel op, dat er met onze centen wordt gespeculeerd. De familie van naar eigen
zeggen “koninklijke bloede” met de illustere doch vals aangenomen naam “van oranje-nassau”, zit
vuistdiep in de wapenhandel en de meest lucratieve tak is de productie van munitie met depleted
uranium. Verarmd uranium is een afval- of bijproduct van de nucleaire industrie. Uit kerncentrales
dus. Men heeft derhalve een kerncentrale nodig om dergelijk wapentuig te kunnen produceren is dan
de simpele conclusie en niets anders.
De lobby voor een tweede kerncentrale in Borssele door Maxime Bilderberg Verhagen mag dus ook
duidelijk zijn. Ook mag duidelijk zijn dat voor een kleine 7 ton per jaar het milieu-prinsje Friso van
Amsberg als financieel directeur is aangesteld bij de nederlandse staatsonderneming Urenco N.V. en
bijdraagt aan het “opruimen” van verarmd uranium. Dit prinsje heeft weer leren goochelen bij GolmanSachs, ook niet een bedrijf van onbesproken gedrag, integendeel.
Over Urenco niets dan goeds, althans dat moeten wij geloven. In Kleintje Muurkrant van 2002 stond
het volgende, waar we later nog eens uitgebreid op terug zullen komen:
Na de schandalen over het Namibisch uraan, Kahn, NUKEM en het Braziliaanse doorsluizen van
uraan aan Irak, heeft Urenco waarschijnlijk bij de VN een slechte naam. (Dat Urenco actief heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van een kernmacht in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika schijnt geen
schandaal te zijn!) In het voorjaar van 1996 probeert Urenco namelijk een wit voetje bij de VN te
halen: Urenco medewerkers in inspectieteams van de Verenigde Naties herkennen in Iraakse
installaties centrifuge technologie en centrifuge rotoren van Urenco. Het materiaal is door exmedewerkers van de voormalig Uranit-aandeelhouder MAN geleverd. De Zwarte Piet toespelen aan
(aandeelhouders van) de Urenco-aandeelhouders lijkt sinds 1970 een Urenco standaard. Want, zoals
iedere Urenco directeur zal mededelen: Urenco Nederland BV is en blijft “een keurig nette, degelijke
Hollandse industie” (10).
Momenteel wordt er driftig gewerkt aan een productie uitbreiding naar 3.500 ton jaarlijks
isotopenscheidend vermogen (SW/a) (7). Laat men Urenco haar gang gaan of moet het eerst echt
mis gaan zoals in Tsjernobyl? (Boem is ho?)
Nu is het voor het promoten van een elektrische auto niks beter om te beweren dat kerncentrales CO2
vrij zijn en de elektrische auto idem dito. Beide beweringen zijn gemakkelijk af te doen als pertinente
leugens om hiermee de aanbesteding voor een tweede kerncentrale illegaal een handje te helpen en
de realisatie te bespoedigen. Een tweede centrale, terwijl Nederland van de eerste centrale geen
druppel energie verkrijgt, omdat deze energie wordt geëxporteerd. De tweede centrale heeft dus een
ander doel en zal er koste wat het kost komen.
Maar niet omdat deze CO2 arm is of omdat Nederland verlegen zit om energie, immers die kunnen
door heel wat minder riskante gas- of kolencentrale, zonnepanelen en/of windmolens ook geleverd
worden. Nog beter is om iedereen wat zuiniger met energie te laten omspringen door de economie
eens een beetje te laten krimpen, dat zou geen kwaad kunnen, behalve voor de geldperseigenaren
dan….

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 18

De lobby van Verhagen heeft hulp uit de hoek van Delta Energy gekregen.De president-directeur van
dat 100% overheidsbedrijf Peter Boerma, studiegeneut van het prinsje van oranje, zit te bedelen om
alvast maar de CO2 belasting te introduceren, teneinde de kernenergie wat goedkoper te laten lijken.
Deze mijnbouw ingenieur gaat het ver schoppen, de lintjes zijn niet aan te slepen. Maar voelt u aan,
hoe rottig de zaak in elkaar steekt? Van verschillende kanten wordt de druk opgevoerd om de
kerncentrale te bouwen. Liegen over de CO2 uitstoot, oneigenlijk belasting heffen op de auto en de
CO2 uitstoot en als over 10 jaar en na € 10 miljard het ding er eindelijk staat, kan de stroom naar
Frankrijk, want de electrische auto is tegen die tijd dan al definitief geflopt. Dat is 100% zeker!
Het gevaar van een kerncentrale is met o.a. Tsjernobyl en Fukushima duidelijk gebleken. Het bezoek
van Beatrix aan de kernreactor Petten, waarbij zij beschermende kleding droeg geeft tevens ondanks
de beweringen van atoomenergie lobbyisten aan welk gevaar er schuilt in straling.
In onderstaande link is hier uitgebreid aandacht aan besteed zie:
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/16/kernenergie-wij-worden-voor-de-winst-belazerd/
CO2 veroorzaakt de opwarming van de aarde?
Ongetwijfeld is daar een gedeelte van waar, maar is dat ook de echte reden dat de aarde daarvan
opwarmt? Als dit al het geval is waarom heeft o.a. Shell er dan niet voor gekozen deze CO2 uitstoot
met 10-50% te beperken terwijl ze daartoe de sleutel in handen hebben om de CO2 uitstoot drastisch
te verminderen met aanzienlijk zuiniger auto’s? Winstderving is een woord wat niet in de vocabulaire
voorkomt, dus dat is uitgesloten. De roep om “overheidsmaatregelen” zal luid klinken, maar saampjes
lachen ze zich rot. De corpocratie bepaalt namelijk al een paar eeuwen wat de overheid zegt en doet.
Luc Faber reageerde in een schrijven als volgt op het fenomeen opwarming, na eerst een
krantenbericht te hebben geciteerd:
vr 18 nov 2011, 14:56 UIT DE TELEGRAAF
IPCC waarschuwt voor extremer weer in weersomstandigheden. Het gaat dan om zeer hoge, maar
ook om uiterst lage temperaturen. Het is vrijwel zeker dat deze trend in de komende jaren doorzet en
dat deze verband houdt met broeikasgassen.
Dat meldde het internationale klimaatpanel IPCC vrijdag in een rapport, dat werd vrijgegeven na een
conferentie in de Ugandese hoofdstad Kampala. De conclusies zullen onderwerp van gesprek zijn
tijdens de klimaattop in de Zuid-Afrikaanse stad Durban, die begint op maandag 28 november.
Maarten van Aalst, directeur van het in Nederland gevestigde Internationale Rode Kruis
Klimaatcentrum en medeauteur van het rapport, verwacht dat zijn organisatie vaker noodhulp zal
moeten verlenen bij rampen die worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. „Maar we
moeten vooral ook slimmer worden, extreem weer eerder zien aankomen, en gericht investeren in het
terugdringen van de risico’s, vooral voor de meest kwetsbare groepen”, aldus de Nederlandse
klimaatdeskundige.
Omdat CIJFERS NIET LIEGEN is er een briefje op poten geschreven naar die Maarten van Aalst om
enigszins te proberen ’s mans ogen te openen.
Geachte heer van Aalst,
Sinds de Al Gore lezingen heb ik mij verdiept in de oorzaak van opwarming vd aarde.Velen
bevestigen dat er een klimaat maffiose bestaat, daar ben ik het mee eens. Ik las uw mening over de
mogelijke opwarming door broeikasgas en de resultaten daarvan, extreem veel overstromingen,heel
veel regen,teveel mist, daar ben ik het ook mee eens. Echter niet met de beweerde oorzaken, daar
klopt niets van.De wereld is veel schoner geworden, veel minder vuile uitstoot,schonere rivieren,
schoner oppervlakte,schonere industrie en schonere auto’s waardoor veel minder broeikasgassen.
Het probleem zit binnenaards.
U zult weten, dat de olie maatschappijen DAGELIJKS 90 miljoen barrel olie uit de aarde halen, dus 15
miljoen ton/m3. Iedere dag en al vele jaren lang. Verder wordt er gas, mineralen, ertsen en vooral
heel veel m3 kolen uit de aarde gehaald, ook DAGELIJKS. Voorzichtig geschat totaal 25 MILJOEN
M3 iedere dag. Deze hoeveelheid is te vergelijken met een stad als Rotterdam,ALLE GEBOUWEN
EN IEDERE DAG. Deze ruimte wordt NIET opgevuld. De laatste 10 jaar ca ruim 90 miljard m3, gelijk
aan 300 miljoen woningen,heel Europa en de USA inclusief alle bedrijfsgebouwen.
CIJFERS LIEGEN NIET !
De aarde draait met 40.000 km snelheid rond per dag, ca 1.700 km/uur. Het volume van de aarde pi
R2 geeft cijfermatig aan dat de bol bijna leeg is, in zandlagen is nog wel gas en een beetje olie, maar
de bijna lege aardbol herschikt zich, rommelt, gromt explosief en het komt tot steeds zwaardere
aardbevingen.
De hollere ruimtes in de kern zijn veranderd in enorme vuurhaarden met temperaturen boven 5.000 gr
C. Dit heeft tot gevolg dat er meer aardbevingen zijn, nu zelfs honderden kleine bevingen per week in
de Caribbean plus veel vulkanische uitbarstingen zoals nu in Congo, m 400 mtr hoge vuurzuil.
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Omdat ruim 70% van de aardoppervlakte water is, worden vooral zeeën warmer waardoor meer
condens/bewolking ontstaat welke landinwaarts drijven en met die enorme watermassa’s zware
regens veroorzaken, overstromingen en veel mist als logisch gevolg. Natuurlijk weten de
oliemaatschappijen dit precies en trachten ze dagelijks de aardbol af te koelen met CHEMTRAILS.
Barium (radio actief), aluminium sulfaat (+ Arsenicum Cadmium, Chromium en andere virologische
geheime stoffen) veroorzaken sluierbewolking waardoor er minder zonne- warmte op de aarde komt.
Misdadig dat deze miljarden kosten operatie via de NATO ten laste wordt gebracht aan de
belastingbetaler, al 10 jaar. Bovendien is dit werk ook nog eens volkomen zinloos, de aarde wordt
sneller steeds warmer. De zinloosheid wordt enigszins duidelijk als we weten dat één uur vliegen met
een B707 een brandstofverbranding plaats vindt van 6.000 kg kerosine en dus ook CO2. Rekenen we
dat dagelijks meer dan 500 van deze chemtrails vluchten plaats vinden, dan is de CO2 uitstoot
enorm, bijna niet te becijferen.
Dat ook het Internationale Rode Kruis zich voor de kar van de oliemaatschappijen laat spannen is
verwonderlijk maar geld is ook daarbij een weekmaker. Gedurende de Tsunami, in Asia, heb ik de
miljarden donaties, ook via het RK, onderzocht, heel veel geld is niet te traceren en zeker niet terecht
gekomen waarvoor het gegeven is.
Meneer van Aalst, met respect voor uw deskundigheid, u roept op tot meer en slimmer investeren,
door de belastingbetalers of door de olie maatschappijen? ………wiens brood men eet, diens woord
men spreekt, ………..maar ik hoop toch op een eerlijke visie op mijn zeer grote ongerustheid over een
te hete, mistige en vooral natte naaste toekomst.
Helaas, de aarde wordt sneller steeds warmer, maar als het door de CO2 uitstoot komt, dan had met
name Shell daar al ruim 55 jaar geleden een halt aan moeten en kunnen toeroepen door zuinige
auto’s met aanzienlijk minder gebruik en dus minder uitstoot, niet bewust uit de productie en verkoop
te houden. Als het fout gaat, is dit een misdaad tegen de menselijkheid. Vooralsnog is het tij nog te
keren, maar dat betekent een globale nationalisatie van de oliemaatschappijen.
Maar er is nog een andere factor die een rol speelt.
CO2 uitstoot en opwarming aarde door de palmolie industrie
Per uur wordt het regenwoud ter grote van 6 voetbalvelden, dus ca 3 hectaren gekapt, verbrand,
door de palmolie industrie. Het is big business en weer een voorbeeld dat voor financieel gewin het
milieu en dus leven op aarde eraan moet geloven. De markt voor palmolie is anno 2011 ca. $ 150
miljard. Volgens Johan Verburf (van Oxfam Novib) zit er palmolie in 60% van de producten in de
supermarkt (FD, 8-9-2009). De consument zou het kopen van palmolie artikelen moeten weren. Het is
niet alleen de schandalige manier waarop hierdoor CO2 wordt geproduceerd, maar het
kappen,verbranden van de bomen, betekent ook nog eens dat deze gekapte bomen CO2 niet meer,
met behulp van zonlicht en water, kunnen omzetten in de zo NOODZAKELIJKE zuurstof. Dan hebben
we het nog niet over het verdwijnen van de flora en fauna. In een regenwoud is 10 x zoveel CO2
permanent opgeslagen als in een palmolieplantage. Voor de aanleg van Oliepalmplantages worden
vaak veenbossen ontwaterd en het oerwoud met o.a. woudreuzen gekapt. Daarbij komen zoveel
broeikasgassen vrij dat je 600 jaar biodiesel moet gaan gebruiken om dat te compenseren
Zie: http://www.bosbouwbeleggingen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/oliepalmen.php
De bladeren van planten en bomen danken hun karakteristieke kleur aan de bladgroenkorrels in hun
cellen. Deze bladgroenkorrels zijn voor de bomen en planten van levensbelang omdat ze voorzien in
hun energiebehoefte. Ook voor de mens zijn bladgroenkorrels essentieel omdat ze zuurstof
produceren. Bomen en planten zijn voor ons dus van onschatbare waarde. Des te meer een reden
om bewust met de natuur om te gaan. Één hectare bomen kan genoeg zuurstof produceren om 18
mensen van zuurstof te voorzien. Alleen al de zuurstofproductie van de STADSBOMEN in de VS
wordt geschat op jaarlijks 67 miljoen ton. Op zichzelf is die waarde niet significant omdat 21% van het
volume van de atmosfeer zuurstof is, maar het vrijkomen en niet meer omzetten van CO2 is
levensbedreigend voor het leven op aarde door de opwarming. Waar is deze industrie mee bezig.
CONCLUSIE
Er zijn gemakkelijk boekenkasten vol te schrijven over wat er door boven ons gestelden wordt
uitgevreten om hun geldstromen op gang te houden. Hoe groter de misdaad hoe minder de kans op
straf. Het “staatshoofd” annex olie-barones spant welhaast de kroon, letterlijk op deze aardbol. Deze
uitvretersfamilie kan op verschillende manieren van hun status en rijkdom worden afgeholpen.
Als Nederland een Republiek wordt kunnen we echt gaan “plussen en minnen”.bron
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/29/wereldwijd-crimineel-syndicaat-huis-van-oranje/
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=646777&r=1&tbl_archief=&
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Crisis slaat definitief over op Duitsland; Multinationals en Franse megabank rekenen op instorten
eurozone
'Centrale Banken over hele wereld grepen vandaag in om omvallen grote Europese bank te voorkomen' Top Hedge Fund: 'Dit is de doodsstrijd van de euro'
Het begint er steeds meer op te lijken dat de eurozone bezig is aan
zijn laatste weken en misschien zelfs wel dagen. Zelfs Duitsland
blijkt niet langer als veilige haven te worden beschouwd nu de
verzekeringskosten (Credit Default Swaps) over een Duits
staatsschulden bankroet zo snel stijgen dat deze die van Frankrijk
en Italië dreigen in te halen. Een rondvraag langs enkele grote
multinationals leert dat de meesten inmiddels serieus rekening
houden met het instorten van de eurozone. Japanse beleggers laten
Europese staatsobligaties massaal links liggen (6), en de Franse
megabank Société Générale adviseert zijn klanten de euro af te stoten en in goud te beleggen.
De Franse Credit Default Swaps hebben met een waarde van $ 22,6 miljard die van Italië ($ 20,1 miljard)
ingehaald, waarmee Frankrijk in de ogen van de financiële wereld nu probleem nummer één van de
eurozone is geworden. De afgelopen maanden schreven we al vaker dat als dit gebeurt Frankrijk zijn AAA
rating dreigt te verliezen -iets dat mogelijk nog vóór de kerst zal gebeuren (10)-, waarmee het euro
reddingsfonds EFSF definitief zal zijn mislukt.
De CDS voor Duitsland, dat nóg belangrijker is voor de eurozone, liggen inmiddels al op $ 19,9 miljard en
stijgen volgens de Financial Times zó snel, dat Frankrijk en Italië mogelijk al begin 2012 worden ingehaald
(1). Nu de financiële markten ook aan Duitsland beginnen te twijfelen -iets wat vorige week al bleek door een
mislukte Duitse staatsobligatieveiling- lijkt de instorting van de eurozone vrijwel onvermijdelijk te zijn
geworden.
Multinationals rekenen op omvallen euro
Grote multinationals zijn zich inmiddels aan het voorbereiden op het omvallen van de euro. Om zich voor het
gevaar van sterke valuta veranderingen te beschermen hebben autofabrikanten, energie ondernemingen en
producenten van consumentengoederen hun investeringen verminderd en proberen ze hun cash reserves in
zekere beleggingen om te zetten. Alle onnodige kosten worden vermeden; het Duitse Siemens heeft
hiervoor zelfs een eigen bank opgezet.
Toch blijven de meeste ondernemingen opvallend gelaten onder de ontwikkelingen. In tegenstelling tot veel
politici beschouwen zij het instorten van de eurozone weliswaar als iets vervelends, maar niet als een
onoverkomelijk probleem. Jürgen Dieter Hoffmann, hoofd van VW in Portugal, hoopt dat de VW afdelingen in
andere delen van de wereld de verliezen in Portugal en Europa zullen kunnen opvangen. Daarnaast willen
alle ondernemingen de indruk vermijden dat ze in paniek zijn, omdat dit het instorten van de eurozone alleen
maar zal versnellen en verergeren. (2)
Société Générale: Dump de euro en koop goud
De Franse megabank Société Générale verwacht dat de centrale banken in de Westerse wereld -inclusief de
ECB- zullen besluiten tot het massaal bijdrukken van geld, iets waartoe vandaag inderdaad een flinke aanzet
werd gegeven (3). Terwijl de media dit als iets positiefs presenteren, beschouwen financiële experts dit als
een regelrechte ramp. Société Générale denkt dat het nu definitief gebeurd is met de euro en adviseert zijn
klanten om de Europese eenheidsmunt zo snel mogelijk af te stoten en te beleggen in goud (4), omdat de
euro op korte termijn sterk in waarde zal gaan dalen. Professor Economie Lüder Gerken waarschuwde dan
ook dat de inflatie in de eurozone tot wel zo'n 10% kan gaan oplopen (8).
De voorzitter van de Duitse SVR, de organisatie van deskundigen die zich inzet voor de ontwikkeling van de
economie, noemt de aankoop van staatsobligaties door de ECB een 'doodzonde'. Wolfgang Franz is ook
categorisch tegen de invoering van eurobonds, omdat deze de prikkel bij de probleemlanden om hun
financiën op orde te brengen wegnemen. In plaats daarvan pleit hij voor het oprichten van een
gemeenschappelijk schuldenfonds, waarin alle staatsschulden bóven de 60% van het BNP van iedere
lidstaat worden ingestort, waarna dit fonds in 30 jaar tijd stap voor stap wordt afgelost.(5)
Reddingsfonds verdrievoudigd, mogelijk vervijfvoudigd
Gisterenavond besloten de Europese ministers van Financiën echter om de slagkracht van het EFSF
reddingsfonds te verdrievoudigen tot 750 miljard euro, en mogelijk zelfs te vervijfvoudigen naar 1,25 biljoen
euro (7). Dit zou nodig zijn om de feitelijk failliete landen Italië en Spanje overeind te houden.
Het betekent dat de AAA landen, waaronder Nederland en Duitsland, zich opnieuw voor vele honderden
miljarden euro's garant moeten stellen en een onbekend aantal miljarden daadwerkelijk in het fonds zullen
moeten pompen. Het betekent tevens dat de zekerheid van de Nederlandse pensioenen, spaargelden,
sociale voorzieningen, uitkeringen en onze totale opgebouwde welvaart zonder de instemming van de
Tweede Kamer in de waagschaal worden gesteld (10).

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 21

'Dit is de doodsstrijd van de euro'
Maar of al deze levensgevaarlijke en extreem kostbare paniekmaatregelen nog gaan werken? John Taylor,
oprichter van één van 's werelds grootste valuta Hedge Funds, FX Concepts LLC, is uiterst somber over de
toekomst van de eurozone en komt woorden tekort om de huidige ontwikkelingen te beschrijven. 'Het is
absoluut ongelooflijk. Dit is de doodsstrijd van de euro en die is erger dan ik ooit gedroomd heb.' Hoewel hij
nog een heel klein beetje hoopt heeft dat het nog goed komt, wacht hij op de grote knal die de euro uit elkaar
zal doen spatten (9).
Sowieso zal de euro moeten worden opgesplitst, denkt Taylor. Hij beschouwt het als onmogelijk dat
Griekenland en Portugal dat zullen overleven. Wel staat de koers van de euro nog tamelijk hoog omdat de
Europese banken hun gezamenlijke offshore vermogen van de hand doen en deze enorme sommen
terugbrengen naar Europa. Dit betekent dat eigenlijk alleen nog de Europese banken de euro opkopen.
Grote Europese bank bijna omgevallen
Volgens Taylor staat het er in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Japan echter niet veel beter voor. De
centrale banken in juist deze landen hebben -samen met de ECB en de centrale banken van Zwitserland en
China- vandaag aangekondigd om grote hoeveelheden geld in het financiële systeem te pompen.
Het laatste nieuws is dat de massale interventie door de centrale banken volgens Forbes nodig was om het
omvallen van een grote Europese -mogelijk Franse of Italiaanse- bank te voorkomen. (11)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) NU, (4) Deutsche
Mittelstands Nachrichten, (5) Netzticker, (6) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (7) Welt Online, (8) Welt
Online, (9) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (10) KOPP, (11) Zero Hedge

Rusland overweegt NAVO aanvoerroutes te blokkeren
Bron / origineel: online.wsj.com
Rusland zei dat het mogelijk de NAVO geen gebruik laat maken van
zijn grondgebied om troepen te bevoorraden in Afghanistan
wanneer de alliantie niet serieus zijn bezwaren overweegt over een
door de VS geleid raketschild voor Europa, zei de Russische
ambassadeur bij de NAVO maandag.
Rusland heeft zijn bezwaren tegen het antiraket systeem in Europa
opgevoerd en dreigde vorige week om zijn eigen ballistische
raketten aan de grens van de Europese Unie in te zetten om de zet tegen te gaan. De Noord-Atlantische
Verdrags Organisatie zegt dat het schild bedoeld is om een aanval van een schurkenstaat als Iran te
verhinderen, dat het geen bedreiging vormt voor Rusland, en dat de alliantie zal doorgaan met het plan,
ondanks bezwaren van Moskou.
Als de NAVO geen serieus antwoord geeft, "hebben we de zaken in betrekking tot andere gebieden aan te
pakken", citeerde Russische nieuwsdiensten Dmitri Rogozin, ambassadeur bij de NAVO. Hij voegde toe dat
de samenwerking met Rusland op het gebied van Afghanistan een zaak voor herziening kan worden,
rapporteerde de nieuwsdiensten.
Bedreigingen voor de NAVO aanvoerlijnen door Rusland komen op een lastige tijd voor de alliantie. De
NAVO is in toenemende mate afhankelijk van de Russische route nu problemen in Pakistan, zijn
voornaamste aanvoerroute, zijn geëscaleerd. Tijdens het weekend sloot Pakistan de grens voor
vrachtwagens die goederen leveren in reactie op luchtaanvallen van de coalitie op zaterdag dat 25
Pakistaanse soldaten het leven koste.
NAVO begon in 2009 met het vervoeren van zijn goederen door Rusland, na de zogenaamde reset in de
betrekkingen tussen Moskou en de Verenigde Staten, wat de alliantie in staat stelde tot een veiliger route
voor leveringen in Afghanistan. Maar de Amerikaanse Russische betrekkingen zijn de laatste tijd weer
gespannen door het dichterbij komen van verkiezingen in beide landen. In de afgelopen week heeft het
Kremlin, vooruitlopend op de parlementaire verkiezingen op 4 december, zijn antiwesterse retoriek fors
opgevoerd.
Ivan Safranchuk, adjunct-directeur van het in Moskou gevestigde Instituut voor Hedendaagse Internationale
Studies, zei dat het onwaarschijnlijk is dat Rusland de stroom van de NAVO bevoorrading naar Afghanistan
zou stopzetten als een onmiddellijke reactie op raketverdediging beslissingen. Maar Rusland wil dat zijn
bezwaren tegen het raketschild serieuzer genomen worden, zei hij.
"Als de VS niet reageert dan kan een afsnijden op een bepaald punt werkelijkheid worden", zei Safranchuk.
"Rusland ziet graag dat de VS serieuzer is over de Russische zorgen".
Door. Alan Cullison.
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Econoom: 'China sneller bankroet dan Amerika'
Chinese regering censureert al het negatieve nieuws - Société Générale: Brazilië, Rusland, India en China
presteren nog slechter dan eurozone
Tekenend voor de toestand en kwaliteit van de hele Chinese
economie: Bij een ernstig ongeluk met de nèt in gebruik genomen
HSL kwamen afgelopen zomer 43 mensen om het leven.
Volgens de Amerikaanse econoom Kirk Elliott zal China, dat nog
altijd door velen als een economisch wonder wordt beschouwd, in
werkelijkheid nog sneller bankroet gaan dan de Verenigde Staten.
Deze stelling, mede gebaseerd op de recente waarschuwingen
van professor Larry Lang van de Chinese Universiteit in Hong
Kong, onderbouwt Elliott met een aantal harde feiten waaruit blijkt
dat de enorme groei in China volledig kunstmatig is en de
socialistische-communistische overheid vrijwel alle statistieken vervalst:
* China's schuldenlast bedraagt $ 5,68 biljoen. Dat is weliswaar 'slechts' iets meer dan één derde van de
officiële Amerikaanse schuldenlast, maar als naar het gemiddelde nationale inkomen per hoofd van de
bevolking wordt gekeken komt een heel ander plaatje naar voren. In Amerika is dit gemiddelde inkomen $
47.140, in China slechts $ 4.260, nog niet eens één tiende van dat in de VS. Om een vergelijkbaar zware
schuldenlast als Amerika te hebben zou de Chinese schuld daarom niet hoger dan $ 1,5 biljoen mogen zijn.
In werkelijkheid is dit ruim 3,5 keer zoveel! Dat betekent dat de Chinese schuld nóg onhoudbaarder is dan
de Amerikaanse, en er extreem veel gevaar is dat het land financieel totaal in elkaar stort.
* China's officiële inflatie van 6,2% is verdraaid. In werkelijkheid bedraagt de Chinese inflatie 16%.
Overigens geldt hetzelfde voor de Verenigde Staten (3% officieel, maar in realiteit 10% - 13%) en de
Europese Unie (vergelijkbare cijfers). Dit betekent dat de kosten voor levensonderhoud, salarissen en alle
goederen in China zullen stijgen. In plaats van deflatie zal China hoger geprijsde goederen exporteren, wat
van invloed zal zijn op alle landen die Chinese goederen importeren.
De wereld staat daarom op de rand van een ongekende inflatoire cyclus, zeker als bedacht wordt dat de
grote centrale banken overal ter wereld massaal geld bijdrukken om de geldstroom op gang te houden en
consumptie te stimuleren. Dit is de definitie van inflatie! Tel dit op bij de stijgende prijzenstructuur in China de belangrijkste exporteur ter wereld- en we zouden ons wel eens moeten gaan voorbereiden op
wereldwijde hyperinflatie.
* Overcapaciteit in economie en private consumptie is slechts 30% van de totale economische activiteit.
Dit komt omdat de bevolking van China nog steeds erg arm is en China bij uitstek een exportland is. Het
leeuwendeel van de in China geproduceerde goederen is dus niet voor binnenlandse consumptie bedoeld.
Dit percentage laat dan ook een wereldwijde economische neergang zien, en aangezien de groei in China
afhankelijk is van de koopkracht van de rest van de wereld, ziet de toekomst van China er bij een
wereldwijde recessie niet best uit.
* China's officiële groei van het BNP met 9% is vervalst. Het werkelijke groeipercentage is MIN 10%!
China's enorme economische groei is altijd al niets anders dan een waandenkbeeld geweest omdat deze
vrijwel geheel gebaseerd was op enorme en vaak zinloze investeringen in de infrastructuur en gigantische
bouwprojecten (inclusief tientallen spooksteden). Aangezien China's BNP voor slechts 30% uit binnenlandse
consumptie bestaat kan ruwweg 70% worden toegeschreven aan deze massale investeringen.
Dit kan echter niet oneindig blijven doorgaan. Eens moet het stoppen, en dat is nu al begonnen. Het Chinese
regime zal dan 'met de billen bloot' moeten, want het volk begint in de gaten te krijgen dat de groei voor een
groot deel uit gebakken lucht bestaat. Société Générale strateeg Albert Edwards verwacht dan ook dat de
Chinese economie volgend jaar een keiharde landing zal maken en één van de grootste
investeringsschokken ooit zal veroorzaken. Ook van de overige drie BRIC landen (Brazilië, Rusland en
India) hoeven we geen hulp te verwachten; zij presteerden volgens Edwards het afgelopen jaar nog slechter
dan de eurozone (2).
* China's belastingen zijn veel te hoog. De belastingen die de Chinese bedrijven moeten betalen -zowel
direct als indirect- bedragen naar goed socialistisch gebruik 70% van de inkomsten. Het individuele
belastingtarief staat zelfs op 81,6%! Geen enkel land kan een sterke economie houden als er dermate
torenhoge belastingen worden geheven. En dan denken wij Europeanen dat wij hoge belastingen moeten
betalen! Vergeleken bij China is het echter 'peanuts'. Economische wetten zeggen dat een land geen
levensvatbare economie kan houden als de belastingen te hoog zijn.
Chinese censuur / Nieuwe revolutie?
Elliott haalt de toespraak van dr. Larry Lang aan, op wiens onderzoek Elliott een groot deel van zijn
conclusies heeft gebaseerd. 'Wat ik ga zeggen is allemaal waar. Maar onder dit systeem is het ons niet
toegestaan de waarheid te spreken... Denk niet dat we nu in een vreedzame tijd leven. Feitelijk mag de
media hier helemaal niet over berichten... Zolang het met de regering te maken heeft mogen we er niet over
berichten.' Uiteindelijk zal de bevolking in opstand komen. Een nieuwe Chinese revolutie lijkt dan ook een
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kwestie van tijd. Dat deze bloederig zal worden lijkt gezien het feit dat de regering in Peking geen enkele
tegenspraak duldt helaas onvermijdelijk.
Economische tsunami en militaire dreiging
Elliott concludeert dat China aan de vooravond staat van een economische tsunami. Vanwege de omvang
van de Chinese economie en de enorme productiecapaciteit van het land zal deze tsunami over de hele
wereld worden gevoeld, en hard ook. Als gevolg zullen Amerika en Europa uitgerekend in een tijd dat we dit
helemaal niet kunnen gebruiken geconfronteerd worden met nog hogere inflatie. De econoom verwacht dan
ook een wereldwijde crisis van ongekende omvang, die vele jaren zal gaan duren.
Daarnaast bestaat het grote gevaar dat landen die onder grote druk komen te staan irrationele dingen gaan
doen. Juist supermachten zoals de VS en China zouden om de aandacht af te leiden van de enorme
binnenlandse problemen wel eens sterk de neiging kunnen krijgen hun militaire macht tegen hun 'vijanden' in
te zetten.
Xander - 1) World Net Daily, (2) Zero Hedge

Obama op dit moment officieel de slechtste president van Amerika ooit
'Obama the Best reproducer of securing of peace and stability at
present in the world' luidt de tekst op dit tapijtje dat door een
Afghaanse handelaar wordt verkocht. Niettemin lijkt Obama, die
meer aan Defensie uitgeeft dan al zijn voorgangers, een ongekende
oorlogspresident te worden.
Het zal gezien bijvoorbeeld het record aantal van 50 miljoen
Amerikanen die afhankelijk zijn van voedselbonnen voor velen geen
verrassing meer zijn, maar het is desondanks opmerkelijk: volgens
een peiling van het gezaghebbende Amerikaanse Gallup is Obama
op dit moment officieel de allerslechtste president die Amerika ooit
gehad heeft. Slechts 43% van de Amerikanen staat op dit specifieke moment -één jaar voor de verkiezingennog achter hem. Over de afgelopen 3 jaar scoort Obama nog een iets hoger gemiddelde, namelijk 45%50%. Als hij zo doorgaat dan dreigt hij Jimmy Carter, die door velen wordt beschouwd als de slechtste
president van Amerika ooit, te onttronen.
De 43% die Obama deze week haalde was nota bene nog een verbetering in vergelijking met augustus en
begin oktober, toen zijn goedkeuringspercentage naar 40% was gezakt. Carter -net als Obama een product
van NWO topman Zbigniew Brzezinski- scoorde in die periode nóg lager als Obama, maar veerde één jaar
voor de verkiezingen plotseling weer op naar 51%.
Slechts drie presidenten hadden na 3 jaar in het Witte Huis een lagere gemiddelde score dan Obama:
Carter, Ford en Truman. De 11 eerdere naoorlogse presidenten haalden stuk voor stuk op ditzelfde moment
een hogere score dan Obama:
* Harry Truman (1945-1953): 54%
* Dwight Eisenhower (1953-1961): 78%
* John F. Kennedy (1961-1963): 58%
* Lyndon Johnson (1963-1969): 44%
* Richard Nixon (1969-1974): 50%
* Gerald Ford (1974-1977): 53%
* Jimmy Carter (1977-1981): 51%
* Ronald Reagan (1981-1989): 54%
* George H.W. Bush (1989-1993): 52%
* Bill Clinton (1993-2001): 51%
* George W. Bush (2001-2009): 55%
Ja, u ziet het goed: de in Europa door zowel reguliere als alternatieve media steevast als 'slechtste president
ooit' omschreven George W. Bush moet in dit lijstje alleen Eisenhower en Kennedy voor laten gaan.
Het is gezien Obama's verslechterende scores echter zeker geen uitgemaakte zaak dat hij de verkiezingen
over een jaar zal verliezen. Tot nu toe heeft namelijk niet één Republikeinse presidentskandidaat echt indruk
weten te maken. Sowieso lijken de meeste Amerikanen hun buik vol te hebben van het door-en-door
corrupte politieke systeem in hun land, dat door beide partijen -zowel Democraten als Republikeinen- in
stand wordt gehouden.
Ook interessant is te zien hoe er in bijvoorbeeld Zuidoost Azië tegen de VS wordt aangekeken. Dan blijkt
Amerika een aanmerkelijk hoger goedkeuringspercentage (44%) te halen dan de regionale supermacht
China (30%). In India scoorde Amerika het laagst: 16%. Daarentegen gaf slechts 17% aan het Amerikaanse
leiderschap af te keuren; 67% van de Indiërs zei er geen mening over te hebben.
Xander - (1) Gallup / Zero Hedge
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Moslimbendes terroriseren Oslo; politie zegt stad te hebben verloren
Inzet: Sturla Nostvik was anderhalve week geleden het 351e
slachtoffer dat dit jaar in hartje Oslo (foto) werd beroofd en 50 minuten
lang (!) door een moslimbende in elkaar werd geslagen.
Mannen worden er dagelijks aangevallen, beroofd en in elkaar
geslagen; vele tientallen vrouwen worden er jaarlijks verkracht. Op
straat wordt openlijk in drugs gehandeld. Er heerst wetteloosheid en
anarchie, die zich begint te verspreiden naar andere delen van de
stad. Gaat het over Karachi, Basra, Mogadishu of Baghdad? Nee, dit
is Grønland, een immigrantenwijk in de Noorse hoofdstad Oslo, op
slechts twee metrostations afstand van het parlement en één station verwijderd van het Centraal Station.
Moslimbendes en Sharia patrouilles maken er de dienst uit. De politie in Oslo beschouwt de stad inmiddels
als verloren. Is dit wat ook ons in naam van de zogenaamde 'religie van vrede' te wachten staat?
Al in 2010 besteedde de Noorse krant Aftenposten -die jarenlang enkel positief over de multiculturele
samenleving schreef- aandacht aan de snel verslechterende situatie in het islamitische district in Oslo.
Volgens Fatima Tetouani, zelf immigrant, is Grønland inmiddels 'meer moslim dan Marokko'. Grønland is
dan ook niet langer Noors of Europeaans - behalve als het aankomt op het incasseren van uitkeringen.
Politie: 'We hebben de stad verloren'
Anderhalve week geleden was de 36 jarige Sturla Nostvik het 351e slachtoffer van dit jaar. Straattuig zette
hem een pistool tegen zijn hoofd, beroofden hem en begonnen hem 50 minuten lang in elkaar te slaan.
Geen hond die er iets van zei, want zelfs de politie durft hier amper meer te komen. Ze kwamen Sturla wél
opzoeken toen hij eenmaal op de spoedopname afdeling van het ziekenhuis lag. Ze vertelden hem dat de waarschijnlijk Nigeriaanse- bende de afgelopen weken meerdere vergelijkbare gewelddadige berovingen
had gepleegd. De politie erkende dat iedereen het recht heeft zich veilig te voelen, maar dat ze de
berovingen niet meer kunnen stopen. 'We hebben de stad verloren...' was hun alleszeggende verklaring.
Dit jaar al 50 vrouwen verkracht in hartje Oslo
In de afgelopen 10 jaar zijn in hartje Oslo al meer dan 4000 mensen beroofd. De laatste jaren loopt het
aantal misdrijven echter de spuigaten uit. Alleen al dit jaar werden in het door moslims beheerste Grønland
51 vrouwen verkracht, twee keer zoveel als in heel 2010. De daders jagen hun weerloze slachtoffers angst
aan, slaan hen in elkaar en maken ernstige (doods)bedreigingen.
Volgens hoofdinspecteur Inge Sundeng zijn deze 'ietwat vergeten slachtoffers' steevast zwaar aangeslagen.
Met 'vergeten' doelde ze naar alle waarschijnlijkheid op het feit dat in Noorwegen -net als in Nederlandnegatieve berichtgeving over moslims zoveel mogelijk wordt vermeden en tegengehouden. Toch grijpt de
overheid eindelijk in; om de verkrachtingengolf te stoppen heeft de minister van Justitie besloten het aantal
politieagenten in Oslo te verdubbelen (3).
Kentering in pro-islamitisch Noorwegen
Noorwegen is jarenlang dan ook één van de 'sofste' landen geweest op het gebied van immigratie van met
name moslims. Iedereen die hier kritiek op durfde te uiten werd onmiddellijk door zowel de politiek als de
media verketterd en soms ook gerechtelijk aangepakt wegens racisme of discriminatie. Nu steeds meer
Noren het slachtoffer worden en in de gaten krijgen dat hun eigen straten en steden worden overgenomen
door gewelddadige bendes, lijkt er echter langzaam een kentering in Noorwegen op gang te komen. Zelfs de
Aftenpost, in het verleden doorgaans zeer pro-islam, begint nu aandacht aan de bijna onbeheersbaar
geworden problemen met immigranten te besteden, en dat zegt veel.
Ontwaakt Europa op tijd?
Een vergelijkbaar 'ontwaken' zien we in vrijwel heel Europa. Steeds meer autochtonen durven openlijk te
erkennen dat de integratie van massa's immigranten met een totaal andere cultuur op een faliekante
mislukking is uitgelopen. Hoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn spelen deze problemen hoofdzakelijk
bij immigranten uit Aziatische en Afrikaanse moslimlanden. Maar is dit ontwaken nog op tijd om de
problemen bij de wortel aan te pakken, de oprukkende islam te stoppen en de Westerse samenleving te
redden van een wisse ondergang?
Xander - (1) Bigpeace, (2) Aftenposten, (3) Aftenposten

Europa verhoogt subsidie voor Palestijnse Autoriteit
Ingediend door copywriter op 23 november, 2011
Europa, november 2011
Bij de begrotingsbehandeling voor 2012 in het Europees Parlement is besloten om de jaarlijkse subsidie
voor de Palestijnse gebieden met 100 miljoen euro te verhogen naar 600 miljoen euro.
De Europese Unie is de grootste donor van de Palestijnse gebieden om toekomstige staatsinstanties te
ontwikkelen. Ma'an News, 19 november 2011
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Oud-presidentskandidaat vs: laten we onze vrijheid terugnemen
Woensdag, 30 november 201
De Amerikaanse oud-presidentskandidaat Dennis Kucinich riep op de
Federal Reserve te hervormen nadat Bloomberg onthulde dat de centrale
bank tussen 2007 en 2009 in het geheim bijna $8 biljoen leende aan
financiële instellingen.
Een bevlogen Kucinich stelde een nieuwe wet voor om de economische
sector definitief rigoureus te veranderen.
“Herinneren jullie je het debat over $700 miljard aan TARP-fondsen nog?,” vroeg hij de leden van het Huis
van Afgevaardigden. “Er was geen debat over de $7,7 biljoen die de Fed aan de banken gaf.”
“Wist het Congres hier iets van?,” ging hij verder. “Er vindt een spel plaats dat ons ver boven de pet gaat en
onze kiezers moeten zien te overleven terwijl de banken met hulp van de Fed de controle hebben gekregen
over onze regering.”
“Als we geen oplossing bedenken waarderen ze de Amerikaanse schuld af,” waarschuwde Kucinich. “Veel
duidelijker kan de bedreiging voor onze nationale soevereiniteit niet worden.”
Kucinich heeft een nieuwe wet voorgesteld, namelijk de National Emergency Employment Defense (NEED)
Act die de Federal Reserve onder moet brengen bij het Amerikaanse ministerie van Financiën zodat de
centrale bank verantwoording zal moeten afleggen aan het Congres.
"Laten we onze vrijheid terugnemen van de Fed," besloot de Democraat. Tijdens de presidentsverkiezingen
van 2008 gaf Dennis Kucinich in een live-uitzending openlijk toe hij een UFO had gezien, dat hij de
verbinding in zijn hart voelde en dat bepaalde aanwijzingen via gedachten werden overgebracht.
Bekijk zijn betoog in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in onderstaande video:
Bron: Rawstory.com
Niburu.nl

Privacy first zet privacyschendingen in Nederland op VN-agenda
Woensdag, 30 november 2011
In juni 2012 is het weer zover: Dan zal Nederland in Genève onder de
loep worden genomen door het hoogste mensenrechtenorgaan ter
wereld, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.
De VN-Mensenrechtenraad is in 2006 opgericht en bestaat uit 47 van de
192 VN-lidstaten. Sinds 2008 wordt de mensenrechtensituatie in elk land
periodiek door de raad beoordeeld.
Deze procedure vindt voor iedere VN-lidstaat elke vier jaar plaats en heet Universal Periodic Review (UPR).
Bij de eerste UPR-sessie in 2008 was Nederland meteen aan de beurt en kreeg daarbij heel wat kritiek om
de oren.
Anno 2011 is de Nederland privacysituatie nog slechter dan in 2008. Reden voor Privacy First om een aantal
zaken bij de VN aan te kaarten. Dit deed Privacy First middels een zogeheten schaduwrapportage, een
rapportage waarin maatschappelijke organisaties hun zorgen over een bepaald thema kenbaar kunnen
maken.
Voor dergelijke rapportages gelden bij de Mensenrechtenraad overigens strikte eisen, waaronder een limiet
van 2815 woorden. Zonder schaduwrapportages kunnen de diplomaten hun werk niet goed doen. Men zou
dan immers afhankelijk blijven van de staatsrapportages van Nederland zelf. Dus diende Privacy First een
eigen rapportage in met daarin de volgende aanbevelingen:
• Géén nationale biometrische database, ook niet op lange termijn
• Géén invoering van mobiele vingerscanners
• Invoering van een anonieme OV-chipkaart die écht anoniem is
• Géén invoering van automatische nummerplaatherkenning (ANPR) zoals momenteel beoogd
• Openheid en opschorting van het nieuwe grenscontrolesysteem @MIGO
• Een vrijwillig, regionaal in plaats van landelijk EPD met ‘privacy by design’
• Goede wetgeving rond profiling (het profileren van burgers)
De hele rapportage van Privacy First treft u hier aan. De organisatie hoopt dat haar aanbevelingen door de
Mensenrechtenraad overgenomen zullen worden en tot internationale uitwisseling van ‘best practices’ zullen
leiden.
Bron: Privacyfirst.nl
- Niburu.nl
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Geruchten van oorlogen (Matteüs 24:6)
Momenteel is het de vierde keer dat Israël omsingeld is door fel hatende en zwaar bewapende vijanden.
Vijanden die vast van plan zijn de Joodse staat te vernietigen en genocide in de zin hebben.
•1948. De pas opgerichte staat Israël werd overvallen door legers van vijf omringende Arabische landen. Dat
was de Onafhankelijkheidsoorlog. Israël won na een felle strijd.
•1967. Weer werden de spanningen opgevoerd en kon elk momen een aanval van Egypte, Syrië en nog wat
landen verwacht worden. Israël was die landen een paar dagen voor en veroverde Oost Jeruzalem (ook de
Oude Stad) en de Westbank op Jordanië.
•1973. Onverwachts, op Yom Kippoer, vielen Egypte en Syrië via de nauwelijks bewaakte grenzen Israël
binnen. Een serie wonderen van God was nodig om Israël te redden.
•2011. De spanning is bijna ondraaglijk geworden. Het is een psychologisch wonder dat Israël er
betrekkelijk rustig onder blijft. Maar de vijanden van Israël houden niet op totdat… niet Israël maar… zijzelf
vernietigd worden. We noemen kort de dreigingen: 1.In het Noorden staat Hezbollah (het Leger van Allah)
klaar om bij het begin van vijandelijkheden duizenden raketten tegelijk op Tel Aviv af te vuren. De leider,
Hasan Nasrallah, houdt voortdurend vergaderingen met zijn militaire (lees: terroristen) commandanten om
de aanval te organiseren. Ze zijn druk doende wapens in Lybië te kopen. Hij schepte tegenover de pers op
dat Hezbollah Israël ook wel zonder Syrië en Iran aankan. Tienduizenden raketten staan klaar in Zuid
Libanon om op Israëlische dorpen, steden, militaire installaties en vliegvelden te worden afgevuurd. Israël
weet dat hun raketafweersysteem, de Ijzeren Koepel, daartegen niet is opgewassen.
2.In het Noord Oosten ligt Iran. Het Internationaal Atoomenergie Genootschap (IAEA) meldt dat Iran nu
genoeg verrijkt uranium (U235) heeft om inderdaad een paar bommen te produceren. Men werkt nu hard
aan ontstekingsmechanismen en aan draagraketten voor die gruwelijke moordwerktuigen. Volgens de IAEA
is Iran al in de testfase van die raketten en de ontstekingsapparatuur. Zelfs de VS van Obama begint nu
ongerust te worden. Het gonst van de geruchten. Sommige berichten suggereren dat de VS en Engeland
zullen toeslaan. Andere ‘geruchten van oorlogen’ heten dat de grootmachten het aan Israël zullen overlaten
om de atoominstallaties van Iran uit te schakelen. In 1981 heeft Israël hetzelfde gedaan met de
atoomfabrieken van Saddam Hoessein in Osirak, Iran. In 2007 is er een atoomfabriek, opgezet door Noord
Korea, in Syrië, vernietigd. Zo’n aanval van Israël op Iran zal de ketting waaraan de Hezbollahhond nu nog
vastzit, losmaken. Op z’n minst zullen er regionale oorlogen op drie of vier fronten voor Israël losbarsten.
Een angstig dilemma voor Israël. Moge de HERE, de God van Israël wijsheid en moed geven aan Netanjahu
en de rest van zijn regering.
3.Dan is er Bashar Assad van Syrië. Momenteel wankelt hij aan de rand van de afgrond waarin Mubarak,
Ghadaffi en Ben Ali al zijn gevallen. Binnenlandse problemen worden door gewetenloze politici vaak
afgewenteld door een buitenlandse oorlog te beginnen. Bashar Assad heeft in een interview met de Britse
pers hierop gezinspeeld. Hij zei dat hij, als hij met de rug tegen de muur komt te staan het “hele Midden
Oosten in brand zal zetten”. Ook hij heeft raketten die heel Israël kunnen bereiken. Hij zal niet aarzelen zijn
gifgasgranaten af te vuren. De val van Damascus (Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1) kan dan plaatsvinden.
4.In het Zuiden, in Gaza, is de Hamas, die in feite de oorlog al is begonnen. De regens raketten die
dagelijks op Israël worden afgeschoten zijn zijn al duidelijk een casus belli (reden tot oorlog). De
terughoudendheid waarmee Israël reageert is voorbeeldig voor de rest van de wereld. Niet alleen Hamas
opereert vanuit Gaza. Een paar, zo mogelijk nog fanatiekere, Moslim terreurgroepen opereren ook vanuit
Gaza.
5.Uiteraard kunnen we Mahmoud Abbas niet vergeten. Hij prijst, eert en financiert de gewelddadige
moordenaars. Zelf vecht hij op het diplomatieke front tegen Israël. Een recente “overwinning” is het toelaten
van de Palestijnse Aurtoriteit (PA) tot de Unesco. Dit is de afdeling van de VN voor Educatie (E), voor
Wetenschap (S van Science) en voor Kultuur (C van Culture). De enige E, die de PA presteert is het “Kill the
Jews” waarmee de kleinste kinderen in hun gebied geestelijk kapot gemaakt worden. De wetenschap, dus
de S, draait bij de Palestijnen om de scheikunde voor de bommen en de natuurkunde voor raketten. De C
van kultuur gaat om anti-Israël propaganda. Gelukkig heeft ons land met nog 11 of 12 landen tegen
gestemd. De VS heeft de bijdrage aan UNESCO stopgezet. Het grootste deel van de wereld echter stemde
voor het toelaten van de PA en sloot zich dus aan bij de vijanden van Israël. Zo loopt de emmer van de toorn
van de Almachtige vol over de wereld. En Abbas gaat door.
6.Dan is er nog de zware druk van de EU en de VS op Israël. Druk om levensgevaarlijke concessies te
doen aan de vijanden. Felle protesten als Israël een paar huizen wil bouwen. Niet eens op Zogenaamd
Palestijns grondgebied.
Bron: www.eindtijd.nl
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Supersoldaten: de zoektocht naar de ultieme menselijke moordmachine
Geplaatst door verborgennieuws
De oude Spartanen geloofden dat het slagveld is begonnen bij de
geboorte. Degenen die niet door de eerste ronde van de selectie
kwamen, die plaatsvond op de rijpe leeftijd van 48 uur, bleven aan de
voet van een berg om te sterven. De overlevenden vraagden zich in de
komende jaren af, of zij het uitschot van de gelukkigen waren. Om ze te
verharden, werden de Spartaanse krijgers vermoedelijk onderworpen
aan een krachtig regime met betrekking tot eindeloos fysiek geweld,
extreme kou, een gebrek aan slaap en constant seksueel misbruik.
Lees meer: ’Super Soldiers’: De zoektocht naar de ultieme menselijke
Killing Machine
http://www.verborgennieuws.nl/algemeen/super-soldaten-de-zoektocht-naar-de-ultieme-menselijke-moordmachine.html

Vulkanisch en seismisch ontwaken van Pan-Amerika
29 november 2011 - Het seismische en vulkanische ontwaken van PanAmerika is inmiddels in volle gang. De Caribische Plaat bestaat uit een
gebied van ongeveer 3,2 miljoen vierkante km, en ondergaat een
enorme spanning. Een reeks van seismische zwermen in deze regio
heeft geleid tot het uitbreken van een 5.1 magnitude aardbeving, die
vandaag het gebied voor de kust van San Juan Puerto Rico trof. De
noordelijke grens van de Caribische plaat met de Noord-Amerikaanse
plaat loopt van het grensgebied van Belize, Guatemala (Motagua Fault),
en Honduras in Midden-Amerika, naar het oosten via de Cayman trog
op naar het zuiden van de zuidoostkust van Cuba, en net ten noorden van Hispaniola, Puerto Rico en de
Maagdeneilanden. Een deel van de Puerto Rico Trench, het diepste deel van de Atlantische Oceaan
(ongeveer 8.400 meter), ligt ook langs deze grens. De Puerto Rico Trench ligt op een complexe overgang
van de subductie grens naar het zuiden en de grens naar het westen.
Geologische krachten
De hele regio reageert steeds heftiger, doordat geologische krachten de druk op de plaat in het gebied aan
het verhogen zijn en de zeebodem heftig bewogen wordt langs de Puerto Rico Trench. De trench heeft een
verontrustende geschiedenis van het produceren van zeer krachtige aardbevingen- een 8.1 magnitude
aardbeving trof de regio, zowel in 1787 als in 1946. In het licht van de toenemende aardbeving risico's,
voerde de UNESCO een Caribische Tsunami waarschuwingsoefening uit op 23 maart 2011, in afwachting
van een 7.6 magnitude aardbeving. Het spreekt voor zich, dat we te laat zijn wanneer een andere zware
aardbeving deze regio treft.
Als gevolg van de klimmende seismische spanning op de westelijke regio van de plaat, zijn we al getuige
van het vulkanisch en seismisch ontwaken van een groot deel van Pan-Amerika. Op 20 november
ontketende de Popocatepetl vulkaan van Mexico een aswolk van 5 km. Op 22 november volgde de Fuego
vulkaan van Guatemala met een wolk van 2 km donkere as. Op 25 november was de waarschuwingsstatus
van de Gelaras vulkaan in Colombia verhoogd naar oranje. Op 26 november werd de dichte bovenste
vulkanische gordel van El Salvador opgeschrikt door een zwerm van meer dan 700 bevingen in een 24-uurperiode. Nu is de vulkaan Tungurahua van Ecuador het recente verraderlijke signaal, dat de tijdbom in de
Atlanic nog steeds tikt.
Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd nemen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen nog steeds toe…
What's going on With Rise Of Earthquakes And Volcano Activities: Reason -11/30/2011
http://www.youtube.com/watch?v=5DeTnLRK55M&feature=uploademail
El Hierro Geologist José Morate Says Government Playing Dangerous Game, Foolish 11/30/2011
http://www.youtube.com/watch?v=m_tFzGApPDQ&feature=uploademail
6.4 magnitude earthquake rattles tectonic plate boundary near Papua New Guinea
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/11/28/6-4-magnitude-earthquake-rattles-tectonic-plateboundary-near-papua-new-guinea/
11/30/2011 -- Sakurajima eruption -- another LARGE blast (daily occurance now)
http://www.youtube.com/watch?v=9jW_GCrx5oA&feature=uploademail
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De schokkende waarheid van de FEMA Doodskisten !!
juli 20, 2009pineut
Facts & Resumé : The Coffins are real. Coffins are manufactured by Vantage Products Corporation , besides
the few bogus stories incl. bogus clips on youtube that wish to deny the cold hearted facts. These coffins are
manufactured and stored all over the USA in large quantities. (not only in Atlanta) There’s an elite group of
people preparing for something very dark, sinister evil. (Doomsday Seed Vault in the Arctic | Underground
Bases and Tunnels) As this group has used the extremist islam to create a post 9-11 “Big Brother is
Watching You society” worldwide. This group is following the 10 commandments of satan, written in stone,
known as the Georgia Guide Stones.
The next step of events this group is taking, to make the killing of millions of people incl. their cremation
acceptable, is other 9-11 events. Mexican Flu is just one of the excuses, mandatory innoculation of all the
inhabitants of the USA is step nr. 2. Step number 3, when millions of people start to die, is how to clean them
up in a decent and fashionable/acceptable way. That is where the coffins come in. Created of an organic
material that leaves no traces when burned on a massive scale. All these events will appear as if there is no
one to blame. In that, the majority of people will except the solutions provided by the ruling elite of this world
that always come up with “The Ultimate Solution“.
Sounds familiar ? In german “the ultimate solution” (Endlösung) sounds very evil as Europe already learned
from the past. If people still think history won’t repeat it self, think again. There is an elite group of people that
wants to get rid of 5.5 billion people and they have various ways to do this, including how to hide all tracks
and traces that could lead to them. Many genocides have past in the last centuries, but the coming genocide
will be so evil and so awful that man would wish to die before it even happens to them. History always
repeats itself but now it will do so in a very clever disguised fashion.
As it is written “it is old wine in new bottles” At the end, the evil elite will be defeated by one man and one
spirit, his name is Jesus Christ, Son of Man, Eternal and everlasting Love, and he will defeat this devious
and diabolical spirit, also known as satan himself, by his second coming to this Earth by his voice. Until then,
all scriptures must be fullfilled. So be prepared, there is still good out there, there are still people that DO
care, there are still people that do love other people in the Spirit of the highest God. As long as this spirit can
work in this world people can be warned and perhaps saved. But when this spirit is taken away from this
world, evil will reign for a short time in it’s most horrific way imaginable and people will finally see what the
coffins are really for.
Feiten & Resumé: De Doodkisten zijn echt. De Doodkisten zijn vervaardigd door Vantage Products
Corporation, ondanks de paar nep verhalen incl. de bogus clips op youtube die e.e.a willen ontkennen. Deze
kisten worden vervaardigd en opgeslagen in heel de VS in grote hoeveelheden. (niet alleen in Atlanta) Er is
een elite groep mensen die zich voorbereiden op iets heel duister en sinister kwaad. Aangezien deze groep
gebruik heeft gemaakt van de extremistische islam om een post 9.11 “Big Brother is watching you
samenleving” wereldwijd te maken. Deze groep volgt de 10 geboden van satan, geschreven in steen, beter
bekend als de Georgia Guide Stones. (volg de links in de engelse tekst voor meer info)
De volgende stap van de gebeurtenissen van deze groep is, om het doden van miljoenen mensen incl. hun
crematie aanvaardbaar te maken, één of meerdere 9.11 evenement(en). Mexicaanse Griep is slechts één
van de vele excuses, verplicht In-Enten van alle inwoners van de VS is stap nr. 2. Stap nummer 3, wanneer
miljoenen mensen beginnen te sterven, is om ze op een schone, fatsoenlijke en nette / aanvaardbare manier
op te ruimen. Dat is waar de doodskisten op het toneel verschijnen. Gemaakt van een organisch materiaal,
want dat laat geen sporen na bij verbranding op grote schaal. Al deze gebeurtenissen zullen lijken alsof er
geen sprake is van een schuldige. Hierdoor zullen de meeste mensen, de oplossingen, die door de
regerende elite van deze wereld wordt aangeboden als “de ultieme oplossing” accepteren.
Klinkt bekend? In het Duits klinkt “de ultieme oplossing” (Endlösung) wel even wat gruwelijker zoals Europa
al kent uit het verleden. Als mensen nu nog steeds denken dat de geschiedenis zich niet zal herhalen, denk
dan nog eens goed na. Er is een elite groep mensen die zich wenst te ontdoen van 5,5 miljard mensen en ze
hebben verschillende manieren om dit te doen, met inbegrip van manieren om al hun sporen te verbergen
die naar hen zou kunnen leiden. Veel volkerenmoorden zijn er al geweest de afgelopen eeuwen, maar de
komende genocide wordt zo kwaad en zo verschrikkelijk dat mensen vooraf zouden willen sterven voordat
het gebeurt. De geschiedenis herhaalt zich altijd, maar nu zal ze dat doen op een zeer slimme verkapte
manier.
Zoals het is geschreven: “Het is oude wijn in nieuwe flessen” Er zal een eind komen aan dit kwaad, deze
elite zal verdwijnen bij de komst van één man en één geest, zijn naam is Jezus Christus, Zoon des Mensen,
Eeuwige Vredevorst en eeuwige Liefde en hij zal deze duivelse geest verslaan, ook wel bekend als satan
zelf, door zijn tweede komst op deze aarde door zijn stem. Tot aan dat moment zullen alle geschriften
moeten worden voldaan. Wees dus voorbereid, er is nog goed in de wereld, er zijn nog steeds mensen die
bezorgd zijn, er zijn nog mensen die wel houden van andere mensen in de Geest van de hoogste God.
Zolang deze Geest kan werken in deze wereld kunnen mensen worden gewaarschuwd en misschien gered.
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Maar wanneer deze geest zal zijn weggenomen van deze wereld, dan zal het kwaad regeren voor een korte
tijd in de meest gruwelijke manier denkbaar en mensen zullen dan eindelijk zien waar de doodskisten echt
voor bedoeld zijn.
Tweetalige tekst door Pineut.
Ingezonden :
Het patent daterend van 1995 voor de FEMA Crematie Doodskisten !!
(speciaal voor hen die (nog) twijfelden en voor diegenen die het ontkennen)
Translation for non dutch visitors :
This is the original patent of June 20 1995 for the FEMA Cremation Coffins.
(specially for those who still have doubts about the coffin/cremation doctrine, as known by various sources &
for those who are still in denial of the reality of the devious diabolical minds that wants to control the earth
and it’s population)
Klik op plaatjes voor vergrotingen. (Download origineel pdf bestand)
Click images for enhancements. (Download original pdf file)
Vervolg op: http://pineut.wordpress.com/2009/07/20/de-schokkende-waarheid-van-de-fema-doodskisten/

Wikileaks openbaart de Spy Files: '25 landen observeren hun bevolking'
donderdag 1 december 2011 Door: Monique Smits
Het was even stil rond WikiLeaks, maar nu heeft de klokkenluiderssite
geheime documenten gepubliceerd over de wereldwijde spionage-industrie,
de Spy Files. Volgens Wikileaks gaat het om een geheime industrie die 'de
gehele bevolking' observeert in zeker 25 landen. De bedrijven hierachter
draaien een miljardenomzet.
Omdat steeds meer landen hun burgers in de gaten willen houden, kopen
veiligheidsdiensten op grote schaal geheime technologie waarmee telefoons kunnen worden afgeluisterd en
getraceerd, kan worden ingebroken in computers en sms-berichten kunnen worden gelezen.
Wikileaks stelt dat de bedrijven die dit soort technologie verkopen vrijwel niet gereguleerd is.
Volgens de organisatie van Julian Assange zijn het niet alleen westerse landen die van de diensten van
bedrijven zoals Group 2000, Pine Digital Security en Fox-it (Nederland) afnemen. Ook in Tunesië en Libië
zouden 'afluisterkamers' van deze bedrijven zijn gevonden.
WikiLeaks zette vandaag 287 geheime documenten hierover online en zal daar de komende weken en
maanden mee doorgaan. Net als bij eerdere onthullingen werkt WikiLeaks ook nu samen met een aantal
media-organisaties. Dit keer zijn het de ARD in Duitsland, The Bureau of Investigative Journalism in
Engeland, The Hindu in India, het Italiaanse weekblad L'Espresso, Owni in Frankrijk en de Amerikaanse
Washington Post.
Kijk hier voor de Spy Files kaart.
http://www.welingelichtekringen.nl/de-spy-files.html

‘Geheime afluistersoftware op 141 miljoen smartphones’
Bron / origineel: (c) www.volkskrant.nl
Miljoenen smartphones zijn uitgerust met geheime software die dienst doet als keylogger (dat
toetsaanslagen monitort), sms-berichten onderschept en sms'jes en 'gesloten' internetverkeer opslaat.
De software heet Carrier IQ, en is een programma dat standaard wordt meegeleverd met AndroidBlackberry- en Nokiatelefoons, zo meldt Webwereld. Het programma wordt geïnstalleerd door fabrikanten
van die toestellen, die willen weten hoe hun telefoons worden gebruikt. Ook is de informatie zeer waardevol
voor telecombedrijven.
Het bestaan en de werking van Carrier IQ werden ontdekt door Trevor Eckhart, een van de ontwikkelaars
van het Android-besturingssysteem van Google voor smartphones. Afgelopen maandag publiceerde hij een
video (zie hieronder) over de werking van het programma. Carrier IQ slaat sms-berichten op voordat ze in de
inbox van de gebruiker belanden, en tapt zowel 3G als Wifi-verbindingen af.
Carrier IQ is niet blij met de aantijgingen van Eckhart, het bedrijf dreigde met een schadeclaim. In een
persverklaring laat Carries IQ weten het gebruik van smartphones vast te leggen zodat telefoonfabrikanten
en telecombedrijven de kwaliteit van toestellen en netwerken kunnen verbeteren. Volgens Webwereld is het
voor gewone consumenten niet mogelijk de afluisterdienst op een begrijpelijke manier uit te zetten.
Overigens is het niet bekend welke Androidfabrikanten afspraken hebben met Carrier IQ. Wel is bekend dat
HTC gebruik maakt van de diensten van het bedrijf.
Zaplog.nl
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En nu beginnen ‘ze’ met het chippen van de oudjes
donderdag, 01 december 2011
Zo als met alle dingen die langzaam maar zeker de Nieuwe
Wereld Orde gaan bewerkstelligen wordt het publiek langzaam
maar zeker voorbereid op de dingen die gaan komen.
Dit gebeurt bijna altijd op een zodanige manier dat het merendeel
van de bevolking nauwelijks in de gaten heeft dat ze
onherroepelijk als schapen naar de slachtbank worden gevoerd.
Zo verscheen er vandaag een artikel in diverse media waarin
wordt meegedeeld dat tachtig dementeerde bejaarden in een
tehuis Assen ieder twee paar nieuwe schoenen krijgen. Hoera,
Sinterklaas komt ook nog bij die oudjes. En dat in een tijd van
bezuinigingen. Maar wacht, er zit een addertje onder het gras, of
in dit geval onder of in de schoen. Want heel vernuftig verborgen in die nieuwe schoenen zit een chip.
En ja hoor, door middel van deze chip kunnen deze bejaarden overal worden gevolgd om te zorgen dat ze
met hun nieuwe stappers niet in zeven sloten tegelijk lopen. Ook gaan er bepaalde deuren wel of niet open,
uiteraard voor hun veiligheid. En moet je kijken wat we aan personeelskosten uitsparen. And so it begins.
En zoals vaak wordt er begonnen met een oude weerloze groep mensen die niet voor zichzelf kunnen op
komen. Een dementerende bejaarde zal nauwelijks protest aantekenen als ze iedere vorm van privacy
verliezen. Het is tenslotte voor hun eigen bestwil nietwaar? Na verloop van tijd weet iedereen niet beter of
iedere (dementerende) bejaarde loopt met gechipte schoenen rond.
Maar wacht….het is natuurlijk veel efficiënter als we die chip niet meer in de schoenen maar direct onder de
huid planten. Hebben we ook gelijk al hun medische gegevens bij de hand. En wie weet, krijgen volgend jaar
alle schoolkinderen wel een paar gratis schoenen van Sinterklaas
bron: www.earthwatcher.nl

Wat gooiden de Amerikanen op Fallujah?
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 08-12-2011
De massamoord door Amerikaanse troepen in de opstandige Irakese stad
Fallujah in het jaar 2004 gaat niet alleen de geschiedenisboeken in als een
van de vele dieptepunten van de Amerikaanse veroveringstocht in het land
van de Eufraat en Tigris, maar ook als slagveld waarop de Amerikanen talloze
kennelijk experimentele wapens voor het eerst gebruikten. Witte fosfor,
wereldberoemd geworden door de spookachtige beelden van de Israelische
bombardementen van de Gazastrook, verschillende soorten munitie met
verarmd uranium en, schijnbaar, een nog niet nader bekend wapen met verrijkt uranium. Tot deze conclusie
komt de wetenschapper Christopher Busby van de universiteit van Ulster. Hoewel verarmd uranium, een
afvalproduct uit het verrijken van uranium voor de nucleaire industrie of atoomwapens, veelal
verantwoordelijk wordt gehouden voor explosieve toename van vreemdsoortige kankers en afwijkingen bij
babies in oorlogsgebieden als Kosovo, Afghanistan en Irak, laat een onderzoek van genoemde Busby dat
juist verrijkt uranium (U235) wellicht de doodsoorzaak nummer 1 in Fallujah is.
In een eerder onderzoek uit 2010 toonde Busby onomstotelijk aan dat in het Irakese Fallujah na het beleg
van 2004 een abnormale hoeveel mensen aan kanker stierven, babies met misvormingen geboren werden
en dat de verhouding tussen het aantal geboren jongetjes en meisjes ernstige afwijkingen vertoonde (veel
meer jongetjes). Om de oorzaak van deze constateringen te vinden, werd bij een tweede onderzoek
grondmonsters genomen, drinkwater en andere waterbronnen onderzocht, alsmede haarmonsters van 25
ouders met misvormde kinderen genomen. In alle gevallen werden hoge hoeveelheden uranium gevonden,
wat de genetische schade bij de kinderen kan verklaren. Maar verbazingwekkend genoeg handelde het niet
om verarmd uranium maar juist licht verrijkt uranium met de isotoop U235.
Hieruit concludeert de wetenschapper dat waarschijnlijk een nog niet nader bekend experimenteel wapen
rond Fallujah is ingezet. Een duur wapen, mogelijk een thermobarisch explosief indien men Amerikaanse
wapen-patenten erop naslaat, of misschien een soort neutronenbom. Volgens Busby laten onderzoeken in
oorlogsgebieden als Libanon, Gaza, Afghanistan en de balkan soortgelijke resultaten zien. De inzet van een
wapen met juist verrijkt uranium.
Om de conclusies sluitend te krijgen wil Busby ook veteranen die rond Fallujah hebben gevochten en later
ziek zijn geworden, onderzoeken.
Een interview met de wetenschapper over het onderzoek is hier te vinden.
http://zapruder.nl/portal/artikel/wat_gooiden_de_amerikanen_op_fallujah/rss
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Fukushima: radioactieve contaminatie van de hele voedselketen
ma, 28/11/2011 - 15:57 — Ivo
Voor het einde van 2011 zal de hele aardbodem van het Noordelijk
halfrond onverbiddelijk besmet zijn door de permanente straling van de
reactoren van Fukushima. Hetzelfde geldt voor de oceanen en het
grondwater. De radioactieve isotopen van Fukushima beginnen daarmee
een lang proces van bioaccumulatie die via de verschillende stadia opklimt
in de hele voedselketen.
Reactoren zijn in totale smelting (en dit vanaf de eerste dag) de lekken zijn
permanent en terwijl de emissie van cesium 137-, strontium 90-, iodium
131, plutonium 239- ....isotopen continu de atmosfeer en de oceaam
contamineren, kwalificeert de Westerse pers de situatie als stabiel.
Kaart met de 5 trajecten van de radioactieve wolk gedurende de
zwaarste emissies in maart
De grootste emissies worden nu geacht te hebben plaatsgevonden
tussen 12 - 16 maart en 19-22 maart waarbij ongelukkiglijk in beide
periodes de wind deze emissies richting Tokio voerde. Nu
constateert de bevolking er dat Tokio veel meer gecontamineerd is
dan ze aanvankelijk dacht.
Vanaf 18 maart is plutonium 238 plutonium 239 in de Verenigde
Staten neergekomen: in Californië en in Hawaï respectievelijk 43 en
11 keer meer dan het maximum gemeten niveau gedurende de
laatste 20 jaar. In maart bevatte het drinkwater in San Francisco
181 keer de toegelaten dosis iodium 131. Het regenwater in Boise
(Idaho) bevatte 80 keer de toegelaten dosis iodium 131 op 4 april.
Begin april was de hoeveelheid cesium 137 in de bodem in de
omgeving van Reno (Nevada) 30 maal boven de toegelaten dosis.
Al deze radioactieve isotopen worden natuurlijk ook in Europa
afgezet. Voor het einde van 2011 zal de hele bodem van de
Noordelijke hemisfeer onverbiddelijk gecontamineerd zijn door de
permanente dagelijkse straling van de reactoren van Fukushima. In
2012 zal de hele wereld-voedselketen radioactief zijn en dus hypertoxisch voor de gezondheid.
Wat kunnen we doen?
In een eerste periode: technieken toepassen om de bodem te
decontamineren. Na Tchernobyl was het in Oostenrijk verboden om nog kaas te verkopen. Ondertussen
merkte men snel dat kazen van bioboeren die sinds jaren een toeslag van vulkanische rots (zeoliet)
gebruikten praktisch uitgesloten waren van radioactiviteit. Vulkanische rots van de familie der zeolieten is
gekend voor de eigenschap om zware metalen en de radioactieve deeltjes te blokkeren. De toekomst van de
mensheid zal via ecologische landbouw gaan. De eerste defensielijn tegen zware metalen en radioactiviteit
is de noodzaak van een gunstig microbeleven in de bodem en de aanwezigheid van humus en oligoelementen voor de harmonieuze voeding voor de planten. Deze eerstelijns-defensie is volledig afwezig in het
grootste deel van Europa. De bodem is dood, steriel, geoxydeerd.
Er bestaan ook decontaminatietechnieken met behulp van champignons of van planten om de radioactiviteit
te fixeren, zoals zonnebloemen of hennep. Uit studies blijkt dat deze planten met succes gebruikt zijn na de
Tchernobylramp. De vraag blijft hoe die decontaminatie-planten te recycleren.
Eigenlijk zou logisch gezien de eertse fase van decontaminatie er een moeten zijn decontaminatie van het
sociaal weefsel, want het dient tot niets om de biosfeer te decontamineren als de predatoren haar
onophoudelijk blijven vergiftigen. De decontaminatie van het sociale weefsel is dringend noodzakelijk als de
menselijke species de kaap van deze huidige uitroeiing wil overleven. De predatoren moeten met alle
mogelijke middelen geneutraliseerd worden. Het is dan pas mogelijk om alle nucleaire centrales te sluiten,
de chemische landbouw te verbieden, de levendodende multinationals te veroordelen, de globalistische
media te elimineren, de financiële hold-up te stoppen.....
We moeten dienst weigeren aan de autoriteiten die in een complete leegte van moreel en spritueel gezag
functioneren. De multinationals zullen ten onder gaan wanneer hun staatshulpjes geneutraliseerd zijn want
ze kunnen alleen overleven dank zij de alomaanwezige corruptie.
Update:
Radioactief cesium in plankton:
Auteur Luc DM van We Are Change Belgium
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/fukushima-radioactieve-contaminatie-van-de-hele-voedselketen
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Het Plan om de RFID chip stapsgewijs geaccepteerd te krijgen
Posted: 05 Nov 2011 08:50 AM PDT
Hetscenario is al geschreven.
De chips zijn er al.
De naalden om de chips te injecteren zijn er al.
patenten zijn er al.
gecontroleerde massamedia (tv, kranten, radio) is er al.
algemene publiek is al jarenlang goed voorbereid. "Door de invoering vanjunkvoedsel zijn de
lichamelijke en geestelijke krachten afgestompt, volgzaamen afhankelijk gemaakt. Voeg hierbij de
vaccinaties, de fluoridering, de chloor- en chemtrailprogramma's, CODEX,evenals de subliminale (het
manipuleren van het onderbewuste) manipulaties met hulp van tv, radio en andere mind-control middelen."
Dit alles voor de laatste en uiteindelijke fase: "Het publiek programmeren omde chips te aanvaarden. In deze
fase zijn we al terechtgekomen.
Waarschuwing!Laat niemand, om welke reden dan ook, een chip in je rechterhand of
voorhoofdinjecteren! Op welke plek dan ook.
Zoals je zult hebben opgemerkt, hebben de Illuminati, onze
schaduwregering, de maatschappij al laten wennen aan een
geldloossysteem…. eerst cheques, toen creditcards, toen
debetkaarten, toen de smartcardkaart en tenslotte brengen ze
nu in de openbaarheid: de implanteerbare zender/ontvanger of
een gelijkwaardig apparaatje.
En als het niet om de bedoeling was die erachter zit, zou het voor het menselijk verstand een goed systeem
zijn, zoals ze dat vermoedelijk zullen zeggen van de implanteerbare chip, omdat je geen zorgen meer hebt
over kaarten die verloren gaan, gestolen of vergeten zijn en dat zonder geld dat gestolen kan worden, je een
minder gevoelig doelwit zult zijn. En sinds alle financiële transacties een computerregistratie hebben, zullen
andere misdrijven ook moeilijker worden, maar omdat het "duivelse" achter het teken steekt, zoals de
duidelijke waarschuwing in de bijbel toont, moet het volkomen vermeden worden als je werkelijk waarde
hecht aan je ziel. De elite kan ook het excuus van een geplande "financiële wereldcrisis" gebruiken, dat om
de wereldeconomie te redden, we over moeten stappen op een ‘geldloze’maatschappij, waarbij ze de
mensen zullen proberen te overtuigen dat dit het beste voor de mensheid is. Ook zul je hebben opgemerkt
dat het nummer van het beest (666) steeds vaker wordt gezien, soms openlijk en soms verborgen op
verschillende manieren, en het is een andere aanduiding hoe dicht we zijn bij de vervulling van het boek
Openbaring!
Bron: Home.iae.nl/users/lightnet - Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

RFID chip – Het doodsbevel komt per satelliet
Posted: 05 Nov 2011
Een killerchip!
Met geïmplanteerde chips kan men mensen óók doelbewust
vermoorden. De uitvinder uit Saudi-Arabië meldde een patent op een
microchip aan, die het mogelijk maakt mensen te bespioneren en
middels één druk op de knop te vermoorden. Na de plannen van de
opdrachtgever wordt het voor de mensen, die het onder hun huid
geïmplanteerd hebben: een killerchip! Want per satelliet wordt het dan mogelijk de drager van de chip te
lokaliseren en te manipuleren.
Een speciale versie van de uitvinding heeft een kleine ruimte die men “de strafkamer” noemt. Dit kamertje is
gevuld met gif en deze kan op afstand geopend worden. Als men een dergelijk persoon uit
veiligheidsoverwegingen wil elimineren, dan wordt het gif per satelliet uit de strafkamer losgelaten en komt
het direct in het lichaam terecht.
Diagnoses stellen via de chip
Door frequentiepatronen in de chip kan men de diagnose stellen, een therapie beginnen of doden. Het is al
jaren bekend dat elke cel, orgaan, maar ook psychische toestanden frequenties bezitten. Bij ziekten
verschuiven defrequenties zich. Inmiddels zijn er duizenden frequenties bekend. Zoals inbacteriën en
virussen, microparasieten, gifstoffen, levensmiddelen, medicijnen,homeopathische middelen en in emoties
(hoop, vrede, geluk, angst en depressie).
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Deze combinaties zijn intussen al gedigitaliseerd en voor een fors bedrag verkrijgbaar. Op grond van deze
kennis van frequentiecombinaties, kan men al enige jaren, door speciale gehoorapparaten of zelfs zonder
lichamelijk contact, met een radiogolvenfrequentie apparaat een signaal van miljoenen frequenties je
lichaam in zenden, met als doel een diagnose te stellen of voor therapie. Door middel van een
geïmplanteerde chip kan het... (Eenbeter woord voor frequenties is radiogolven.)
Mind Control met en zonder chip
Met behulp van radiogolven kan men natuurlijk ook op afstand gedrag en emoties bijmensen manipuleren.
Gedachten en wilskracht van mensen beïnvloeden, energieverminderen, functies van het lichaam
lamleggen, organen ziek maken .... en tot slot doden. Al tientallen jaren wordt de toepassing van radiogolven
getest binnen het leger, farmaceutische industrie en door geheime diensten. Nu is het precies bekend hoe
dit per vonk is te realiseren.
Men kan vandaag al met een radiogolvenfrequentie apparaat, ook als er nog geen geïmplanteerde chip in
mensen ingebracht is, bevolkingsgroepen, religies en zelfs een individu, met radiogolven via satellieten en of
mobile telefoon psychisch en lichamelijk beïnvloeden of doden.
Chip kan gebruikt worden in positieve of negatieve zin
Een RFID chip bevat net als uw computer een opslagcapaciteit. Wanneer de RFID chip is ingebracht in het
lichaam, dan is het mogelijk om de chip te gebruiken, inpositief opzicht, voor diagnose en therapie van
ziekten, maar ook, negatiefbezien, om iemand te doden. Wordt er langdurig een sterkere
frequentieverzonden naar de chip, dan kunnen na enkelen weken of maanden veranderingen inhet denken,
gedrag, gevoelens en chronische ziekten ontstaan. Zo kunnen ook infecties ontstaan zonder dat er een virus
of bacterie in het lichaam actief is.
Moet iemand snel of onopvallend gedood worden, dan kunnen ze zelfs een hartinfarct, hersenbloeding met
hartstilstand laten ontstaan. Geen arts zal de echte oorzaak kunnen vinden. Dit is de perfecte moord! Deze
manier zou al enige jaren door de geheime- en militaire dienst worden gebruikt. Dan rijst de vraag: “Zijn er
plannen om grote delen van de wereldbevolking om te brengen?”
Zulke technische mogelijkheden schijnen dus al te bestaan, maar zijn er ook daadwerkelijk plannen?
Inmiddels zijn niet alleen plannen ontwikkeld, maar zijner ook voorbereidingen getroffen door invloedrijke
partijen en politici van allerlei verschillende landen. De club van Rome verklaarde in de jaren ‘70 al dat er
meer mensen moesten sterven of minder mensen geboren moeten worden. Prof. Hubert Markl van het Max
Planck gezelschap, wil graag zien dat er minstens 5 miljard minder mensen zijn.
Bron: Interview met prof. Hubert Markl, Salzburger Nachrichten 10 jan 2001 (Salzburgse krant)
Het MaxPlanck instituut meent dat het moet lukken om 2 miljard mensen om te brengen. David Rockefeller,
sponsor van bondskanselier Merkel (Duitse ministerpresident), eiste op de Bilderberg conferentie in Canada,
die gehouden werd op16-6-2006, de vernietiging van 80 tot 90 procent van de wereldbevolking!
Bron: Prisonplanet.com
Dit alles klinkt ongelofelijk naar complottheorie.
Uitgerekend het WHO (wereldgezondheidsorganisatie) verwezenlijkt deze complottheorieën met
massamoordplannen door middel van de bekende varkensgriepinjecties. Het is bekend dat er tussen de
farmaceutische concerns en WHO belangrijke connecties zijn.
Georgia Guidestones
Bovenop één van de hoogste heuvels in Elbert County in de
Amerikaanse staat Georgiastaat een reusachtig granieten
monument.
Georgia Guidestones
Stonehenge
In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte
van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke daksteen dragen, tien
richtlijnen of geboden gegraveerd.Het monument wordt aangeduid
als De Wegwijzers van Georgia, of ook wel als Het Amerikaanse
Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in
nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de
echte identiteitvan de man, die opdracht heeft gegeven tot de bouw
ervan. Wel isduidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte
hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979
bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton
Granite Finishing Company en gaf deopdracht voor de bouw van dit
monument, met daarop een tekst in acht talen eneen soort tien
‘geboden’ om de mensheid een boodschap door te geven. De
manidentificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel
duidelijk datdit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep
mensenvertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden
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dat zou dienen alswegwijzer voor de toekomst.
In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden, geschreven door de man die zichzelf
R.C. Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter
nagedachtenis van Thomas Paine, een figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine
was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag
gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.
Bron: Franklin ter Horst
De ‘10 geboden’ van Lucifer. De boodschap houdt in:

Houd het aantal mensen onder de 500.000.000, zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.

Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.

Verenig de mensheid onder een nieuwe levende taal.

Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.

Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een
wereldrechtbank .

Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren.

Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.

Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.

Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.
Bron: Igeawagu.com
Niemandhoudt zich meer aan Gods wetten en daarom worden er nieuwe wetten gemaakt. Het is allang
normaal geworden Gods wetten te overtreden; echtscheiding, abortus, enzovoort, zijn orde van de dag. Dit
is allang door God voorzegd, het slechte wordt goed genoemd en het goede slecht. Daarom komen ‘ze’ aan
het einde van de tijd met nieuwe natuurwetten om ons af te lijden van Gods reddingsplan voor de mensheid.
De oorsprong van dit merkwaardige monument blijft mysterieus.
Een korte boodschap is in de vier zijden van het plafondsteen gegraveerd:
“Mag deze merksteen wegwijzer naar een tijd van verstand zijn.”
Bron en vervolg:Eindtijdinbeeld.nl
Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl
23-3-2013: 666 chip - Europa volgt Amerika - Europese Commissie applaudisseert luid voor RISER
Posted: 05 Nov 2011
Gaat Europa volgen?
Nu bekend is geworden dat Amerika haar burgers vanaf 23 maart 2013gechipt wil hebben en via een nieuw
nationaal registratiesysteem haar inwonersmag en kan volgen, rijst de vraag, ‘hoe zit dat met Europa en
Nederland?’ Europese Commissie applaudisseert luid voor RISER
Het Amerikaanse systeem voldoet volledig aan de profetischebeschrijving van
een nieuw financieel slavernij systeem, zoals we kunnen lezenin het boek
Openbaring. Het registratieapparaat (RFID chip) moet volgens de Amerikaanse
wet onderhuids worden in-/aangebracht worden. De chip verzendt en ontvangt
informatie die de Amerikaanse overheid kan uitlezen. In de wet valt op te
maken dat het systeem zal worden gekoppeld aan de bankrekeningen van
haar burgers enerzijds, anderzijds wordt duidelijk gemaakt dat men de chip kan
lokaliseren en volgen, zoals dat vandaag de dag gebeurt in de
pakketbezorging dienst.
Europa wil en zal niet achterblijven. Dat is hetgeen Europa naar buiten laat komen. Dit komt onze
huiskamers binnen via verschillende wegen. Een bekende strategie, die de Europese regering heeft
gelanceerd, is de“Europe 2020 strategy”. Binnen deze strategie is het RISER systeem inmiddels ingevoerd
en binnen de Europese commissie met luid applaus ontvangen, aldus diverse buitenlandse media.
Link:European Commission: Risercitizen registration system a success story foreGovernment
Wat is RISER precies?
RISER is hét burgerregistratiesysteem: Registry Information Service op Europese Residenten. Het stelt
bedrijven en overheid in staat om zeer eenvoudig jouw en mijn gegevens op te vragen, en te gebruiken voor
hun doeleinden. Is dat nu misschien nog“onschuldig”, het roept natuurlijk wel vragen op ten aanzien van
onze privacyrechten. Maar die rechten liggen bij dezelfde groep mensen, die dit systeem van harte
toejuichen, financieren en hebben bedacht!
Naast de adresgegevens is ook het bevolkingsregister ondergebracht in dit RISER systeem, dat door
dezelfde Europese Commissie onder bewaking vande E (Electronic)-TEN is ondergebracht, zodat de privacy
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is gewaarborgd. In 2004 is RISER begonnen als een proefproject in
onder andere Duitsland. En inmiddels zijn de gegevens van 250.000.000
Europeanen in dit systeemondergebracht. Of je dat nu wilt of niet.
Instandhouding van failliete landen als Griekenland
Een ander kanaal waardoor we weten dat Europa niet achter wilblijven bij
Amerika, inzake het massaal invoeren van een 666 biochip,
zijn derecente ontwikkelingen in de financiële wereld.
Opnieuw schiet Nederland, in depersoon van minister JanKees de Jager van Financiën, het totaal faillieteGriekenland
ter hulp. Niet alleen Nederland, maar wederom héél Europa.
Deagenda achter de instandhouding van een zwak financieel systeem is noodzakelijkvoor de door de bijbel
geprofeteerde invoering van een nieuw sterk financieel systeem, dat de mens in staat stelt te kopen en te
verkopen, en de elite in staat stelt de mensheid totaal te controleren.
Het tweede kanaal is dus het oude financiële systeem intacthouden, totdat de
nieuwe mag en kan worden ingevoerd. Want de bedragen die we sinds 2008
in de media horen, zijn zo absurd hoog, dat de gewone burger daarzich niets
meer bij kan voorstellen.
Populistische partijen en landen roepen om invoering CONTROLE van de landsgrenzen.
Dan is er nog een derde kanaal waardoor we weten dat Europa nietachter wil blijven bij Amerika, als het
gaat om de invoering van, laat ik hetbeestje dan maar bij de naam noemen: totale controle!
Dat derde kanaal is het tornen aan het Shengen-akkoord. De alsmaargrotere roep van de bevolking van
diverse Europese lidstaten, voor een halt aande toestroom van asielzoekers, goedkope buitenlandse
arbeiders en criminelebenden is voor populistische partijen de reden om te
tornen aan “open Europesegrenzen”. In Nederland maakten we eerst kennis
met de LPF en daarna met dePartij Voor de Vrijheid van Geert Wilders. Bij
onze Zuiderburen het Vlaamsblok.In Frankrijk de partij van Jean-Marie le
Pen. Maar laten we niet vergeten hoede Scandinavische landen aan het
hervormen zijn. De echte Finnen in Finland enook Zweden en Denemarken
hebben de rechter politieke flank zien groeien.
De roep om de grenzen te sluiten, zoals Frankrijk en Italiëonlangs hebben
gedaan ten aanzien van de massale toestroom van Noord Afrikaansevluchtelingen uit bijvoorbeeld Libië, is
mijns inziens dat derde kanaal.Overigens, Denemarken heeft de grenzen inmiddels alweer bewaakt en
bemand metdouaniers. Maar grenscontrole is de eerste stap naar de totale controle, denk alleen maar aan
het “ijzeren gordijn” en de KGB.
Link: Denemarken gaat de grenzen weer controleren, NOS “Europese grenzen mogen niet zomaar dicht.”,
Kamer:sluit grens drie jaar voor Roemenen en Bulgaren.
NWO: Creëer een probleem en bied jouw oplossing aan.
Overheden van de bovengenoemde landen willen gewoon weten wie binnen hun landsgrenzen komt, wat ze
komen doen etcetera. En als dat niet kan, dan maar de grenzen dicht. Maar het Schengenverdrag kan niet
zomaar eenzijdig worden opgezegd. En dan zit je met een probleem. Behalve…
RISER ID. Europa heeft veel geld gespendeerd aan een
“luxetelefoonboek”. We denken toch niet echt dat dat het
ultieme doel is! En dat men daarvoor zo luid heeft
geapplaudisseerd. Nee, ik geloof dat Europa een prachtig
systeem heeft ontwikkeld, dat met RFID gekoppeld, twee
vliegen in één klapslaat.
1. De grenzen hoeven niet meer dicht, Schengenakkoord (waarvoor zo lang is gevochten) kan gewoon
blijven bestaan. De overheid weet precies wie binnen
haar landsgrenzen verblijft, waar ze zijn, wat ze kopen, enz. enz. enz.
2. Het nieuwe cashloze financiële systeem, dat gekoppeld is aan RISER ID, maakt fraude onmogelijk,
subsidies en uitgaven van overheidsgelden zeer overzichtelijk. Lopen de overheden nu nog miljoenen,
dan wel miljarden mis aan inkomsten door gesjoemel, fraude, niet betalen van boetes,
belastingontduiking, witwaspraktijken, dat is vanaf het invoeren van hun nieuwe systeem verleden tijd.
Er breekt een New Age aan, waarin iedereen verplicht eerlijk moet zijn. De overheid controleert u!
Gecontroleerde media koppelen zelf twee op zichzelf staande problemen aanelkaar. Met radiofragment.
Tot slot nog even een laatste bericht.
Lezers van mijn site roep ik nog af en toe wel eens op, om hetnieuws dat hun huiskamer binnenkomt te
toetsen. Hoor ik het hele verhaal? Is ereen keerzijde aan deze medaille en wordt die ook belicht? Of is er

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 36

sprake vaneenzijdigheid dan wel partijdigheid? En waarom wil de media dat ik dit nieuws,dan wel deze
versie van het nieuws, te horen krijg? De reden voor deze oproepis gelegen in het feit, dat de grote media
wordt gecontroleerd door de (machts)elite.Noem ze NWO, Illuminatie of Bilderbergers.
Een van die media, die ik zeer vaak beluister, juist omdat het erzo dik bovenop ligt dat het om gecontroleerd
nieuws gaat, is het Radio 1 programma “Met het oog op morgen”. Voorzitter van het Nieuwspoort,Max van
Weezel is onder andere één van de presentatoren, als ik mij niet vergis. En over Nieuwspoort gaan
verschrikkelijk veel complottheorieën. Waarrook is, is vuur! (Nieuwspoortcode???)
16 mei hoorde ik iets zeer opmerkelijks bij “met het oog op morgen” en
heb het de volgende dag opnieuw beluisterd en voor u opgenomen met
mijn voice-recorder. U hoort namelijk en dat is dus ook de reden dat ik
graag naar het programma luister, hoe men het verband legt tussen
enerzijds de financiële crisis in Griekenland en anderzijds het probleem
met de landsgrenzen. Op zichzelf genomen zijn dit twee afzonderlijke
problemen diegeen onderling verband kennen. Behalve als er wel een
verband is. Als u mij nogkan volgen. Want als deze op zichzelf staande
problemen wel verband houden, danzouden wij ons afvragen: “welk verband is er dan?”
Men trekt de conclusie dat het een grensoverschrijdend probleem is geworden en concludeert vervolgens
“dat er geen alternatief is”. Dan is het er dus wél!
Bron:Eindtijdinbeeld.nl
Posted:Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl
Amerika klaar voor invoering 666 op 23 maart 2013
Posted: 05 Nov 2011
Wat is waar en wat is niet waar?
Dat mogen we ons ook afvragen bij het merkteken van het beest: 666.Het
merkteken van het beest zal volgens de bijbel worden aangebracht bij
demensen die niet geschreven staan in het boek des levens, aan
hunrechterhand of voorhoofd (Openb. 13: 8,16-18).
Jewordt verplicht een chip te dragen voor 23 maart 2013
De Amerikaanse wet die in maart2010 is ondertekend en daarmee van
kracht is gegaan (ook buiten Amerika!),zegt het volgende:
Het proces, zoals in de wet is opgenomen, zal starten in december2012. Deze nieuwe wet verplicht het
inbrengen van een RFID (Radio Frequentie IDentificatie)chip bij alle (Amerikaanse) burgers. Deze chip zal
niet alleen uw persoonlijkeinformatie bevatten, met op afstand volgbare technologie, maar ook
wordengekoppeld aan uw bankrekening. Geen enkele Amerikaan mag meer naar hetbuitenland reizen
zónder deze chip. En let op pagina 1004 van deze nieuwe wet (waarstaat wanneer het moet worden
ingevoerd), zegt, en ik citeer:
“Niet later dan 36 maanden na de datum van ondertekening”.
Het is nu nationale wetgeving dat ons verplicht vanaf 23 maart2013 met een onderhuidse RFID chip te
leven. Het testen begon met implantatenonder de huid van de hand.
Het Nationaal Registratie Apparaat van Big Brother
Een andere Engelstalige website schreef over the NationalRegistry, om
precies te zijn “the National Medical Device Registry (NMDR)” hetvolgende:
H.R. 3200 sectie 2521, Pagina 1001, paragraaf 1:
Het secretariaat zal een Nationaal Medisch Registratie Apparaat(in de
subsectie verwijzend naar de ‘registratie’) mogelijk maken, dan welcreëren,
met het doel te kunnen analyseren, zoals dat gebeurt binnen
depostverwerkingveiligheid en het analyseren van de uitgaande data van
iederapparaat. Dit apparaat is of zal worden toegepast in of op een patiënt.
Hetbetreft een klasse 3 of klasse 2 apparaat, dat bekend staat als een
implanteerbaar,levensondersteunend apparaat.
Het komt hier op neer. Het apparaatje, de RFID chip dus, wordt
ingevoerden heeft tot doel dat Big Brother kan analyseren, waar het
apparaat zichbevindt (track and tracing, zoals je je postpakket ook kunt
volgen viainternet) enerzijds, anderzijds wordt de uitgaande data geanalyseerd. Welkedata gaat er dan uit?
Heel simpel: het apparaatje zal gekoppeld worden, volgensdeze wet, aan uw bankrekening. Dus alles wat u
koopt, wordt door de overheidgecontroleerd.
En dat komt overeen met het idee dat de bijbel ons geeft over ditmerkteken, namelijk dat het gekoppeld
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wordt aan een nieuw financieel systeem.Het huidige financiële systeem is niet voor niets bijna te gronde
geraakt! Hetmoet en zal zeer binnenkort vervangen worden door het nieuwe systeem met deRFID chip.
Eigendomsrecht van het implantabel registratie apparaat
Het allerbelangrijkste is te weten dat de bijbel dit merktekenkoppelt aan het beest. Het beest is de antichrist
overigens. Hoe heeft de bijbeldeze twee aan elkaar gekoppeld? Via eigendomsrecht. Het is namelijk
hetmerkteken van het beest.
Als in 2013 dit merkteken wordt ingevoerd en de antichrist is ernog niet, kunnen we bijbels gezien nog niet
spreken over het merktekenvan het beest. Omdat het beest nog niet is geopenbaard, zich nog niet
heeftvoorgesteld.
Maar ik geloof dat wij voor 23 maart 2013 zijn opgenomen, de Heretegemoet in de lucht (1Tess. 4:17) en
waarschijnlijk zelfs voor 21 december2012, aangezien vele groepen dan hun leider, god of engel
verwachten. Het wezendat dan mogelijk komt, is de antichrist, zoals de Vrijmetselarij en deIlluminati terecht
voorzeggen, de engel Lucifer.
Korte termijnverwachting
Mocht Lucifer zich inderdaad openbaren op 21-12-2012, dan kan ikniets anders dan vanuit de bijbel
constateren dat de Gemeente dan is Opgenomen(2 Tess. 2).
In dat geval zal de antichrist, Lucifer, zeer veel te doen hebben:

r ALLE mensen.
Hij heeft het er maar druk mee. Vanaf 21 december2012 tot 23 maart 2013 tellen wij 13 weken
(Vrijmetselaars getal!) + 1 dag.Dat zijn 92 dagen in totaal. Of daar ook iets mee aan de hand is, weet ik
niet.Laat het me weten, als je hier mee over weet.
In het begin is de chip vrijwillig
De chip aannemen is vrijwillig! Dat neemt niet weg dat er heel veel druk zal worden uitgeoefend om de
mensen aan die chip te krijgen. Alleen al het uitsluiten van het financiële systeem is voor de mens een
crime. Mijns inziens kan men niet vastgebonden worden, om tegen eigen wil te worden gechipt. Aan de
andere kant zullen de niet gechipten tijdens de grote verdrukking worden gedood (Openb. 20:4).
Bron:Eindtijdinbeeld.nl - Posted:Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

Vóór eind 2013 alle mensen gechipt!
Posted: 05 Nov 2011 02:50 AM PDT
Deze wet, het Obama HealthCare plan, is werkelijk al
aangenomen (2010) en dit betekent ook: RFID chipsverplicht voor,
op of direct na 23 maart 2013!
En het vreemde is dat de wet ook geldig lijkt te worden voor
allemensen van de wereld.
Het Obama Health Care plan is aangenomen, via stemmen
VOOR, doormensen binnen die overheid die vaak niet meer dan 1
dag, of zelfs enkel 1nacht, om deze wet te lezen, te begrijpen en
hier een mening over te vormen,ter beschikking hadden. Echt
belachelijk! Satan lijkt haast te hebben en temaken met zijn plannen...
Binnen36 maanden, dus vóór eind 2013 zal de overheid maatregelen treffen om iedereen meteen
computerchip te injecteren.
GEPROGRAMMEERDE microchips, geïmplanteerd in ieder persoon in hetland, zouden ons allemaal
koppelen aan een hoofdcomputer, die elk momentiedereen kan opsporen. De plannen voor een dergelijk
systeem zijn reeds involle gang, of je het nu leuk vind of niet! (Zie pagina 1001 pdf-document-US-HealthBill
2010 en volgende.)
Het geheime plan wordt aangeprezen als een dienst ter ‘bescherming van de bevolking’ door hoge
overheidsfunctionarissen, maar sommige insiders, die bezwaar maken tegende verandering, zeggen dat het
gewoon een andere manier is voor Big Brother omhaar onderdanen te controleren.
Transmitters
“TopNationale Veiligheidsagenten proberen bronnen in de regering-Bush (destijds) ervante overtuigen om
het project, waariniedere man, vrouw en kind zal worden ingeënt met een kleine zender te beginnen”,
steltDavis Milerand, een criticus van overheidsbemiddeling, die zegt dat hij gelekteinformatie heeft
ontvangen van bronnen van binnenuit.
“Ze proberen te vertellen dat dit een goede manier zal zijn voorde autoriteiten voor het snel opsporen
van vermiste personen en kinderen,evenals misdadigers en spionnen.”
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Injecties
“Maarmet de verbluffende technologie van vandaag, zou ALLE INFORMATIE OVER JOU kunnen worden
opgenomen in die kleinemicrochip, die vervolgens wordt aangesloten op een regeringscomputer.
Elkeregeringsorganisatie zal weten wat een persoon heeft gedaan en doet, op elkgewenst moment.” Andere
bronnen zeggen datde kleine zenders moeiteloos kunnen worden geïnjecteerd door middel van eenklein
pistool bij mensen, zonder dat ze zelf weten, door middel van eenlandelijk vaccinatieprogramma.
“Hetenige wat de overheid nog zou moeten doen, is het ontwikkelen van een varkensgriepvaccin”,
zegtMilerand. “Stel je voor dat ze zoudenzeggen dat er een vaccin tegen aids uitgevonden was. De mensen
zouden in kuddeskomen opdraven om het vaccin te bemachtigen. De artsen zelf wetenwaarschijnlijk niet
eens wat ze injecteren. Hen zou kunnen zijn verteld dat dechips genetische implantaten zijn om het lichaam
opnieuw te programmeren terbestrijding van ziektes.”
Hij voegt eraan toe:
“Hetprogramma zou vereisen dat alle werknemers van federale, staats- en lokaleoverheden de injecties
dienen te ondergaan. Het is maar een kwestie van tijd voordat iedereen geïmplanteerd zalzijn met een
microchip, en dus een slaaf van de overheid.”
Bron: Eindtijdinbeeld.nl
Posted:Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

Obamacare – RFID chip implantatie straks verplicht voor iedereen
Posted: 05 Nov 2011 02:18 AM PDT
Obamacare: RFID chip implantatiestraks verplicht voor iedereen
Geüpload door wannaliveforever op 6 jul 2011
Een kortepresentatie die je aan het denken zet over de tijd waarin je leeft. Het gaatover de RFID chip
wetgeving, om deze in je te laten implanteren, en wat debijbel hierover bijna 2000 jaar geleden heeft
voorzegd. Ben je al wakker?
Voor veel meer en diepgaande informatie over de tijd, waarin we leven, en deleugens die als waarheid in je
hart worden ‘geschreven’, zie:
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11 & http://eindtijdnieuws.blogspot.com/
23 maart 2013 wordt men gechipt
Er blijkt een wet te zijn aangenomenen ondertekend, die het chippen met de RFID chip verplicht stelt vanaf
23 maart 2013: het SenaatHealthcare wetsvoorstel HR3200
Deze nieuwewet verplicht eenRFID-chip, geïmplanteerd in ieder van ons. Deze chip zal niet alleen uw
persoonlijke informatie met opsporingsmogelijkheid bevatten, maar het zal ook worden gekoppeld aan uw
bankrekening. Op pagina1004 van de nieuwe wet citeer ik: "Uiterlijk 36 maanden na de datum van
verordening". Het is nu de wet van het land, dat we 23 maart 2013 allemaal verplicht zullen zijn om een
RFID chip onder onze huid te hebben. He is coming soon!
Know the TRUTH about the Government Health Care BillH.R.3200 - Key Points
http://www.youtube.com/user/wannaliveforever?feature=mhee#p/c/0/HcBaSP31Be8
Posted:Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl
Droom over de RFID biochip
Posted: 05 Nov 2011
10 mei 2011
Mijn vriend kwam thuis en hij had een rare houding ten opzichtevan mij. Iets in hem beviel me absoluut niet,
maar wist niet waarom. Hij zag erwel anders uit ineens, hij heeft normaal lang haar, maar nu was hij
helemaalkaal. Maar het was niet zijn uiterlijk wat me ineens niet meer beviel; ik konhet niet beschrijven en
moest onmiddellijk weg.
Ik vluchtte het huis uit en had zelfs mijn pantoffels nog aan,geen tijd genomen om rustig mijn schoenen aan
te trekken. Het waren zelfs vandie hondensloffen waar je helemaal niet goed op kan lopen en zeker met
regenniet en het regende in die droom. Die hondensloffen draag ik in het echt allangniet meer.
Wel nam ik mijn geld mee en mijn telefoon. Hij belde me steeds op,maar ik nam niet op. Ik wilde mijn dochter
opbellen en naar haar toe gaan, ikheb morgen ook examen in die droom, maar dat kon me niks meer
schelen. Ik moestweg en naar mijn dochter toe, of zelfs terug naar Nederland… Daar twijfelde ikop dat
moment over, over waar ik heen zou gaan.
Op het station van Brno aangekomen, wilde ik een kaartje kopen,maar achter de balie zaten geen echte
mensen. Meer een soort schimmen in devorm van tekenfilmfiguren. Die figuren wilden me een prik in mijn
hand geven,waarna ik dan mijn treinkaartje kon kopen. “Oh nee!” riep ik, “Dat niet”. Heeleven twijfelde ik
zelfs nog dat ik dat zou nemen, maar deed het niet omdat ikwist dat dat niet mocht. Ik besefte datdit nou de
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vervloekte chip is.
Opeens kwam er een vrouw tevoorschijn die naar me riep: “Hé, jedoet net
of we je willen prikken met een ernstige ziekte.” Ik wist dat ze meniet
konden dwingen omdat de tijd nog niet daar was om mensen te dwingen,
en ikbedacht wat ik nou zou doen, nu ik niet met de trein kon. Toen werd ik
wakker.
Een rare droom, ik voelde hoe het was om helemaal alleen te zijnen
niemand meer kon vertrouwen. Ik kon aan de mensen op station ook
merken of zegechipt waren of niet. Er ontstaat een kloof tussen mensen van God en de mensenmet het
merkteken. Ik ontmoette onderweg naar de balie nog twee andere mensen,die me de weg vroegen naar de
balie. Ze liepen met me mee, maar toen zij dieschimmen zagen, gingen ze er helemaal niet heen, maar
liepen gelijk weg.
Ik kon ze niet meer vinden toen ik wist wat er aan de hand was.
Bron:Eindtijdinbeeld.nl - Posted:Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

Wordt Iran geteisterd door ongelukken of woedt er een geheime oorlog?
In de Iraanse stad Isfahan heeft zich gisteren een geheimzinnige explosie
voorgedaan. Het incident komt na een grote ontploffing op een
raketbasis, eerder deze maand. Het is het zoveelste incident in een reeks
van mysterieuze ontploffingen van gaspijpleidingen, olie-installaties en
militaire bases.
Hoewel de gouverneur van de provincie verklaarde de explosie in Isfahan
te hebben gehoord, zegt niemand te weten wat er is precies gebeurd.
Volgens oppositiewebsites had de ontploffing plaats nabij de militaire
academie van de stad. NRC vraagt zich af of al die rare explosies
mogelijk een oorzaak hebben: Israël.
Twee weken geleden, op 12 november, werd Teheran opgeschrikt door een geweldige explosie. Toen ging
de raketbasis Shahid Modarres in rook op, volgens autoriteiten door een „ongeluk” veroorzaakt tijdens
transport van raketten. Daarbij vond een belangrijke raketexpert de dood.
Experts wijzen erop dat de afgelopen twee jaar het aantal verdachte explosies is vervijfvoudigd. Sinds vorig
jaar hebben er ten minste 17 explosies van cruciale gaspijpleidingen plaatsgehad, vergeleken met drie in
2008 en 2009. Tegelijkertijd waren er meer dan tien explosies in olie-installaties.
„Als het sabotage is, dan is het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran al bezig”, zegt een Iraanse
analist die anoniem wil blijven. „Dit is een gevaarlijk spel, want Iran kan ook terugslaan.”
Bron: NRC

Middellandse Zee straks radio-actief door schepen op kernenergie?
Complete artikel: nicodegeit.wordpress.com
Voor Syrië verzamelen zich een groot aantal oorlogsschepen waarvan de
grootste worden aangedreven met kernenergie. Een regulier schip haalt
zijn energie uit een dieselmotor, een met kernenergie aangedreven schip
haalt zijn energie uit een kleine kerncentrale. Een Amerikaans
vliegdekschip ankerde enkele dagen geleden voor de kust van Syrië en
er zijn enkele Russische kernonderzeeërs in de regio.
De Russen verscheepten S-300 raketten naar de Russische marinebasis
in Syrië. Een Russisch met kernenergie aangedreven vliegdekschip is onderweg naar Syrië. Wat de
Amerikanen of de Russen precies van plan zijn voor de kust van Syrië is onduidelijk. Volgens een Russische
woordvoerder gaan de zwaar bewapende Russische schepen naar de regio om geweld te voorkomen,
volgens een andere Russische woordvoerder gaat het om oefeningen die reeds lang geleden gepland zijn.
Het zal de lezer duidelijk zijn dat de aanwezige schepen over voldoende vuurkracht beschikken om elkaar
naar de bodem te helpen. Mocht het zo ver komen dan is de Middellandse zee voor de komende 230.000
jaar radioactief.
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Nederlandse regering pleegt genocide op eigen burgers
03 December 2011
Duitse regering informeert bevolking (video) uiteindelijk over chemtrails!
(video)
Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan NATO, betreffende het stopzetten
van genocide chemtrails. (met onderbouw) NCF video afspeellijst:
Verzoekschrift N.A.T.O 20/10/11, STOP Genocide chemtrail
VN erkent chemtrails / geo-engineering Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan
als gewone uitlaatgassen (contrails), maar wat blijkt nu de VN erkent
chemtrails / geo-engineering (Wat zijn de gevolgen voor onze
gezondheid?) Bestaan chemtrails nu wereldwijd toegegeven! (video)
In 1992 werdt door 187 landen een verdrag ondertekend waarin ieder
V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden
voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen
waaruit onder andere geo-engineering begonnen is (het massaal vanuit
vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden
is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99
(Richtlijn- 76/464/EEG). Daar bovenop spraken In Oktober 2010 op
de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het
Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-engineering projecten en
experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO
gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de
onwetende bevolking, en schenden zo dan ook alle mensenrechten
(video).
Video Chemtrails Nederlandse ondertiteld
"Agent Orang? een chemische ontbladerings middel dat in de Vietnam Bilderberg oorlog
gebruikt werd (video1) (video2). Chemische afval afkomstig van o.a het koninklijk Billiton
(Agent Orange was dan ook Prins Bernhard zijn bijnaam) video1) video2) Agent Orang
vergiftigt alle groen, voeding en watervoorziening en veroorzaakt kanker en vele andere
ziektes (video). Vietnam een proeftuin voor de NA/ZI's NWO agenda, het besproeien van
de burgers met zeer schadelijke chemicaliën wat heden globaal gebeurd (video). De
uitwerking hiervan gaat met een e-macht en zal de komende decennia massaal tot uiting
komen (video). Is dat geen oud nieuws?" vroeg de douanebeambte aan Connie Schultz,
columnist van The Plain Dealer, toen ze terugkwam van een reis naar Vietnam waar ze
onderzoek had verricht naar de blijvende gevolgen van Agent Orange, de dioxine
doortrokken herbicide waarvan het Amerikaanse leger miljoenen liters heeft
gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam. Nee dat is het niet. Lees meer
Onthullende informatie (video) over Nederlandse Koningklijke Bilderberg
betrokkenheid, via Koninklijke De Staats Mijnen (DSM), waarbij men onder het
mum van geoengeneering-projecten met behulp van chemtrails betrokkene
chemische afval wereldwijd kan dumpen vanwege het positief advies uitgebracht
op 21 april 1962 aan de kroon om een faillissement tegen te gaan en zo de
gehele wereld vergiftigd waardoor levensnoodzakelijke reserves zoals zuiver
water van onschatbare waarde worden. Grondstoffen waaronder olie en water
worden met leugens (video) en illegale oorlogen (video) door N.A.T.O, (video)
en V.N (video) globaal gestolen zoals nu weer in Libië is gebeurd. Libië heeft
dan ook een van de grootste voorraden zuiver water (video) dit is dan ook een
van de hoofdredenen waarom N.A.T.O met weer een illegale oorlog (video)
in Libië aanwezig is (video). Juist daarom is NAZI Prince William van Oranje
voorzitter van de adviesgroep voor Water en Sanitatie van de Verenigde
Naties (video) en verklaarde Secretaris-generaal van de Verenigde Naties
(VN) Ban Ki-moon, ondanks dat WATER een fundamenteel mensenrecht is,
een marktprijs moet hebben!?. wat hun machtspositie compleet maakt. De
media liegt, draait en bedriegt! (video) waaronder deze beelden die de BBC
zogenaamd LIVE liet zien van het Groene plein in Libië. Deze beelden
komen namelijk niet uit Tripoli maar uit India. (video)
De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met beelden waarbij vogels zomaar uit de lucht
vallen. Dit is GEEN natuurlijk fenomeen, maar het gevolg van H.A.A.R.P & gevaarlijke chemicaliën die
moedwillig via vliegtuigen worden gesprayd (video).Dit gebeurt momenteel in de USA en in Europa. Eerst
waren er de chemtrails, nu gaan ze weer een stap verder ... We moeten dit een halt toeroepen door zoveel
mogelijk mensen hiervan bewust te maken. Geef dit a.u.b. ook door aan anderen zodat deze praktijken aan
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de kaak worden gesteld en zij die verantwoordelijk zijn, berecht
kunnen worden ...DIT IS EEN KWESTIE VAN PLANETAIR
BELANG ! ENKEL SAMEN KUNNEN WE EEN BLOK VORMEN
EN DE AARDE NIET LANGER UIT HANDEN GEVEN AAN
DIEGENEN DIE TOTAAL GEEN RESPECT OPBRENGEN VOOR
HET LEVEN... Voormalige FBI baas Ted Gunderson, chemtrail
dumpingen moeten worden gestopt !! (video)
Met wat worden we werkelijk besproeid? (video1), 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aerosol Crimes (video) de overheid zou dit nooit toelaten?! (video)
(video)
Is depopulatie de reden waarom kanker toeneemt inplaats
verdwijnd?!
Vliegtuigen besproeien schadelijke chemische kankerverwekkende
stoffen (video) en zware metalen op mens, dier en flora. (video)
Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden
dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen
chemische stoffen in de atmosfeer sproeienen (video) Nu na meer
dan een decenia is het bestaan van chemtrails wereldwijd door VN
toegegeven!. Op de VN-conferentie in Oktober 2010 te Nagoya is
door de 193 lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en
experimenten ‘Het fenomeen ‘chemtrails ’ wordt hierbij expliciet
vernoemd. Ondanks dit VN akkoord gaat men gewoon door met het
vergiftigen van mens, dier, en planeet. Deze pagina en
documentaires (video) laten tot in de kleinste details zien wat die
mooie witte strepen zijn die onze zonnige dagen verpesten. In
samenwerking met HAARP in Alaska en Noorwegen is dit het
gevaarlijkste (video) wapen (video) ooit ontwikkeld (video). Nicola
Tesla (video) gaf al te kennen dat dit nooit gebruikt mag worden
(video) als wapen. Natuurlijk was deze waarschuwing aan
dovemans oren gericht (video) & (video) De urenlang zichtbare
strepen (video) die deze toestellen achterlaten worden door hen
daarom 'chemtrails' genoemd. (video) Onzin, zeggen
wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om normale
uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails'
zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. Het besluit
om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het wereldwijde
klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992 door 187
landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden
voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang mislukte
experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen tot de
conclusie gekomen dat de risico's van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om mee
verder te gaan. Een voorontwerp van een verslag van Arizona Skywatch toont een dramatische toename
van zware metalen die gewoon niet thuis horen in onze lucht (gevolg talloze kankerdoden).
OPMERKING: Het niveau van Mangaan en Arseen alleen al is zo schrikbarend hoog!
2010 Air Deeltjes:deze cijfers geven aan hoeveel keer ze over de "toegestane" toxische grens zijn!!
Aluminium: 15,8
Antimoon: 63,3 [Dit is geen typfout]
Arseen: 418 [Dit is geen typfout]
Barium: 5,3
Cadmium: 6
Chroom: 6,4
Koper: 9
Ijzer: 43,5 [Dit is geen typfout]
Lead: 15,7
Mangaan: 513,8 [Dit is geen typfout]
Nikkel: 10,7
Zink: 7.5
Chemtrails: An Updated Look at Aerosol Toxins
Jarenlang worden zware metalen & chemische stoffen zoals (barium, aluminium, arseen, cadmium,
titanium… en polymere vezels die kanker verwekkend zijn en in pesticides gebruikt werden) in het geheim
met vliegtuigen in onze atmosfeer gesproeid. In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering
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technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan
bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die
reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de
connectie met het militaire industrie complex (MIC) In Oktober 2010 op de VN-top in Japan spraken 193
lidstaten af over het Biodiversiteitsverdrag (CBD)dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden
opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te
manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans
directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen
onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende
landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden. Het tegendeel
gebeurd met talloze zieken als gevolg.
Ook het rapport Case Orange van de Belfort Group geeft hier
een goed overzicht. Op de VN-conferentie te Nagoya is het
bestaan van chemtrails toegegeven! (De gevolgen in de nabije
toekomst voor onze gezondheid zijn niet te overzien)
Verontruste burgers met zieke kinderen hebben zich bij ons
gemeld om annoniem een klacht neer te kunnen leggen, boven
heel Europa strooit men met nooit geziene hoeveelheden
giftige chemicaliën, Wij raden dan ook alle burgers aan die een
toekomst willen om aangifte te doenzoals NCF/Chemtrails 0902-2011 en 22-03-11 De impact op onze gezondheid, maar
vooral voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal
onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede verantwoordelijk
voor de vergiftiging door de aanvoer van Kankerverwekkende stoffen via lucht, (video), water, bodem,
voeding en producten toe te staan, hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet te verbannen
en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke natuurproducten dan ook.
Aangifte Chemtrails Belfort Group (dossier nr 185/09) Weergeven / Downloaden, al is het maar om de politie
bewust te maken, zij blijken veelal onwetend en ook slachtoffers te zijn.
Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group ,
NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het
internationale persbureau Reuters bron https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigenbesproeien-burgers
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=647098&r=1

Een nieuw blok van Midden en Zuid Amerikaanse landen is opgericht, zónder de V.S. en Canada!
december 03, 2011By: silviavideler
Top van 33 Amerikaanse landen richt CELAC op
CARACAS – In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is vrijdag een
topontmoeting begonnen van 33 Amerikaanse staten, die de CELAC
(Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten) willen
oprichten.
oprichting CELAC Fotoserie
In de nieuwe alliantie zijn alle landen van het Amerikaanse dubbelcontinent
welkom, met uitzondering van de VS en Canada.
Volgens de Nicaraguaanse president Daniel Ortega betekent de oprichting
van de CELAC het ”doodvonnis” voor de inmenging van de VS in Latijns-Amerika.
OAS
De CELAC moet volgens de Venezolaanse president Hugo Chávez in de plaats komen van de ”oude en
versleten” Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Die heeft haar zetel in Washington en sluit Cuba
buiten. Op de CELAC-oprichtingstop in Caracas daarentegen is de Cubaanse president Raúl Castro
welkom. ”Voor het eerst zullen we een organisatie hebben voor òns Amerika”, aldus de broer van de
legendarische revolutionaire leider Fidel Castro in zijn toespraak.
Veel CELAC-landen willen nauwere banden met Europa en Azië om onafhankelijker te worden van
Washington.
Bron: ANP/ Nu.nl
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10 bizarre dingen die “wetenschappers” voor u in gedachten hebben in de nabije toekomst
december 02, 2011By: silviavideler
Wat de ‘wetenschap’ – gedreven door grote bedrijven – in gedachten heeft voor de mensheid in de toekomst
is heel anders dan het dromerige utopische landschap, dat wordt geportretteerd door de reguliere media.
In de media heten wetenschappelijke prestaties altijd “vooruitgang” en niet “tegenslagen”, alhoewel, velen
van deze prestaties hebben bewezen rampzalig te zijn voor de mensheid (als atoombommen of GGO’sgenetisch gemodificeerd organismen). Terwijl zuivere wetenschap een noodzakelijk onderdeel is van onze
samenleving, zien we vandaag de dag dat het landschap wordt gedomineerd door bedrijven gestuurde
wetenschap, die alleen proberen hun bedrijfswinsten te versnellen. En met deze wetenschap komt een
geheel nieuw tijdperk van angstaanjagende technologieën, die we binnenkort werkelijkheid kunnen zien
worden in onze wereld. Hieronder een samengestelde lijst van 10 toekomstige technologieën, die gebruikt
kunnen worden om uw vrijheden weg te nemen en u tot slaaf van de grote wereldwijde bedrijven en
organisaties te maken, allemaal onder de noemer van “wetenschap”.
1 Het oogsten van organen van genetisch gemodificeerde, gepatenteerde varkens
Heeft u toevallig behoefte aan een nieuw hart of een stel nieuwe longen? Geen zorgen! Monsato zal u een
nieuwe geven met behulp van een genetisch gemodificeerd, trans-species varken (patent is hierop
aangevraagd), die werd gevoed met Genetisch Gemodificeerd Organisme en onderworpen aan het oogsten
van de organen, terwijl het beestje nog steeds in leven was, dit om de organen “vers” te houden.
Uw medisch gefinancierde transplantatie, goedgekeurd door de overheid, wordt uitgevoerd door een van de
topziekenhuizen, die zelfs vandaag de dag, nauw betrokken is bij de orgaanhandel op de zwarte markt en bij
illegale transplantaties.
2 ”Gedrag veranderende vaccinaties” die uw hersenen opnieuw bedraden om afwijkende meningen
te elimineren
Ongehoorzaamheid is een ziekte! En het “medicijn” voor ongehoorzaamheid zal een nieuw vaccin zijn dat op
een biologische manier het bedradingsysteem in uw hersenen opnieuw verbindt, waardoor u beter naar de
regeerders van deze wereld gaat luisteren. Het zal een “gedragsvaccin” genoemd worden, alhoewel het in
werkelijkheid gewoon een chemische hersenoperatie is. Deze technologie zal een hoeksteen worden voor
de wereldwijde politiestaat, die geen tolerantie wil voor zelfstandig denkenden van welke aard dan ook,
helemaal niet als dit denken tegen de staat ingaat!
3 Een centrale databank van uw medische gegevens, bewaakt door een politiestaat
Denkt u dat uw medische gegevens privé zijn? In de nabije toekomst zullen we als burger worden
geïmplanteerd met biometrische controle chips, die informatie over uw hartslag, ademhaling en de
aanwezigheid van illegale drugs of geneesmiddelen naar de overheid sturen.
Deze chips zullen gebruikt worden door de overheid om mensen te dwingen medicijnen te nemen. Ze zullen
ook worden gebruikt om mensen te lokaliseren die stiekem een jointje roken of andere drugs gebruiken,
zonder daarvoor een doktersrecept te hebben.
Maar het allerbelangrijkste is, dat deze chips uw voedingswaarde niveau’s controleren die er bijvoorbeeld
voor zorgen dat niemand een hoog niveau van vitamine D zal bereiken – vitamine D zorgt ervoor er o.a. voor
dat je helder en goed kunt nadenken, en je immuunsysteem wordt versterkt. Ze willen ervoor zorgen dat de
gehele bevolking aan chronische voedingstekorten lijdt, waardoor het eenvoudiger wordt om het volk onder
controle te houden. De overheid zal dit brengen onder de noemer van “veiligheid”, want ze zullen ons
wijsmaken dat “teveel vitamine D gevaarlijk kan zijn”. Zij zullen via de chips de maximale grens bewaken en
het overgrote deel van de bevolking zal hier een veilig gevoel bij hebben.
4 Totale geheimhouding van de herkomst van ingrediënten in onze voedingsproducten
Genetisch gemodificeerde organismen worden steeds meer gebruikt in de voedselindustrie. Overheden
doen meer moeite om deze chemische ingrediënten te verbergen en hernoemen enkele gevaarlijk klinkende
chemicaliën in prettig klinkende chemicaliën. Zo heeft Aspartaam nu de naam AminoSweet gekregen en
MSG (smaakversterker) is omgedoopt tot gistextract of gistpoeder. Maar de misleiding gaat veel verder. Er
wordt al gespeculeerd dat conserveringsmiddelen, zoals natriumbenzoaat, hernoemd zullen worden als
Frisse kristallen. Of “kunstmatige kleurstoffen” kunnen ook beschreven worden als “verrijkt met mooie
kleuren.” De voedingsindustrie wil verbergen waar het voedsel vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en wat
erin zit, omdat al deze drie slecht zijn voor uw gezondheid!
5 De volledige criminalisering van thuis geproduceerde voedingsmiddelen en medicijnen, waardoor
je totaal afhankelijk bent van fabriek geproduceerde levensmiddelen
Corrupte wetenschappers zullen erop aandringen dat het kweken van je eigen voedsel extreem gevaarlijk is,
omdat er misschien wel e.coli in je tuin groeit. Thuis tuinieren zal volledig worden verboden en wie het toch
doet, wordt gevangengezet – alsof het heroïne smokkelaars zijn!
Het idee is dat de bevolking compleet afhankelijk wordt van fabriek geproduceerd voedsel, op dezelfde
manier als we nu afhankelijk zijn van centrale elektriciteit en centrale fossiele brandstoffen. Dit alles zal
gerechtvaardigd worden met de hulp van “wetenschappers”, die beweren dat fabriek geproduceerd voedsel
veiliger is, omdat het allemaal gepasteuriseerd, bestraald en gegast is.
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6 De ontketening van een wereldwijd biowapen door seizoensmatige griepshots
Waren vaccinaties ooit bedoeld om een ziekte te voorkomen(?), tegenwoordig worden ze steeds vaker
ingezet om juist ziekte te verspreiden. Dat is waarom de meeste mensen die elke winter de griep krijgen,
dezelfde personen zijn die regelmatig griepprikken halen. In de nabije toekomst, als de elite heeft besloten
dat er genoeg mensen op de aarde zijn, zullen de griepprikken ingezet worden om een virus te verspreiden
die de populatie onder controle houdt. Mensen zullen getriggerd worden om een griepshot te nemen als de
overheid besluit om de mensen te belonen met 25 euro.
De hele regeling is natuurlijk niets meer dan een populatie controle om alle lagere-IQ mensen op aarde – die
dom genoeg zijn om zich in te laten inspuiten met dit vaccin – te elimineren. De elite denkt hiermee het
menselijk ras te redden van de opkomst van domheid (ongeacht wat de kosten in menselijk leed zijn).
7 Totale controle van de regering over de genetische code van uw “nakomelingen”
Een gezin starten met een persoon naar uw keuze en eigen nakomelingen, zal niet langer worden
toegestaan op grond van de wetenschappelijke politiestaat. “Reproductie” moet zorgvuldig worden
gecontroleerd door middel van licentieovereenkomsten en regelgeving, om ervoor te zorgen dat er geen
onverwachte resultaten zullen optreden. Voor het hebben van kinderen zullen ouders toestemming moeten
vragen aan de overheid. Dan zullen zij genetisch en cognitief worden geprofileerd, vervolgens krijgen zij een
reproductie classificatie status, die strikt moet worden opgevolgd om een gevangenisstraf te voorkomen.
Mensen die opstandige neigingen hebben en zich tegen de staat verzetten. zullen worden geweigerd om
zich te reproduceren. Alleen de meest gehoorzame – blanke huid – gedachtenslaven zullen worden beloond
met een goedkeuring om zich te reproduceren, en zij zullen dat graag doen, waardoor er nog meer baby’s
worden opgeofferd aan de staat.
8 Draadloze hersenimplantaten, die op afstand geactiveerd kunnen worden door de
rechtshandhaving, om hele massa’s mensen passief te maken
De toekomst van de wetenschap heeft betrekking op alle soorten elektronica, die in het menselijk lichaam
worden geïmplanteerd. Een van de meest “handige” chips zal de “pacificatie chip” zijn, die samen met de
“geld chips” zal worden opgedrongen aan de burgers. De chips zullen er zijn voor de mensen om te betalen
voor alles, zonder daar nog geld voor te gebruiken. Mocht je toch nog geld hebben, dan zal dat gezien
worden als een terroristische activiteit. De pacificatie chip (vrede chip)kan op afstand worden geactiveerd
door middel van signalen van de zendmasten of door handunits, gebruikt door de politie en
rechtshandhaving commandanten, om zo direct te kunnen anticiperen op grote menigten demonstranten en
relschoppers. Zijn de studenten weer aan het demonstreren voor vrijheid van meningsuiting? Activeer de
pacificatie chip en ze zullen allen op straat voor een poosje liggen te dagdromen.
Dergelijke chips kunnen ook worden gebruikt om de hersenen te prikken op de momenten dat het politiek
nuttig is. Bijvoorbeeld wanneer een terroristische aanslag wordt gepleegd op Amerikaanse bodem, worden
de chips onder de bevolking dan geactiveerd om mensen op te jutten, zodat ze roepen om oorlog.
9 Genetische manipulatie en het fokken van gehoorzame supersoldaten
In de verre toekomst zullen soldaten vervangen worden voor mensvormige robots, uitgerust met vuurwapens
en kogelvrije vesten. Denk “terminator”-model T-1000.
In de tussentijd zullen de machtigste naties van de wereld geld stoppen in het ontwikkelen van genetisch
gemodificeerde supersoldaten, die in het geheim zijn geboren, opgevoed en getraind om zo robotachtig
mogelijk voor te komen. Deze supersoldaten zullen genetisch gemanipuleerd worden met attributen zoals
hoge bloeddruk oxygenatie en grote lichaam frames, in combinatie met kleine hersens, die alleen kleine
beetjes informatie kunnen verwerken om orders op te volgen, maar ze zullen nooit deze orders in twijfel
trekken en vragen gaan stellen.
Ze zullen ook uitgerust worden met tal van elektronische implantaten, waardoor ze meer cyborg worden dan
menselijk. Zij zullen visie implantaten op hun netvlies krijgen, GPS chips aangesloten op de hersenen,
communicatie apparatuur aangesloten op de oren, en ingebouwde pijnmedicatie dispensers die hun lichaam
instroomt met stimulerende stoffen, zodat ze kunnen blijven vechten, zelfs nadat een arm wordt afgeblazen.
10 De elektromagnetische activering van metalen en nano-kristallen, geïnjecteerd d.m.v. vaccinaties
Hier is er eentje waar de meeste mensen nog niet aan gedacht hebben: Naast het feit dat vaccinaties
worden gebruikt om besmettelijke ziekten te verspreiden, kunnen ze ook gebruikt worden om mensen te
injecteren met nano-kristallen, die zijn afgestemd op bepaalde frequenties. Dergelijke nano-kristallen kunnen
jarenlang sluimeren in het lichaam, maar op een gegeven moment kan de overheid de radiotorens
overnemen en een landelijk “noodsituatie” signaal uitzenden, dat ervoor zorgt dat de de nano-kristallen in het
menselijk lichaam worden geactiveerd. De resultaten kunnen dan variëren van massale krankzinnigheid
tot massale uitbarstingen van geweld of gewoon tientallen mensen die plots dood neervallen. Deze
resultaten kunnen door de overheid gebracht worden als een cover up story van een “terroristische aanslag”.
Het kan allemaal gedaan worden in de naam van de “wetenschap”
Echte wetenschap heeft een belangrijke rol in de samenleving, maar de wetenschap dient ook het belang
van het volk te dienen en niet die van de schaduwregering. Als de wetenschap wordt gebruikt om de
mensheid te domineren en tot slaaf te maken, dan is dat een schending van onze vrijheid.
Bron: Naturalnews.com
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Prikbord nr 272 (leo j.j. dorrestijn)
Advies
Naar verluidt heeft minister van Bijsterveldt even ‘gedreigd’ met opstappen als ze haar zin niet kreeg met
haar omroepplan. Misschien een overbodig advies voor deze CDA-minister die nog niets heeft gepresteerd:
pas op uw woorden, voordat iemand ze letterlijk neemt… Of lag er al een baantje in het verschiet daar in
Hilversum?
Ook staatssecretaris Knapen moet zijn knopen tellen, want de ontbrekende verantwoording van ruim 5
miljard aan ontwikkelingshulp kon binnenkort wel eens heel actueel worden.
Beloning
De heer Mandjes (Tel. 29/11) vindt dat ‘duurzame’ bedrijven door de Staat moeten worden beloond met
subsidie. En dat ook de plannen van de natuurhobbyisten door de belastingbetaler moeten worden
gefinancierd, zoals het Oostvaarderswold. Kennelijk weet hij niet hoeveel miljarden er al verspild zijn aan dit
soort luxeprojecten – inclusief de ‘duurzaamheid’ van windenergie, HSL en Betuwelijn – en dat de schatkist
nu leeg is. Bedrijven die alleen idealistisch willen zijn op grond van subsidiestromen lijken teveel op de rest
van de milieumaffia.
Censuur
In de tijd van Wim Kok beweerde men in journalistieke kringen dat in het ‘Torentje’ werd bepaald waarover
de media mochten schrijven. Wellicht is dit nog zo, maar ook Paleis Noordeinde komt in aanmerking als
censuurcentrum. Onderwerpen die al jaren op het internet circuleren worden hier in de gesubsidieerde
media systematisch doodgezwegen. In plaats daarvan wordt het publiek overvoerd met kookprogramma’s,
sport, bekende Nederlanders en politieke prietpraat. Brood en spelen, zeiden de Romeinen al.
Eigenbelang
De weerstand van het CDA om het budget voor ontwikkelingshulp te halveren, is niet nieuw. Teveel
schimmige figuren zijn op een of andere manier betrokken bij ‘noodhulp’, armoedebestrijding, voorlichting,
budgetsteun, exportsteun, duurzaamheid, minikrediet, vrouwenemancipatie, vluchtelingenwerk, voedselhulp
en milieusteun. Als ambassadeur (uithangbord), manager, toezichthouder of gewoon via een vriendje. Daar
is het CDA niet uniek in, want meer dan 90% van het budget gaat op aan salarissen, corruptie, ‘reserves’,
reizen, educatie (‘draagvlak’), verspilling en fraude. Daardoor is het ook mogelijk dat vluchtelingenhelpers
hele gezinnen (grootouders, ouders en kinderen) naar Nederland begeleiden vanuit Irak, Afghanistan,
Somalië en Noord-Afrika. Neen, geen mensensmokkel, maar ‘legaal’ met steun van ex-politici.
Is er nog hoop?
De vraag of er nog hoop is voor de EU, laat zich niet eenvoudige beantwoorden op grond van financiële
overwegingen. Maar als we naar de ‘spelers’ kijken wordt het beeld duidelijker: Monti, Di Rupo, Draghi
(ECB), van Rompuy, Barroso, mw. Ashton, mw. Reding, mw. Malmström en mw. Lagarde (IMF). Neen, er is
geen hoop meer, want hier kan Merkel echt niet tegenop.
P.S. Miljarden ‘verdampt’, niemand gearresteerd en de geldpersen draaien.
Verschil
Er is een wereldwijde financiële crisis in de maak en het Belgische tv-nieuws maakte terecht melding van
overleg tussen de EU-top en president Obama. En in Nederland: tot vervelens toe ‘nieuws’ over
sterrenrestaurants, Ajax en een Orka. Journalistieke onbenulligheid ten top. Maar het kan nog erger: na
jarenlang gesteggel over de wetgeving betreffende minderjarige gelukzoekers, wordt nu de schuld van het
politieke knoeiwerk in de schoenen van de PVV geschoven. Zo diep kunnen hier linkse journalisten én
hoogleraren zinken. Het verschil is dat Belgen toch net iets meer fatsoen hebben.

VS gebruikte kernwapens in Irak, Afghanistan
Geplaatst door verborgennieuws
Peter Eyre, een Midden-Oosten consultant, heeft gezegd “Tactische nucleaire
wapens werden gebruikt, ten minste één in Irak en een aantal werden gebruikt in
Afghanistan – in het Tora Bora gebergte,” . Eyre wees erop dat de atoombom op
Afghanistan in de Tora Bora regio zo krachtig was dat het eigenlijk een aardbeving
leek. De analist ging verder met te zeggen dat het gebruik van dergelijke dodelijke
wapens door het Amerikaanse leger, een grove schending is van de Conventie van
Genève, het werd goedgekeurd door de Amerikaanse presidenten, dus deze
zouden moeten worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. ‘
‘VS gebruikt kernwapens in Irak, Afghanistan’: lees verder
http://www.verborgennieuws.nl/algemeen/vs-gebruikt-kernwapens-in-irakafghanistan.html
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Deense burgerwachten beschermen kinderspeelplaatsen tegen migranten
Gevolgen immigratie nachtmerrie Europa steeds duidelijker zichtbaar
De Somalische immigrant (foto) kwam tot zijn gruwelijke daad nadat hij tijdens
een door de Deense overheid gefinancierde studiereis had geleerd dat de
islamitische cultuur superieur zou zijn aan die van het Westen.
De gruwelijke verkrachting van een 10 jarig meisje door een Somalische
moslim immigrant heeft iets doen knappen bij de doorgaans flegmatieke Deense bevolking. Gewapend met
stokken, honkbalknuppels en messen zijn burgers kinderspeelplaatsen gaan bewaken en beschermen,
omdat de Somaliër de meisjes daar aansprak en bedreigde. Recent werd ook in eigen land een onderzoek
gepubliceerd waaruit bleek dat oriëntaalse migranten -met name Marokkanen- veel vaker crimineel gedrag
vertonen dan autochtonen. De 16 jarige Somaliër ging naar een speelplaats bij een kleuterschool in
Gullestrup en dreigde twee jonge meisjes met zijn mes te vermoorden als ze niet met hem mee het bos in
zouden gaan. Eén meisje van 9 jaar oud wist te ontsnappen, maar het andere meisje werd zowel anaal,
oraal als vaginaal verkracht. In het dorp heerst nu een lynchstemming tegen oosterse immigranten. De
stiefvader en de oom van het slachtoffertje zouden een groep van 10 tot 12 personen hebben verzameld om
wraak te nemen. Kort voor hij zijn gruwelijke daden pleegde had de Somaliër deelgenomen aan een door de
Deense belastingbetaler gefinancierde studiereis over de islamitische cultuur en gebruiken in Somalië.
Volgens de Deense media zou hij daarna tot de conclusie zijn gekomen dat de Deense cultuur en de Denen
minderwaardig zijn. Ondertussen gaan andere Europese landen zoals Duitsland vrolijk door met het
binnenhalen van voornamelijk islamitische migranten uit Somalië, Eritrea, Ethiopië en Soedan.
Immigratie nachtmerrie ook in Nederland
In eigen land werd er onlangs een officieel onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat 40% van alle in ons
land wonende Marokkanen van 12 tot 24 jaar oud het criminele pad op zijn gegaan. Alle pogingen en
programma's van de overheid om deze ontwikkeling te keren zijn op niets uitgelopen; sterker nog, de
criminaliteit onder Marokkanen stijgt alleen maar.
Waar het islamitische superioriteitsdenken toe leidt zagen we recent in Amsterdam, toen een autochtone
Nederlander met de dood werd bedreigd omdat hij 'een vieze homo die zich niet aan de Ramadan (de
islamitische vastenmaand) hield' zou zijn. De volgende keer dat ze hem zouden pakken zouden ze hem
vermoorden, waarna hij 'naar de hel' zou gaan. Nederland begint samen met Denemarken, Duitsland en
andere Europese landen hoe langer hoe dieper weg te zinken in de immigratie nachtmerrie die al jaren
geleden door critici werd voorspeld, maar waar door het politiek correcte denken vrijwel geen enkele
aandacht aan mocht (en mag) worden besteed.
Xander - (1) KOPP

In 2013 bestaat de Nederlandse monarchie 200 jaar
Het aantreden van Koning Willem-Alexander met aan zijn zijde Koningin Maxima, wordt dramatisch
opgevoerd met een landing van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op het strand van
Scheveningen op 30 november 2013.
http://www.stadsdeelscheveningen.nl/agenda/2011-11-30-scheveningen-1813-2013-herdenking-landingkoning-willem-i-te-scheveningen.html
Velen zullen hun wenkbrauwen fronsen.
Niet vergeten is het lidmaatschap
van Prins Bernhard van een Nazi-organisatie.
Niet vergeten is de gevangenneming
van Prins Claus in Noord-Italie in 1945, terwijl hij het zwarte uniform van de Totenkopf-divisie draagt.
Reeds in oktober 1943 staat Claus op de kust bij de stad Kiel achter een machinegeweer.
Na een korte inzet in Koningsberg belandt hij bij de 90ste Panzergrenadierendivision in Noord-Italie.
Op 29 april 1945 wordt Claus in het zwarte uniform van de Totenkopf-divisie door de Amerikanen
krijgsgevangen gemaakt.
http://www.argusoog.org/2011/07/clausgate/
Niet vergeten is het feit, dat er na afloop van W.O. II tienduizenden Nazi´s naar Argentinie zijn gevlucht met
hulp en steun van Prins Bernhard en de KLM (Plan Odessa).
En opeens verschijnt er in Nederland een Koningin uit Argentinie…
die op 30 november 2013 aan de zijde van Koning Willem-Alexander het strand van Scheveningen oploopt.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10371/joris-demmink-locus-delicti.html#more-10371
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10375/open-brief-aan-jeroen-pauw.html#more-10375
Gaan Pauw en Witteman hier dieper op in ?
Wordt de Nederlandse TV-kijker geinformeerd ?
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Hedge Fund topman: Mensen houden zichzelf voor de gek, er komt geen redding
Kunnen Merkel en Sarkozy, ook wel spottend Merkozy genoemd, de eurozone
werkelijk redden? Vergeet het maar, zegt Kyle Bass.
Op 16 november lieten we Kyle Bass, oprichter van hedgefund Hayman Capital
Management, aan het woord, die tegenover de BBC uitlegde waarom de
financiële markten de eurozone hebben opgegeven. Als lid van het
AmeriCatalyst 2011 panel sprak hij uitvoerig over de illusie van globalisering en
het feit dat de meeste mensen zichzelf voor de gek houden door te denken dat
de huidige machthebbers in Amerika en Europa het bestaande financiële systeem nog kunnen redden.
Bass waarschuwt al járen voor een grote wereldwijde schok en blijvende veranderingen in het huidige
financiële en geopolitieke systeem van de wereld. Aanvankelijk concentreerde Bass zich daarbij vooral op
de komende instorting van Japan. Het bankroet van Griekenland zal volgens hem echter een domino effect
veroorzaken die ook in Europa de landen met de hoogste schulden -met name Portugal, Ierland, Italië en
Spanje- failliet zal doen gaan, wat het einde van het complete Westerse geldsysteem zou kunnen
betekenen. Bass denkt daarnaast dat de VS nog 3 tot 5 jaar de tijd heeft om een Amerikaans
schuldenfaillissement te voorkomen.
Misplaatst optimisme
In het uitgebreide AmeriCatalyst interview bekritiseert Bass het misplaatste optimisme waarmee mensen
zichzelf voor de gek houden door te denken dat er altijd een redder of reddende instantie zal zijn die het
huidige systeem overeind houdt. Op deze wijze zijn de mensen geconditioneerd door de media, waardoor ze
volgens Bass niet in staat zijn geweest te begrijpen dat de 'oplossingen' die sinds het omvallen van Lehman
Brothers in 2008 werden aangedragen de crisis uiteindelijk alleen maar zouden verergeren.
Inmiddels begint echter het inzicht door te breken dat ook de centrale banken en het IMF enkel beloften
kunnen geven, maar geen garanties. De kloof tussen wat mensen willen geloven en wat er in werkelijkheid
gebeurt is enorm en veroorzaakt ook op de financiële markten extreme schommelingen. Tevens herhaalt
Bass zijn standpunt dat er geen enkele reden is om optimistisch te zijn over de vooral door het Westen
gepromote globalisering.
Crisis leidt tot oorlog
Over de redding van Griekenland zei hij 'je bent gek geworden als je denkt dat 50% afschrijving van de
Griekse schulden hun problemen zal oplossen. Alleen door het volledig uitwissen van alle niet-TROIKA (de
Europese Commissie, de ECB en het IMF) schulden zal Griekenland een kansje hebben.' Het IMF heeft
volgens hem een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de grootste schuldenberg die de wereld ooit
gekend heeft. Historisch gezien kan dit in de ogen van Bass maar tot één ding leiden: 'Het gaat ten diepste
over de sociale samenhang van de wereld. Wat dit allemaal betekent? Het betekent oorlog.'
De opleving op de aandelenmarkten is dan ook maar tijdelijk en zal worden gevolgd door flinke dalingen. De
enige reden waarom het weer goed lijkt te gaan is het feit dat alle slechte en waardeloze (financiële)
bezittingen op de publieke balansen werden gezet. Er moet echter een echte krediet herstructurering komen.
De eerste schamele pogingen die Europa hiertoe onderneemt heeft onmiddellijk 'de hel doen losbreken'.
'Geloof niet dat het weer goed komt'
De algemene opinie van de gevestigde beleidsmakers is dat Amerika niet in een recessie terecht komt en
een kleine groei zal kennen. Europa zal volgens de gevestigde orde slechts een milde recessie kennen, en
de opkomende markten zullen het goed blijven doen. 'Zij zullen echter nooit gelijk krijgen,' aldus Bass. 'Ik
word niet betaald om een optimist of pessimist te zijn. Ik word betaald om een realist te zijn, en dat betekent
nu een negatieve realist.'
'Geloof deze overheden die u vertellen dat alles weer goed komt niet! De dag voordat Mexico met 60%
devalueerde ontkenden ze dat ze dat ooit zouden gaan doen. Ze kunnen én zullen u nooit de waarheid
vertellen. Ga daar dus zelf naar op zoek!'
Xander - (1) Zero Hedge / YouTube
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Profetie van een 90 jarige oude vrouw uit Noorwegen in 1968
Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een
gezicht, een visioen van God ontvangen. Evangelist Emanuel Minos hield in die
tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad haar te
ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien. Hij schreef dat op, maar
bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een la opborg.
Nu, na zoveel jaren, begreep hij dat hij die 'openbaring' moest delen met anderen.
De vrouw uit Valdres was een hele behoedzame, betrouwbare en 'wakkere'
christen, met een goede reputatie onder allen die haar kenden. Dit is wat ze 'zag':
"Ik zag de 'tijd' kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de
gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort van globe en ik zag Europa, land
voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden, net vóór
de wederkomst van Jezus, en net voor de laatste ramp zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren
hebben."
Ze noemt een viertal 'golven'
1 Eerst is er, vóórdat Jezus komt en vóór de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een 'ontspanning',
een periode van rust en welvaart zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de
supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Merk op, dit vond plaats in 1968
toen de koude oorlog op z'n hevigst was!). In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele
landen, ook in Noorwegen, en wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze zal beginnen op
een manier die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte plaats.
2 Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, alsmede een afglijden van de
waarheid. Christenen staan niet meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet
meer, zoals in voorgaande tijden, horen van ZONDE EN GENADE, wet en evangelie, berouw en bekering.
Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: het welwaartsevangelie. Het meest
belangrijke aspect zal zijn: 'succes', 'hebben', 'iets te betekenen' en 'materiële zaken te vergaren', zaken die
God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van
de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: "Neem uw kruis op en volg Jezus", komt er
ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerken plaatsen
zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist voor
de wederkomst van Jezus.
3 Er zal met name een morele terugval plaatsvinden zoals 'oud Noorwegen' dat nog nimmer heeft ervaren.
Mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip
'samenwonen' al bestond in 1968).
Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal
ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan
plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Net voor Jezus' wederkomst
zullen er TV programma's vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd.
De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te
vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van 'één station' (Ze kende het woord 'kanalen' nog
niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het stations).
De TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met
geweld. De mensen dan zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en
vernietiging van mensen tegen elkaar en dit gaat dan rond in de maatschappij. Sex, open en bloot, zal ook te
zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden.
(Ik protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!)
Echter de oude vrouw zei: Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit van waarde
achtten, zal afgebroken worden, en de meest decadente zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.
4 Mensen vanuit arme landen zullen Europa binnenstromen. (In 1968 was er nog geen sprake van
immigratie.)
Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hen gaan
mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden
behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn.
De tranen stroomden over haar wangen…. “Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. En dan, plotseling, zal
Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met
een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal
over verschillende continenten gaan, Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet
raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De
overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net
zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan”.
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“Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar
te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel
ons leert.”
"DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN IS EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG."
Bron: http://beforeitsnews.com/story/925/810/1968_Prophecy_by_a_90_Year_Old_Norwegian_Woman.html
WANNEER DE OLIE VLOEIT
Een ouderling in de Pinkstergemeente in Moss, Noorwegen, Martin Andersen, hoorde de volgende profetie
in 1937: “Wanneer de olie uit de Noordzee komt en langs de Noorse kust, zullen de dingen beginnen
te gebeuren, en nadert de terugkeer van Jezus.”
Toen hij deze woorden had uitgeroepen, stonden de mensen in de Gemeente op en vroegen de man om te
gaan zitten en niet zulke onzin te spreken. In 1937 was het inderdaad onzin om te praten over olie, dat wordt
gepompt langs de Noorse kust. Vandaag pompen alle grote oliemaatschappijen in de wereld olie langs de
kust van Noorwegen. Noorwegen is 's werelds tweede grootste exporteur van olie - na Saoedi-Arabië.
De conclusie van dit alles is: Jezus komt SPOEDIG (plotseling)

Opmerkelijk nieuws vanuit IRAN!
december 02, 2011By: silviavideler
De EU Iran politiek en de grafsteen van generaal Hassan Moqaddam
Een geheimzinnige explosie in de buurt van de Iraanse stad Isfahan was deze week het onderwerp van
speculatie in de media.
De Times publiceerde uiteindelijk een artikel waarin werd beweerd dat een uranium opwerkingsfabriek in
Isfahan het doelwit was van een sabotage aanslag.
Uit een analyse op de Engelse pagina van de Missing Peace website blijkt echter dat er niets klopt van het
Times verhaal. Er is namelijk geen uranium opwerkingsfabriek in Isfahan.
Iraanse expert
De Iraanse expert Dr. Ali Reza Nourisadeh vertelde ons in een telefonisch interview vanuit Londen dat de
explosie niet plaatsvond op de yellowcake conversie fabriek in Isfahan maar op een luchtmachtbasis dicht bij
de stad. Daarbij zouden een brandstofdepot en 400 korte afstand raketten zijn verwoest.
Het aantal mysterieuze ontploffingen in Iran is sinds 2010 sterk toegenomen en lijkt het werk van de M.E.K,
de Mujahedin e-Khalq, een Iraanse guerrilla beweging die door de VS en Israël wordt gesteund.
Caroline Glick
Jerusalem Post’ ster columnist Caroline Glick gebruikte het Missing Peace artikel over Isfahan om te pleiten
voor meer effectieve steun aan de antiregime krachten die sabotage acties uitvoeren in Iran. Ook pleitte ze
voor voor een zwaar sanctieregime dat o.a. een olie embargo zou moeten inhouden.
Zij schreef dat een combinatie van die twee het nucleaire programma kan stoppen zonder een militaire
aanval.
lees hier verder:
http://missingpeace.eu/en/2011/11/isfahan-blast-part-of-secret-war-against-iranian-regime/
Bron: Missing Peace

Het Huis van Oranje en haar invloed
De Supervervuilers
Milieuschandalen en kernenergie gaan gepaard met het grote kapitaal, het
machtskartel en last but not least: de familie van aandeelhouder “HUIS VAN
ORANJE B.V.” Een multinationaal syndycaat, welke connecties heeft met talloze
ondernemingen.
Shell
Eén van die ondernemingen is Royal Dutch Shell. Over dit bedrijf en de aandeelhouders hadden boeken vol
kunnen worden geschreven, maar dat zal nooit gebeuren. Het lijkt er op dat Shell met afstand de grootste
milieuvervuiler is geworden met onvoorstelbare gevolgen. Een goede tweede is Exxon Mobil en laat nu de
geruchten gaan, dat juist deze twee gaan fuseren: een nieuw concern met een omzet van $ 750 miljard,
aandelenkapitalisatie van $ 550 miljard en 200.000 medewerkers in alle landen van de wereld.
BP Olieramp
Nog vers in ons geheugen gegrift staat de ramp met het boorplatform Deep Water Horizon in de Golf van
Mexico, met een milieuschade van ongekende omvang. Ook Shell laat van zich spreken door jarenlang
enorme hoeveelheden olie in de natuur van de Niger Delta te laten lekken, met een volledig verwoestende
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flora en fauna als gevolg. Ieder jaar speelt zich in Nigeria af, wat we met de ramp in de Golf van Mexico
hebben meegemaakt:
Zembla - Shell en de Niger Delta 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=lyQLp-9Gdxk&feature=player_embedded
De kosten voor het opruimen worden geraamd op 1 miljard. Het ziet er naar uit dat Shell dit moet gaan
betalen. Daarmee zullen de verwoestende effecten op flora en fauna binnen de komende tientallen jaren
echter nog niet zijn opgelost. Shell wil uitsluitend geld verdienen en voelt er weinig voor zich aan wettelijkeen milieuregels te houden, die de aandelen koers nadelig beïnvloeden. Zij zullen er ongetwijfeld alles aan
doen deze kosten te vermijden, waarbij het bedrag van € 1 miljard een masserende reclameboodschap is.
De werkelijke kosten zullen vele malen hoger liggen, maar nooit betaald worden. Dat Shell en andere
oliemaatschappijen, zoals Chevron-Texaco, nog veel verdergaan, mag duidelijk worden met onderstaande
voorbeelden. Dit geeft immers blijk van de kwade opzet, met als doelstelling: winsten genereren…
Zuinigheid getorpedeerd
De ontdekking van vrije energie en het verbazingwekkende potentieel daarvan begon met de revolutionaire
vindingrijkheid van Nikola Tesla (1856-1943).
In 1931 dreef Tesla’s ‘Energie Transformator’ een Pierce Arrow aan, een erg zware en luxe auto. Daarmee
werd gedurende langere tijd gereden met een snelheid van 80 mijl per uur.
Tesla had een alternatief ontdekt voor wisselstroom-aandrijving. De problemen rond het gebruik van fossiele
brandstoffen (o.a. Shell brandstof) hadden rond 1930 al opgelost kunnen zijn, wanneer het politieke en
zakelijke klimaat - met name de door de Rothschild kliek zwaar gefinancierde Rockefeller syndicaten en J.P.
Morgan - hieraan hadden meegewerkt. In plaats daarvan werden er ‘ingrijpende maatregelen’ achter de
schermen genomen. Nikola Tesla werd dood gevonden in zijn hotelkamer te New York. Op zijn sterfbed
biechtte de voormalige bodyguard van Hitler, Otto Skorzeny op, Tesla in opdracht om het leven te hebben
gebracht. Hij vergat er helaas bij te vertellen door wie. De auto en geheime documenten zijn verdwenen in
Amerika. Een ander fenomeen is het systematisch torpederen van hennep als industriëel verwerkbare
grondstof, zoals de auto-industrie. Henry Ford had in de jaren dertig al een auto laten ontwikkelen met
hennep als basis, ijzersterk en vederlicht. Er is niets van terechtgekomen. De zware metaalindustrie had net
enorme investeringen, met name voor de oorlogsindustrie gedaan, hennep werd VERBODEN.
In de tweede wereldoorlog reden in Nazi Duitsland reeds auto’s rond op waterstof. Een techniek die later
werd gebruikt in de rakettechnologie. Onder leiding van Wernher von Braun legden de Duitsers het
fundament voor de rakettechnologie. De Amerikanen waren er in 1945 als de kippen bij om de Duitse
wetenschappers te ronselen en te naturaliseren. Het Amerikaanse Apolloprogramma vond tussen 1961 en
1972 plaats. Zuinige auto’s waren er al in 1946 met een verbruik van 1 liter brandstof per 70 km en meer!
Maar Shell hield dit tegen, althans, zij kochten de ontwerpen voor miljoenen uit de markt. Als dat niet lukte,
werden de bedrijfsveiligheidsdiensten ingeschakeld en zorgden veelal voor aanmerkelijk goedkopere
oplossingen…..
Het verbruik van de auto’s in die periode varieerde van 1 op 70 tot 1 op 420 !
In 1946 had Harold E. Crozier, wonende op 10 kilometer afstand van het Shell kantoor, een uitvinding
gedaan waardoor het verbruik van de auto reeds was geslonken naar 100 mijl op 1 gallon (1 op 40!) en Shell
was daarin geïnteresseerd, waarna men de gegevens en patenten opkocht.
Shell publiceerde enige tijd later in haar boek “Fuel economy“ dat men erin geslaagd was bij een Studebaker
het verbruik te laten dalen tot 149,95 mijl op 1 gallon (1 op 60). Het boek is uit de schappen genomen. David
Blackmore van Shell research bevestigde bovenstaande gegevens en vulde aan dat Shell in de jaren 70
reeds een verbruik van 1 op 400 had kunnen bereiken. Ondertussen was een uitvinder, die het mogelijk
maakte om met 1 gallon 100 mijl te rijden, uitgekocht voor miljoenen. Ken Kuncle en Wiley Anderson waren
ooggetuigen van deze uitvinding. De volgende uitvinder, Tom Ogle, wilde echter zijn uitvinding niet verkopen
aan de Shell, en hij werd met een overdosis drugs dood in de woestijn gevonden. Zo zijn er meerdere
gevallen bekend. Het ziet er dus naar uit dat Shell alle uitvindingen, bewezen of onbewezen, opkocht, om
deze vervolgens uit de productie te houden. De bedrijfsdoelstelling om te voorkomen dat de
brandstofverkoop terug zou lopen, was natuurlijk hoofdmotief.
Bij een gemiddeld verbruik van 1:6 voor Amerikaanse auto’s zou bij het gebruik van een auto met het
verbruik van 1: 70 de afname van brandstof bij de Shell aanzienlijk teruglopen en bij een verbruik van 1: 420
schrikbarend! Er is dus reden aan te nemen dat Shell bewust deze auto’s uit de productie heeft weten te
houden en daarmee een reductie van CO2 uitstoot van 10-50% bewust heeft voorkomen. Een ogenschijnlijk
criminele handelswijze, waarvoor in het volgende filmpje voldoende aanleidingen zijn om Shell te
beschuldigen van criminele activiteiten.
GAS HOLE ::: FULL VERSION:::
http://www.youtube.com/watch?v=7IIA9Z7PORk&feature=player_embedded
Bron: Nieuwsbreker.punt.nl
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De Russische Beer is terug – de Sovjet-Unie nieuw leven ingeblazen en de Koude Oorlog nog niet
voorbij
Als je van mening bent dat de Verenigde Staten de “enige supermacht” in de
wereld is, dan is het echt nodig om de rest van dit artikel te lezen. De meeste
mensen hebben geen idee van wat er werkelijk gaande is in de wereld en hoe de
mondiale machtsverhoudingen aan het verschuiven zijn.
Bijvoorbeeld, kun je de naam noemen van het land, dat de nummer 1
olieproducent in de wereld is, de nummer 1 olie-exporteur, de nummer 1
exporteur van aardgas en dat ook het tweede meest machtige leger in de hele
wereld heeft? In het geval dat je een hint hebt, is het niet Saoedi-Arabië, is het niet China, en is het ook niet
de Verenigde Staten. Het juiste antwoord is Rusland!
De Russische Beer is terug op een grootse manier. Wist je dat Rusland in snel tempo een van de
topleveranciers voor de olie aan de VS wordt? Rusland heeft enorme natuurlijke rijkdommen, een nationale
schuld die erg laag is (de verhouding van de schuld tot het BBP is minder dan 10% ) en een economie die
de afgelopen tien jaar is gegroeid.
Rusland is bezig haar spierballen te tonen
Bijvoorbeeld, zo wijzen velen er op dat de ‘Euraziatische Economische Unie’ die Rusland aan het
samenstellen is, een belangrijke stap doet in de richting van een heropleving van de Sovjet-Unie. Rusland
versnelt ook de modernisering van de militaire tak en is bezig met het ontwikkelen van zeer krachtige nieuwe
wapensystemen. De meeste Amerikanen denken dat de Koude Oorlog voorbij is en dat Rusland een
tandeloze beer is die niet langer een bedreiging vormt. Het is moeilijk om de woorden te vinden die
beschrijven hoe fout deze beoordeling van de situatie is. Op de avond tijdens het Republikeinse debat
tussen de kandidaten zei bijna niemand iets over Rusland. Het was bijna alsof de tweede sterkste
supermacht op de planeet niet eens bestond. Dat debat gaf nog een ander voorbeeld van hoe bizar het
Amerikaanse buitenlands beleid is geworden. Zoals je hieronder zult zien, als er een land op deze planeet is
dat de Verenigde Staten zou kunnen verslaan tijdens een oorlog, dan is dat Rusland.
En als je gelooft dat Rusland nu onze ‘vriend’ is, dan ben je serieus bedrogen.
De Koude Oorlog is nog niet voorbij. In feite is de activiteit van de Russische inlichtingendienst in de VS en
andere Westerse landen nu ten minste op het niveau van de Koude Oorlog.
De spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland nemen toe op meerdere fronten.
Bijvoorbeeld, de Russische president Dmitri Medvedev heeft aangekondigd dat Rusland zich specifiek gaat
richten op nieuwe nucleaire raketten, die speciaal op de Amerikaanse raketschild installaties zijn gericht,
wanneer de VS doorgaat met de plannen voor een raketschild in Europa.
Het volgende komt uit een recent artikel geplaatst op Yahoo News:
“Medvedev waarschuwde dat Rusland korte afstand Iskander raketten in Kaliningrad inzet, een exclave aan
de Baltische Zee die grenst aan Polen, en ook wapens plaats in andere gebieden in het Russische Westen
en Zuiden, met als doel te schieten op Amerikaanse raketschilden.
Medvedev voegde eraan toe dat potentiële Russische strategische nucleaire raketten zullen worden
uitgerust met systemen die hen in staat stellen om de potentiële raketverdediging binnen te dringen.”
Daarnaast zien we enkele belangrijke verdragen tussen de Verenigde Staten en Rusland volledig afbreken.
Bijvoorbeeld, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de Verenigde
Staten niet langer de bepalingen van het Verdrag nakomen inzake de conventionele strijdkrachten in
Europa. Rusland stopte reeds in 2007 met het nakomen van dit verdrag.
De wereld verandert en het Amerikaanse volk moet nodig wakker worden.
Terwijl de VS honderden miljarden dollars uitgeeft om geitenhoeders in Afghanistan achterna te zitten, is
Rusland bezig met de voorbereiding van een nucleaire oorlog met de VS.
Wist u dat Rusland enorme hoeveelheden geld uitgeeft voor het bouwen van een omvangrijk stelsel aan
ondergrondse bunkers en schuilkelders? In Moskou alleen al worden er 5.000 nieuwe “noodschuilkelders”
gebouwd. Het doel is om genoeg schuilplaatsen te krijgen voor bijna de gehele bevolking van Moskou en het
doel is om alle schuilkelders klaar te hebben in 2012. Als de bouw eindelijk gereed is, zal vrijwel de gehele
bevolking van Moskou in staat zijn om een schuilkelder te bereiken binnen een kwestie van minuten.
Je kunt een hier een video over deze ontwikkeling bekijken.
Wat doet de Amerikaanse regering om ons daar allemaal op voor te bereiden?
Niets. In plaats daarvan doet de regering Obama haar best om Amerika te ontwapenen.
In een vorig artikel heb ik beschreven wat het nieuwe START Verdrag gaat doen met het Amerikaanse
strategische nucleaire arsenaal: “Het verdrag beperkt zowel de VS als Rusland tot een maximum van 1550
strategische kernkoppen om in te zetten. Voor het Amerikaanse leger zou dit neerkomen op een daling van
ruim 90% ten opzichte van de piek van ongeveer 31.255 strategische kernkoppen in 1967. Het verdrag zou
het totale aantal van de gebruikte ballistische raketten of nucleaire bommenwerpers ook beperken tot 700.”
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In dat zelfde artikel besprak ik het feit dat dit verdrag Rusland een significant voordeel zal geven in
kernwapens, want het doet niets om hun overweldigende superioriteit in tactische nucleaire wapens aan te
pakken...
“Het verdrag gaat volledig voorbij aan de zeer ernstige onevenwichtigheid die er bestaat tussen de VS en
Rusland, waarbij het dan gaat om de tactische nucleaire wapens. Vandaag de dag is de schatting dat de
Russen ongeveer 10.000 tactische kernkoppen hebben, terwijl de VS er slechts een paar honderd heeft.
Deze tactische kernkoppen kunnen worden afgeleverd door kruisraketten, lange afstandsartillerie of
vliegtuigen. Het verdrag doet er niets aan om die aantallen te veranderen. Dit zet de VS in een zeer ernstig
strategisch nadeel.”
In de afgelopen jaren was Rusland ook vrij druk bezig met de actualisering en modernisering van hun
strategische nucleaire strijdkrachten. De VS heeft niet hetzelfde gedaan. De Amerikaanse functionarissen
geloven nog steeds dat de VS een technologische voorsprong heeft op dit gebied, maar iedereen is het
erover eens dat deze kloof snel kleiner wordt.
In de afgelopen jaren heeft Rusland ook onderzeeërs ontwikkeld die te “stil” zijn voor ons om op te sporen,
maar ook ballistische raketten die onze raketafweersystemen kunnen misleiden.
Terwijl de VS bezig is (geweest) in het maken van strategische fouten, zoals het helpen van al-Qaeda om
Libië over te nemen, is Rusland bezig met de ontwikkeling van verwoestende nieuwe wapensystemen. De
volgende zijn slechts een paar voorbeelden:
· In 2010, introduceerde Rusland haar nieuwe ‘vierde generatie’ nucleaire onderzeeër aan de wereld, die
blijkbaar stiller is dan alle andere onderzeeërs die er bestaan.
· Een tijdje terug klom de Russische premier Vladimir Poetin in de cockpit van de Russische nieuwe ‘vijfde
generatie’ fighter jet en kondigde aan dat deze veruit superieur was aan de F-22 Raptor.
Maar de meeste Amerikanen weten er niets van
Als de VS verdrinkt in haar schulden, is Rusland aan het opbloeien.
Volgens een artikel in Forbes is Moskou nu de derde duurste stad ter wereld om in te wonen. Een artikel
geplaatst door CNN zegt dat Moskou de vierde duurste stad is.
In feite zijn de kosten voor levensonderhoud in Moskou hoger dan van welke stad ook in de VS.
Nu bestaat zelfs de angst dat Rusland probeert om de oude Sovjet-Unie staten weer terug bij elkaar te
halen.
Het haalde niet veel persberichten in de VS, toen de eerste leden van de “Euraziatische Unie” onlangs
bekend werden gemaakt.
Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland zullen de eerste drie leden zijn, en men heeft duidelijk gemaakt dat
alle naties, die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, welkom zijn.
Het volgende komt uit een recent artikel van AFP:
‘Drie ex-Sovjet-staten deden op vrijdag de eerste stappen in de richting van een Europees-Aziatische
economische unie, een project gesteund door de Russische premier Vladimir Poetin om de voormalige
Sovjet-Unie staten dichter aan zich te binden.
De Russische president Dmitri Medvedev en zijn tegenhangers uit Kazachstan en Wit-Rusland,
respectievelijk Nursultan Nazarbayev en Alexander Loekasjenko, tekenen een verklaring over de verdere
economische integratie op een top in Moskou, zei het Kremlin in een verklaring.
“De verklaring zal het uiteindelijke doel hebben (de economische integratie), een oprichting van een
Europees-Aziatische economische unie,” zei hij.’
Waarom heeft de Amerikaanse pers hierover niets gerapporteerd?
Toen Reagan president was, was Rusland de nummer één in het buitenlands beleid.
Maar vandaag wil niemand meer praten over Rusland. Omdat iedereen in Amerika zo wanhopig wil geloven
dat de Koude Oorlog voorbij is. Iedereen in Amerika wil zo wanhopig geloven dat Rusland niet langer een
bedreiging vormt.
Maar de waarheid is dat Rusland politiek, economisch en militair gezien, veel sterker is dan ooit.
Belangrijke delen van de Russische bevolking hebben een grote voorliefde voor de Sovjet-nostalgie. Velen
van hen willen dat de Sovjet-Unie nooit was opgebroken. Het volgende is een kort fragment uit een recent
nieuwsrapport vanuit Australië:
‘Mikhail Chernysh, een professor aan het Instituut voor Sociologie in Moskou, zegt dat het voortdurende
besef van verloren land een duidelijke impact heeft op de Russen.
“Wat opvalt, is dat er nooit sprake is van nostalgie over een Sovjet-verleden, ook niet onder jonge mensen
die nog nooit geleefd hebben in de Sovjet-periode, die nooit deel uitmaakten van de Sovjet-geschiedenis”,
zei hij.
Vanuit een nieuwe retro Sovjet-tijdperk met standbeelden van Lenin op de pleinen, de alomtegenwoordige
hamer en sikkel, de herinneringen van de vergane glorie van de USSR zijn overal te vinden, en voor velen in
het nieuwe Rusland is het verleden te kostbaar om maar te vergeten.’
Als de VS Rusland nog steeds blijft onderschatten, zal dat een gigantische vergissing zijn.
De Koude Oorlog is nog niet voorbij. Iedereen die rondloopt met dat te zeggen, weet niet waarover hij praat.
De top politici en militaire leiders in Rusland zien ons helemaal niet als vriend. Als Rusland ooit in staat zou
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zijn om een succesvolle eerste aanval uit te voeren en de meeste van onze resterende kernkoppen uit te
schakelen (vergeet niet, ons nucleaire arsenaal nu minder is dan 10% van de grootte van wat het vroeger
was), is het heel goed mogelijk dat Rusland ons, de VS, volledig zou kunnen verslaan in een toekomstige
oorlog - vooral als ze verbonden worden met China op een gegeven moment.
De meeste mensen in de VS denken dat dit nooit kan gebeuren, maar de hoge pieten in Rusland en in
China brengen veel uren door met precies zulke scenario’s.
Helaas zal er heel weinig over Rusland worden gezegd gedurende het gehele 2012 seizoen, in aanloop naar
de verkiezingen. In plaats daarvan zal iedereen gefocust zijn op de “ernstige bedreiging” die uitgaat van de
geitenhoeders, die rondlopen in de heuvels van Afghanistan.
De blinde leidt de blinden en ondertussen is de wereld drastisch aan het veranderen.
De Russische Beer is terug, en Rusland gaat de komende jaren een grote rol spelen in de
gebeurtenissen in de wereld.
Bron: Endoftheamericandream.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Veroorzaken chemtrails mysterieuze chemische ‘sneeuw’ in Turkse stad?
Posted on 29 november 2011
Inwoners van Dilovası in de Turkse provincie Kocaeli beginnen vragen te stellen
over een mysterieuze substantie die op auto’s, bomen, kleding en moestuinen
wordt aangetroffen.
De Turkse krant Milliyet meldde dat overheidsfunctionarissen onderzoek doen
naar de bron van deze vreemde substantie. Zijn chemtrails de oorzaak?
De Wetenschappelijke en Technische Onderzoeksraad van Turkije TÜBİTAK heeft pas een onderzoek
ingesteld naar de zaak nadat lokale media meldden dat de substantie niet uit kleding kan worden gewassen.
“Onze teams hebben monsters genomen en de bron van de substantie zal spoedig worden onthuld,” zei
provinciegouverneur van Kocaeli Ercan Topaca. “Als het om een fabriek blijkt te gaan kunnen we deze
dwingen haar deuren te sluiten.”
“Mijn producten waren tenminste 7.500 euro waard maar ik moet ze nu weggooien,” zei Alaattin İllik uit
Dilovası. “De substantie bedekt ook de ramen van mijn kas waardoor zonlicht wordt geblokkeerd.” Hij
voegde toe dat alle bladeren van zijn kool waren bedekt met een witte chemische deken.
Verhullen
De lokale autoriteiten worden ervan beschuldigd dat ze de vervuiling verhullen, zo meldt Digital Journal. Er
staan zo’n 200 fabrieken in het gebied. In februari dit jaar ontdekten milieufunctionarissen dat 1.000 ton
industrieel afval was gedumpt tussen twee dorpen in het gebied rond Dilovası. Een maand daarvoor
publiceerde de Universiteit van Kocaeli dat ‘abnormaal grote hoeveelheden’ zware metalen waren
aangetroffen in de borstvoeding van lokale moeders en uitwerpselen van hun baby’s.
De autoriteiten ontkennen een verhoogd gezondheidsrisico in de regio. Twee lokale burgemeesters dienden
zelfs een aanklacht in tegen professor Onur Hamzaoğlu, de auteur van de studie naar de zware metalen,
omdat hij door zijn onderzoek ‘angst en paniek zou verspreiden’. De universiteit heeft opdracht gekregen
een onderzoek in te stellen naar de professor, aldus EurasiaNet. Professor Hamzaoğlu wil op zijn beurt dat
een onafhankelijke onderzoekscommissie de mysterieuze substantie analyseert.
Chemtrails
Ook chemtrails worden genoemd als mogelijke verklaring voor de onbekende chemische deken. Het gaat
dan om vliegtuigen die verschillende materialen in de stratosfeer brengen. In dagen na het veelvuldig
sproeien van chemtrails worden vaak vreemde materialen en substanties aangetroffen die lijken op de
mysterieuze witte laag waarmee Dilovası op bepaalde momenten bedekt is.
In tegenstelling tot contrails die relatief snel oplossen blijven chemtrails hangen en waaieren ze bovendien
uit om een kunstmatige wolk te vormen. In sommige gevallen laten deze chemtrails overblijfselen van
deeltjes achter, evenals spinnenwebachtige filamenten en kleverige substanties zoals die ook zijn
aangetroffen in Dilovası.
Video: In 1997 was in een aflevering van het Amerikaanse televisieprogramma Unsolved Mysteries te zien
hoe inwoners van Oakville in de staat Washington ziek werden van een mysterieuze witte substantie die uit
de lucht kwam vallen.
Bronnen: Naturalnews.com, www.niburu.nl, Hurriyetdailynews.com en Treehugger.com
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Mebendazol: goedkoop geneesmiddel tegen kanker (video)
Posted on 3 december 2011
Ons lichaam verdedigt zich tegen kankercellen en ze worden meestal
vernietigd voor ze schade kunnen aanrichten. Voor sommige mensen is de
strijd echter niet zo gemakkelijk.
Er is goed nieuws. Er is een medicijn verkrijgbaar waarvan vele tijdschriften
hebben aangetoond dat het kanker helpt genezen. Zonder bijwerkingen. En
Big Pharma hoopt dat je er nooit over zult horen. Het heet mebendazol en is zonder recept te krijgen bij de
apotheek. Als je ooit kinderen hebt grootgebracht ken je het misschien als Vermox, Ovex, Antiox of Pripsen.
Het middel wordt doorgaans gebruikt tegen wormen.
Hoe werkt het?
Een belangrijke misvatting is dat een cel alleen bestaat uit een nucleus en een celwand en dat alles in de cel
(cytoplasma) beweegt in een vloeistof of gel. Het binnenste van een cel bevat echter microtubules die
spindels worden genoemd. Dit netwerk van onverzettelijke microtubules geeft de cel haar vorm, structuur en
het vermogen organellen en verschillende moleculen naar andere gebieden binnen de cel over te brengen,
waardoor ze in feite werken als een soort treinspoor. De meest vitale functie van deze microtubules is
celdeling.
Je leert de rol van spindels gemakkelijk begrijpen door deze korte animatie te bekijken:
De onderstaande video laat zien hoe microtubules werken en herinnert ons hoe complex het leven is:
Mebendazol verstoort de opbouw van spindels waardoor celdeling wordt voorkomen. De cel sterft uiteindelijk
af door ouderdom of apotose. Mebendazol is zeer selectief en valt op de één of andere manier alleen
kankercellen aan (naast een hele serie darmparasieten).
De farmaceutische industrie heeft geen interesse in mebendazol. De grote farmaceuten bevorderen juist de
meer giftige chemotherapie en aanverwante medicijnen omdat met mebendazol veel minder winst wordt
gemaakt.
Wat is kanker?
Algemeen wordt aangenomen dat na celdeling twee identieke cellen zijn ontstaan. Dit is onjuist. DNA wordt
niet perfect gekopieerd en er treden doorgaans kleine fouten op. Wanneer een cel te veel fouten heeft in
haar DNA-code kan celdeling niet optreden en sterven de fouten in de cel af.
Na verloop van tijd houdt de celdeling op. Bij mensen is dit ongeveer na 60 delingen. Dit wordt ook wel de
Hayflick limiet genoemd. Biologen hebben ontdekt dat het bij kankercellen gaat om cellen met een
beschadigde DNA-code die de zogenoemde telomeer activeert, waardoor de cel niet afsterft. De Hayflick
limiet is dan eindeloos. Door de mutatie wordt de cel in feite onsterfelijk. Een kankercel richt enkel schade
aan door langer in leven te blijven dan normale cellen.
Enkele studies die hebben aangetoond dat mebendazol kanker helpt genezen:

The Anthelmintic Drug Mebendazole Induces Mitotic Arrest and Apoptosis by Depolymerizing Tubulin in
Non-Small Cell Lung Cancer Cells, Ji-ichiro Sasaki, Rajagopal Ramesh, Sunil Chada, Yoshihito Gomyo,
Jack A. Roth and Tapas Mukhopadhyay, Molecular Cancer Therapy november 2002 1; 1201

Mebendazole Elicits a Potent Antitumor Effect on Human Cancer Cell Lines Both in Vitro and in Vivo,
Tapas Mukhopadhyay, Ji-ichiro Sasaki, Rajagopal Ramesh, and Jack A. Roth, Clinical Cancer
Research september 2002 8; 2963

Mebendazole Induces Apoptosis via Bcl-2 Inactivation in Chemoresistant Melanoma Cells, Nicole
Doudican, Adrianna Rodriguez, Iman Osman and Seth J. Orlow, Molecular Cancer Research, augustus
2008 6; 1308

Mebendazole inhibits growth of human adrenocortical carcinoma cell lines implanted in nude mice,
Daniele Martarelli, Pierluigi Pompei, Caterina Baldi and Giovanni Mazzoni, Cancer Chemotherapy and
Pharmacology, volume 61, number 5, 809-817

Mebendazole Monotherapy and Long-Term Disease Control in Metastatic Adrenocortical Carcinoma,
Irina Y. Dobrosotskaya, MD, PhD, Gary D. Hammer, MD, David E. Schteingart, MD, Katherine E.
Maturen, MD, Francis P. Worden, MD, Endocrine Practice, volume 17, nummer 3 / mei-juni 2011

Antiparasitic mebendazole shows survival benefit in 2 preclinical models of glioblastoma multiforme,
Ren-Yuan Bai, Verena Staedtke, Colette M. Aprhys, Gary L. Gallia and Gregory J. Riggins, Neuro
Oncology, (2011) 13(9): 974-982
Bron: Viewzone.com
http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2011/12/03/mebendazol-goedkoop-geneesmiddel-tegenkanker-video/#respond
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De effecten van fluoride
Geplaatst door verborgennieuws
Fluoride maakt de mensen gehoorzaam, gewillig, handelbaar, inschikkelijk, mak,
meegaand, onderdanig, onderworpen en soepel. Met andere woorden, mensen slapen
terwijl ze wakker zijn. Zo was er een tijdje geleden bijvoorbeeld geen
levensbedreigende wereldwijde Mexicaanse grieppandemie. Toch liet bijna 76 % van
de opgeroepen mensen zich braaf vaccineren tegen de Mexicaanse griep (influenza AH1N1). Dit, ondanks het feit dat de vaccinaties niet of zeer onvoldoende waren getest
op zwangere vrouwen, kinderen tot 18 jaar en ouderen boven de 60 jaar.
Al tientallen jaren is fluoride in de tandheelkunde aanwezig middels fluoridetabletjes (voornamelijk aan
kinderen), fluorideapplicaties en veel tandheelkundige vulmaterialen. In de meeste mondspoelingen voor
zowel volwassenen als kinderen zitten ook fluorideoplossing. Dus ook in de spoelingen die op scholen
worden gegeven. Er zijn zelfs landen die het drinkwater kunstmatig gefluorideerd hebben. Dit alles om
gaatjes (cariës) in je tanden te voorkomen. Althans, dat is wat men nog steeds veelvuldig beweert.
Gaandeweg dit artikel zal je ontdekken dat dit fabeltje in de jaren dertig van de vorige eeuw is ontstaan.
Zo kan je jezelf ook afvragen waarom er per 19 januari 2009 een verplichte waarschuwingstekst dient te
worden vermeld op fluoride bevattende tandpasta’s voor kinderen tot en met 6 jaar. De tekst luidt: “gebruik
voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig
mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt”. Fluoride
tandpasta die verpakt wordt in aluminium tubes versterken de negatieve effecten van de hieronderstaande
feiten ook nog eens extra.
Wetenschappelijke feiten over de biologische effecten van fluoride
• fluoride verwart het immuunsysteem en veroorzaakt het aanvallen van eigen lichaamscellen
• fluoride onderdrukt de werking van de schildklier
• fluoride remt antilichamenproductie in het bloed
• fluoride veroorzaakt vroegtijdige veroudering van het lichaam
• fluoride versterkt de groei van tumoren (kanker)
• fluoride consumptie verhoogt daarmee tevens de sterfte door kanker
• fluoride tast de pijnappelklier in de hersenen aan
• de fluorinhoud van één tube tandpasta is genoeg OM EEN KLEIN KIND TE DODEN
Multifunctionaliteit van de pijnappelklier
De pijnappelklier (epifyse) wordt in oosterse filosofieën beschouwd als de zetel van de ziel. In sommige
spiritualiteit benoemd als de zevende chakra, waarmee onze geest en ziel zich kan openen voor de
transcedente dimensies en de Creator . Volgens Descartes speelt de pijnappelklier een rol bij de interactie
tussen lichaam en geest. De pijnappelklier is een soort van allesomvattend verbindingscentrum met een
antenne op zijn dak, die vele lagen en functies heeft. De wetenschap begint fascinerende inzichten te krijgen
over de multifunctionaliteit van de pijnappelklier die in de neurowetenschappen bekend staat als
hormoonklier. Deze bevordert onder andere de werking van het immuunsysteem, stuurt cellen met
antikanker eigenschappen op pad en bevordert de groei van beenmergcellen.
Nog meer feiten over fluoride
Aan de tandpasta VIOFLUOR van de Aldi wordt zelfs aluminium toegevoegd aan de tandpasta zelf. Dr. D.
Allman en andere van Indiana University School of Medicine concludeerde dat 1 ppm fluoride in combinatie
met 0,02 ppm aluminum (hoeveelheden die je binnenkrijgt met tandpasta, een grote toename van
CYCLISCH AMP veroorzaakt.
Door 2 maal per dag de tanden te poetsen met fluortandpasta komt minimaal al 1 milligram fluoride door het
slijmvlies in het bloed. De absorptie onder de tong is namelijk heel hoog. Denk hierin bijvoorbeeld aan
sommige medicijnen die heel snel moeten werken, zoals bij een hartaanval. Deze worden altijd onder de
tong gelegd. In 1975 publiceerde Dr. John Yiamouyiannis een rapport, waaruit duidelijk werd, dat in
gebieden met gefluorideerd drinkwater, een duidelijk hogere sterfte door kanker was dan in andere
gebieden. In 1979 kwam in het kunstmatig gefluorideerde drinkwater van de stad Annapolis in Amerika per
ongeluk 50 ppm fluoride in plaats van de gebruikelijke 1 ppm. Hierdoor werden 50.000 mensen vergiftigd.
Hoe is het gebruik van fluoride ontstaan?
Het gebruik van fluoride ter voorkoming van gaatjes in je tanden (cariës) start in Amerika in de dertiger jaren
van de vorige eeuw. Twee feiten speelden hierbij een rol.
• De fluorverbindingen die als afvalstoffen vrij kwamen bij de staal- en aluminiumindustrie. Deze afvalstoffen
veroorzaakten massale vissterfte, degeneratie van gewrichten bij koeien en bij mensen hoofdpijn, buikpijn,
huidklachten, pijn aan de ogen en algemene malaise.
• Men constateerde dat kinderen die water dronken uit bronnen met een hoger fluoride gehalte lelijke,
bruinverkleurde tanden kregen. Men had bovendien de indruk dat deze tanden harder waren.
Deze twee feiten bij elkaar gebracht zorgde ervoor dat de fluorideverbindingen van de metaalindustrie
gebruikt gingen worden in de strijd tegen gaatjes in je tanden. Er kwam hoegenaamd geen protest. Al snel
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constateerden wetenschappers dat er wel degelijk ernstige bijverschijnselen gevonden konden worden bij de
mensen die fluoride gebruikten. Fluorzouten (zeker het vaak gebruikte natriumfluoride) zijn hoogst giftig en
te vergelijken met arseen. Bovendien zijn fluorzouten stapelgiften. Ze hopen zich op in het lichaam met alle
gevolgen van dien.
Fluoride aan drinkwater toevoegen
Al in de jaren dertig van de vorige eeuw voegde de Russische overheid fluoride toe aan het water dat de
gevangenen in de Gulag van Siberië dronken. Dat maakte ze namelijk zeer gedwee. Hitler had om die reden
ook plannen om fluoride aan het drinkwater toe te voegen. Er zijn op dit ogenblik nog steeds (veel) landen in
de wereld die het drinkwater kunstmatig gefluorideerd hebben. Maar het kan nog gekker en dat blijkt ook
wel. Binnen de Europese Unie is het inmiddels toegestaan om fluoride aan ons voedsel toe te voegen.
Fluoride is goedgekeurd als voedingssupplement
De Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) heeft goedkeuring verleend om het giftige natriummonofluorfosfaat
(fluoride) toe te voegen aan de in Europa geproduceerde en verhandelde voeding. De tanden poetsen met
fluoridehoudende tandpasta is al erg genoeg, maar het toevoegen van deze stof aan voedsel, zonder enige
controle over de hoeveelheid die een individu binnen krijgt, is totaal onverantwoordelijk, aldus een boze
woordvoerder van de Alliance for Natural Health, een groep die opkomt voor de belangen van consumenten.
Fluoride is geen essentieel nutriënt, en staat erom bekend reeds in zeer lage concentraties giftig te zijn.
Goedgekeurd als voedingssupplement is bizar, onverantwoordelijk en misdadig.
Europese parlementaire vragen aan de Europese Commissie
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft zojuist de chemische stof
natriummonofluorfosfaat (fluoride) goedgekeurd voor consumptie. Dit is dezelfde chemische stof die normaal
gesproken wordt toegevoegd aan tandpasta en mondwaters om tandbederf tegen te gaan of te behandelen.
Zou, omdat het gebruik medicinaal is, deze stof niet eerder beoordeeld moeten worden door het Europees
Geneesmiddelenbureau dan door EFSA, aangezien EFSA niet bevoegd is tot beoordeling van een
geneesmiddel?
Verder lijkt het erop dat de strenge risicobeoordelingmethoden die EFSA hanteert voor
voedingssupplementen hier niet zijn toegepast, aangezien er tal van publicaties zijn waarin vraagtekens
worden gezet bij de veiligheid van fluoridesupplementen, met name voor kinderen.
Zou de Commissie haar besluit kunnen toelichten om het besluit van de EFSA te accepteren, ondanks het
feit dat die autoriteit geen rechtsbevoegdheid heeft op het gebied van deze medicinale stof, en ook het
besluit van EFSA om voor deze verbinding niet dezelfde strenge risicobeoordeling te hanteren als zij gedaan
heeft voor andere stoffen, zoals voedingssupplementen?
De werkzame stof natriummonofluorfosfaat (fluoride) beschreven
Hieronder laten wij je één van de officiële beschrijving lezen over de werkzame stof natriummonofluorfosfaat
(fluoride). In dit geval gaat het over 10 mg tabletten waar fluoride in zit. Uit deze omschrijving blijkt dat het
“geneesmiddel” natriummonofluorfosfaat (fluoride) niet alleen een wisselwerking geeft met de eerder in dit
artikel aangehaalde aluminium, maar ook met voedingsmiddelen. De boze reactie van de woordvoerder van
de Alliance for Natural Health wordt daarmee erg begrijpelijk.
Toepassingen (indicaties) osteoporose (botontkalking) van het ruggenmerg
• Geneesmiddel: natriummonofluorfosfaat tabletten • Fabrikant en leverancier: Monoflor: Ethifarma •
Samenstelling van Monoflor: 10 mg tablet fluoride • Werkzame stof: natriummonofluorfosfaat •
Geneesmiddelgroepen: osteoporosemiddelen: fluoriden • Receptmedicijn: dit middel is uitsluitend op recept
verkrijgbaar • Werking: fluoride stimuleert de vorming van bot en tandglazuur
Niet gebruiken bij (contra-indicaties)
• Beengroeistoornissen (osteomalacie) • Leeftijd waarin botaangroei plaatsvindt (kinderen) •
Nierfunctievermindering (nierinsufficiëntie) • Overgevoeligheid voor dit middel • Zwangerschap: dit middel
niet gebruiken tijdens de zwangerschap • Borstvoeding: tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding
geven
Mogelijke bijwerkingen zijn (o.a.):
• Beenbreuken (fracturen) • Botgroeistoornissen (osteomalacie) • Braken • Diarree • Gewricht, pijn rondom
(periarticulaire pijn) • Maag- en darmklachten • Maagpijn • Misselijkheid
Wisselwerkingen ( interacties) o.a.:
Aluminium-, calcium-, ijzer- of magnesiumbevattende genees- of voedingsmiddelen
Wat kan je doen om fluoride te vermijden?
Fluoridevrije tandpasta kopen is een goede start. Lees wel altijd de etiketten zorgvuldig, aangezien ervan
sommige merken zowel een fluoride als niet-fluoride versie bestaan. Je kunt ondermeer kiezen uit de
plantaardige tandpasta van Weleda. Van dit merk is er ook een mondwater zonder fluoride. Tea Tree en
Paradontax (bij het Kruidvat) zijn ook fluoridevrije tandpasta’s.
Bezoek of leef je in een land waar fluoride aan het water is toegevoegd? Schaf dan een goede waterfilter
aan om de fluoride eruit te filteren. Een goede prijs en kwaliteit verhouding voor de aanschaf van een
waterfilter vind je hier!
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Als laatste nog even over de voedingsmiddelen. Bij keukenzout wordt vaak extra jodium en dus
tegenwoordig ook fluoride toegevoegd vanwege “gezondheidsredenen”. Ook met zeezout zal je (helaas) te
allen tijde de ingrediëntenspecificatie op de verpakking moeten lezen om te weten of er echt geen fluoride in
zit. Zo kwamen wij een grof Spaans zeezout tegen van het merk Grano sal de Ibiza, wat voorzien was van
Flúor/Fluoride/Fluorid: 0,98 mg /100 g.
Jozeph Muntenbergh
Bron: Blijpartij - http://www.verborgennieuws.nl/gezondheid/de-effecten-van-fluoride.html

Overlevende Holocaust ziet geschiedenis zich herhalen
Eindtijd oorlog tegen Israël komt snel dichterbij
Met name in de moslimwereld heeft men er -mede op grond van teksten in de Korangeen enkel probleem mee om opnieuw op te roepen alle joden af te slachten.
Rebbetzin Esther Jungreis, één van de overlevenden van de Holocaust, heeft op een
recente bijeenkomst in de VS gewaarschuwd dat 'de donkere dagen' aan het terugkeren
zijn en de joden 'opnieuw aan alle kanten omsingeld zijn door degenen die ons willen
vernietigen.' Ook de Messiaanse jood Jerry Golden schrijft dat de massale, in de Bijbel
voorspelde eindtijd oorlog tegen Israël nu op ieder moment zou kunnen losbarsten.
Jungreis, die sprak op een bijeenkomst van de Friends of Israël Defense Forces (FIDF)
in New York, houdt al jaren toespraken over haar oorlogservaringen. Ze vertelde dat het heel makkelijk is de
tijd te vergeten toen de joden werd afgezonderd om te worden gemarteld, vermoord en afgeslacht. 'De hele
wereld was klaar om ons te verteren, en vandaag zijn we opnieuw aan alle kanten omsingeld door degenen
die ons willen vernietigen. Ze verbergen het niet eens.'
Ze wees daarbij onder andere op het feit dat de Iraanse president Ahmadinejad, die talloze malen gedreigd
heeft Israël van de kaart te vegen, werd uitgenodigd door de studenten van de Columbia Universiteit. 'Hoe
valt dit te begrijpen? We zien het met onze eigen ogen! De wereld is opnieuw duister geworden.'
Sterk leger en God beschermen Israël
De Long Island FIDF besloot om speciaal aandacht aan de Holocaust te schenken 'om te laten zien waarom
Israël een sterk leger moet hebben, zodat de Holocaust nooit meer herhaald wordt,' aldus Fred Endzweig, lid
van het uitvoerende comité van de FIDF. Ook de voorzitter, Nily Falic, onderstreepte dat 'zonder de IDF de
staat Israël niet zou bestaan, en omgekeerd. Dit is van het grootste belang voor al onze levens.'
Ondanks de talloze, met name uit islamitische hoek komende dreigementen Israël en de joden uit te roeien,
dankt Jungreis 'God voor het feit dat we nu een Israëlisch leger hebben en een Vader in de hemel.' (1)
Duivels antisemitisme steekt weer de kop op
Dat gelooft de Messiaanse jood Jerry Golden ook, maar desondanks ziet hij de nabije toekomst voor de
wereld uiterst somber in. 'Hier in Israël zien we hoe de machten van de duisternis gigantisch groot zijn
geworden en dreigen iedere jood te vermoorden... Zodra het antisemitisme zijn lelijke kop weer omhoog
steekt -zoals we nu zien in de islamitische revolutie en de Occupy Wall Street beweging- weet je absoluut
zeker dat dit het werk van de duivel is... Dit is niets nieuws en werd (in de Bijbel) al door Daniël, Ezechiël,
Jesaja en in de Openbaring van Johannes voorzegd.'
Golden levert wederom forse kritiek op de christelijke predikers die ondanks deze ontwikkelingen blijven
doen alsof er niets aan de hand is en alles weer goed zal komen, en voorbereidingen voor deze duistere tijd
daarom niet nodig zouden zijn. Hij erkent dat er een hoop 'complot idioten' zijn, maar vindt dat we
desondanks niet moeten vergeten dat God ons op deze manier waarschuwt. Wel moeten we bidden voor
onderscheiding, zodat we de waarheid van de valse, door de duivel bedachte theorieën* kunnen
onderscheiden.
* Denk aan de diverse 'Zionistische complotten' die met name gebaseerd zijn op antisemitische propaganda
zoals 'De Protocollen van de Oudsten van Zion' en natuurlijk 'Mein Kampf', beide boeken alltime bestsellers
in de islamitische wereld en inmiddels ook in het Westen steeds populairder.
Spoedig een vreselijke verandering en moeilijke tijden
Volgens Golden maken Rusland en China voorbereidingen om zowel de Verenigde Staten als Israël te
vernietigen. 'Maar noch Rusland, noch China, noch de islam of wie dan ook zal Israël verwoesten of alle
joden vermoorden. Dat is een leugen die rechtstreeks uit de hel afkomstig is, maar wél geloofd wordt door
velen die zichzelf 'christenen' noemen. Maar ze zullen wel merken hoezeer ze het mis hebben! Ze zouden
eens Zacharia 12 moeten lezen: 'Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem
oprukken'.'
'Ongeacht waar en wie u bent, er komen moeilijke tijden voor u aan. De wereld zal spoedig in slechts één
dag een plotselinge en vreselijke verandering ondergaan. Bereidt u en uw familie daar zo goed mogelijk op
voor.' (2)
Xander - (1) Arutz 7, (2) The Golden Report
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De electrosmog detector : Evalueer uw eigen electrosmog hoogfrequent omgeving
Draadloze technologie is er, is comfortabel en maakt ons leven makkelijker. Dit zal zo blijven.
Doe onze test om uit te vinden hoe u gezonder kunt leven in de draadloze wereld.
Welke van de volgende uitspraken gelden voor u?

Ik bel vaak met de mobiele telefoon – en soms meer dan 5 minuten achtereen.

Mij mobiele telefoon staat meestal aan en ik draag hem dicht op mijn lichaam als ik hem niet gebruik.

Ik sta vaak bij de magnetron als mijn voedsel wordt bereidt.

I luister op afstand naar mijn kind via een DECT (Digitaal Enhanced Cordless Telecommunications)
babyfoon.

Mijn huis heeft een draadloos DECT alarm systeem.

Ik woon dichtbij (binnen 200 meter) een zendmast voor mobiele telefonie.

Thuis gebruik ik een draadloze DECT telefoon.

Het basisstation van mijn draadloze DECT telefoon staat bij mijn bed.

Er staat een basis station van een draadloze telefoon bij de plaats waar ik gewoonlijk zit.

Mijn kantoor of werkplaats is dichtbij een zendmast voor mobiele telefonie.

Ik gebruik een draadloze PDA.

Ik verblijf vaak in de buurt van een Basis Station voor mobiele telefonie.

Ik gebruik een draadloze PC (thuisnetwerk).

In mijn auto gebruik ik bluetooth draadloze technologie.

Op mijn werk ben ik vaak dichtbij een een draadloze centrale.
Als u ‘ja” heeft geantwoord op 1 tot 5 vragen kan uw blootstelling aan electrosmog van draadloze
technologie uw gezondheid in een bepaalde mate beïnvloeden. Kinderen en ouderen lopen het hoogste
risico. U kunt overwegen om met een Electrosmog Detector de electrosmog “hotspots” (plekken met hoge
stralingsconcentratie) in en om uw huis en werklocatie te detecteren. Dit stelt u in staat minder tijd door te
brengen in de bekende “hotspots”. Beschermingsmaterialen zijn beschikbaar om deze plekken af te
schermen.
Als u ‘ja” heeft geantwoord op tussesn de 6 tot 10 vragen is blootstelling aan electrosmog van draadloze
technologie hoog. Vind de hotspots in huis en werkomgeving met de Electrosmog Detector. Reorganiseer
uw omgeving en overweeg het gebruik van onze beschermingsmaterialen om de potentieel gevaarlijke
straling te beperken. De beschermende stof lijkt op vitrage en kan op velerlei manieren gebruikt worden
zoals: gordijnen, voering voor kleding, DECT telefoon hoezen. Wees voorzichtig en probeer gezond te
blijven.
Als u ‘ja” heeft geantwoord op meer dan 10 vragen is uw blootstelling aan electrosmog zeer hoog.
Kinderen, ouderen en iedereen met een verminderd afweersysteem lopen het hoogste risico op
gezondheidsafwijkingen. Detecteer de electrosmog hotspots met de Electrosmog Detector en gebruik
beschermingsmaterialen met een hoge afscherming tegen Electrosmog. Als u in de buurt woont van een
mobiele telefoon mast, overweeg dan beschermende gordijnen of vitrage voor uw ramen te hangen. Gebruik
nadat u uw omgeving heeft afgeschermd regelmatig uw Electrosmog Detector om te testen of uw omgeving
veilig blijft. Probeer gezond te blijven in de draadloze wereld.
Electrosmog bronnen in huis
In huis zijn de belangrijkste bronnen van hoogfrequente straling: DECT draadloze telefoon en babyfoons.
Vaak is de draadloze telefoon zelfs de belangrijkste bron van Electrosmog. De straling van een de eigen
draadloze (DECT) telefoon is in huis vaak erger dan die van een buiten staande mobiele telefoon mast. Het
is belangrijk om er in ieder geval voor te zorgen dat het basis station zo ver mogelijke van plaatsen staat
waar mensen, en speciaal jonge kinderen, verblijven.
Magnetrons kunnen ook hoogfrequente straling lekken. De Electrosmog Detector kan u helpen herinneren
uit de buurt te blijven als de magnetron aan staat.
Wetenschappers geloven dat de gezondheid meer risico loopt door draadloze hoogfrequent straling dan
door straling van “normale” elektrische apparaten en bedrading. Zij zeggen dat het pulserende karakter van
digitale telecommunicatie de celstructuur meer van streek maakt dan de meer “statische” straling van lage
frequentie spanningsdistributie.
Het is niet noodzakelijk waar dat de opname van radio straling slecht is. De meeste mensen absorberen
straling misschien wel altijd. Belangrijk is de hoeveelheid straling waaraan we vandaag de dag worden
blootgesteld, vergeleken met maar 15 tot 20 jaar geleden. De toename van straling is kolossaal. Honderden
malen, misschien wel duizenden malen meer. Het is het totaal van de electrosmog omgeving dat
wetenschappers zorgen baart. Zij weten niet wat de totale blootstelling doet met het menselijke lichaam. Het
commentaar van een filosofisch individu “we leven met z’n allen in werelds grootste wetenschappelijk
experiment.”
http://www.detect-protect.nl/buzz/evaluate.htm
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Elektrische auto’s en het Huis van Oranje
Elektrische auto’s bestaan reeds langer, volledig in productie en rijklaar in 1996.
Maar ook deze werden vernietigd. De patenten van de accu, type NiMH-EV,
werden opgekocht door oliemaatschappij Chevron-Texaco voor 30 miljoen dollar.
Men wenste namelijk geen inbreuk op de verkoop van olie. Geld moest er worden
verdiend, desnoods door 50x zoveel CO2 de lucht in te laten gaan en onze
atmosfeer aan te tasten.
De EV1 van General Motors kon men voor 300 tot 575 dollar per maand leasen. De
totale kosten van deze EV1 waren bijna 34.000 dollar. In totaal werden 1.160 exemplaren van de EV1
gebouwd, maar ze werden allen vernietigd. Eind jaren ‘90 produceerde en verkocht Toyota al eens een
honderdtal van deze SUV’s in Amerika, maar zij werd samen met de EV1 opnieuw uit de catalogus gewist.
Zij werden allen vernietigd om de geldstroom bij de oliemaatschappijen gaande te houden!
Waarom worden we vervolgd door de ‘geest’ van de elektrische auto?
Who Killed The Electric Car?
http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8&feature=player_embedded
De elektrische auto had toen al een succesverhaal kunnen zijn, wanneer de nationale overheden de
bedrijven hadden gedwongen om auto’s met elektrische motor te maken. Nu zitten de regeringen met een
enorme toevoer aan benzine-accijnzen naar de schatkist, waardoor ze volledig afhankelijk zijn geworden van
de olie-industrie. Een perfect fascistoïde model, maar het heet alleen anders…
Schijn bedriegt: HUIS VAN ORANJE B.V.
Maurits van Vollenhoven houdt zich voor een paar grijpstuivers bezig met het promoten van “de elektrische
auto”. Het is blijkbaar noodzakelijk want de verkoop is een flop. De officiële propaganda praatjes zijn, dat het
ding goedkoper is en bijdraagt aan een vermindering van CO2 uitstoot. Tijd voor een onderzoekje, maar in
Nederland is er niemand te porren voor een dergelijke zelfmoordactie.
In België wel en deed men vergelijkend onderzoek tussen een brandstof (diesel) auto en elektrische auto.
De volgende resultaten zijn publiek gemaakt, zonder dat er vervolgens een explosie op volgde: stilte voor de
storm? Een paar vragen zijn wel gerechtvaardigd.
Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van 2,88 KwH in energiecentrales?
Uit gegevens van het CBS blijkt dat de Nederlandse centrales (een mix van gas- en kolengestookt) per kWh
circa 700 gram CO2 emitteren (Cijfers 2008).
Dus: 18 kilometer elektrisch rijden heeft een indirecte uitstoot van 2,01 kilo broeikasgas (in de centrale)
tegenover 2,5 kilo CO2, wat vrijkomt bij een diesel auto.
Hierdoor is dus vast te stellen dat, alleen tijdens het gebruik, een besparing CO2 is te bereiken van 20%.
Wat kost de fabricage van accu’s en wat is daarvan de CO2 uitstoot?
Volgens de fabrikanten gaat een accu maximaal 8 jaar mee. Er is geen berekening gemaakt van de CO2
productie van deze accu’s, maar we kunnen er wel vanuit gaan, dat de besparing bij lange na geen 20%
meer is.
Is de elektrische auto dan misschien goedkoper?
De aanschaf van een Citroën elektrische auto kost ca. € 35.000,- Dit is ca. € 25.000 duurder dan een
vergelijkbare brandstofauto, om het gebrek aan brandstof inkomsten en belastingen meteen te verrekenen,
lijkt ons de enige plausibele reden. Immers door het kopen van de patenten op de accu’s heeft de olieindustrie zich wederom verzekerd van een machtsmiddel. Door prijsmanipulatie kan de prijs van de
elektrische auto beïnvloed worden.
Is subsidie dan de oplossing?
De (Belgische) overheid geeft een korting van ca € 9.000,- op de aanschaf van een elektrische auto. Dit zou
kunnen betekenen dat de overwinst op de elektrische auto wordt afgewenteld op alle belastingbetalers, ook
degene die zich alleen nog met een rollator verplaatst. De extra kosten van de accu worden gedeeltelijk bij
de belastingbetaler weggehaald, ongevraagd en onvrijwillig.
Kostprijs per kilometer
Voor de kostprijs per kilometer zetten we twee gelijkwaardige type auto’s, een Citroën C1 diesel en een
Citroën elektrische auto, naast elkaar en berekenen de kostprijs per kilometer over 4 jaar en bij 15.000 km
per jaar:
Kostprijs Citroën C1 diesel = € 0,28 per kilometer - Kostprijs Citroën elektrisch = € 0,48 per kilometer
De samenvatting van dit alles: pure leugens en misleiding, het lijkt wel oorlog!
Elektriciteitstekort - fabelachtige leugen
Het lijkt er verdacht veel op, dat er met onze centen wordt gespeculeerd. De familie van naar eigen zeggen
“koninklijke bloede” met de illustere doch vals aangenomen naam “van oranje-nassau”, zit vuistdiep in de
wapenhandel. En de meest lucratieve tak is de productie van munitie met depleted (verarmd) uranium.
Verarmd uranium is een afval- of bijproduct van de nucleaire industrie. Uit kerncentrales dus.
Men heeft derhalve een kerncentrale nodig om dergelijk wapentuig te kunnen produceren, is dan de simpele
conclusie en niets anders.
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De lobby voor een tweede kerncentrale in Borssele door Maxime Bilderberg Verhagen mag dus ook duidelijk
zijn. Ook mag duidelijk zijn dat voor een kleine 7 ton per jaar de milieu-prins Friso van Amsberg als financieel
directeur is aangesteld bij de Nederlandse staatsonderneming Urenco N.V. en bijdraagt aan het “opruimen”
van verarmd uranium. Deze prins heeft weer leren goochelen bij Golman-Sachs, ook geen bedrijf van
onbesproken gedrag, integendeel.
Over Urenco niets dan goeds, althans dat moeten wij geloven. In Kleintje Muurkrant van 2002 stond het
volgende:
Na de schandalen over het Namibisch uraan, Kahn, NUKEM en het Braziliaanse doorsluizen van uraan aan
Irak, heeft Urenco waarschijnlijk bij de VN een slechte naam. (Dat Urenco actief heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van een kernmacht in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika schijnt geen schandaal te zijn!) In het
voorjaar van 1996 probeert Urenco namelijk een wit voetje bij de VN te halen: Urenco medewerkers in
inspectieteams van de Verenigde Naties herkennen in Iraakse installaties centrifuge technologie en
centrifuge rotoren van Urenco. Het materiaal is door ex-medewerkers van de voormalig Uranitaandeelhouder MAN geleverd. De Zwarte Piet toespelen aan (aandeelhouders van) de Urencoaandeelhouders lijkt sinds 1970 een Urenco standaard. Want, zoals iedere Urenco directeur zal mededelen:
Urenco Nederland BV is en blijft “een keurig nette, degelijke Hollandse industie” .
Momenteel wordt er driftig gewerkt aan een productie uitbreiding naar 3.500 ton jaarlijks isotopenscheidend
vermogen (SW/a) (7). Laat men Urenco haar gang gaan of moet het eerst echt mis gaan zoals in
Tsjernobyl?
Nu is het voor het promoten van een elektrische auto niks beter om te beweren dat kerncentrales CO2 vrij
zijn en de elektrische auto idem dito. Beide beweringen zijn gemakkelijk af te doen als pertinente leugens
om hiermee de aanbesteding voor een tweede kerncentrale illegaal een handje te helpen en de realisatie te
bespoedigen. Een tweede centrale, terwijl Nederland van de eerste centrale geen druppel energie verkrijgt,
omdat deze energie wordt geëxporteerd. De tweede centrale heeft dus een ander doel en zal er koste wat
het kost komen. Maar niet omdat deze CO2 arm is of omdat Nederland verlegen zit om energie, immers die
kunnen door heel wat minder riskante gas- of kolencentrale, zonnepanelen en/of windmolens ook geleverd
worden. Nog beter is om iedereen wat zuiniger met energie te laten omspringen door de economie eens een
beetje te laten krimpen, dat zou geen kwaad kunnen, behalve voor de geldperseigenaren dan….
De lobby van Verhagen heeft hulp uit de hoek van Delta Energy gekregen. De president-directeur van dat
100% overheidsbedrijf Peter Boerma, studiegenoot van de prins van Oranje, zit te bedelen om alvast maar
de CO2 belasting te introduceren, teneinde de kernenergie wat goedkoper te laten lijken. Deze mijnbouw
ingenieur gaat het ver schoppen, de lintjes zijn niet aan te slepen. Maar voelt u aan, hoe duister de zaak in
elkaar steekt? Van verschillende kanten wordt de druk opgevoerd om de kerncentrale te bouwen. Liegen
over de CO2 uitstoot, oneigenlijk belasting heffen op de auto en de CO2 uitstoot. En als over 10 jaar en na €
10 miljard het ding er eindelijk staat, kan de stroom naar Frankrijk, want de elektrische auto is tegen die tijd
dan al definitief geflopt. Dat is 100% zeker!
Het gevaar van een kerncentrale is met o.a. Tsjernobyl en Fukushima duidelijk gebleken. Het bezoek van
Beatrix aan de kernreactor Petten, waarbij zij beschermende kleding droeg, geeft tevens, ondanks de
beweringen van atoomenergie lobbyisten, aan welk gevaar er schuilt in straling.
Ja, ook het huis van Oranje heeft zich vermengd met de Vrijmetselarij, waardoor de hele Nederlandse staat
hier op gebaseerd is.
Bron: Nieuwsbreker.punt.nl
Auto op water is klaar!
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=8437
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Byebye, zwaaizwaai vrij internet……(40)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 01-12-201
Met het vastlopen van het fractional-reserve-banking spelletje, het imploderen
van fiat geld, de zig-zag beweging tussen economische groei en -krimp als
gevolg van toenemende olieschaarste, het installeren van door de financiële
sector gecontroleerde plutocraties, het morren van het volk en de toenemende
waltdisneysering van media, is het voor westerse rechtsstaten van belang alle
middelen ter beschikking te hebben voor “terrorisme-bestrijding”. Wat allemaal mogelijk is om de
medewerkers van Osama Bin L. of, anno 2011, het haqqani-netwerk, in de gaten te houden, laat een fijn
werkje van het Openbaar Ministerie van het Duitse Bundesland Bayern zien. Goed, nu hebben Duitsers nu
eenmaal ervaring met het elkaar-in-de-gaten-houden, maar laten we ons, met Nederland als nummer 1 BigBrother-staat ter wereld, niets wijs maken. De gelekte documenten zijn hier als PDF te vinden (in het Duits
natuurlijk). Hier wat achtergronden. The machine is watching you....
http://zapruder.nl/portal/artikel/byebye_zwaaizwaai_vrij_internet40/rss
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EU: de röntgen-bodyscanners gaan in de ban!!
Door GuidoJ.zaterdag, 3 december 2011
Dit is het beeld zoals de 'Rapiscan'-bodyscanner oplevert; de volledige
naaktheid van de persoon in kwestie, met de kleren aan.
De ‘U.S. Transportation Security Administration’ (TSA) heeft sinds 2007 hoogtechnishce apparatuur ingezet als veiligheidsinstrument. Op bijna ALLE
binnenlandse vliegvelden (90) staan op dit moment zo’n 510 AIT-units, of zoals ze in de publieksmond
heten: full bodyscanners. Wij schreven hier op WantToKnow al menig artikel over deze schandalige
ontwikkeling, die voortkwam uit de ‘valse-vlag’-operatie met de ‘ondergoedbomvlucht’ van Schiphol naar de
VS. (Zie HIER)
De technologie die bij deze machines wordt gebruikt is röntgenstraling via ioniserende straling. Uiterst
gevaarlijk in de dosis zoals die worden gebruikt, waarbij we ons moeten bedenken dat er GEEN
ONGEVAARLIJK röntgenstraling bestaat! Steeds meer mensen verkiezen NIET meer door deze machines
te gaan, waarbij ze automatisch belanden in de mensonterende fouilleringen door personeel van de TSA,
dat kennelijk een heimelijk genoegen schept in het vernederen van mensen tijdens deze procedures. Babies
worden gefouilleerd, vrouwen die na een borstkankeroperatie rondlopen met een borstprothese, dienen deze
te laten onderzoeken, mensen worden in de genitaliën geknepen, enz.
Europa lijkt nu echter een fantastische stap gezet te hebben door de uiterst kwalijke vorm van bodyscanners
te bannen. In de VS blijven de mensen echter als schaapjes door de gevaarlijke scanners lopen; volgens
een TSA rapport zou blijken dat meer dan 99% van de passagiers zich vrijwillig laat doorstrálen door de
fullbodyscanners.. En niet zonder gevaar, zo blijkt uit dit artikel van Dr. Mercola. Mocht jij ooit voor de keuze
komen, kies dan voor de fouilleeroptie; vanuit gezondheidsstandpunt de meest slimme keuze!
x
Europa doet de Röntgen bodyscanners in de ban!!
x
By Dr. Mercola December 01 2011
2011 © vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be
x
Op 14 November jl. heeft de EU-commissie de bodyscanners voor vliegvelden, die gebaseerd zijn op de
scanners zoals die nu in de VS worden gebruikt op alle vliegvelden, in de ban gedaan: geen scanners
voorlopig op de Europese vliegvelden..!
Deze scanners sturen röntgenstralen door het menselijk lichaam, waarbij gebruik
wordt gemaakt van ioniserende straling, die een gedetailleerde reflectie van het
menselijk lichaam toont op monitoren, die worden bekeken door ambtenaar die niet
in de buurt van het apparaat zit. Het is bekend dat ioniserende straling DNA schade
toebrengt en dat het rechtstreeks tot kanker kan leiden in het menselijk lichaam.
Bovendien zijn de gevolgen van deze straling stapelend, hetgeen betekent, dat het
lichaam de straling absorbeert en héél traag afgeeft, waardoor een volgende dosis
straling, ‘bovenop’ de oude komt als belasting voor het lichaam!
Het betekent dat telkens als mensen dóór deze röntgenscanners gaan, het risico op kankers in het lichaam
toeneemt, en de kans op ándere, schadelijke effecten ook toeneemt.
Als sinds deze machines in de VS zijn geïntroduceerd, klonken er in alle lagen van de bevolking en in het
Amerikaanse parlement protesten rondom zowel de privacy-aspecten van deze scanners, als de enorme
gezondheidsrisico’s. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze beslissing van de EU, ook in de VS weer
voor veel discussie zal gaan leiden, om de scanners op te doeken.
Waarom de EU deze scanners in de ban doet?
De Europese Commissie heeft over het besluit geen uitgebreide specificaties afgegeven, maar dit werd
bekend gemaakt:
‘De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een juridisch
kader van de Europese Unie met betrekking tot veiligheidsscanners. Deze wetgeving biedt luchthavens en
lidstaten die dat wensen de mogelijkheid veiligheidsscanners in te zetten om passagiers te controleren onder
strikte operationele en technische voorwaarden.
Teneinde de gezondheid én de veiligheid van Europese burgers niet in gevaar te brengen, mogen er alléén
veiligheidsscanners gebruikt worden, die geen gebruik maken van röntgen-technologie en zijn opgenomen in
de geautoriseerde methodes voor het screenen van passagiers op Europese vliegvelden’.
(zie HIER de volledige tekst (pdf))
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Het is zeer waarschijnlijk dat de beslissing om miljoenen passagiers niet bloot te stellen aan röntgenstraling,
voor niet-medische doeleinden, gewoon als een té hoog risico is afgewogen, en dat ook het taboe rondom
het gebruik van deze straling heeft meegewogen. Hoewel de stralingsniveaus van deze scanners officieel
als ‘laag’ wordt gerapporteerd, bestaat er bezorgdheid dat specifiek de straling die bij deze röntgenscanners
wordt gebruikt, de zg. ‘backscatter’-straling, uiterst giftig is voor het menselijk lichaam.
Een screening door een vliegveld-röntgenscanner, zou een dosis straling produceren van .02 micro-sievert.
Ter vergelijking: op een intercontinentale vlucht in een vliegtuig wordt je lichaam blootgesteld, op een hoogte
van 10.000 meter, aan een straling van 20 micro-sievert. Maar in deze vergelijking, die afgegeven wordt
door de fabrikanten van deze scanners, worden appels met peren vergeleken! De door een menselijk bron
‘vervaardigde’ straling is namelijk volledig anders en vele malen schadelijker, dan de kosmische straling van
een natuurlijke ‘achtergrond’, zoals in een vliegtuig. De uitspraak dat deze straling ‘ongevaarlijk’ is, is dan
ook volledig onwaar.
Bovendien zijn deze gerapporteerde, gecalculeerde stralingsrisico’s, gebaseerd op ‘gerapporteerde
stralingsniveaus’. Rapporten van de fabrikanten zélf dus.. En als we hierover worden
voorgelogen, hetgeen overigens zeer aannemelijk is, dan stellen mensen zichzelf dus
bloot aan een straling die véél hoger ligt dan door hen wordt aangenomen.
Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het
zijn dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over deze 'nazi')
Worden we voorgelogen over de stralingsniveaus?
In een brief die geschreven is door 5 professoren, wordt onthuld dat er TOTAAL GEEN
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over de veiligheid, noch de werking van
deze scanners..! En de niveaus van straling vele malen hoger zijn, dan dat men (de
fabrikanten) het publiek heeft willen doen geloven. Volgens deze wetenschappers is het eminent dat de
hoge-kwaliteit beelden, die door deze scanners worden geproduceerd, NIET kunnen ontstaan met de door
de fabrikanten opgegeven stralingsniveaus..! Het is zeer waarschijnlijk, aldus deze hoogleraren, dat de
straling op een 45x intenser niveau ligt, dan wat de fabrikanten claimen.
(GJ: zie ons uitgebreide verslag hier ook over op DEZE link: De fraude met de straling van de TSA full-bodyscanners.. De ‘wetenschappelijk onderzoeken’ die uitgevoerd zouden zijn, naar de schadelijkheid van de
straling van de TSA-full-body-scanners, allemaal gebaseerd op FRAUDE!! Het rapport dat door Rapiscan is
gemaakt, om de veiligheid van deze machines te waarborgen, is gebaseerd op fraude.)

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 63

En dat de veronderstelde ‘tests’ van de ‘Rapiscan Secure 1000’, het meest toegepaste
bodyscannerapparaat, werden uitgevoerd met een mock-up van de reserve-onderdelen van een systeem,
‘waarvan wordt gezegd dat het onderdelen zijn die lijken op die, welke in het Rapiscan-apparaat worden
gebruikt’.. Geen enkele van deze tests is door wetenschappers op hun essentie bekeken, en ALLE
gegevens (data en namen van onderzoekers bijv.) van de door de fabrikant uitgevoerde onderzoeken,
worden geheim gehouden voor de bevolking. Het is gewoon een van de vele, vele stappen die worden
genomen door een machtselite om de wettelijke rechten van burgers te manipuleren en vertrappen, in naam
van de ‘veiligheid’ (Warrrr on Terrrroohhrrrrr) en in naam van de winsten van de bedrijven en
belanghebbenden. En hier doemt dan onvermijdelijk de naam en het creepy gezicht op van oudoverheids’dienaar’ Michael Chertoff, de ontwerper van de ‘Patriot Act’.. Ook hij was het die eerst wetgeving
maakte om deze bodyscan-machines in te stellen, op basis van deze valse-vlag ondergoedbomvlucht, en nu
groot aandeelhouder is in het bedrijf dat de bodyscanners levert..
Iedereen weet dat er GEEN veilige dosis röntgenstraling is, en dat elke keer dat je dus door zo’n
bodyscanner loopt op een vliegveld, je weer een dosis straling toevoegt aan de straling die al in je lichaam
zit, als gevolg van eerdere ‘bestralingen’.. Het is daarmee een tikkende genetische tijdbom, die af kan gaan
in de vorm van een lichamelijke kanker, maar ook in de vorm van andere afwijkingen, wanneer de
stralingsballast voor het lichaam té groot wordt.
En zelfs als er geen sprake zou zijn van leugens en oplichting van de kant van de leveranciers van
bodyscanners, dan nog zouden we uiterst voorzichtig dienen te zijn met het blootstellen van miljoenen en
miljoenen luchtvaartpassagiers van alle leeftijden, aan de risico’s van menselijk falen en technologische
onvolkomenheden! In een artikel uit de ‘New York Times’ van januari 2010, komen de cijfers naar voren van
de alarmerende stijging van het aantal zieken en doden, die het gevolg zijn van straling. Burgers zijn
onwetend over de technische aspecten van doses radio-actieve straling en dus volledig afhankelijk van
‘autoriteiten’ en de opkomst van technologisch complexe machines, waarmee nota bene HUN veiligheid zou
worden gegarandeerd.. Het verschil tussen een routine CT-scan en een scan waaruit je slopende
beschadiging kunt oplopen, zijn zó klein, dat zelfs een computerfout dit kan veroorzaken, de beschadigde
mens in kwestie overladend met een dosis straling, die hen in een helse pijn kan doen belanden. Of erger.
En hoe kunnen we er zeker van zijn dat dergelijke gevallen niet zouden kunnen optreden bij het inzetten van
deze bodyscanner-technieken? Vergeet niet, dat ook van CT-scans vroeger gedacht werd, dat ze een veel
lager stralingsniveau hadden, dan ze feitelijk hebben..!
Dr. Russell Blaylock
Het is zoals de erudiete Dr. Russell Blaylock het omschrijft:
“De verzekering die we gekregen hebben van organisaties als het ‘American College of
Radiology’, dat CT-scans veilig zijn, moeten we altijd in het licht zien van hun
uitgangspunt hierin, waarin ze zich baseren op EEN borst röntgenstraal.. Het is nu 40 jaar
later en we hebben geleerd dat de dosis straling bij een CT-scan extreem hoog is; men
veronderstelt steeds vaker tegenwoordig, dat deze er verantwoordelijk voor is, dat een
significant aantal mensen hier kanker door hebben gekregen, én dat de dosis inmiddels
een 1000-voud is van die éne röntgenstraal op de borst, waar de ‘deskundigen’ zich op baseren…”
Uit een studie die in 2009 werd gepubliceerd in het ‘The New England Journal of Medicine’ kwam naar
voren dat maar liefst één op de 25 kankers, 4% van alle gevallen dus, in min of meerdere mate veroorzaakt
is door CT-scans. Hieruit blijkt de uiterst onnauwkeurige wijze waarop bij de introductie van deze CT-scans,
de veiligheid van deze technologie is belicht. Tevens blijkt hier natuurlijk uit, hoe gevaarlijk röntgenstraling
FEITELIJK is..!
Verschillende onderzoeken naar de effecten van deze straling op de menselijke huid geven alle reden tot
verontrustheid; het blijkt dat de straling van scanners een 20-voudige intensiteit heeft, dan eerst
aangenomen. Dit komt omdat uit nieuw onderzoek blijkt dat onze huid inderdaad dient als beschermer van
het lichaam en deze straling dus in hoge mate absorbeert, vóórdat deze door het lichaam kan dringen!
Dr. Jane M. Orient, M.D. spreekt uitgebreid over deze risico’s.. In een artikel voor het tijdschrift van ‘The
Association of American Physicians and Surgeons’ (AAPS) legt ze uit:
“Ze gebruiken in deze scannermachines een ingenieuze lage-energie ‘backscatter’-techniek, die kennelijk
prima werkt om explosieven in bijvoorbeeld vracht te detecteren, maar die absoluut ongeschikt is om te
gebruiken op een menselijk lichaam. Het is waar dat de straling niet VER DOORDRINGT, zoals de
fabrikanten beweren, maar hoe komt dat..? Niet door de machines, maar door de menselijke huid!! Deze
absorbeert in hoge mate de intense straling.
Sommige wetenschappers wijzen erop dat het effect van deze stralingsdoses niet adequaat zijn onderzocht.
Eén nucleaire wetenschapper verklaarde zelfs dat hij zichzelf NOOIT meer in een bodyscanner zal laten
doorstralen op een vliegveld. Laat ik duidelijk zijn door dit te verklaren: Een dokter zou je als patient met een
dodelijke ziekte, NOOIT aanraden om je in een apparaat als deze scanner te laten bestralen, zelfs als deze
door de FDA was goedgekeurd, om de eenvoudige reden dat er GEEN ADEQUATE STUDIES over
beschikbaar zijn”.
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En natuurlijk moeten we leren van deze fouten uit het verleden, zeker wanneer we veiligheidsclaims over
nieuwe technologieën op hun merites beoordelen. Het voorzorgsprincipe zou dus veel meer opgang moeten
krijgen, waar men ervan uitgaat dat technologische stralingsapparatuur VEILIG MOET ZIJN, VOORDAT het
wordt ingezet. En dat voorzorgsprincipe lijkt nu aan de basis te hebben gestaan van de beslissing van de EU
inzake de scanners. Ook Dr. Russell Blaylock heeft zijn inzichten op dit terrein gepubliceerd, en ervoor
gewaarschuwd dat huidkanker een zeer reële optie is, als deze machines worden gebruikt. .
***
Aanvullende artikelen:
Each Time You are Exposed to This Machine, You Boost Your Risk of Cancer
What the TSA is NOT Telling You about Full Body Scans…
The Best Bomb Detectors for Airports – Why Aren’t We Using Them?
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/eu-de-rontgen-bodyscanners-gaan-in-de-ban/

Bijna de helft van Nederland en België is ziek
december 04, 2011By: silviavideler
Wat iedere Nederlander moet weten over zijn of haar gezondheid in de 21e Eeuw
Bent u nog wel veilig in uw eigen huis. Hoe GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth,
Hoogspanningsmasten etc. ieder jaar duizenden mensen ziek kunnen maken.En wat
ertegen te doen!. Let op uw gezondheid! Ziekte door elektromagnetische straling /
electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth. Last van hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid,
oorsuizen, stress en duizelingen?
Hoe GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth, Hoogspanningsmasten etc. mensen ziek kunnen maken
Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zal elektromagnetische
straling (electrosmog) een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21e eeuw kunnen worden als de
overheid vandaag niet ingrijpt. Het begint allemaal heel onschuldig. Je zit wat vervelend in je vel en het gaat
maar niet over. Dan komen de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress, duizelingen en
een waas om je heen. Je gaat naar de dokter maar die kan niets vinden. Je krijgt wat kalmeringstabletten
mee of je neemt een extra borrel om het maar niet te hoeven voelen. De weken worden echter maanden en
het wordt van kwaad tot erger. Het zal wel tussen je oren zitten. Je moet er maar mee leren leven.
Bijna 40% van Nederland is ziek
Bijna 40% van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig last van stress en/of depressie. In nog geen
twintig jaar tijd zijn het aantal psychische en chronische klachten verdubbeld. Niemand weet waarom, of
misschien toch wel. In de afgelopen 20 jaar is immers ook de installatie en het gebruik van allerlei draadloze
elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WiFi, Draadloos Internet, Bluetooth,
Hoogspanningsmasten dramatisch toegenomen. Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en er
komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren. Is het normaal en gezond dat
wij tegenwoordig in een magnetron leven? Een magnetron die duizenden mensen per jaar ziek kan maken
en waarvan wij weten dat je er je hand niet in moet steken laat staan je hoofd.
In onze ziekenhuizen is het gebruik van draadloze apparatuur zoals GSM, UMTS, WiFi etc. dan ook al jaren
verboden. Waarom? Omdat onze ziekenhuizen het zekere voor het onzekere nemen en niet het risico willen
lopen dat patiënten die ziek binnenkomen nog zieker weggaan na een behandeling.
Buiten onze ziekenhuizen is echter niets en niemand meer veilig voor deze draadloze apparatuur. Het is
zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekteverschijnselen kunnen zorgen.
Zetten ze een GSM of UMTS paal op je flat dan heeft iedereen in de buurt er plezier van. Hebben je buren
net een nieuwe DECT telefoon, WiFi, Draadloos Internet of Bluetooth set aangeschaft dan genieten alle
buren mee. Iemand met een beetje elektronica en PC kennis kan letterlijk meelezen met wat de buren,
overburen, over overburen zeggen, schrijven, luisteren en kijken.
En dat is natuurlijk helemaal niet gevaarlijk zeggen de fabrikanten en overheid die ieder jaar miljarden
verdienen aan deze industrie. Er is immers nog nooit bewezen dat electrosmog gevaarlijk is voor de mens.
Dat zeiden ze een aantal jaren geleden ook over softenon, asbest, roken etc. Zaken die honderdduizenden
slachtoffers per jaar hebben geëist en onze gezondheidszorg onnodig miljarden extra per jaar kosten.
Miljarden die we veel beter hadden kunnen gebruiken voor het onderzoek naar kanker, hart en vaatziekten,
reuma, suikerziekte, vogelpest, BSE, gekke koeien ziekte etc. Zou er een verband tussen deze
welvaartsziekten bestaan en electrosmog. Een nader onafhankelijk onderzoek zou op zijn plaats zijn.
Electrosmog gevaarlijk of niet gevaarlijk
Wie er nu helemaal gelijk heeft is niet zo belangrijk. De vraag die u zich vandaag zou kunnen stellen is
hoeveel de gezondheid van uw familie u vandaag waard is. Het zal immers nog jaren duren voordat de voor
en tegenstanders het uiteindelijk met elkaar eens zullen worden. Iemand die ziek is heeft daar echter geen
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tijd voor. Iemand die ziek is wil vandaag weten wat de mogelijke oorzaak is en niet morgen. Electrosmog kan
je beter voorkomen dan genezen. Zie de aanschaf van een electrosmog detector dan ook maar als een
gezondheidsverzekering die jarenlang meegaat en ook nog eens bijna niets kost.
Voorkomen is beter dan genezen
Wat kunt u doen om niet het volgende electrosmog slachtoffer te worden. Wat kunt u doen om uw familie,
kinderen, buren en vrienden te beschermen tegen deze aankomende electrosmog epidemie. Wat kunt u
doen om gezonder door het leven te gaan. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat iemand van zijn of
haar het zit tussen je oren” klachten af is zodra de slaapkamer, werkplek, auto etc. opnieuw zijn ingedeeld
op basis van de door de electrosmog detector afgegeven signalen.
Tot voor kort waren de Nederlandse burgers niet in staat om deze schijnbaar onzichtbare straling te meten.
De kosten voor de meetapparatuur en deskundigen liepen in de duizenden euro’s en dan had je eigenlijk
nog steeds niets omdat de apparatuur in de meeste gevallen maar een van de vele stralingsbronnen kon
meten. Per 1 juni 2005 is er echter een apparaat op de markt gekomen waar u tegelijkertijd GSM, UMTS,
DECT, WiFi, Draadloos Internet, Bluetooth, Wekkerradio’s, Waterbedden, Hoogspanningsmasten etc. mee
kunt meten. Met dit apparaat kunt u eens rustig door uw huis lopen om te zien waar de beste slaap- studeeren entertainment plaatsen in leefomgeving zijn. Het enige wat u hierna nog hoeft te doen om niet besmet te
worden met het elctrosmog virus is gewoon uw bed, stoel, bank buiten de gevarenzone te plaatsen. Zo
simpel is het. Het Electrosmog Alarm is door iedereen te gebruiken en werkt met behulp van een
geluidssignaal en knipperende (LED) lichtjes als u in een gevarenzone komt. Iedere straling kent een geheel
uniek geluid en knipper frequentie zodat u weet om welk apparaat het gaat.
U zult verbaast staan wat er vandaag allemaal in uw huis (en dat van uw buren) gebeurt zonder dat u het de
afgelopen jaren in de gaten heeft gehad. Onzichtbare maar vanaf vandaag voor iedereen meetbare zaken
die het leven van u en uw kinderen behoorlijk kan verzieken.
Regelmatig worden er interessante artikels toegevoegd, we nodigen u dan ook uit regelmatig deze site te
bezoeken. Op deze hele website is een disclaimer van toepassing.
Lees Voor meer informatie het GRATIS Boek “De Nieuwe Dokters”
Bestel hieronder het Gratis boek De Nieuwe Dokters
U bent dan automatisch abonnee op de GRATIS nieuwsbrief
Om dit gratis boek te bestellen ga naar de pagina waar wij deze info vandaan
hebben gehaald en met één klik, welke hier dus niet kan worden overgenomen,
kunt u zich het boek aanschaffen!
Link en klik: http://www.denieuwedokters.nl/electrosmog.html
P.S. Na uw inschrijving ontvangt u als eerste een bericht in uw mailbox met het
verzoek deze inschrijving te bevestigen Dit is ter voorkoming van Spam, ongewenste reclame.
Uw gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en
geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Merkel schept Nieuw Europa naar Duits model
(Daar hebben al veel ‘leiders’ van gedroomd!!)
zaterdag 3 december 2011
Door: Emmeke Smit bron: welingelichtekringen.nl
Angela Merkel heeft net zo lang gewacht met Europa redden tot Europa zo bang is dat
het doet wat Duitsland wil. Maandag is het zover: dan zullen Merkel en Sarkozy zeggen
hoe de redding er uit ziet. Duits.
Over de details van het reddingsplan wordt nog bikkelhard onderhandeld. Maar de
contouren van het Grote Compromis zijn duidelijk.
Het Frans-Duitse akkoord zet Europa op weg naar veel verdere integratie. President Sarkozy huivert bij de
gedachte dat Frankrijk nog meer soevereiniteit moet afstaan aan supranationale instellingen, maar erkent
dat alleen Duitsland de euro kan redden.
En dus zullen de landen hun begrotingen en hun economisch beleid in de toekomst aan strikte Europese
controle moeten onderwerpen en zullen ze zich nauwgezet aan de Europese (lees: Duitse) voorschriften
moeten houden. Zo niet dan wacht hen een zware boete.
Ook in Italië en Spanje staan de nieuwe leiders, Mario Monti en Mariano Rajoy, meer open voor Duits
leiderschap. En deze week kreeg Merkel nog de uitdrukkelijke steun van een andere grote speler, de Poolse
premier Donald Tusk.
Merkel leek alvast te waarschuwen voor overtrokken verwachtingen. ‘De Europese crisis zal niet worden
opgelost met een pennentrek’, zei ze. ‘Het is een proces en dat proces vergt jaren.
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Interventie centrale banken vorige week voorkwam totale instorting; situatie nog steeds kritiek
Britse financieel strateeg: 'We zijn héél dicht bij een bankrun in Europa' - Bank of England: 'Grieks bankroet
100% zeker'
Italianen, bang dat hun euro's straks niets meer waard zijn,
brengen massaal hun spaargeld en vermogen onder in
Zwitserland (foto: HQ's van UBS bank (links) en Credit
Suisse (rechts) in Zürich).
De interventie afgelopen week door de centrale banken van
de belangrijkste economieën ter wereld blijkt niet, zoals
door sommigen werd gespeculeerd, ingegeven om een
grote Europese bank te redden, maar was een ware
paniekactie om het instorten van het hele financiële
systeem te voorkomen. Dat lukte, maar de situatie is nog
altijd zeer kritiek. De banken vertrouwen elkaar in het geheel niet meer en buitenlandse partijen halen nog
steeds massaal hun geld bij de Europese banken weg.
Vorige week steeg de euro-dollar basis swap -die aangeeft hoeveel de banken moeten betalen om hun
euro's voor dollars in te wisselen- naar 1,6%. Sinds het uitbreken van de financiële crisis met het omvallen
van Lehman Brothers in 2008 was deze waarde niet meer zó hoog geweest. Deze euro-dollar valuta swap is
één van de belangrijkste indicatoren waaruit blijkt hoe het er wérkelijk voorstaat met de banken. Afgelopen
woensdag gingen bij 1,6% alle alarmbellen rinkelen. Centrale banken van over de hele wereld grepen in om
een dreigende crash te verhinderen.
De waarde van de swap was als gevolg van de enorme kapitaalvlucht uit Europa en de problemen die de
banken hebben om zichzelf te herfinancieren pijlsnel gestegen. De Europese Centrale Bank maakte vrijdag
bekend dat het de banken in Europa op donderdag 8 miljard euro krediet had verleend, het hoogste bedrag
op één dag sinds maart van dit jaar.
Maar ook na de vloedgolf dollars om de Europese banken overeind te houden is de situatie niet veel
verbeterd. De euro-dollar swap zakte weliswaar tot 1,25%, maar een andere indicator, het rentetarief wat de
banken elkaar berekenen (euribor) bleef met 0,99% nog veel te hoog. Deze ontwikkeling laat zien dat de
Europese banken financieel uitdrogen. Feitelijk bestaat er geen functionerende interbancaire markt meer. Al
het geld dat de banken voor hun riskante investeringen gebruiken komt nu van de ECB.
'Bankrun Europa héél dichtbij'
Beleggers zijn dan ook nog steeds extreem nerveus. Richard Batty, wereldwijd beleggings strateeg bij het
Britse Standard Life Investments, verklaarde tegenover de Financial Times dat 'we héél dicht bij een bankrun
op veel banken in Europa zijn.' Zelfs al zou de door de centrale banken aangekondigde verse lading geld
voor kortstondige verlichting zorgen, dan nog denken de meeste analisten dat ook de lange termijns
beleggingen binnenkort onder nog grotere druk komen te staan.
Marc Ostwald van Monument Securities is daarom van mening dat er niet enkel sprake is van een
liquiditeitscrisis, maar van een heuse betalingscrisis waarbij de banken opnieuw op het randje van het
bankroet verkeren. Het onderlinge vertrouwen bij de banken is totaal verwoest, en niemand kan er iets
zinnigs over zeggen of en wanneer dit zich weer zal herstellen. (1)
'Griekenland gaat 100% zeker bankroet'
Volgens de Britse centrale bank is het bankroet van Griekenland onafwendbaar. Voor Mervyn King, de
gouverneur van de Bank of England, staat het 100% vast dat de Grieken de komende 5 jaar hun schulden
niet zullen kunnen terugbetalen en failliet zullen gaan.
Griekenland heeft zojuist 8 miljard euro van de eurozone ontvangen om het weer even te kunnen uitzingen;
miljarden, die volgens de hoogste financiële autoriteiten in Groot Brittannië dus nooit meer zullen
terugkomen. Daarnaast zijn ook de prognoses voor andere landen somber: Portugal heeft 60% kans om net
als Griekenland bankroet te gaan, Italië 50% en Ierland 40%. (2)
Vermogensvlucht uit Italië
De nieuwe Italiaanse 'technocratische' (Goldman Sachs) regering boezemt de Italianen nog niet veel
vertrouwen in. Integendeel, talloze Italianen brengen hun spaargeld en vermogen in Zwitserland onder en
ook Italiaanse ondernemers beginnen hun zaken te verplaatsen naar Zwitserland, dat als een baken van
stabiliteit wordt beschouwd. Ook hebben de Italiaanse banken de kredietkraan dichtgedraaid en zijn de
ondernemers bevreesd voor hogere belastingen en de gevolgen van de strenge bezuinigingen.
Talloze Italianen zijn bang dat hun spaargeld in euro's straks niets meer waard is, en openen daarom een
rekening in Zwitserland. Hoewel ook Zwitserland geraakt is door de crisis, is de immigratie er dit jaar al met
19% gestegen. (3)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten,
(3) Deutsche Mittelstands Nachrichten
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Medicijn als moordmiddel!
Blijkt dat dit (meer dan uitstekend én cynisch) artikel binnen een uurtje al
van de VK site was verdwenen (censuur hogerhand ?), MAAR heb dit via
een omweggetje teruggevonden en hier even de integrale versie
(alvorens….) :
‘Dreigt hier een Mr Hyde scenario, waarbij het tegengif van het
vogelgriepvirus het gif zelf wordt?’
De ontwikkeling van een voor mensen besmettelijke variant van het vogelgriepvirus getuigt van menselijke
overmoed. En daar is geen vaccin tegen. Dat zeggen Inge Mutsaers en Henk van Houtum.
Ze zijn er heel trots op, de virologen in Rotterdam. Ze zijn er in geslaagd in het lab, en onder strenge
beschermingscondities, een dodelijk vogelgriepvirus te ontwikkelen waarmee ze de mens kunnen
beschermen tegen een eventuele pandemie van de vogelgriep. Meer dan alleen een virologische
kennisvraag stelt hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke vraag aan de orde, namelijk: hoeveel
wetenschappelijke waarheidsvinding is eigenlijk goed voor ons? Want, zo vrezen sommigen, dreigt hier niet
een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif het gif zelf wordt? De vrees voor bioterrorisme is zo groot dat het
Amerikaanse adviesorgaan voor bioveiligheid momenteel de mogelijkheid voor publicatie van deze
onderzoeksresultaten beoordeelt.
De virologen zelf verantwoorden hun onderzoek door te wijzen op het maatschappelijke belang van het
onderzoek. Namelijk dat ze tijdig een vaccin kunnen ontwikkelen als er een vogelgrieppandemie zou
uitbreken. Maar die bezwering is bepaald geen geruststelling. Want daaruit spreekt een nogal grote
pretentie. Namelijk dat ze niet alleen denken de natuur te kunnen modelleren dan wel voorspellen, maar ook
werkelijk zonder neveneffecten doeltreffend kunnen ingrijpen. Als we bij de afgelopen virusuitbraken – zoals
de Mexicaanse Griep, de vogelgriep, BSE, en de varkenspest – echter iets gezien hebben, is dat we die niet
hebben kunnen voorspellen. En de beheersing ervan ging elke keer gepaard met onnodige paniek,
overmatig inslaan van antibiotica en vaccins, massaal vernietigen van groenten en het uit voorzorg op grote
schaal doden van dieren.
Almacht
Het lijkt er op dat we overmoedig zijn gaan geloven in menselijke almacht. Misschien is dat wel een effect
van het van overheidswege ingepeperde geloof dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk. Het is
de ultieme paradox van onze laat-kapitalistische maatschappij: dat het verlangen naar individuele
zelfbeschikking samengaat met een extreem verlangen naar een maakbare menselijke samenleving, met
inmiddels ook de natuur zelf op de snijtafel. Waar we vroeger nog onszelf verwarmden met de deken van het
geloof, legt de overheid na de spreekwoordelijke dood van God de pastorale functie van hoop en troost nu
dus in handen van de wetenschap en techniek. De witte jas als nieuwe deken van troost. Met de doctor als
goeroe.
Maar dit geloof zorgt er dus nu wel voor dat diezelfde doctor nu zelfs een dodelijk virus maakt ter
bescherming. Het is bijna het opzettelijk spotten met de natuur. Ons ultieme verlangen naar controle heeft
daarmee een kantelpunt bereikt. Het is het punt waarop onze beschermheren zelf een extreem risico
creëren en de angst niet doen afnemen, maar juist doen toenemen. Er lijkt sprake van ‘collateral damage’
van onze kennis. Of wat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft als auto-immunisering. Dat wil zeggen:
de bescherming tegen een gevaar wordt een gevaar op zich.
Dat kunnen we de virologen uit Rotterdam zelf niet verwijten. Het verlangen naar immunisering is breed
geworteld in onze samenleving denk aan de talrijke anti- terreurmaatregelen, de dieetvoorschriften, de
explosieve groei van verzekeringen, het steeds strengere anti-migratiebeleid, en natuurlijk de pogingen om
de euro te verzekeren tegen Grieken, beleggers en bankiers. Het levert een samenleving op die angstig is
en vooral aan symptoombestrijding doet. En steeds grovere middelen nodig heeft om de eigen angsten te
bezweren.
Lees verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3059977/2011/12/02/Dreigt-hier-een-MrHyde-scenario-waarbij-het-tegengif-van-het-vogelgriepvirus-het-gif-zelf-wordt.dhtml
Inge Mutsaers is promovenda filosofie en wetenschapsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Henk van Houtum is onderzoeksprofessor geopolitiek aan de Universiteit van Bergamo en universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie in Nijmegen.

Met dank aan het doortastende speurwerk van Ellen Vader.
Bron: www.argusoog.nl
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'Code van mysterieus manuscript gekraakt'
Zondag, 04 december 2011
Het is geschreven in een buitenaards aandoende taal, geïllustreerd met
schetsen en vele honderden jaren oud. Het Voynichmanuscript stelt
cryptografen en historici al eeuwenlang voor een raadsel.
Volgens een Finse zakenman is het mysterie nu opgelost. Viekko Latvala
heeft de code van het boek naar eigen zeggen gekraakt.
Latvala’s zakenpartner Ari Ketola onthulde aan Fox News de betekenis
van de vreemde tekens die hij omschreef als ‘geluidsgolven en vocale lettergrepen’. “Het boek is een
levenswerk en een wetenschappelijke publicatie die vandaag de dag nog gebruikt zou kunnen worden,” zei
hij. “De schrijver wist veel van planten, gezondheid, astrologie en astronomie. Het bevat vele profetieën.”
Het Voynichmanuscript werd in de vijftiende eeuw door een onbekende auteur geschreven en is op dit
moment eigendom van de Universiteit van Yale.
Latvala gaf als voorbeeld plant 16152 die volgens hem kan worden gevonden in Ethiopië: “De naam van de
bloem is Hart van Vuur. Als een zalf maakt de plant de huid weer mooi. De olie wordt uit de knoppen
geperst. De zalf wordt tevens gebruikt tegen rimpels. De plant is ook geschikt voor de nieren en het hoofd
omdat de bloem werkt als een natuurlijk antibioticum en ontstekingen tegengaat. De plant is ongeveer 10
centimeter hoog en groeit op warme en droge hellingen. De plant is heldergroen van kleur.”
Hoe kan Latvala het manuscript ontcijferen dat zelfs ’s werelds beste cryptografen versteld doet staan?
Latvala zei dat gewone mensen het probleem niet kunnen oplossen omdat er geen code of methode is om
de tekst te lezen, maar dat het een taal van profetie is.
De cryptografen die zijn benaderd door Fox News wilden niet reageren op Latvala’s bewering, maar konden
zijn interpretatie bevestigen noch ontkennen. Ook weigerden ze een verklaring te geven voor het vreemde
boek. “De vocale lettergrepen bestaan uit een combinatie van Spaans, Italiaans en een taal die de man zelf
sprak,” zei Ketola. “Zijn eigen taal was een zeldzaam Babylonisch dialect dat werd gesproken in een klein
gebied in Azië.”
Copiale Codex
De code van een ander mysterieus boek dat niemand kan lezen werd afgelopen maand gekraakt door
linguïst Kevin Knight van de Universiteit van Zuid-Californië.
Na 250 jaar wisten Zweedse en Amerikaanse wetenschappers de geheimen van de Copiale Codex, een
gecodeerd manuscript van een geheim Duits genootschap, te ontrafelen. Het manuscript met 105 bladzijden
vol onbekende symbolen werd na de Koude Oorlog gevonden in Oost-Berlijn.
De tekst blijkt onder meer een initatieritueel voor de orde te bevatten. Een nieuw lid kreeg een blanco stuk
papier en werd gevraagd dat te lezen. Wie toegaf niets te zien kreeg een bril aangemeten en onderging een
‘operatie’ waarbij één wimper werd geplukt. Knight hoopt dat het boek zal bijdragen aan de
geschiedschrijving van geheime sekten, waarvan de bronnen vaak gecodeerd zijn. Hij heeft aangegeven ook
naar het geheimzinnige Voynichmanuscript te willen kijken.
Bron: Foxnews.com
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:code-van-mysterieusmanuscript-gekraakt&catid=33:tv-film-en-boek&Itemid=46

Hogere belastingen door euroreddingsplan
zondag 4 december 2011 Door: Gerard Driehuis
De belastingen zullen in bijna heel Europa stijgen. Brokstukken over Het
Plan lekken uit. Een daarvan via de Duitse minister van Financiën Wolgang
Schauble. Hij onthulde een van de manieren waarop de discipline wordt
vormgegeven. Ieder land moet dat deel van de staatsschuld dat uitgaat
boven de 60 procent in een apart fonds stoppen. En voor dat fonds een
gedegen schema maken om te zorgen dat het binnen 20 jaar
helemaal is afbetaald met extra belastingen. Voor landen met
extreem veel schuld boven de 60 procent, zoals Italië, betekent
dat veel extra belastingen, voor de middenmoters als Duitsland
en Nederland is het minder ingrijpend en voor Luxemburg
betekent het niks. Als enige euroland heeft dat zich gehouden
aan de 60 procent grens
Bron: Reuters

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 69

Pyromaan Goldman Sachs zendt zonen uit: Brandstichtende bankiers als premier-pompiers
door Freddy De Pauw
De Europeanen beleven ongelooflijke tijden. Bankiers die vanop hun hoge beleidsposities Europa in een
diepe crisis stortten, worden nu als redders in de nood opgedrongen. Democratische processen worden aan
de kant geschoven om plaats te maken voor “technocraten” die allesbehalve apolitiek zijn: de kopstukken
zijn de architecten van de Big Bang die een kwarteeuw geleden vrije hand gaf aan de financiële speculanten
die de wereld op zijn kop zetten.
Het is bijna niet te vatten: mensen als Mario Draghi – nieuwe baas van de Europese Centrale Bank, de
Italiaanse premier Mario Monti en de Griekse premier Loekas Papadimos speelden een hoofdrol in de
wording van de catastrofe. Ze deden dat onder meer alle drie in de schoot van de Amerikaanse topbank
Goldman Sachs, al jaar en dag bekend om haar nauwe banden met toppolitiek. In het naar voor schuiven
van “technocraten” zien we ook de hand van de Trilaterale Commissie. Bankier David Rockefeller richtte dit
elitegezelschap op in 1973. In 1975 kwam het met een rapport om de “democratie te matigen”, wat nu aan
het gebeuren is.
Bank met tentakels
De bank Goldman Sachs (GS) is een topspeler van Wall Street, met een stevige voet in het Witte Huis
ongeacht de bewoner daarvan. In de recente geschiedenis bleek dat bij voorbeeld in 1995 met de financiële
crisis in Mexico. President Bill Clinton besloot toen op advies van zijn minister van Financiën Robert Rubin
een hulppakket van 20 miljard dollar (toen leek dat nog een groot bedrag) op te zetten, met deelname van
Goldman Sachs voor 5 miljard. Rubin was toevallig gewezen co-voorzitter van die bank. Hij is nu een
adviseur van president Barack Obama.
Een van Rubins opvolgers was Henry Paulson, minister van Financiën onder George W. Bush; hij was CEO
van Goldman Sachs. Robert Zoellick, gewezen onderminister van Buitenlandse Zaken en nu voorzitter van
de Wereldbank, was directeur bij diezelfde bank. Ook de stafchef van het Witte Huis onder G.W Bush,
Joshua Bolten, kwam van GS. Obama heeft naast Rubin diverse andere oudgedienden van Goldman Sachs
in dienst genomen.
Die aanwezigheid heeft zich goed laten voelen in de financiële crisis. Toen Lehman Brothers in 2008 in
zware problemen kwam, stak de regering Bush geen vinger uit om die bank – een concurrent van Goldman
Sachs – te redden. Verscheidene Wall Street-kenners zagen daar de hand in van Sachs-man Paulson.
Officieel luidde het dat belastinggeld niet mocht gebruikt worden voor de redding van een bank. Maar in de
maanden daarop gold dat niet meer in het geval van al die andere banken en financiële instellingen. Toen
bleek Washington onder meer erg vindingrijk om bevriende banken uit de wind te zetten: Goldman Sachs
werd officieel weer een gewone handelsbank zodat ze kon aankloppen voor overheidskredieten – 10 miljard
dollar.
Met een beetje hulp van zijn vrienden kwam Goldman Sachs sterker dan tevoren uit de eerste fase van de
crisis. Toch ontkwam het, vooral onder druk van een publieke opinie, niet aan beschuldigingen dat het
welbewust rommelkredieten goed had verpakt om haar klanten te bedriegen. Zelfs Lloyd Blankfein, de
huidige baas van GS, moet terechtstaan voor fraude. Maar zoals de zaken nu liggen, zal wellicht alleen een
ondergeschikte een veroordeling oplopen.
GS en Europa
ste
Goldman Sachs is na de Big Bang van 1986 (tiens, de 25 verjaardag van die Big Bang in de Londense
City is niet uitbundig herdacht) veel actiever geworden in Europa, met de City als uitvalsbasis. Het is daar
dat ze nu de grootte van de plastic koffiebekers voor haar personeel heeft verkleind om zo te besparen.
Echt. Goldman Sachs was onder meer betrokken bij de operatie waarbij de Griekse begrotingscijfers werden
bijgepast om tot de eurozone te kunnen toetreden – en werd daar goed voor betaald.
Een van de sleutelfiguren voor Europa is de Ier Peter Sutherland, Iers zakenman en politicus (gewezen
minister van Justitie), lid van de EU-Commissie tijdens het voorzitterschap van Jacques Delors, voorzitter
van GATT (voorloper van Wereldhandelsorganisatie) en voorzitter van Goldman Sachs International.
Sutherland was tot 2010 voorzitter van de Trilaterale Commissie voor Europa.
Sutherland was en is voor GS een “opener van deuren”, iemand die met zijn vele zakelijke en politieke
connecties er kan voor zorgen dat Goldman Sachs eigen mensen op sleutelposities heeft.
Het is een strategie die goed werkt en waarvan een andere architect, Mario Monti, nu premier van een van
de grote lidstaten van de EU is geworden. Monti werd eind 2005 adviseur van GS voor Europese zaken en
voor de grote politieke dossiers wereldwijd. Zijn taak: de belangen van de bank verdedigen in het hart van
Europa’s machtsorganen. In mei 2010 volgde Monti Sutherland op als Europees voorzitter van de Trilaterale.
En dan is er Mario Draghi, huidig leider van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij was ondervoorzitter van
Goldman Sachs International voor Europa van 2002 tot 2005, onder meer belast met overheidsfinanciën.
Het was dit departement dat iets vóór de komst van Draghi betrokken was bij het opsmukken van de Griekse
cijfers.
Een andere sleutelfiguur, Papadimos. Goeverneur van de Griekse centrale bank van 1994 tot 2002 en in die
hoedanigheid betrokken bij de opsmukoperatie waaraan GS meewerkte. Hij is ook lid van de Trilaterale.
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Onder de dienaars van Goldman Sachs treffen we ook Romano Prodi aan, tweemaal premier van Italië
(1996-1998 en 2006-2008) en tussendoor voorzitter van de EU-Commissie. Hij werkte voor Goldman Sachs
van 1990 tot 1993 en ook na 1998, eer hij de Commissie ging leiden. Tijdens het premierschap van Prodi
vonden tal van Italianen dat hun land door GS werd geleid: Prodi als premier, Draghi als voorzitter van de
Nationale Bank en Massimo Tononi als vice-minister van Financiën. Toen kwam ook aan het licht hoe GS bij
diverse financiële schandalen betrokken was, onder meer bij privatiseringen van de staatsholding IRI die
Prodi in de jaren 1980 leidde.
Trilaterale
In het zog van Goldman Sachs treffen we dus de Trilaterale aan die Rockefeller in 1973 oprichtte om de
beleidselites van Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten – toen nog beperkt tot Japan – samen te
brengen. Deze zeer exclusieve club heeft onder zijn ca 370 leden alleen lieden die macht uitoefenen. De
club was na haar stichting al snel goed vertegenwoordigd in Washington. Een van de mensen van het eerste
uur, Zbigniew Brzezinski, werd als veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter (1976-1980) een van de
machtigste mannen van de VS; hij was de man die onder meer bedacht dat het Westen de Sovjet-Unie op
de knieën zou krijgen door de bewapeningswedloop op te drijven. Hij is een van de grote strategen op het
vlak van energiebronnen en –wegen.
Reeds in 1975 pakte die Trilaterale uit met een rapport “The crisis of democracy“. Met als conclusie dat er
iets moest gedaan worden aan het “teveel aan democratie”, dat die democratie moest “gematigd”, ingeperkt,
worden. Het doet denken aan de plannen van de Italiaanse geheime loge P2 die ook de Italiaanse
machtselite van bankiers, generaals, geheime diensten en politiek samenbracht om de democratie in te
perken. Een van haar leden was Silvio Berlusconi.
De mensen van de Trilaterale zijn goed bezig om dat “teveel aan democratie te matigen”. Haar bankiers
nemen de touwtjes in handen, aan het hoofd van een “technocratische” regering in Rome, van een
coalitieregering met uiterst-rechts erbij in Athene. Kan het dan ook maar iemand verbazen dat steeds meer
burgers de moeite niet meer nemen om in verkiezingen hun stem uit te brengen? Als ze bovendien over
Europa mogen stemmen en dat niet doen zoals de machtselite zou willen, wordt met hun stem geen
rekening gehouden. Intussen zullen de opiniepeilers wel zeggen wat het volk ervan vindt. Of wat zij oordelen
dat het volk er zou moeten van vinden.
bron Uitpers - Posted on 24 oktober 2011 by Neo Xirtam
Sommige mensen beginnen zich te realiseren dat er een aantal families
zijn die de wereld domineren. Vergeet de politieke intriges, de conflicten, de
revoluties en de oorlogen.
Het is niet puur toeval. Alles is al lange tijd geleden gepland. Sommigen
noemen het een complottheorie of een Nieuwe Wereldorde.
Om de huidige politieke en economische gebeurtenissen te kunnen
begrijpen is het essentieel om naar de kleine groep families te kijken die de
afgelopen eeuwen veel rijkdom en macht heeft vergaard.
We spreken hier over zo’n zes, acht of misschien dertien families die de wereld domineren en controleren. In
New York hebben we Goldman Sachs, de Rockefellers, de Lazards, de Loebs, de Kuhns en de Lehmans.
In Parijs en Londen de Rothschilds, de Warburgs uit Hamburg en de familie van Baron Israel Moses Sieff.
Veel mensen hebben wel gehoord van de Bilderberggroep, de Illuminati of de Trilaterale Commissie (TLC).
Maar welke families domineren de wereld en hebben controle over landen en internationale organisaties als
de Verenigde Naties, de NAVO en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)?
Laten we eerst kijken naar de grootste banken ter wereld en met name naar hun aandeelhouders, die in feite
de beslissingen nemen. ’s Werelds grootste bedrijven zijn op dit moment: Bank of America, JP Morgan
Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley.
Aandeelhouders Bank of America: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR Fidelity
Investments, Paulson, JP Morgan Chase, T. Rowe Price, Capital World Investors, AXA en Bank of New York
Mellon.
Aandeelhouders JP Morgan Chase: State Street Corporation, Vanguard Group, FMR Fidelity Investments,
BlackRock, T. Rowe Price, AXA, Capital World Investors, Capital Research Global Investors, Northern Trust
en Bank of New York Mellon.
Aandeelhouders Citigroup: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR Fidelity
Investments, Capital World Investors, JP Morgan Chase, Northern Trust, Fairhom Capital Management en
Bank of New York Mellon.
Aandeelhouders Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR Fidelity Investments, State Street Corporation,
Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington Management, AXA, T. Rowe Price en
Davis Selected Advisers.
Er wordt al een duidelijk patroon zichtbaar. Bij alle grote banken zien we steeds dezelfde vier grote namen:
State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock en FMR Fidelity Investments. Om ze niet steeds te
herhalen noemen we ze vanaf nu de ‘grote vier’.
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Aandeelhouders Goldman Sachs: Grote vier, Wellington Management, Capital World Investors, AXA,
Massachusetts Financial Service en T. Rowe Price.
Aandeelhouders Morgan Stanley: Grote vier, Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe Price,
Bank of New York Mellon, Jennison Associates en Bank of New York Mellon.
Aandeelhouders Bank of New York Mellon: Davis Selected Advisers, Massachusetts Financial Services,
Capital Research Global Investors, Dodge & Cox, Southeastern Asset Management en… de grote vier.
Aandeelhouders State Street Corporation: Massachusetts Fiancial Services, Capital Research Global
Investors, Barrow Hanley, GE, Putnam Investments en… de grote vier (dus zelf aandeelhouder).
Aandeelhouders BlackRock: PNC, Barclays en CIC. Wie zitten er achter PNC? FMR Fidelity Investments,
BlackRock, State Street Corporation en Vanguard. En wie zit er achter Barclays? BlackRock.
We kunnen nog uren doorgaan terwijl we belastingparadijzen op de Kaaimaneilanden, in Monaco of
Liechtenstein passeren. Het is een netwerk waarbij steeds dezelfde bedrijven naar voren komen, maar nooit
een naam of een familie.
Samenvattend kan worden gesteld dat de acht grootste Amerikaanse financiële instellingen (JP Morgan
Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon
en Morgan Stanley) voor 100 procent worden gecontroleerd door tien aandeelhouders waarvan vier altijd
aanwezig zijn bij beslissingen: BlackRock, State Street Corporation, Vanguard en FMR Fidelity
Investments.
Federal Reserve
De Federal Reserve bestaat uit 12 banken en wordt bestuurd door een Raad van Commissarissen. Tot deze
raad behoren onder meer vertegenwoordigers van de ‘grote vier’. Met andere woorden wordt de Federal
Reserve gecontroleerd door vier grote private bedrijven: BlackRock, State Street, Vanguard en Fidelity.
Deze bedrijven bepalen het Amerikaanse en wereldwijde monetaire beleid zonder enige vorm van toezicht of
democratische keuze. Deze bedrijven zijn de veroorzaker van de huidige wereldwijde economische crisis
met als resultaat dat ze zelf nog veel rijker zijn geworden.
De volgende bedrijven worden gecontroleerd door de grote vier: Alcoa, Altria Group, American International
Group, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, General Motors,
Hewlett-Packard, Home Depot, Honeywell International, Intel, International Business Machines, Johnson &
Johnson, JP Morgan Chase, McDonald’s, Merck, Microsoft, 3M, Pfizer, Procter & Gamble, United
Technologies, Verizon Communication en Wal-Mart Stores, Time Warner, Walt Disney, Rupert Murdoch’s
News Corporation, CBS en NBC Universal.
Met andere woorden bepalen vier bedrijven wat u eet, wat u drinkt, welke medicijnen u krijgt, welk
vervoersmiddel u rijdt, welk besturingssysteem uw computer draait, wat voor computer u heeft, waar oorlog
is, waar naar olie wordt geboord, hoe uw huis ingericht is, wat er op televisie komt, welke films in de
bioscoop draaien en hoeveel benzine kost. Aangezien de genoemde bedrijven zo veel mogelijk rijkdom en
macht willen vergaren ligt het niet in de lijn der verwachting dat volksgezondheid in hun beleid een hoge
prioriteit heeft. Ziedaar de reden voor het Occupy-protest.
Deze bedrijven controleren de grote meerderheid van de beursgenoteerde Europese bedrijven en de grote
financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB),
maar de namen van de families die de ‘grote vier’ aansturen verschijnen nooit.
Bron: Pravda.ru - Vertaald door: niburu.nl

Eerste seksschool geopend
Bron / origineel: (c) www.welingelichtekringen.nl
Wie denkt dat je seks het beste aanleert in de slaapkamer is tegenwoordig
ouderwets. Een Zweedse heeft in Oostenrijk een internationale seksschool
geopend en leert haar leerlingen hoe je een betere minnaar/ minnares wordt.
Vanaf 16 jaar kan iedereen zich als leerling aanmelden bij de Austrian
International School of Sex of kortweg AISOS. Voor een slordige € 1600,- krijg je zowel theorie als praktijk
en slaap je in een gemengde slaapzaal waar je ook je 'huiswerk' moet maken.
'Onze basiseducatie is niet louter theoretisch, we bieden ook praktijklessen over seksstandjes, knuffel- en
streeltechnieken en lessen over de anatomie van het menselijk lichaam', aldus het enthousiaste
schoolhoofd. Ze is er zeker van dat haar school een succes wordt.
In Oostenrijk duikt momenteel een storm van protest op tegen de school. Reclamefilmpjes die de school
moeten aanprijzen bij het grote publiek, zijn al geband van de televisie. AISOS gaat de confrontatie aan en
ziet geen graten in de reclame. 'Elke dag worden moorden en romantische films getoond op tv, maar
beelden van een verliefd koppel dat kan dan weer niet?'. Oordeel zelf: kan dit reclamefilmpje door de
beugel?
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NASA voorspelt verwoestende Super Zonnestorm in 2012
05 December 2011

NASA voorspelt verwoestende Super Zonnestorm in 2012
Een recent rapport van NASA waarschuwt dat de volgende piek in
zonneactiviteiten dermate hevig zou kunnen zijn, dat een heuse
'zonnestorm' de elektriciteitsnetwerken permanent zou kunnen
verwoesten. Het langdurig wegvallen van elektriciteit zal met name in
de ontwikkelde landen voor een enorme chaos zorgen, en alle
kernreactoren en afgewerkte splijtstof doen smelten.
Het is duidelijk dat de Europese pers er niet of nauwelijks over wil publiceren. Helemaal onbegrijpelijk
is het niet dat de mainstream media nauwelijks ruchtbaarheid geven aan de verhoogde
zonneactiviteit. De gevolgen van een hyperactieve zon, welke door NASA zijn onderschreven, zijn
letterlijk en figuurlijk vernietigend. Een Super Zonnestorm zal onder meer wereldwijd het
elektriciteitsnetwerk platleggen en zorgen voor een nucleaire smelting van maar liefst 497
kerncentrales (bron: euronuclear.org).
Kun je begrijpen dat de media dat niet doen? Paniek ligt om de hoek.
“Ja en nee. Ik heb bijvoorbeeld informatie gestuurd naar Greenpeace en ze gewezen op de nucleaire
meltdown. Als antwoord kreeg ik: ‘Wij kunnen dat niet publiceren omdat niemand er iets tegen kan
doen.’ Maar ik zeg: ‘Wij kunnen wel iets doen. Als wij onmiddellijk alle gebruikte kernbrandstof in de
oceaan dumpen, dan gebeurt er niets als de stroom wereldwijd uitvalt. Dat komt door de lage
0
temperatuur van het zeewater (in de oceanen in het algemeen tussen de 0 en de 1 C; bron: NIOZ) die
de kernsplijtstof automatisch koelt. Zo’n 70 procent van het aardoppervlak is water, 30 procent is land,
dus op die manier raakt de radioactiviteit bij een ramp veel meer verdund dan bij opslag op het vaste
land.’ Maar dat was geen optie en tegen de Greenpeace praktijken. Maar vergelijk het met alle
kernboten die met kernreactor en al verdronken zijn. Daar gebeurt gewoon niets mee. Er gebeurt
geen kernsmelting, want de reactor blijft gekoeld. Onderaan in de zee is het koud.”
Maar Greenpeace vindt dat dus geen oplossing…
“Klopt, maar ja, dat zijn de jongens van Greenpeace natuurlijk. Het is een antwoord dat ik regelmatig
krijg. De media wil wél graag praten wat ík doe als er een ramp optreedt, dus over survival. Maar ik wil
nog maar alleen praten over die ene procent van wat ik verwacht dat er gaat gebeuren in 2012: een
zonnestorm die de transformatoren doet doorbranden en daarmee het wereldwijde
elektriciteitsnetwerk platlegt. Het gevolg zal een onmiddellijk kernsmelting van alle kernreactoren zijn
en het in brand vliegen van de bestaande opgeslagen kernbrandstof. Ja, dat is nog veel erger dan
alle kerncentrales tezamen. Er zijn bijna 500 kerncentrales in de wereld, maar er is ongeveer 5 tot 10
maal meer equivalent onder gebruikte kernbrandstof die gekoeld wordt en dat dus het equivalent van
2.500 tot 5.000 kernsmeltingen gaat opleveren bij een solar super storm. Ik denk niet dat je dan de
eerste 10.000 jaar in Noord-Amerika of Europa kunt terugkomen.”
Of waar dan ook?
“Neen. In de zuidelijk hemisfeer zal ook sprake zijn van een nucleaire besmetting, maar die staat niet
in verhouding tot de noordelijke hemisfeer. Daar zal zij véél minder zijn. (Van de 500 kerncentrales
staan er 400 in Europa en Noord-Amerika, 6 in Zuid-Amerika, 94 in Azië en 2 in Afrika) Ik denk dat je
een ramp kunt overleven voorbij de equator, dus bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Zuid-Amerika raad ik af,
gezien het feit dat alle vulkanen daar zullen gaan uitbarsten.”
De vragen die mensen hebben zijn natuurlijk wel te begrijpen, zeker als je zegt dat dit slechts
één procent is van wat er kan gebeuren.
“Van wat er gáát gebeuren.”
Het is pas zeker als het gebeurt, op het moment dat het gebeurt. Maar ik begrijp de
nieuwsgierigheid van de mensen naar die andere 99 procent. Want als die ene procent al zo
verwoestend is, is het totaal dan factor 100 zo verwoestend?
“Ja, de rest is 100 maal verwoestender, hoewel niemand, ook niet de grootste experts, exact de
gevolgen kunnen inschatten van de smelting van alle kernreactoren. Maar we kunnen met een
‘gerust’ hart zeggen dat een ramp Europa en Noord-Amerika onleefbaar gaat maken.”
Je onderschrijft dan denk ik ook de boodschap van NASA wetenschappers dat 90 procent van
de wereldbevolking binnen korte tijd zal sterven na een solar super storm.
“Al sinds 1996 vertel ik die boodschap, maar niemand geloofde mij. Inmiddels komt deze
berichtgeving ook op gang middels officiële rapporten van NASA. De conclusies zijn logisch: als er
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geen elektriciteit is, is er geen koeling. Bijna alle voedselvoorraden zullen binnen de kortste keren
bederven. Er zal geen benzine meer zijn, GPS-systemen en telefoonverkeer vallen uit, de tv gaat op
zwart en ook de radio valt uit. Ziekenhuizen zullen niet meer kunnen opereren, maar dat is minder
dodelijk dan de rest. De meeste impact heeft het wegvallen van de waterdruk die in de steden zorgt
voor toiletdoorspoeling en drinkwater. Binnen enkele weken zullen er in alle grote steden
middeleeuwse ziekten de kop opsteken zoals pest, cholera, tyfus, lepra enzovoort. Díe gaan voor de
grootste sterfte zorgen, vooral de epidemieën.”
Ik heb gezien op internet dat er vele knappe koppen bij elkaar zijn geweest, mede geïnspireerd
door het onderzoek van NASA. Maar wat mij niet duidelijk is, is wat dat heeft opgeleverd.
“Niet veel. Men heeft geconstateerd dat er verschillende mogelijkheden zijn als er bijvoorbeeld sprake
is van een superhevige X-flare. In dat geval wordt het wereldwijde elektriciteitsnetwerk al na acht
minuten vernietigd. Daar kan men niets tegen doen. Als er een zonnestorm is, die ons binnen een
paar uur bereikt, kan men ook niets doen. Er is wel een kans als er sprake is van een zonnestorm die
langer dan een dag onderweg is. Dan kunnen wereldwijd alle transformatoren en
elektriciteitsproducties stil worden gelegd. Eventueel, maar dat is niet zeker, kan daarmee de
kortsluiting van de transformatoren tegen worden gegaan. Wat wel zeker is, is dát er een zonnestorm
komt, zoals in 1859 of 1921.”
Wij kunnen ons dus niet voorbereiden op zo’n gebeurtenis?
“Jawel, je kunt er voor zorgen dat je in Afrika zit. Als je nu naar Afrika trekt, en je stockeert er heel
veel voedsel en alles om een nieuwe beschaving op te starten zonder elektriciteit. Maar je kunt alleen
deze catastrofe trachten te overleven. Ik zeg: trachten. En let wel, ik spreek dus alleen over een
zonnestorm die het elektriciteitsnetwerk vernietigt en de kerncentrales doet smelten. De zogenoemde
primitieve mensen op aarde, degenen die niet over elektriciteit beschikken, zoals velen in Afrika, die
gaan het gemakkelijk overleven. Maar wij, de zogezegd hoog ontwikkelden in het Westen, gaan er
serieuze problemen mee ondervinden. Om een catastrofe van dit formaat enigszins aan te kunnen,
moet je over een survivalsite beschikken die minstens een miljard euro kost. Maar daar beschik ik niet
over en dus is het roeien met de riemen die ik heb. Zelfs met een paar miljoen euro doe je nog niets.
Met dat geld kun je hoogstens wat grond kopen en wat primitief survivalmateriaal, maar dan heb je
het wel gehad. Ik krijg bijna wekelijks vragen van Discovery Channel, National Geographic en ik weet
niet allemaal wat, die willen weten wat ik aan het doen ben. Ik antwoord steevast: ‘Daar gaat het niet
over.’ Heel Europa en heel Amerika gaan eraan.”
Denk je wel dat er mensen zijn die wel over een miljard beschikken en zich voorbereiden?
“Volgens mij wel. In Amerika en wereldwijd zijn er vrij veel bunkers tegen zo’n super zonnestorm
gebouwd met een voorraad eten voor vijf jaar. Bunkerbouwer Radius Engineering was onlangs nog te
zien in een reportage van CNN. Duizenden en nog eens duizenden mensen hebben een bunker
aangeschaft om een superstorm trachten te overleven. Maar sommige bunkers zijn niet bestand
tegen wat er gaat gebeuren in 2012. Onder geen enkele
voorwaarde, omdat er ook sprake zal zijn van
superaardbevingen en een vloedgolf die alles wegveegt.”
Wat mij opvalt, dat als er slecht nieuws is, dit heel vaak
wordt gedownplayed.
“Ja, ik weet het. Ik heb dit nieuws, ik ga niet overdrijven, in
meer dan honderd interviews verteld. En geen van hen is
gepubliceerd geweest tot nu toe. Mijn onderzoek is nooit
serieus genomen, maar dat van NASA valt niet te ontkennen en dus doet men er het zwijgen toe. Dat
is de reden dat ik het laatste jaar alleen nog maar over de gevolgen van een super zonnestorm wil
spreken. De tv stations die interesse toonden en een studie maakten van de onderzoeksresultaten
van NASA over de smelting van de kerncentrales zeggen steevast: ‘Ja, we hebben het nagekeken en
het is inderdaad waar wat u zegt. Maar dat kunnen we onder geen enkele voorwaarde brengen, want
dat zou te veel paniek veroorzaken’.”
Klopt het dat de elektromagnetische puls er voor zorgt dat alle elektronische bestanden
verloren gaan?
“Ja, alle elektronica, dus ook de computers die werken daarna niet meer. Alleen wat in boeken staat
kan nog gebruikt worden. Het goede oude papier, maar dat blijft ook maar beperkte tijd goed.“
Stel je hebt je elektronische data ver onder de grond opgeslagen. Vervolgens komt er een
poolverschuiving en een geomagnetische storm, is er dan nog een mogelijkheid dat je iets
kunt met de gegevens, met de computers?
“Die kans is bijna onbestaanbaar, omdat de elektromagnetische puls zo sterk gaat zijn dat er niets
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tegen bestand is. Maar stel dat de computers het zouden overleven, dan hebben ze nog steeds een
beperkte levensduur.”
Je bent iemand die de klok luidt, de noodklok, en zo iemand noem je een klokkenluider.
Meestal komt er iets goeds uit het luiden van de noodklok, ook al is zo iemand doorgaans niet
geliefd. Maar bij jou ligt dat anders.
“Ja, en in feite ligt dat aan de media. Die weten ten eerste niet wat er gaat gebeuren, of ze beseffen
het niet, en als het wel beseffen dan willen ze niet publiceren. Dat geldt met name voor de media in
Europa. In Amerika wordt hierover meer gepubliceerd, dus daar is men meer op de hoogte. In Europa
weet bijna niemand het.”
Waarom kan het in Amerika wel?
“Discovery channel en National Geographic hebben over dit onderwerp al vier documentaires
gemaakt en daardoor beseffen veel Amerikanen dat er een groot gevaar dreigt. Mensen die
bijvoorbeeld de documentaire van National Geographic over de Super Zonnestorm van 1859 zien,
zeggen: ‘Je zou nog wel eens inderdaad gelijk kunnen hebben’. Maar alles is vluchtig hè. Dat zou dan
herhaald moeten worden. De pers in Europa heeft misschien wel eens iets gemeld, een paar regels,
maar er is nog nooit een uitgebreid artikel over verschenen.”
Geryl vertelt vervolgens over de zonnevlekken die momenteel voor zonnestormen zorgen, de
zogeheten M-flares. “De aarde wordt voortdurend gebombardeerd door zonnedeeltjes. Deze laden
het inwendige van de aarde op en veroorzaken aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Verschillende
onderzoekingen hebben dat aangetoond. Men vond daarbij dat de zonnedeeltjes de kwarts in het
inwendige van de aarde opladen. Hoe dat werkt? Als de kwarts opgeladen wordt, perst het water eruit
en zorgt zodoende voor plotselinge aardverschuivingen of –schokken. Zo is Fukushima ook
veroorzaakt. Ik denk dat dit voor 2012 nogmaals kan gebeuren. Er zijn tegenwoordig ook veel meer
aardbevingen dan vroeger. Het aantal aardbevingen ligt dit jaar veel hoger dan normaal.”
Wordt dat volgend jaar nog meer?
“Dat hangt er vanaf hoe de zonneactiviteit gaat verlopen. Aan het begin van 2011 draaide het
noordelijk polariteitsveld van de zon gedeeltelijk om. Vervolgens waren er in februari en maart grote
zonnevlekken. En ik verwacht met de omkering van het zuidelijk polariteitsveld de definitieve
genadeslag voor ons. De omslag van het zuidelijk polariteitsveld wordt vooralsnog verwacht tussen
maart en december 2012.”
En wat bedoel je met de superramp van 2012?
“Ja, de omkering van de draairichting van de aarde, met als gevolg een
wereldwijde tsunami. Dat is dé superramp.”
Supervulkanen
De zon speelt ook een rol bij het activeren van zogenoemde
supervulkanen. Vreemd genoeg bestaat er (nog) geen definitie van een
supervulkaan, maar ze zijn groot. In die van Yellowstone, een van de
bekendste, past Tokyo, ‘s werelds grootste stad. Nederland en België
worden bedreigd door vier supervulkanen: Glen Coe, Schotland; Laacher
See, Duitsland; Scafells, Engeland en Campi Flegrei, Italië.
Ook voor supervulkanen geldt dat eigenlijk niemand weet wat de gevolgen van een uitbarsting zijn. In
elk geval zullen de gevolgen van een uitbarsting over de hele wereld merkbaar zijn.
ESA’s verklaring
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA verklaarde dat de berichtgeving beslist geen bangmakerij is.
'Wetenschappers zijn van nature behoudend, en deze groep is absoluut bedachtzaam. Dit is een
eerlijk en gebalanceerd rapport.'
bron http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/nasa-voorspelt-verwoestende-super.html
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'Aan u de keus, Europa: Verzet tegen bankensysteem of permanente slavernij'
Charles Hugh Smith vindt dat de Europeanen het voorbeeld
van de IJslanders, die met succes in opstand kwamen tegen
het internationale bankenkartel (foto), moeten volgen.
Charles Hugh Smith, Amerikaans auteur van onder andere het
lijvige 'Survival +', schrijft in een analyse dat Europa op een
tweesprong in zijn geschiedenis staat. Hij legt uit waarom het
huidige euro systeem compleet mislukt en niet meer te redden
is, en constateert dat als de Europeanen nu niets doen en de
oplossingen aan de huidige leiders overlaten, we een periode
van tientallen jaren met een veel lagere welvaart en
schuldenslavernij aan de banken tegemoet gaan.
De Europese schuldenbel is definitief uit elkaar gespat. Het herwaarderen van deze schulden en de risico's
hierover kunnen de geest niet meer terug in de fles krijgen. Er is al veel over geschreven, maar een korte en
heldere blik op de simpele dynamiek achter de huidige crisis leert dat de Europese burgers feitelijk nog maar
twee opties over hebben: verzet of slavernij. De andere, door de politiek naar voren gedragen opties zijn
enkel een illusie en zullen niet of slechts een korte tijd gaan werken.
De euro: een extreem aantrekkelijke, maar zeer kort durende fantasie.
De meer productievere noordelijke EU landen profiteerden van de invoering van de euro omdat ze meer
goederen en diensten aan de zuidelijke lidstaten konden verkopen, die nu enorme sommen geld konden
lenen tegen lage (bijna 'Duitse') rente. En waar leende het zuiden van? Van het noorden, tegen een
kolossale 1 op 26 verhouding (1 euro kapitaal was de basis voor 26 euro aan leningen / schuld).
Voor de minder productieve, zuidelijke landen was de euro eveneens extreem aantrekkelijk. Hun bestaande
productiviteit (de goederen en diensten die hun economieën produceerden) leidde door deze goedkope
nieuwe schulden tot een veel hogere consumptie en (slechte) investeringen in zaken zoals villa's,
zwembaden en luxueuze auto's.
Volgens de Wall Street Journal is de groei van de economie in Noord Europa vooral te danken geweest aan
de groei van de export naar Zuid Europa. De productiviteit in het noorden steeg fors, maar de waarde van de
euro bleef daarbij achter. Hierdoor steeg het aandeel van de export in het Duitse BNP van 29% in 1999 tot
47% in 2008. Het leeuwendeel van deze toename bestond uit export naar Italië, Spanje en Griekenland,
landen waar deze verhouding slechts een beetje toenam of zelfs daalde. De netto export bijdrage aan het
Duitse BNP (export min import als aandeel in de economie) was zelfs bijna 8 keer zo hoog. In tegenstelling
tot bijna ieder ander 'eerste wereld' land, waar het productie aandeel in de economie duidelijk daalde, steeg
deze in Duitsland omdat de prijs van Duitse goederen vergeleken bij andere landen almaar aantrekkelijker
werd. In zekere zin werd Duitsland voor Zuid Europa wat China voor de VS is geworden.
Euro gedoemd te mislukken
Dankzij de forse winsten die werden gemaakt met de toegenomen export naar en leningen aan het zuiden,
gingen Duitsland en andere mercantilistische exportlanden zoals Nederland zelf eveneens meer geld lenen.
En waarom niet, dachten ze. Hun economische groei maakte dat toch immers mogelijk? De euro leek dus
een geweldige zet: de importerende landen konden er meer door lenen en meer door kopen, en de
exporterende landen maakten forse winsten door de importerende landen van goederen en leningen te
voorzien. Toch was dit hele systeem al vanaf het begin af aan gedoemd te mislukken. Zowel de schulden als
de risico's werden vanwege de illusie dat de groei van de op schulden gebaseerde consumptie eindeloos
zou kunnen blijven doorgaan véél te laag ingeschat. De euro was in die zin bedrog dat het de belangen van
alle betrokkenen leek te dienen: met een bijna nul geacht risico en de rente eveneens bijna nul werd er op
basis van een beperkte kapitaal- en productiviteitbasis een enorme schuldenberg opgebouwd.
Schulden zijn nooit meer terug te betalen
Nu heeft de realiteit dit Europese waandenkbeeld ingehaald. De schulden en risico's worden door de
markten inmiddels op waarde geschat en blijken véél hoger te zijn dan het systeem kan dragen.
Desondanks proberen de leiders van de EU wanhopig het duveltje weer terug in het doosje te stoppen. De
schuldenberg is echter té zwaar en te economische productiviteit té zwak om de fantasie van nul risico en
extreem lage rente te kunnen volhouden. Jarenlang hebben landen zoals Griekenland, Portugal, Ierland,
Spanje en Italië enorm geprofiteerd van het idee dat de euro garant stond voor hun torenhoge uitgaven en
de stabiliteit van hun economieën. Tegen zeer lage rente werd er enorm veel geld geleend, wat zorgde voor
een flink toegenomen welvaart, maar ook voor veel hogere staatsschulden.
Deze schulden namen zulke monstrueuze afmetingen aan, dat deze nooit en te nimmer meer zijn terug te
betalen. De rente kan namelijk onmogelijk zo laag blijven, waardoor de biljoenen euro's schuld die de
komende tijd moeten worden geherfinancierd ook nog eens veel duurder worden, met als gevolg dat de
schuldenberg nóg sneller groter wordt. Het terugbetalen van staats-, bedrijfs- en private schulden kan
Europa daarom wel vergeten, want zelfs de rente over deze schulden zal onbetaalbaar zijn. Kijk eens naar
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de volgende grafiek, waarin slechts een heel klein deel van de totale Europese schuld te zien is die de
komende maanden moet worden geherfinancierd:
Dodelijke vicieuze cirkel
In de nieuwe marktrealiteit zal dit een onmogelijke opgave blijken,
laat staan dat er nóg meer schuld -nodig om de welvaartsstaat te
kunnen blijven betalen en de bestaande schulden te kunnen blijven
financieren- aan zal kunnen worden toegevoegd. Forse
bezuinigingen zullen niet gaan helpen. Als een groter deel van het
nationale inkomen moet worden gebruikt om de steeds kostbaarder
wordende schulden te (her)financieren, blijft er minder geld over
voor investeringen en consumptie, waardoor de productiviteit en de
daaraan gekoppelde investeringen -wier toename was gebaseerd op meer leningen en dus meer schuldenzullen inzakken. Resultaat: een lagere productie en een lager BNP, en dat betekent minder
belastingopbrengsten en veel meer faillissementen, omdat bedrijven én individuen hun schulden niet meer
kunnen afbetalen. Er ontstaat een zichzelf in stand houdende vicieuze cirkel, omdat het risico dat zo'n land
bankroet gaat groter wordt en zo'n land dus meer rente moet gaan betalen over zijn staatsschulden (wat,
zoals we al enkele maanden kunnen zien, inmiddels voor vrijwel héél Europa geldt, maar met name voor de
zuidelijke landen). De schuldenberg wordt zo nóg kostbaarder, er moet een nóg groter aandeel van het
nationale inkomen voor worden ingezet, waardoor de productiviteit, investeringen en belastinginkomsten nóg
verder dalen. Ontsnappen uit deze dodelijke vicieuze cirkel is niet mogelijk. De Europeanen rest daarom nog
maar twee reële opties: accepteren dat we steeds meer geld kwijt zijn aan rente en schulden, waardoor we
steeds minder zullen gaan verdienen, steeds minder zullen kunnen produceren en steeds minder de sociale
welvaartsstaat kunnen betalen en steeds armer zullen worden.
Schrap alle schulden
De tweede keus: in opstand komen tegen onze leiders, die in alle opzichten volkomen hebben gefaald,
zowel bij de invoering van de euro als bij de zogenaamde 'oplossingen' die nu worden gepresenteerd. De
volken moeten als één man de gigantische berg schulden, die nooit meer zijn terug te betalen, schrappen.
De oorzaak van de huidige crisis, de euro, moet onmiddellijk worden verworpen, en de incapabele (oud)
politici die beweren dat ze 'het nooit hebben zien aankomen' (2) of ons onterecht bang maken dat dit
rampzalig zou zijn (3) moeten hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
Vervolgens moeten de landen hun eigen munteenheden herinvoeren, zodat de markten -zoals deze vóór de
euro prima functioneerden- voor ieder afzonderlijk land een juiste inschatting van de waarde van de
productiviteit en economie en de daaraan verbonden kredietwaardigheid kunnen maken.
Laat de banken failliet gaan
Het opheffen van de euro betekent echter niet het opheffen van de vrijheid in de EU. Sterker nog, die vrijheid
zullen we juist kwijtraken als onze leiders -zoals het er nu sterk naar uitziet- vrijdag zullen besluiten tot een
verdere integratie van de eurozone. Waarom zullen zij hiertoe besluiten? Omdat de eerder genoemde 1:26
verhouding -waardoor alle Europese banken op staande voet bankroet zouden kunnen gaan- hen de mes op
het keel zet. Maar laat de banken maar failliet gaan! Schoon hun balansen op en schrap alle waardeloze
financiële bezittingen die daar op staan. Laat het vervolgens aan de markten over om de nieuwe
afzonderlijke munten hun passende waarde te geven. Nogmaals: de enige andere optie is voor eeuwig als
slaven in de schulden te zitten en de daaraan gekoppelde permanente forse daling van onze
levensstandaard. Bedenk dat deze herwaardering door de markten al lang begonnen is. Wat onze leiders
ook besluiten, dit proces kan niet meer worden omgekeerd. De Europese schuldenbel IS uit elkaar gespat,
en geen maatregel, ook geen verregaande integratie, economische regering, fiscale unie of eurobonds
kunnen hier nog iets aan veranderen. Politici die dit wél beweren leven nog in het oude euro 'alles komt wel
weer goed' fantasiewereldje.
'Opstand of slavernij'
Charles Hugh Smith raad de Europeanen dan ook sterk aan om in opstand te komen tegen de banken, de
enigen die écht gruwelijk hebben geprofiteerd van zowel de invoering van de euro als van de huidige crisis.
'Een tussenweg is er niet, want de schulden kunnen niet worden terugbetaald, nu niet en ook in de toekomst
niet. Het kan ook niet anders worden verdeeld, gemaskeerd of worden verborgen; het kan alleen maar
worden verworpen,' aldus de auteur. 'Het is uw keus, Europa. Kies wijs!'
Daarbij wijst hij op IJsland, dat zijn niet meer terug te betalen schulden gewoon (gedeeltelijk) schrapte en het
aan de markten overliet om hun munt, schuld en risico te herwaarderen. Hun nachtmerrie is voorbij - nu de
onze nog. Laten we het aan onze leiders over, dan zullen we op korte termijn zowel onze vrijheid, ons geld
en onze welvaart permanent verliezen aan de elite en de banken. Het is 'zij of wij'. Laten we hopen dat er in
Europa enkele moedige leiders opstaan die écht voor hun volken en landen durven op te komen, en tegen
de banken en de EU zeggen: 'Tot hier toe en niet verder!'
Xander - (1) Of Two Minds / Zero Hedge, (2) NU, (3) NU
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Netanyahu bereidt zich voor op ondertekening 7-jarig vredesverdrag
Rapture RollCall coming!!! Netanyahu setup to sign 7 year peace treaty (LINK)
Geüpload door CourageousNerdz op 3 dec 2011
Netanyahu staat op het punt een 7-jarig vredesplan te ondertekenen met PRINS
WILLIAM. Dit laat bewijs zien dat de komst van de Heer echt nadert.
Tussen twee haakjes, ik, CourageousNerdz, werd door YouTube aangevallen na het
plaatsen van video's over de antichrist, omdat ze te veel WAARHEID bevatten. Dit
zorgde voor een grote vertraging voor het uploaden van mijn video’s.
Hoe dan ook, kijk eens naar de volgende artikelen in Yahoo:
“Emil Boc and Netanyahu Bilateral Agreement",
"March 2011 Emil Boc in Bucharest bilateral agreement" ,
"Emil Boc Pope Benedict XVI meeting",
"Emil Boc meets Prince Charles",
Yahoo search "Prins Charles is a moslim",
"November 2011 Netanyahu wants Peace with EGYPT"
"Netanyahu Israel ROMANIA (Roemenië) AGreement"
7 December 2011 – Benjamin Netanyahu bereidt zich voor om een 7-jarig vredesplan te ondertekenen,
volgens Daniël 9:27:
“Met velen zal hij (de antichrist) een sterk verbond aangaan gedurende één week (lees: 7 jaar)…..”
We zullen spoedig zien of Prins William inderdaad de komende antichrist zal worden.
Wist je dat Prins William orders geeft aan de president van de Verenigde Staten?
En wist je dat Michelle en Obama bidden tot Prins William?
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/cs6PbeQU6w4
prins william wordt 21 juni 30 jaar... Jezus was 30 jaar toen hij gedoopt werd.
prins William AC?:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=QgS6v4VeCPI
http://www.youtube.com/watch?v=lwmmjuKaTgU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A2PJYA6Asvw&feature=related
You decide.... .... En voor de mensen die getriggerd zijn en er meer onderzoek naar willen doen heb ik nog 1
goede tip! http://www.grailcode.net/
Zie ook nieuwsbrief 125 pag. 38 (5.5.2011) via: http://eindtijdinbeeld.nl/EiB%20News!.htm
Het is frapant dat Benjamin Creme, de zelf verklaarde woordvoerder van ‘Maitreya’ de ‘christus’ of ‘antichristus’, in Williams geboortejaar verklaarde dat de ‘grote Wereld Leraar’ in Londen was geboren en zich op
korte termijn aan de wereld bekend zou maken. Zie: Grailcode
Originele artikel: http://xandernieuws.punt.nl/?id=629962&r=1&tbl_archief=&
Wapen van Prins William
In 1996 toonde Prins Charles op CNN de wereld dat hij en zijn twee
zonen William en Harry de eerste mensen waren om de microchip
te ontvangen in hun rechterhand (om hun veiligheid te verzekeren).
Dat 7 december 2011 geen uit de lucht gegrepen datum is,
bewijzen onderstaande video en link! Deel 4 volgt spoedig. Met
dank aan CourageousNerdz!
PT 3 Yahoo Search Reveals The Final Antichrist
http://www.youtube.com/watch?v=58qwALvEsM&feature=uploademail
Belangrijke link: Britishisrael.co.uk/showart.php?id=64
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Reactie
Zou dit hét 7-jarige vredesverdrag worden? Het zou goed
passen in de grote puzzel.
1948 - 2018 = 70 jaar. Vrij vertaald uit de bijbel: "Deze generatie zal geenzins voorbij gaan..." Zie ook Psalm
90:10 waarin we lezen dat een generatie 70 jaar duurt.
2018 - 7 jaar (De laatste week?) = 2011.
Er is een opvallend patroon bloedrode manen tussen 2011 en 2018, vooral in het midden, in 2014 en 2014
zien we namelijk een tetrad. (Dit zie ik als een zeer belangrijke waarschuwing van YHWH.) 10 December
a.s. is er weer een en uiteraard moeten we deze bekijken vanuit de regio Israel.
Daarnaast natuurlijk de economische toestanden overal ter wereld, en de invoering van de chip begin
2013... Zo'n beetje op de helft van de komende 7 jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme
chaos in de wereld: aardbevingen, vreemde weerverschijnselen, stress, hebzucht en ga zo maar door. Het is
te veel om op te noemen, maar alles was voorspeld in Het Woord!
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De Kwade geschiedenis van de Britse Koninklijke familie
december 06, 2011By: silviavideler

Vertaald door: René Voogt
Er zijn mensen die geloven dat zij een God gegeven recht hebben om over anderen te kunnen heersen. Ze
hebben de egoïstische ambities om rijk te worden, en om macht te hebben over wat zij omschrijven als (het
gewone volk.) Ze liegen, bedriegen, stelen en manipuleren op hun weg naar macht. Zij geloven dat hun
werkelijke wilskracht, wat de Britse occultist Aleister Crowley omschreef als “De wil van Thelema, (1) De
Koninklijke wil” gehoorzaamd moet worden. Zij zijn de Britse Koninklijke familie. Eeuwenlang hebben de
Koninklijke elite verschrikkelijke straffen bedacht voor iedereen die hen beschuldigde van verraad. De
monarchie reserveerde de meest weerzinwekkende vormen van marteling en dood voor degenen die
vraagtekens zetten bij “de Koninklijke wil”. Een zogenaamde “verrader” werd vaak gestraft door met beide
armen en benen aan vier paarden te worden gebonden, die vervolgens geslagen werden, zodat ze in
tegengestelde richtingen galoppeerden, waardoor het slachtoffer in vier delen werd gerukt, terwijl hij/zij nog
in leven was. (2) Vaak, deelden de Koninklijke elite, het hart van het slachtoffer in secties, en stelden het als
een waarschuwing voor het publiek tentoon in verschillende delen van het land.
Op een gegeven moment, omvatte Groot-Brittannië een aantal kleine Koninkrijken die geregeerd werden
door onderling-gehuwde en zelf verkozen elite, welke geleidelijk aan samen werden gevoegd in die ‘ene
monarchie’, die regeert over (Wales, Schotland, Noord Ierland, Engeland, Canada, Australië, Nieuw Zeeland
en de Verenigde Staten van Amerika). De zogenaamde “Koninklijke familie” is van oorsprong in principe
Duits. Ze zitten op bijna elke troon in Europa. Zij zijn van de Saxe-Coburg-Gotha-Battenberg bloedlijn, (3),
die onderling vaak huwden met Kassel-Hessen (Duitse adel) en ze beweren af te stammen van het joodse
“Huis van David” uit het oude Israël. Rond de jaren 1600, werden de tronen van Europa, voornamelijk bezet
door zeer rijke Duitsers, die enorm veel geld verdienden aan boeren, slavernij, en de internationale opium
handel. Deze Germaanse familie staat bekend onder de titels Saksen-Coburg-Gotha-Schleisweg-HolsteinHabsburg-Romanov-Cassel-Hessen en delen allen dezelfde genetische bloedlijn. Dit is duidelijk te zien op
een foto van de Britse Koning Goerge de “V” die naast tsaar Nicolaas van Rusland staat. Sterker nog, het
waren neven. (4)
Koningin Victoria wordt als het “meest Engelse” van alle Vorstinnen beschouwd, maar haar man was Duits,
en ze schreef meestal in het Duits. In tegenstelling tot wat de geschiedenis boeken ons vertellen, was
Koningin Victoria niet populair. (5) Ze werd in het openbaar bespot, en er waren meer dan zeven aanslagen
op haar leven. Ze hield de dichtbevolkte bevolking onwetend, gebruikte volwassenen en kinderen als slaven
in werkhuizen, ze kregen geen bescherming tegen onderkoeling, lieten elke man en vrouw werken tot totale
uitputting, en legden verlammende belastingen op, dat was de “modus operandi” van Koningin Victoria en al
haar familieleden die op de tronen door heel Europa zitten. Onmenselijke sloppenwijken en wijdverspreide
armoede was in heel Europa gebruikelijk tot aan 1970. Zelfs nu, in de 21 eeuw, wonen grote aantallen
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Britten zonder een fatsoenlijke opleiding in betonnen dozen, en zijn daarom niet in staat om een baan te
vinden om zichzelf uit deze armoede te redden.
In de tweede helft van de 16e eeuw, waren de belangrijkste bloedlijnen al vastgelegd, die nu op de tronen
van Groot-Brittannië en het Europa van vandaag zitten. Eén van de meest viskeuze gekroonde moordenaars
was Czar Ivan de “IV” van Rusland. (6) Zijn moeder viel ten prooi aan één van de meest voorkomende
vormen van Koninklijke moorden. Ze stierf aan vergiftiging toen de jonge Ivan slechts acht jaar oud was.
Toen hij slechts negen jaar oud was begon hij dieren te martelen. Tegen de leeftijd van tien zou hij
persoonlijk toezicht houden op het martelen van zogenaamde politieke gevangenen. Hij pleegde zijn eerste
verkrachting op de leeftijd van 11 jaar. Hij werd gekroond in 1547, en leidde de aandacht van het publiek af
door een oorlog met Polen en Litouwen te beginnen. Tsaar Ivan nam duizenden gevangenen en hield
persoonlijk toezicht op hun martelingen, vaak bedacht hij de meest goddeloze martel technieken zelf. Hij
doodde meer dan 60.000 mensen. Een andere Koninklijke prins met de naam Vlad (Dracul) haalde zijn
sadistisch plezier uit het kijken naar politieke gevangenen die elkander aten. Er wordt gezegd dat hij
vrouwen aanspoorden om hun echtgenoten op te eten.
Elke Britse en Europese monarchie kent een geschiedenis waarin een broer, neef of vrouw werd vermoord.
Zelfs “Koninklijke moeders” hebben hun eigen kinderen gedood. Koning Willem II van Engeland werd
vermoord door zijn eigen broer, die Koning Hendrik de eerste werd. (7) koning Hendrik II van Engeland zette
zijn vrouw voor vele jaren gevangen en vermoordde zijn aartsbisschop. Koning Henry`s zoon was de boze
Koning Jon, die zijn eigen neef vermoorde. (8) In 1212, hield hij persoonlijk toezicht bij het ophangen van 28
jonge jongens in Wales. De jonge prinsen Edward en Richard werden gevangen genomen en dood gestoken
in opdracht van hun vader, koning Richard III. (9)
In 1388, werd de Koningin van Aragon beschuldigd van poging tot moord op haar eigen zoon met behulp
van hekserij. (10) In 1419, probeerde Joan van Navar, de weduwe van koning Hendrik IV, met behulp van
magische spreuken om haar stiefzoon te doden. Ze werd veroordeeld. (11) Catherine d’Medici, de Koningin
van Frankrijk, voerde ook een aantal satanische ceremonies voor de Koninklijke aristocratische elite uit. De
Marquise de Sade misbruikte herhaaldelijk jonge prostituees en schreef over pornografische orgieën in zijn
kasteel in Frankrijk. Raspoetin werd in 1916 ook vermoord door de monarchie. (12) De lijst van moord en
bedrog gaat maar door en door.
Dit artikel is slechts een korte introductie in de verborgen geschiedenis van de monarchie. Als het onderwerp
je interesseerde, stel ik je voor om een aantal namen en termen uit dit artikel te onderzoeken. Bedankt voor
het lezen hiervan, en als het artikel u beviel laat dan een kort bericht achter.
Bronnen:
1. http://www.thelemapedia.org/index.php/Main_Page
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hanged, _drawn_and_quartered
3. http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Saxe-Coburg_and_Gotha
4. http://conspiracyrealitytv.com/illuminati-volume-iii-murdered-by-the-monarchs-chris-everard/
5. http://one-evil.org/people/people_19c_Victoria.htm
6. http://www.fortunecity.com/victorian/hornton/890/IVAN3.html
7. http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/MEDwilliamII.htm
8. http://www.historylearningsite.co.uk/king_john.htm
9. http://conspiracyrealitytv.com/illuminati-volume-iii-murdered-by-the-monarchs-chris-everard/
10. http://departments.kings.edu/womens_history/anneboleyn.html
11. http://www.whitedragon.org.uk/articles/abbot.htm
12. http://www.kirjasto.sci.fi/desade.htm
Originele artikel:
http://www.thegic.org/profiles/blogs/the-evil-history-of-the
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=18363

Sint en Piet door Marokkaanse jongeren met stenen bekogeld
Ingediend door copywriter op 7 december, 201
In de Amsterdams buurt Slotervaart zijn Sinterklaas en Zwarte Piet door een groep Marokkaanse jongeren
met stenen bekogeld. Beiden moesten rennen om te ontsnappen. Toen Sinterklaas en Zwarte Piet (het
echtpaar Bouwman) hun auto parkeerden bij het gezin dat hen had ingehuurd, kwam een groep
Marokkaanse jongens tussen de 15 en 18 jaar op hen af. Ze hadden het voorzien op de mijter en de
pepernoten. Toen Sint en Piet ze probeerden te negeren begonnen de jongeren met stenen te gooien. ‘We
hebben echt moeten rennen en die stenen kwamen op geparkeerde auto’s terecht,’ aldus Bouwman.
In voorgaande jaren werden bezoeken aan zogeheten 'krachtwijken' al afgezegd, omdat de veiligheid van de
goedheiligman niet kon worden gewaarborgd.
Zie ook: Sinterklaas mijdt agressieve Haagse buurt
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4520
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'Dreigende afwaardering EU landen bewijs van economische oorlog VS tegen Europa'
Duitse econoom beschouwt negatieve berichten eurozone als paniekzaaierij - 'Amerika staat er veel slechter
voor' - Wel forse kritiek op ondemocratische EU
Omdat Amerika veel eerder is begonnen met onbeperkt geld
bijdrukken, zal de dollar volgens Max Otte dan ook eerder
instorten als de euro.
De Duitse econoom Max Otte ziet in de dreigende
afwaardering van alle overgebleven AAA landen in Europa inclusief Nederland- door het ratingsbureau Standard & Poor's
een nieuw bewijs dat de Verenigde Staten een economische
oorlog tegen Europa voeren. Volgens Otte dreigt er juist een
instorting van het Amerikaanse bankensysteem, en niet het
Europese.
Otte acht het instorten van de Europese banken zelfs 'volledig onmogelijk. Dat zal men nooit toelaten. Bij
twijfel zal men, als er geen reddingsfonds (meer) is, de ECB onbeperkt geld laten bijdrukken. Een andere
optie is nooit realistisch geweest.' Volgens de Duitse expert is Europa een stuk solider dan Amerika en
Japan. De Amerikanen zijn al veel langer bezig met onbeperkt geld drukken en daarom zal de dollar eerder
crashen dan de euro.
Het gaat er volgens Otte om wie de 'oorlog' het langste zal volhouden: Amerika of Europa. De VS staat er in
dat opzicht beduidend slechter voor, vindt hij. 'Als we geen domme dingen doen zal Europa het langer
volhouden.' Wel zal Europa eveneens getroffen worden als Amerika eerst instort, maar dat kan in de ogen
van de Duitser worden opgevangen door net als in 2008 en 2009 de banken te herkapitaliseren.
Europa laat zich gek maken door ratingsbureaus
Ook de kapitaalvlucht uit Europa beschouwt Otte als geen groot probleem, simpelweg omdat het meeste
geld uit Italië en Griekenland al weg is. Het zal wel problematisch worden als ook Frankrijk zijn
geloofwaardigheid begint te verliezen, iets dat Otte overigens als paniekzaaierij omschrijft. Hetzelfde geldt
voor de crisis rond Italië; dat land staat er met een begrotingstekort van 4,4% in zijn ogen een stuk beter
voor dan Amerika, dat een tekort van 10,8% heeft. Tevens kampt Italië niet zoals de VS met een
vastgoedbel. Otte verwijt het de Europese politici dat ze niet doorhebben dat Amerika een economische
oorlog tegen hen voert - een oorlog die volgens hem met één pennenstreek te beëindigen is door de
oprichting van een Europese kredietbeoordelaar en door Griekenland de eurozone te laten verlaten. In
plaats daarvan laten we ons gek maken door de Amerikaanse ratingsbureaus en denken we dat het zo
slecht gaat met Italië. 'Als nood zal de ECB onbegrensd geld moeten bijdrukken en Italië volgend jaar met
300 miljard euro moeten financieren.'
Depressief van ondemocratische EU
Wel heeft de econoom forse kritiek op de ondemocratische wijze waarop de EU te werk gaat. 'Dat is
uitermate treurig, zozeer dat ik er het liefste niets meer over zeg. Al in 1998 heb ik in een toespraak deze
problemen voorzien. Ik hoopte toen dat als dit zou gebeuren, de EU zou hervormen en eindelijk
democratischer zou worden. Er gebeurt echter het tegendeel.' De volken in Europa worden nu met 'zeer
eenzijdige en ondoordachte bezuinigingen' gedwongen om te buigen voor de financiële wereld. 'Daarmee
komen we nooit uit de crisis en lopen we achter de afpersers van de grote investeringsbanken en
ratingsbureaus aan, en dan ook nog op ondemocratische wijze. Daar kun je echt depressief van worden.'
Ottes oplossing: de invoering van de 'één man, één stem' stelregel en het EU parlement de macht geven die
de nationale parlementen nu hebben. 'Dat zal Frankrijk echter nooit toestaan, en dat is de reden dat
Duitsland niet mag instemmen met een onzinnig permanent transfermechanisme (de al jaren aan de gang
zijnde overdracht van miljarden van Noord naar Zuid Europa), zonder dat we in Europa iets van een
democratie hebben.' (1) *
Xander
* Dit artikel toont maar weer eens aan hoe verschillend er wordt gedacht over de huidige crisis, waarvan de
uitkomst dus nog totaal onzeker is.
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten
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Wetenschap geschokt - wat is er met de zon aan de hand?
Geschokte wetenschappers controleerden opnieuw haastig hun gegevens en
gaven somber toe dat het waar is: de zonnekern is aan het krimpen... de zon
zou - in het ergste geval - weleens kunnen sterven…
Er is iets mis met onze Zon
Kosmologen en astronomen bepalen de leeftijd van planeten, sterren en
sterrenstelsels. En ze gebruiken die gegevens – zo goed als mogelijk is - om
de leeftijd van de zon van de Aarde te bepalen. Zij bepaalden in de afgelopen
eeuw dat de zon bijna 5 miljard jaar oud zou zijn. Iedereen was blij, want
volgens observaties van andere sterren vergelijkbaar met de zon, betekende
dit dat de aardse ster het nog minstens enkele miljarden jaren zou volhouden. Die vraag was afgewikkeld.
Alles was gesetteld en het universum in harmonie.
Tót 2010…. De loop van 2010 vonden drie ongekende gebeurtenissen plaats.
De Zon, nu een Rode Reus, nadert de Aarde [NASA]
Drie ongekende gebeurtenissen
Ten eerste zijn er bewijzen gevonden dat de zonnekern kleiner is geworden,
een indicatie dat het haar waterstof brandstof in een sneller tempo verbruikt
dan voorheen werd gedacht.
Jammer genoeg, wanneer de thermonucleaire reacties in de kern reageren
op waterstof, dat opbrandt, valt een ster terug op het volgende beschikbare
element: helium. Zodra dat proces begint, gaat een ster ter grootte van onze
zon zich uitbreiden en wordt het een Rode Reus.
Nee, het zal niet exploderen als een supernova of nova, daar heeft het de massa niet voor. Het zal alleen
maar opzwellen, meer en meer, en Mercurius, Venus, Aarde en Mars verdampen (in het ergste scenario).
Ten tweede, astrofysici ontdekten een onbekend type zonnedeeltje dat materie op Aarde aan het muteren is.
Wat is dit vreemde nieuwe deeltje? Wat zijn de eigenschappen? Waarom spuwt de zon ze dan plotseling
uit? Niemand heeft een idee.
Ten slotte koelt de zon snel af en verzwakt in zo’n bijzondere mate dat het, als het proces zich onverminderd
voortzet, uiteindelijk niet meer de aarde kan beschermen tegen dodelijke kosmische straling. Dat komt
omdat de aarde normaal wordt beschermd door de magnetosfeer van de zon, en zoals je waarschijnlijk al
geraden hebt, is ook de magnetosfeer aan het krimpen.
Geaccepteerde modelberekening van sterrenleeftijd in twijfel getrokken
Het ergste van alles, recente observaties van andere sterren met de Hubble Space Telescope, en een
aantal Europese Ruimtevaartorganisatie telescopen, hebben bevestigd dat een aantal sterren, zoals onze
zon, plotseling onverklaarbaar gedrag beginnen te vertonen - en dan, met weinig waarschuwing, zwellen ze
snel op tot Rode Reuzen, die elke nabijgelegen planeet opslokken.
En nu gedraagt onze zon zich vreemd op een manier die nooit eerder gezien is.
De zon vertoont gedrag dat wetenschappers wereldwijd verbijstert! [link]
Sommige wetenschappers meten de krimpende zonnekern [Wikimedia CC]
Het verschrikkelijke geheim: de zon koelt af sinds 1979
Terwijl de wereld werd misleid met ‘opwarming van de aarde’
onzin, begon de zon af te koelen. In de afgelopen 32 jaar is de
zon verder afgekoeld. Nu staat het op het punt om veel sneller
af te koelen als het het Maunder Minimum nadert.
Astronomen voorspelden vol vertrouwen dat de zon weer zou
beginnen warmer te worden in 2007. Toen deze echter bleef
afkoelen, renden ze terug naar hun rekenmachines om de
batterijen te controleren.
Nu heeft de zon haar piek zonnecyclus bereikt, waardoor er vrees is voor
zonnestormen, die kwetsbare technologie vernietigen, terwijl de werkelijke
uitkomst in kaart kan worden gebracht en nog steeds in een neerwaartse
duik is. Hoe laag kan de zonne-productie gaan? Niemand weet het. De
laatste keer dat het plotsklaps naar beneden ging, eindigde de interglaciale
periode en een IJstijdperk breidde zich uit over het noordelijke halfrond voor
100.000 jaar. Maar het kan erger zijn. Als de zon werkelijk sterft, zal het ijs
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uiteindelijk het grootste deel van de planeet bedekken. Zeven miljard mensen zullen dan willen wonen in of
in de buurt van de Equatoriale regio's.
Gruwelijk bewijs: vreemde zonne-uitstoot muterende materie
Ontdekking van 'muterende materie'
Onderzoekers werden gedreven om hun hoofden te buigen over de naderende zonnestormen. Sommigen
hebben verwoestende tsunami’s voorspeld, welke onze geavanceerde technologie kunnen wegvagen.
Anderen hebben onheilspellende waarschuwingen geuit, dat gewelddadige explosies aan het oppervlak van
de zon de aarde kunnen bereiken, ons magnetische veld beschadigen, en ons blootstellen aan miljarden
hoge intensiteit UV-stralen en andere dodelijke vormen van kankerverwekkende straling.
Zonnekern zendt nu muterende deeltjes uit [NASA]
Nu het bewijs is opgedoken dat iets potentieel veel gevaarlijkers diep binnenin de verborgen kern van onze
levengevende ster plaatsvindt: nooit-eerder-geziene-deeltjes - of een mysterieuze kracht – worden door de
zon uitgestoten en raken de aarde.
Wat het ook is, het bewijs suggereert haar invloed hebbende materie en de natuurlijke berekeningen van
radioactief verval. Iets dat eens voor onmogelijk was geacht. Sommige natuurkundigen noemen het vreemd
en onbekend. [Zie Terrifying scientific discovery: Strange emmissions by sun are suddenly mutating matter]
Hoe het van kwaad tot erger, en tot het ergste van alles gaat
En dit is waar het verhaal slechter wordt. Zeer slecht.
Zijn deze vreemde deeltjes, welke materie lijken te muteren en die de snelheid van radioactief verval
beïnvloeden, op de een of andere manier gewoon een aankondiging van een naderende ijstijd? Of is het iets
onheilspellender? Is het een bevestiging van een stervende zon? Volgens NASA zal de zon dramatisch
afkoelen, beginnend in de periode na 2013. Vervolgens voor de komende 30 tot 50 jaar zal zij in het
Maunder Minimum rollen, als de noordelijke breedtegraden kouder worden.
Wanhopige ESA-missie, de Zon onderzoekend [NASA-JPL-ESA]
De zon: een vreemde verandering ondergaande?
"De gemiddelde druk van de zonnewind is meer dan 20 procent
gedaald sinds midden jaren ‘90... De verandering van de druk
komt voornamelijk door verlaging in temperatuur en dichtheid. De
zonnewind is 13 procent koeler en 20 procent minder dicht. De
zonnewind blaast de heliosfeer niet op zoals het vroeger deed...
Dat betekent minder afscherming tegen kosmische straling. De
zonnesonde Ulysses ontdekte eveneens dat het onderliggende
magnetische veld van de zon is verzwakt met meer dan 30 procent sinds het midden van de jaren ‘80."
[NASA]
NASA zonne-energie fysici melden ook dat de zogenaamde "Grote Conveyor Belt" van de zon is vertraagd
als een slak. "We hebben nog nooit zulke lage snelheden gezien. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de
toekomstige zonne-activiteit.”
Ja, en belangrijke gevolgen ook voor de Aarde!
Wat volgt er? Een ijstijd… of een Rode Reus? Niemand weet het!
Dat een ijstijd nadert lijkt een gegeven mogelijkheid. Hoelang het allemaal zal duren, is iedereen een
raadsel. Met de nieuwe onzekerheid van wetenschappelijke theorieën uit het verleden en het huidige
vreemde gedrag van de zon, kan niemand het verklaren.
Bron: Beforeitsnews.com
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Sun swallowing Earth on The Final Day...
Join my Twitter feed | Like my Facebook page
Read my exciting NEW book 'MYSTERIES OF THE MULTIVERSE' learn more now - click here
Related
Sun's Strange Behavior Baffles Astronomers
Solar Scientists Agree That the Sun's Recent Behavior Is Odd, but the Explanation Remains Elusive
NASA Solar Cycle News
Rogue star explodes into Red Giant
Studies Show Weakening Sun, Possible New Ice Age [PDF] bron
http://beforeitsnews.com/story/1452/028/Shocked_Scientists_Ask:_Is_The_Sun_Is_Dying.html?currentSplitt
edPage=1
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Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten
Posted on 4 december 2011by E.J. Bron
De rol van de moskeeën bij de terreur en de islamisering van
Europa aan de hand van het voorbeeld Italië.
Net zoals in de overige westerse landen schieten ook in Italië de
moskeeën als paddenstoelen uit de grond. Om de vier dagen is er in
Italië een nieuwe moskee. Bij de bouw worden de moslims daarbij
gesteund door de politiek, de Italiaanse justitie, door links en door
delen van de katholieke kerk. Zogenaamd zou het bij moskeeën gaan
om “Godshuizen”, zoals andere religies die ook bezitten. Maar dit is de
volgende vergissing van de westerse islamappeasers. In de landen van de “ongelovigen”, het zogenaamde
Dar al-Harb (“Huis van de Oorlog”) zijn moskeeën de militant-klerikale voorposten van hun imperiale
islamisering.
De door Italiaanse moskeeën aangestuurde gebeds-Jihad
Bijna onopgemerkt door de rest van Europa testen de moslims een nieuwe vorm van de demonstratie van
hun toekomstige machts- en heerschappijaanspraak over het land van de “ongelovigen”. Op 3 januari 2009
kwamen er ongeveer 5000 moslims op het Piazza del Duomo in Milaan samen, zonder toestemming van de
autoriteiten en onder leiding van imam Abu Imad van de moskee aan de “Jenner-Straße”. Het gaat hier
precies om die imam, die al in 2007 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld werd voor terroristische
activiteiten, maar ongeacht het vonnis blijkbaar ongehinderd door de Italiaanse justitie zijn doel van de
islamitische verovering van Italië mag nastreven.
Terwijl de 5000 moslims richting Mekka baden, bevond het plein rondom de beroemde Dom van Milaan zich
korte tijd quasi in handen van de islam en was voor niet-moslims een absolute No-Go-Area.
Er werd bericht, dat etnische Italianen en toeristen, die zich een weg wilden banen door de rijen biddende
moslims om naar de andere kant van het Domplein te komen, hieraan met behulp van lichamelijk geweld
gehinderd werden door woedende moslims en van het plein af werden gejaagd.
Gianni Prosperini, de politiechef van de regio Lombardije, zei, dat het
“zelfs niet in de tijd, toen de regio bezet was door de nazi´s, tot zo´n belediging gekomen zou zijn. Het is
geen gebed, maar een belediging geweest.”
“Het feit, dat islamitische extremisten het plein voor de kathedraal in een openluchtmoskee hebben
veranderd, is een ongelooflijke provocatie!”
citeerde het nieuwsbureau ANSA de Europarlementariër Mario Borghezio van de Lega Nord. Hij voegde er
aan toe:
“Het gebed tot Allah, opgezegd door duizenden fanatieke moslims, is een daad van intimidatie, een oorvijg
voor de stad Milaan, die christelijk moet blijven”.
Veel demonstranten droegen vlaggen, waarop de Davidsster met een hakenkruis stonden geschilderd en
verbrandden Israëlische en Amerikaanse vlaggen.
Gad Lerner, in Italië een bekende joodse journalist en schrijver, schreef:
“Het protest tegen Israël werd door diegenen gemonopoliseerd, die vlaggen met Davidssterren verbranden,
die het bestaansrecht van Israël afwijzen en – nog erger – een oorlog tussen de religies oproepen.”
Daarentegen zei de voormalige secretaris-generaal van Pax Christi Italië, vader Tonio dell´Olio, dat hij het
“als legitiem zou beschouwen, dat islamitische solidariteit zich uitdrukt in gebed”, waarmee hij zich tot
woordvoerder van de appeasement-fractie binnen het katholicisme maakte, dat gedeeltelijk nog steeds niet
wil begrijpen, dat er met de islam geen vreedzame co-existentie, maar slechts één
mogelijkheid bestaat: de volledige onderwerping aan diens geestelijke en wereldlijke
leiding. Erneste Vecchi hoort niet bij de kerkelijke appeasers. De bisschop uit Bologna
heeft de islam voor diens gebeds-Jihad scherp bekritiseerd:
“Het was geen gebed en daarmee basta. Het is een uitdaging, een belediging. Niet
gericht tegen de Dom, maar tegen ons democratische en culturele systeem!”
Dit verklaarde hij tegenover de krant Il Resto del Carlino en hij voegde er aan toe:
“We hebben nu de bevestiging, dat het hier om een project gaat, dat van hogerhand
wordt aangestuurd. Wat is hiervan de bedoeling? De islamisering van Europa. Dat heeft
kardinaal Oddi al gemerkt, als een van de eersten. En hij heeft goede bronnen.”
De islam probeert met openbare, massale gebeden de “ongelovigen” te intimideren
Gianni Prosperini, Mario Borghezio en Ernesto Vecchi zijn volkomen juist met hun inschattingen: deze
bijeenkomst van duizenden moslims op het Domplein in Milaan heeft met een gebed net zo weinig te maken
als de opmars van Himmler´s SS-troepen met een nationaalsocialistische vredesdemonstratie. De
“gebeds”bijeenkomst van de moslims op het Domplein van Milaan was een opvallende en uiterst
provocatieve machtsdemonstratie van de islam in het hart van Europa, naast de St. Pietersdom het
belangrijkste kerkgebouw van het katholicisme – en symboliseerde de anticipatie van datgene, wat Italië en
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de overige westerse landen te wachten staat: de uiteindelijke heerschappij van de islam over Italië. Stel je
eens voor, dat 5000 christenen op dezelfde manier bijeen zouden komen voor de Al-Aqsa-moskee in
Jeruzalem en daar zouden gaan bidden: de hele islamitische wereld zou woedend zijn en oproepen tot
oorlog tegen de “ongelovigen”.
Op hetzelfde moment, en ook doodgezwegen door de westerse media – knielden honderden moslims neer
voor de kathedraal San Petronnio in Bologna. Deze kathedraal werd het doelwit van de gebeds-Jihad
e
vanwege een fresco van Giovanni Modena, die Mohammed onder de verdoemden plaatste (volgens het 28
lied over het Inferno van Dante), die al jarenlang heftig door de moslims wordt aangevallen. Aangezien de
beide massale gebeden in Milaan en Bologna op exact hetzelfde moment plaatsvonden, lijdt het geen twijfel
dat zij rechtstreeks verband houden met elkaar en van hogerhand werden gepland.
Moskeeën zijn zenuwcentra van de terreur – ook in Italië
“Men moet ze doden en daarmee basta!”
Deze zin werd opgenomen door de journalist Michele Santoro, die in
verschillende moskeeën en andere “gebeds”ruimtes van de islam stiekem
geluids- en filmopnames heeft gemaakt. Ze werden uitgesproken door
imam Mohammed Kohalia in de Cottolengo-moskee in Turijn. Met “ze”
bedoelde hij de “ongelovigen” van Italië. Dus ongeveer 58 miljoen
etnische Italianen of andere in Italië levende niet-moslims. De vrome
imam zei letterlijk:
“De profeet heeft gezegd, dat Joden en christenen gedood moeten worden…”
“Allah zou alle polytheïsten moeten doden!… Er is geen compromis mogelijk met atheïsten.
Ze moeten allemaal gedood worden. Basta!”
Ondanks de onweerlegbare bewijzen ontkende de imam dit te hebben gezegd. Hij houdt zich ook daarbij
aan het gebod van de islam om bij de verovering van de landen van de “ongelovigen” deze om de tuin te
leiden over de ware bedoelingen van de “vredesreligie”. Ook daarin is de islam uniek binnen de overige
wereldreligies – en hij heeft voor die opgedragen misleiding zelfs een eigen naam bedacht: “Taqiyya” –
waarmee het gebod bedoeld wordt om de “ongelovigen” – waarmee het gebod wordt bedoeld om de
“ongelovigen” van de wereld te misleiden over de ware bedoelingen van de islam. Maar ook dit feit wordt van
de kant van de islamitische vertegenwoordigers in interviews constant ontkend of tot onherkenbaarheid weg
gediscussieerd. Waarmee ze opnieuw Taqiyya bedrijven en er daarbij zo goed als zeker van kunnen zijn dat
nauwelijks een van hun westerse gesprekspartners dit spel doorziet.
Imam Kohalia is, net zoals de meeste van zijn islamitische collega´s in de wereld
die in hun moskeeën precies hetzelfde prediken, noch geestesziek noch viel hij
ooit op door crimineel gedrag. Kohalia is een gelovige moslim en houdt zich strikt
aan datgene wat in de koran en de Hadith staat. Daarin worden de moslims er op
meer dan 2000 plaatsen toe opgeroepen om die “ongelovigen” te doden. Basta!
Beide feiten – de uitlating van die imam in Turijn en het bestaan van die 2000
doodsbevelen van de islam aan zijn gelovigen – worden tot op de dag van
vandaag door de Italiaanse mainstream media genegeerd en doodgezwegen. Maar ook in Italië gaat de
schaar tussen de kant van de pers in ruime mate verkeerd ingelichte Italiaanse publieke opinie m.b.t. het
thema islam en de steeds groter worden kennis van dezelfde publieke opinie over deze haatreligie steeds
verder uit elkaar. Dankzij de informatie op het internet, die in de desbetreffende media nooit wordt
gepubliceerd en wat betreft hun uitvoerigheid en exacte informatie over de islam vaak veel beter zijn dan de
sussende artikelen van de mainstream media, weet ook de Italiaanse publieke opinie in toenemende mate
meer over de islam en meer over het feit wat hen tot nu toe aan informatie van de kant van de door links
gedomineerde pers aan informatie werd onthouden. Dit zou een of ander blad of een of and ere
televisiezender in een storm van verontwaardiging van de kant van het volk wel eens sneller fataal kunnen
worden dan hen lief is.
De directe voorganger van Kohalia was de Marokkaanse imam Bouriqi Boutcha . Italië zette hem in 2004 het
land uit, toen er bewijzen werden gevonden, dat hij intensieve contacten onderhield met islamitische
terroristen. Wie denkt door het ruilen van een imam het islamitische gevaar te kunnen opheffen, vergist zich.
Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten
De belangrijkste taak van moskeeën bestaat niet uit het prediken van een
vreedzaam samenleven met elkaar van de verschillende religies in de
wereld, maar in het aanwakkeren van haat op alle niet-islamitische religies,
de destabilisering van de “ongelovige” opnamelanden en de voorbereiding
van hun gelovigen op de overname op de middellange termijn van de landen
van de “ongelovigen”. En waar een moskee staat, is al sprake van islamitisch
soevereiniteitsgebied, dat onder geen beding meer wordt afgestaan aan de
“ongelovigen”. Vanuit de moskeeën wordt de successievelijke overname van het land van de “ongelovigen”
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gepland en aangestuurd. Moskeeën zijn de logistieke en geestelijke zenuwcentra van de Jihad tegen het
Westen. In hun ruimtes vonden Italiaanse en andere westerse antiterreureenheden niet alleen
gebedsboeken, maar ook wapens, munitie, springstof, video´s met handleidingen voor terreuracties en
zelfmoordaanslagen evenals complete lijsten met de namen van westerlingen, die als vijanden van Allah
worden beschouwd en gedood moeten worden. Terecht noemt de Italiaanse islamcriticus en bekeerling
Magdi Allam de moskeeën terreurnetwerken en waarschuwt de Italianen ervoor dat ze met iedere bouw van
een nieuwe moskee dichterbij hun eigen ondergang zouden komen.
Al in 1994 verkochten leden van het “Islamitische cultuurinstituut Milaan” in de straat Viale Jenner in Milaan
videocassettes met toespraken van imam Abu Talal, waarop o.a. het volgende was te beluisteren:
“Het terrorisme tegen de vijanden van God is voor onze religie een plicht. Onze islam is een religie van
geweld!”
Op 11 oktober in datzelfde jaar werden stukken uit gesprekken tussen twee
Arabieren bekend, die een aanval op de “ongelovigen” van Frankrijk met
gifgas met elkaar bespraken. Dit gas zou verstopt moeten worden in
Italiaanse tomatenblikjes en zou alle mensen, die de blikjes zouden openen,
onmiddellijk doden. De aanwijzingen van westerse geheime diensten en
antiterreur autoriteiten hopen zich significant op, dat islamitische
cultuurcentra, islamitische winkels en moskeeën in Italië en in de overige
westerse landen geliefkoosde ontmoetingsplaatsen voor terroristen zijn. Zo
arresteerde de Italiaanse politie in de Midden-Italiaanse stad Perugia drie
Marokkanen, die daar in de “Ponte Felcino-moskee” een “terreurschool”
exploiteerden. In deze moskee onderwezen ze de bouw van bommen, chemische strijdmiddelen en andere
aanvalstactieken tegen Italië. Bovendien vond de politie instructies en voorbereidingen voor een tweede
9/11-aanval; de godvrezende mannen planden een Boeing 747 in woongebieden van “ongelovigen” te
sturen en daar voor massale verwoesting te zorgen. De Marokkaanse moskee-exploitanten hadden
contacten met terroristen in half Europa. Net zoals de meeste ontmaskerde islamitische terroristen golden zij
net als de imam van de moskee als vriendelijke, hoffelijke moslims, die op geen enkele moment werden
verdacht van terroristische bedoelingen.
In het begin van het jaar 2008 waarschuwde een Franse groep gerenommeerde (en niet tot de islam
bekeerde) islamwetenschappers in een officiële brief aan de Italiaanse ambassade de Italiaanse Minister
van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni ervoor, dat de Franse moslimvereniging “Unie van de islamitische
organisaties in Frankrijk” (UOIF) tijdens een bijeenkomst had opgeroepen tot de verovering van Rome. Tot
de ondertekenaars van de open brief behoren de Franse publicist en oprichter van de groep Joachim
Véliocas, Sami A. Aldeeb Abu-Shalieh – professor voor Arabisch recht aan de universiteit van Freiburg in
Zwitserland, deskundige in het Arabisch René Marchand, de historicus Louis Chagnon, de
religiewetenschapper Johan Bourlard uit Brussel evenals de islamwetenschappers Marie Thérèse en
Dominique Urvoy uit Toulouse.
Maar ondanks deze alarmerende feiten worden Italiaanse burgers, die
wantrouwend zijn tegenover de islam, van de kant van de Italiaanse linksen
als islamofobe buitenlanderhaters neergezet. Want zoals altijd brengen ook
bij deze voorbeelden linksen en “goedmenschelijke intellectuelen” hiertegen
in, dat dit allemaal maar “op zichzelf staande gevallen” zouden zijn en dat
men daarom niet alle imams en moskeeën van terroristische activiteiten zou
mogen verdenken. Maar tegen die critici dient gezegd te worden, dat er
geen enkele verdenking zonder feit bestaat, dat in alle moskeeën van de wereld de koran voorgelezen en
over het leven van Mohammed wordt verteld. Dat opvolgen zou de heiligste plicht van alle moslims zijn.
Omdat de koran en Mohammed de wereldheerschappij van de islam willen en in de “ongelovigen” hun
ergste vijand zien, deze te doden beschouwen als de belangrijkste en heiligste taak van alle moslims
beschouwen, is de beschuldiging van de onterechte algemene verdenking net zo absurd als bijvoorbeeld de
beschuldiging tegen overtuigde nationaalsocialisten, dat men er bij ieder van hen niet van uit zou mogen
gaan dat hij zich zou houden aan de aanwijzingen en de politiek van Hitler. In duidelijke taal: zulke bezwaren
zijn niets anders dan dom gezwets van onwetende intellectuelen. Zoals gezegd: het fascisme van nu
verbergt zich onder de dekmantel van antifascisme. Zijn kleuren zijn rood en groen.
De alledaagse terreur van de islam in Italië
Maar ook buiten de moskeeën heerst in Italië al lang een bijna alledaagse terreur in naam van de islam. Net
zoals in de overige westerse landen “bestraffen” ook Italiaanse moslims hun dochters als deze zich niet strikt
aan de middeleeuwse familiewetten houden – of zich hebben aangepast aan de westerse
leefomstandigheden van hun land van opname.
De 45-jarige Marokkaan El Ketawi Dafani sneed zijn dochter in levenden lijve de keel door. Ze had de zware
misdaad begaan om te houden van een landgenoot, waarmee de tot nu toe onberispelijke vader – een
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“gematigde” moslim – het niet eens was. Begin juli 2008 sprong een 15-jarige Pakistaanse van het balkon,
nadat ze hoorde dat ze door haar familie gedwongen uitgehuwelijkt zou worden. Het meisje was goed in
Italië geïntegreerd, droeg westerse kleding, luisterde graag muziek en vertelde overal hoeveel ze van Italië
zou houden. In mei 2009 arresteerden Italiaanse antiterreureenheden de Syrische imam Bassam Ajachi en
de Franse computerexpert Raphael Gendron in het Zuid-Italiaanse Bari. De beide mannen werden door de
politie eerst verdacht van mensensmokkel, maar bleken een buitengewoon grote vangst te zijn: bij de beide
mannen ging het om topfiguren van Al Qaida, die de opdracht hadden om in Italie islamitische extremisten
voor zelfmoordaanslagen te rekruteren en te trainen. In de bij hen in beslag genomen documenten bevond
zich ook al het testament van een zelfmoordactivist, berichtte de politie.
Terreuraanslag op Italiaanse politiekazerne
De al jarenlang in Italië levende Libiër Mohamed Game pleegde begin oktober
2009 een bomaanslag op een politiekazerne in Milaan, waarbij hijzelf zwaar en
een dienstdoende politieagent licht gewond raakten. Giuseppe Affini, voorzitter
van de Italiaanse commissie voor geheime diensten, berichtte, dat de Libiër
blijkbaar zou hebben geprobeerd de kazerne binnen te dringen om er een
slachting aan te richten onder de politieagenten.
De dader, die al sinds 2003 in Italië woonde, woonde samen met een Italiaanse vrouw. Het stel had twee
kinderen van drie en vijf jaar en hij had al bijna twee volwassen zoons uit een eerdere relatie in Libië. Hij
bezocht overigens regelmatig de Jenner-moskee in Milaan, die hier al werd genoemd in verband met de
terreur tegen alle “ongelovigen” prekende imams.
De beproefde salamitactiek van de moslims bij de islamisering van Europa
Een van de beproefde methodes bij de successievelijke islamisering van de “landen van de oorlog” was en
is tot op de dag van vandaag om de wetten van de islam in hele kleine, quasi homeopathische doseringen in
te voeren.
Het begint met de een of andere gebedsruimte, daarna komt er een moskee hier, eentje daar – totdat de
“ongelovigen” zo aan het beeld van moskeeën gewend zijn geraakt, dat ze niet meer zijn weg te denken.
Parallel daaraan volgt de eis naar erkenning door de staat van de islam als lichaam van het openbare recht,
verbonden met de eis om iedere vorm van islamkritiek als crimineel delict te vervolgen.
Dit vindt plaats onder verwijzing naar de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid
van godsdienst van het Westen, waarbij echter altijd wordt verzwegen, dat met
het verbod op de islamkritiek al de eerste fase van de sharia wordt ingevoerd.
Hierbij missen nog lange gevangenisstraffen of de doodstraf als straf. Deze
worden pas ingevoerd bij een volledige uitkristallisering van de sharia.
Moslims eisen maximale tolerantie in niet-islamitische landen,
garanderen echter zelf geen religieuze tolerantie
Tegelijkertijd vindt er in de westerse landen zo goed als geen discussie plaats
over het feit dat er in islamitische landen of geen vrijheid van godsdienst bestaat of deze alleen op papier
bestaat.
In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld staat geen enkele kerk en het dragen van christelijke symbolen (zoals
kruisen), het bezit van Bijbels en de uitoefening van de christelijke godsdienst worden zwaar bestraft. In
Pakistan worden christenen, die over hun geloof praten, gearresteerd, vaak gemarteld en in veel gevallen in
het openbaar gestenigd. In Soedan werden complete dorpen met christenen aan het kruis genageld en
waarschuwen openlijk aangebrachte borden ervoor dat dis is wat er met de christenen gebeurt.
In Egypte worden ieder jaar honderden christelijke Koptische meisjes
door moslims ontvoerd, verkracht en gedwongen geïslamiseerd. Van de
kant van diegenen, die het Zwitserse referendum tegen de bouw van
minaretten als erge ontsporing en schande voor de Europese democratie en
tolerantie bestempelden, verneemt men tot op de dag van vandaag geen
woord over de actuele christenvervolging in de islamitische wereld, die uniek
is in de historie van het christendom en zelfs de christenvervolgingen onder
Nero overtreft.
Terwijl de christenen in de islamitische landen echter vervolgd worden, in de gevangenis worden gegooid,
doodgemarteld worden, gestenigd, verkracht en met duizenden vermoord worden, terwijl er bijna iedere dag
in islamitische landen kerken in brand worden gestoken en priesters en andere christelijke theologen
bedreigd en vermoord worden, gedraagt de islam zichzelf in de landen van het Westen als vervolgde religie.
In werkelijkheid is het hem echter gelukt om de openbare, geestelijke en juridische ruimte van de landen van
de “ongelovigen” steeds meer in beslag te nemen. Dat alles – dat benadruk ik steeds opnieuw – zou niet
mogelijk zijn zonder de actieve ondersteuning van zijn westerse handlangers, in de gedaante van politici,
journalisten, intellectuelen, kunstenaars en zelfs de door links gedomineerde EU en de VN, die al lang door
islamitische krachten wordt gedomineerd.
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Zo eist de langjarige imam van Italië, Mohamed Baha´ el-Din Ghrewati,
openlijk de erkenning van de islamitische polygamie. Alleen zo zou de
“discriminatie” van de islamitische vrouwen beëindigd en “rechtszekerheid”
voor hen gecreëerd kunnen worden. Fascisme verbergt zich tegenwoordig
blijkbaar onder de dekmantel van antifascisme – en discriminatie onder de
dekmantel van de houding van een zogenaamde antidiscriminatie. Maar
linksen en andere islamappeasers zijn blind voor feiten en kennis, die hun
eigen “goedmenschelijke” overtuiging tegenspreken. Integendeel. Overal in
Italië en Europa eisen politici van de Groenen en linksen de verdere
uitbreiding van moskeeën, ongeacht het feit dat gewoon iedere moskee niet
de vreedzame, maar ook de gewelddadige uitbreiding van de islam in de
westerse landen propageren, voorbereiden en organiseren.
Bron:
http://michael-mannheimer.info/2011/11/17/wer-moscheen-sat-wird-terror-ernten-beispiel-italien/#more-5095
Auteur: Michael Mannheimer
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Big Pharma: Iedere vrouw op Aarde een HPV-vaccin..!?
Bron: Wanttoknow Tip van: Carla
- BELFORT GROUP Ieder vrouw op Aarde -jong of oud- MOET EN ZAL gevaccineerd worden tegen HPV..!
7 December 2011
Beste vrienden,
In het voorjaar kwamen er berichten binnen dat de VN van plan zouden zijn om alle kinderen en vrouwen in
te gaan enten tegen HPV. Deze beslissing zou geformaliseerd worden op een conferentie medio september.
Opmerkelijk is punt 13 uit het wereldomvattende plan: Het Vaticaan en Palestina worden uitgenodigd als
respectievelijk ‘observer state’ en ‘observer’. Heel vreemd …. Reactie van professor Van Ranst en de provaccinatie-lobby : te gek voor woorden !
Hoever staan we nu?
De Algemene Vergadering vond plaats en in de ontwerp-resolutie lees je dat alles zal in het werk gezet
worden voor o.a. the production of affordable, safe, effective and quality medicines and vaccines,
while recognizing the leading role of WHO as the primary specialized agency for health in that
regard. (vert. de productie van betaalbare, veilige, effectieve en kwalitatieve medicijnen en vaccins,
hiermee de leidende rol van de WHO onderkennend als primair gespecialiseerde organisatie in
gezondheid in dat perspectief.)
x
In Berlijn vond daarenboven de 27th International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop plaats,
dat uiteraard gesponsord was door Big Mama Pharma. Bedoeling was vooral de wetenschappelijke
verantwoording te geven voor deze vaccinatiecampagne. En..
Guess what : HPV-vaccins zijn effectief en veilig..!
Hiermee kunnen in alle landen met de zegen van VN en onder controle van de WHO de nationale
overheden aan de slag, wat ook bij ons massaal gebeurt. Alle meisjes van 12 jaar worden nu stelselmatig
ingeënt tijdens de schooluren en kunnen hierover zelfstandig beslissen zelfs tegen de schriftelijke weigering
van de ouders in !
x
Ook Europa roept ‘Alle hens aan dek’… Volgens de EU-richtlijnen kunnen vanaf 2012 alle vrouwen bij
gynaecologisch onderzoek getestworden op het HPV-virus en, indien positief, dringend aangeraden worden
om zich te laten vaccineren wegens het “hoog risico” van het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. En er
is een enorme marktpotentie : 291 miljoen vrouwen zouden wereldwijd draagster zijn van het HPV-virus
16/18. En juicht in alle toonaarden: er is een nieuw en ‘veelbelovend’ ProCervix-vaccin, dat in
ontwikkelingsfase II is. Het wordt ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen o.l.v. Prof.
Pierre Van Damme! Daarnaast en daar(en)boven zijn er ook twee wereldwijde HPV-campagnes om ervoor
te zorgen dat de inenting ook gebeurt in ‘ontwikkelingslanden’.
x
- Eerste campagne De eerste en belangrijkste komt van GAVI Alliance en heeft als naam ‘Immunise every child’. GAVI
Alliance is de nieuwe naam voor GAVI – ‘Global Alliance for Vaccination and Immunisation’.
 gesticht in 2000 door UN, ‘Big Mama Pharma’, Bill & Melinda Foundation, World Bank, Unicef en
een aantal onbekende ‘filantropen’
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 een partnership van privé en overheid
 een vermogen van 2.5 miljard US-dollar..!
 doel is om tegen 2015 588 miljoen kinderen te vaccineren tegen van alles en nog wat
De campagne ‘Immunise every child’ beoogt tegen 2015 zo’n
2 miljoen vrouwen en kinderen te vaccineren tegen HPV.
Negen landen hebben al hun interesse bevestigd, maar we
mogen kennelijk nog niet weten welke. De financiering van
deze GAVI-campagne komt van International Finance Facility
for Immunisation ( IFF) , gesticht door Frankrijk, Italië,
Nederland, Noorwegen, Zweden, UK, Zuid-Afrika, Australië en Spanje om de Millennium Development Goals
te bereiken.
x
Goal nummer 4 is om rond 2015 de kindersterfte met 2/3 terug te hebben gedrongen. Hiervoor werd in 2006
als eerste project de IFF-im (im : immunisation) opgericht, die beschikt over een vermogen van ongeveer 4
miljard dollar , verkregen via obligaties. Tot de eerste intekenaars behoren de paus en de aartsbisschop van
Canterbury…. Het grootste kapitaal komt evenwel van Goldman Sachs en Deutsche Bank. Ze hopen de
komende 10 jaar nog zo’n US$ 4 miljard te verwerven…Doel van IFFim is om tegen 2015 meer dan 500
miljoen kinderen te vaccineren. De HPV-actie is daar dus een onderdeel van .
x
- Tweede campagne Tegen de achtergrond van diezelfde Millennium Goals is er ook een tweede initiatief vanuit de VN met de
naam ‘Shot@life‘ , die valt onder een algemene campagne ‘Every woman, every child’, die op de rails gezet
is door de VN-secretaris-generaal zelve. Doel is op allerlei gebied de gezondheid en het leven van vooral
vrouwen en kinderen te beschermen. En de verantwoordelijke organisatie om dit uit te voeren is de UNFoundation (deze is opgericht in 1998 met een basiskapitaal van US$ 1 miljard van CNN-oprichter Ted
Turner . Dit initiatief heeft de steun van Gavi , Unicef, het Amerikaanse Rode Kruis, de Bill & Melinda
Foundation, Lions International en ABC News..
Je moet dit filmpje eens bekijken : “We can save them easily and cost effectively with vaccins’. En kijk hoe
opnieuw de ANGST de belangrijkste rol speelt in het ‘motiveren van mensen’ om naar de mensen te
luisteren die er verstand van hebben..!
X
Shot@life
Deze campagne wil vaccins promoten in de arme landen en grote VN-baas Ban-Ki Moon heeft op 15
november in Bangladesh bevestigd dat de HPV-vaccinatie hierin essentieel is; conclusie: er is dus nu
wereldwijd:
 én de consensus
 én de structuren
 én de gelden
We mogen ons dus verwachten dat de vaccinatiemanie in het algemeen en tegen HPV in het
bijzonder nog zal toenemen :
- de nieuwe doelgroep van jongens tussen 11 en 21 jaar wordt nu al in de USA aangepakt
- er zullen 7 behandelingen nodig zijn om elke vrouw levenslang ‘te beschermen’, aangezien de
bescherming maar 5 jaar werkt. Dus 21 vaccins per persoon.
Ter herinnering : Cervarix/Gardasil = € 375 voor 3 injecties.
Big mama farma juicht in alle toonaarden : it’s kassa-kassa time again !
x
Ter illustratie : big mama farma spendeerde in 2010 aan lobby-werk het bedrag van 244 miljoen dollar
!
Wie nog enig grammetje gezond verstand en nog enig onsje kritisch vermogen heeft , zucht : hoe lang nog
zullen wij in ons verzet tegen deze waanzin afgeschilderd worden als internetfantasten en complotfanaten ?
x
Hoogachtend,
Peter Vereecke (Belfort Groep)

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 89

Goldman Sachs ziet EU top mislukken; UBS: Sla voedsel en wapens in
Banken zaaien paniek om zeker te zijn van nieuwe belastingmiljarden
Verdwijnt onze toekomst, welvaart en vrijheid binnenkort
definitief in de vraatzuchtige, onverzadigbare muil van het
bankensysteem?
De druk van het bankensysteem op de Europese Unie wordt
naarmate de immens cruciale top aanstaande vrijdag dichterbij
komt met het uur groter. De Amerikaanse vampierenbank
Goldman Sachs, die recent de controle over de ECB en de
Italiaanse en Griekse regeringen overnam, verwacht dat de
EU er vrijdag niet in slaagt om met 'heldere oplossingen' te
komen en de financiële markten te overtuigen. De Zwitserse
bankgigant UBS beschouwt een mislukking vrijdag als een
totale ramp, en adviseert zijn klanten om naast edelmetalen ook voedsel en wapens in te slaan, omdat een
snelle en chaotische instorting van de eurozone wordt verwacht.
Als er één ding is dat de banken van de crisis hebben geleerd is dat zodra hun gigantische bonussen op het
spel staan het zaaien van angst en paniek een prima methode is om nog meer belastingmiljarden uit de
samenleving te persen. Niettemin toonden universitaire economen in Duitsland en de VS aan dat de situatie
in de eurozone wel degelijk zeer kritiek is geworden omdat het geld bij de twee belangrijkste financiers,
Duitsland en Nederland, nu eveneens op is (zie eerste artikel vandaag).
Voor wat er na vrijdag staat te gebeuren hoeven we enkel te kijken naar het begin van de crisis in 2008 en
wie toen het meest profiteerde van de bijna-instorting van het financiële systeem: Goldman Sachs. Ook nu
zullen de Amerikanen er als de kippen bijzijn om forse winsten te slaan uit de mede dankzij hen
veroorzaakte -eventuele- instorting van de eurozone. Experts van de bank constateren dat bondskanselier
Merkel en president Sarkozy afgelopen maandag er niet in geslaagd zijn om met een heldere, snelle en
beslissende oplossing te komen om de eurozone uit de crisis te halen en de markten te overtuigen.
Betekenisvol, maar toch te weinig
Goldman Sachs wijst de Duitse afwijzing van de invoering van eurobonds -dus het samenvoegen van de
schulden van alle afzonderlijke lidstaten- en de Franse afwijzing van het overdragen van macht aan een
economische regering als de belangrijkste oorzaken van de aanstaande mislukking aan. Er zullen wel wat
'betekenisvolle' besluiten worden genomen over automatische sancties als lidstaten een te hoog
begrotingstekort hebben, het betrekken van de private sector in de herstructurering van staatsschulden en
een verandering van bestaande EU verdragen, maar toch zal het in de ogen van Goldman Sachs te weinig
zijn.
Daarom zal de EU in uiterlijk 2012 duidelijk moeten maken wat het precies wil met de vorming van een
'fiscale unie'. Ook lijkt er uiteindelijk een grotere rol voor het IMF te komen en zal de ECB op termijn actiever
worden ingezet bij het aankopen van nog meer -waardeloze- Europese staatsobligaties. De besluiten die
vrijdag worden genomen zullen volgens de Amerikaanse megabank een 'stap voorwaarts' zijn, maar zullen
tevens voor een deel uit 'wishful thinking' bestaan. (1)
UBS: Sla voedsel en wapens in
De Zwitserse bankgigant UBS is veel explicieter in wat een mislukte top aanstaande vrijdag voor de EU zal
betekenen: een catastrofale, chaotische en verwoestende instorting. Europa heeft nog maar vier dagen om
een systeem te repareren dat al vanaf het allereerste begin nooit heeft gefunctioneerd.
UBS analist Larry Hathaway adviseert zijn klanten dan ook om naast edelmetalen voedsel in blik en
vuurwapens in te slaan. Terwijl dat al dreigend genoeg klinkt blijft het daar niet bij: 'Het risico bestaat dat het
uit elkaar vallen (van de eurozone) in een ellendig scenario verandert. Triest genoeg kan dat niet worden
uitgesloten, net zoals het in de eerste helft van de 20e eeuw onjuist zou zijn geweest om van te voren de
verschrikkingen die toen gebeurden uit te sluiten.' Met andere woorden: UBS dreigt dat een terugkeer naar
het perfect stabiele systeem dat de EU vóór de invoering van de euro bij elkaar hield, nu opeens in een
nieuwe Wereldoorlog zal uitmonden.
Paniekzaaierij
Hathaway denkt dat de crisis in de eurozone niet alleen grote gevolgen zal hebben voor alle 330 miljoen
Europeanen, maar ook voor het complete wereldwijde economische en financiële systeem. Hij bekritiseert
financiële en economische experts die vanwege het falen van de eurozone vinden dat deze dan maar
opgebroken moet worden. De kosten van een instortend bankensysteem en een waterval aan
faillissementen die zouden ontstaan bij een ineenstorting zijn volgens UBS veel hoger dan het 'repareren'
van de eurozone. Zo zou het BNP in de stabielere eurozone landen met 20% kunnen dalen en die in de
landen die zullen uittreden zelfs 40%.
UBS wil dat de hele eurozone -inclusief Griekenland- bij elkaar blijft en schetst allerlei doemscenario's als de
critici hun zin krijgen en de Europese landen weer terugkeren naar hun eigen munteenheden. Daarbij gaat
de analist echter geheel voorbij aan het feit dat het vorige systeem WEL werkte. Het enige belang dat
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Hathaway met zijn paniekzaaierij op het oog heeft is dan ook het belang van de banken, en niet dat van de
burgers. Door het geforceerd bijeen houden van de eurozone zullen de banken namelijk met nieuwe
miljarden -om niet te zeggen biljoenen- overeind moeten worden gehouden.
Integratie en leegzuigen burgers veroorzaakt oorlog
Europa is in de hele historie een kruitvat vol verschillende volken, religies en culturen geweest, die elkaar
regelmatig te vuur en te zwaard hebben bestreden. Door de invoering van de eurozone, het gedwongen
samenpersen van al deze enorm van elkaar verschillende landen en volken en vooral door het verarmen van
al deze volken door het overeind houden van het bankensysteem dreigt er JUIST te gebeuren waar de UBS
bank voor waarschuwt: nieuwe conflicten, bloedvergieten, burgeroorlogen en misschien zelfs weer een
nieuwe wereldoorlog. Als banken zoals Goldman Sachs en UBS vrijdag en de maanden erna hun zin krijgen,
dán moeten we inderdaad serieus gaan denken aan het inslaan van voedsel en wapens.
Dus voor wie zullen onze leiders aanstaande vrijdag kiezen? Kiezen ze voor de banken, dan wordt besloten
tot een verder gaande integratie van de eurozone, (het begin van) een fiscale regering en het overeind
houden van het bankensysteem met nieuwe belastingmiljarden. Kiezen ze voor het volk, dan wordt
teruggekeerd naar het oude, perfect werkende systeem zónder de euro, dat in de jaren '90 voor grote
welvaart in heel Europa zorgde. Beide 'oplossingen' zullen veel van de maatschappij vergen en een aantal
moeilijke jaren veroorzaken - met dit enorme verschil, dat bij een keuze voor het volk de toekomst van de
vrijheid, democratie en welvaart voor ons nageslacht wél wordt zeker gesteld, en een keuze voor de banken
ons continent uiteindelijk in ongekende armoede en ellende zal storten.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge

De Europese handlangers van Gazprom
12 november 2009 - Polska The Times, Warschau
Compressie-installatie van een gaspijpleiding die Yamal
(Rusland) met Europa en Nesvizh (Wit-Rusland) verbindt. (AFP)
Zittende en voormalige regeringsleiders, Europese
Commissarissen en bestuurders van nationale energiebedrijven
onderhouden bijzondere betrekkingen met Gazprom. Ze
verdedigen de belangen en projecten van dit Russische staatsgasbedrijf in Brussel, waardoor Europese
initiatieven het onderspit delven.
Jakub Mielnik
In Brussel worden ze ook wel de ‘gazpromiens’ (‘gazprommers’) genoemd. Hiermee wordt een groep
personen bedoeld die er om diverse redenen op toeziet dat de belangen van de Russische gasmonopolist
Gazprom bij de Europese Unie goed worden behartigd. Deze eminente lobby bestaat uit voormalige
Europese leiders zoals ex-bondskanselier Gerhard Schröder en zittende leiders zoals de Italiaanse
regeringsleider Silvio Berlusconi, politieke leiders in EU-landen die belangrijke contracten met Gazprom
hebben. Ook zijn er de smeerolie van de EU, zoals de Europese Commissaris voor energie, Andris Piebalgs,
en invloedrijke bestuurders van grote nationale energiebedrijven uit Italië, Duitsland, Nederland of Frankrijk.
Zij hebben stuk voor stuk al goede zaken gedaan met de Russen of hopen dit te gaan doen.
De invloed van deze "gazprommers" op het Europese beleid strekt echter verder en beslaat terreinen die
niets met gas te maken hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval met het klimaatpakket. Deze ambitieuze
voorstellen zijn door Brussel opgesteld om Europa wereldwijd koploper te laten worden op het gebied van
klimaatbescherming en bestrijding van de CO2-uitstoot en vormen een geschenk uit de hemel voor de
"gazprommers". Er bestaat namelijk een waaier van mogelijke technologieën ter vervanging van energie op
basis van kolen, en daarvan lijkt aardgas op dit moment de goedkoopste oplossing die tevens het
gemakkelijkste is toe te passen.
Polen tussen de wal en het schip
Het is dan ook niet verwonderlijk dat landen zoals Polen, die tegelijkertijd over de voorwaarden van het
klimaatpakket en langetermijncontracten voor Russisch gas onderhandelen, een ernstig probleem hebben.
Zolang de EU geen besluit heeft genomen over de tenuitvoerlegging van haar plannen voor terugdringing
van de CO2-uitstoot, kunnen zij namelijk niet inschatten hoe groot hun vraag naar aardgas de komende
jaren zal zijn. Zij bevinden zich in een netelige positie en moeten laveren tussen de druk van de Unie voor
herstructurering van hun volledig verouderde energiesysteem en die van Gazprom, wiens brandstof zo'n 40
procent minder CO2 uitstoot dan kolen en waarvoor op korte termijn geen alternatief bestaat. We kunnen
natuurlijk veronderstellen dat de projecten voor diversificatie van gasleveringen naar Europa, waarmee de
landen van de Unie, inclusief Polen, toegang krijgen tot energiebronnen in Noorwegen, Centraal-Azië of
Katar, net zo ambitieus zijn. Maar ditzelfde Europa, dat bereid is het broeikaseffect te bestrijden ten koste
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van de armere landen van de Unie, heeft niet bijzonder veel haast met het aanboren van andere
gasbronnen.
Verdrag van Lissabon is koren op de molen van Gazprom
Het omvangrijke Europese diversificatieplan, de gaspijpleiding Nabucco (waarmee de Kaspische Zee en de
Middellandse Zee buiten Rusland om met elkaar worden verbonden) dreigt op de klippen te lopen nu zijn
concurrent, het Russische plan South Stream, aan terrein wint. In ons deel van Europa komen de
'gazprommers' met nieuwe definities van diversificatie. Voor Andris Piebalgs vormt de Russisch-Duitse
pijpleiding Nord Stream een manier om de Europese gasmarkt te diversifiëren. In werkelijkheid wordt met dit
plan voornamelijk beoogd de energievoorziening van Europa nog afhankelijker te maken van Rusland. De
Letse Commissaris heeft natuurlijk zijn redenen om Nord Stream te steunen. Letland bevindt zich midden in
een economische crisis en Gazprom wil daar voor meer dan een miljard euro de opslaginstallaties bouwen
voor gas uit de Nord Stream-pijplijn. Estland en Polen zijn echter tegen het plan. De Denen hebben onlangs
hun steun uitgesproken voor het plan. Zij hebben niet alleen hun milieubezwaren tegen de pijpleiding
ingetrokken, maar ook twee miljard m3 Russisch gas besteld dat via de Nord Stream wordt geleverd. De
Finnen, die zich aanvankelijk tegen het plan hadden uitgesproken, hebben zich er nu ook achter geschaard.
Met de invoering van douanetarieven voor de invoer van Fins hout zijn de Finnen door het Kremlin voor het
blok gezet en moesten zij wel groen licht geven.
Ook de bepalingen van het Verdrag van Lissabon zijn gunstig voor de "gazprommers". Met de ratificatie van
het Verdrag worden de statuten van de Europese Investeringsbank (EIB) namelijk gewijzigd, en de EIB is
een onmisbare partner voor de bouw van de Nord Stream voor Gazprom, dat sinds enige tijd met een
chronisch liquiditeitstekort kampt. Vóór de inwerkingtreding van het verdrag kon de EIB deze investering
alleen financieren als alle lidstaten van de Europese Unie ermee instemden. Voortaan kan een dergelijk
besluit al worden genomen als er slechts 18 landen die 68 procent van het kapitaal van de EIB bezitten,
akkoord gaan. Op dit moment bezitten de landen die rechtstreeks betrokken zijn bij de Nord Stream
(Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Denemarken) 55 procent van het kapitaal. De resterende 13
procent moet voor de "gazprommers" niet moeilijk te vinden zijn.
EUROPESE UNIE - RUSLAND
Verstrikt in de netten van Gazprom
Er zal nog een lange tijd overheen gaan voordat de Europese Unie een gemeenschappelijk beleid zal
invoeren voor energiezekerheid, schrijft het Poolse weekblad Wprost. Dit toekomstbeeld valt te wijten aan
Rusland, dat het principe van “verdeel en heers” toepast en Europa steeds meer afhankelijk maakt van de
Russische energiebronnen. Het lange termijncontract voor gaslevering dat met Polen is gesloten is een
recent voorbeeld van deze ‘filosofie’. Volgens Russische experts is het contract niet voordelig voor Polen, en
zou de Poolse gasreus PGNiG hierdoor wel eens failliet kunnen gaan. Aangezien het Russische gasbedrijf
Gazprom bij onderhandelingen de gesprekspartners vaak het mes op de keel zet, hebben veel landen voor
een veiligere optie gekozen: in plaats van afhankelijk te worden van de Russen, is het beter om samen met
hen een bedrijf op te richten om anderen afhankelijk te maken, observeert dit weekblad. Deze strategie is al
uitgeprobeerd door Scandinavische landen die onlangs hebben ingestemd met de bouw van de gaspijplijn
Nord Stream, aangezien het Europees-Amerikaanse Nabuccoproject maar met moeite van de grond komt.
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/136261-de-europese-handlangers-van-gazprom

Saoedische prins beweert dat hij een atoombom heeft
Prins Turki al-Fayçal. FOTO AP
Prins Turki al-Fayçal, een invloedrijk lid van het sinds decennia
regerende Huis van Saoed, heeft vandaag de mogelijkheid geopperd
dat ook Saoedi-Arabië over een atoombom beschikt. Hij vindt dat het
fundamentalistisch-soennitische koninkrijk over het nucleaire wapen
moet beschikken om mee te doen met de ‘nucleaire wedloop’ tussen
Israël en (het sjiitische) Iran.
‘Al onze pogingen en die van de wereld om Israël te overtuigen, zijn
massavernietigingswapens op te geven, zijn mislukt’, zei de prins. ‘En nu ook Iran dat verondersteld wordt
aan een kernwapen te werken. Het is onze plicht dat onze volkeren alle opties voor ogen houden, het
verwerven van atoomwapens inbegrepen’. ‘Een ramp die een van ons treft, zal ons allen treffen’, zo
waarschuwde de Saoedische prins voor de potentieel desastreuze gevolgen van een kernwapenrace in de
regio. Officieel is Riyad voorstander van een kernwapenvrij Midden-Oosten. De enige kernmacht in de regio
is Israël, dat over een 250-tal kernkoppen zou beschikken.
In juni had Riyad al laten weten dat het een kernenergieprogramma voor burgerdoeleinden wil opstarten en
daarvoor de volgende twee decennia tachtig miljard dollar wil vrijmaken.

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 92

Alert! De FEMA kampen worden op dit moment ‘geactiveerd’ en moeten binnen 72 uur operationeel
zijn!
door John Baptist
De FEMA kampen worden op dit moment geactiveerd; dit is GEEN OEFENING.
De Heer heeft gesproken door Zijn profeten, niet een keer maar vele malen. De
informatie in dit artikel correleert met jaren van onderzoek en bevestigt dromen en
visioenen van duizenden christenen over de hele wereld.
De Ontvouwing
De profeet Dr. David Owuor werd levendige visioenen gegeven. David Wilkerson
kreeg een jaar geleden visioenen over dezelfde verwoesting. Nu, zoals geprofeteerd
door de profeet Joël, spreekt God door zijn "mensen", jong en oud. Word wakker en
bereid je voor, of negeer en lijdt.
Ik bestudeer de vijand met kritische ogen en oren. Ik heb artikelen geschreven, die
waarschuwen voor een catastrofale vernietiging, zoals “Until All Hell Breaks Loose“.
ALLE data correleert. Er is geen twijfel meer in mijn hoofd.
De totale vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika is "op handen".
De volgende "belangrijke" gebeurtenissen zullen zich op korte termijn ontvouwen en vrijwel zeker in een
snelle opeenvolging.
 Een aardbeving zal Californië vernietigen
 Een enorme Westkust Tsunami
 Meer zware Aardbevingen volgen (eventueel mondiaal)
 Een enorme Oostkust Tsunami
 Vernietiging van de Verenigde Staten
 Directe Activering van de FEMA Kampen en 5 Districten
 Wereldoorlog III - Gog en Magog Invasie
 Nucleaire Oorlog
 Manifestatie van Demonen / Gevallen Engelen entiteiten in het vlees (aliens)
 Het is vrijwel zeker dat een massale UFO-invasie zal plaatsvinden (2 Ezra 15)
Alex Jones heeft zojuist uitgelekte vertrouwelijke documenten van een insider ontvangen, die toegang heeft
tot Kellog Brown & Root, een dochteronderneming van Halliburton en de aannemers die verantwoordelijk
zijn voor het leiden van de bouw van meer dan 800! FEMA burgerlijke detentiekampen (lees:
concentratiekampen) in de Verenigde Staten. Zij zijn op dit moment de kampen aan het activeren!
De FEMA Kampen worden helemaal klaargemaakt
Slechts enkele uren geleden heeft Alex Jones van Infowars / Prison Planet misschien wel het meest
verschrikkelijke nieuws tot nu toe vrijgegeven. Informatie is gelekt. Niet alleen hebben we de Nationale
Legeroefeningen in de Verenigde Staten voor aardbevingen, tsunami's, en nucleaire, biologische en
chemische bedreigingen gezien, maar tevens opbouw van militaire troepen. We weten over de Chinese
troepen op Noord-Amerikaanse bodem. We zijn niet blind.
We weten over Planeet X. We hebben het gezien.
Het gaat om het volgende artikel, “Exclusief: Regering activeert FEMA kampen in de V.S.” Het document
is doorgegeven door een ambtenaar, die anoniem wil blijven om duidelijke redenen.
Klik HIER om het hele artikel te lezen.
En hier is de Youtube video van dat rapport:
GOV. ACTIVATING "FEMA CAMPS" ACROSS U.S.-Need to be up & operational in 72 hrs! (12/7/2011)
Vergeet NIET, dat in januari van dit jaar, FEMA RFI's (Requests for Information) werden uitgegeven voor
hun kampeenheden, voor aankoop van meer dan 7 miljoen noodhulp voedselrantsoenen, nooddekens en
ONDERWATER body zakken! Dat was in januari van dit jaar! Inmiddels zijn die orders gevuld en plaatste
men nog veel meer. De aantallen zijn zeker weten veel hoger dan de oorspronkelijke RFI's weergeven.
DE HEL STAAT OP LOSBREKEN. Zie ook:
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=647471&r=1&tbl_archief=&
http://zaplog.nl/zaplog/article/hele_enge_fema_kampen_waarheid_of_hoax
Hu Jintao Tells China Navy: Prepare For Warfare 12/7/2011
Washington Has a Plan... Bomb The Lost Spy Plane Drone : 12/6/2011
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070602/Irans-Revolutionary-Guard-war-footing-nucleartensions-increase.html
http://www.infowars.com/detention-camp-order-follows-preparations-for-civil-unrest/
http://www.infowars.com/exclusive-government-activating-fema-camps-across-u-s/
Bron: Tribulation-now.org
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Prikbord nr 273 (leo j.j. dorrestijn)
De Euroramp treft ons allemaal
Een land van leugens
Niet de leugen over Mauro’s paspoort is verwerpelijk, want dit had de minister eerder kunnen weten of
onthullen, maar over het ‘jaren moeten wachten op een beslissing’. Terwijl bedoeld wordt: op de beslissing
die de asieladvocaten en zgn. vluchtelingenhelpers wenselijk achten.
Voorts wordt er helemaal niet echt bezuinigd in ons land; alleen de belastindruk wordt verhoogd en de
uitkerings- en zorgfraudes worden eindelijk aangepakt. Maar de overige verspillingen gaan gewoon door,
inclusief het toelaten van illegalen, de milieumiljarden en de verhoging van het EU-budget.
Het gevolg is dat de staatsschuld blijft stijgen, ook al omdat de rente van de nieuwe schulden omhoog gaat
en het belastbaar inkomen daalt. En dit ontmaskert de leugen over het zgn. herstel van vertrouwen van de
financiële markten in de schuldenstaten. Want die markten én staten die nu en in de toekomst nog meer
geld nodig hebben vanwege hun schulden, zijn niet te vertrouwen, net als Brussel en de ECB. Daar helpen
geen sussende woorden van Rutte en De Jager tegen.
En tot slot werd de heer Hommen (ING) ontmaskerd, maar er is nog niemand gearresteerd.
Eurocircus
Het optreden van Merkel en Sarkozy doet denken aan de goochelaar en de clown in een slecht
circusvarieté. Ze hebben zich ‘vermomd’ als staatslieden die de euro gaan redden, maar straks blijkt het een
grote truc te zijn om de aandacht af te leiden.
Want de ECB leent intussen honderden miljarden uit aan landen die al tot hun nek in de schulden zitten en
hun molensteen nu ook om de nek van de rest hangen. Die rest heeft niets meer te vertellen over de eigen
grondwet waarin artikelen moeten worden opgenomen, die door anderen worden gedicteerd. Daarbij gaat de
desinformatie gewoon door, zoals dat Italië moet worden gered anders kunnen we onze export wel vergeten.
Begrijp ik goed dat we dus zelf de export moeten gaan financieren zodat de zuidelijke landen niets tekort
komen? Met dank aan de belastingbetaler en aan al die clowns die nu bekennen dat de invoering van de
euro een grote grap is geweest.
Onthullend
De wijze waarop europarlementariër Nigel Farage tijdens zijn pittige toespraken in het parlement de hele
Brusselse kliek de waarheid vertelt, is zeer onthullend. Met name het feit dat werkelijk niemand een
antwoord heeft, omdat Farage heel goed weet waarover hij spreekt. Ook de reactie van Karel de Gucht (EU)
op een belastingonderzoek naar de buitenlandse bankrekeningen van hem en zijn vrouw, is onthullend en
lijkt een bevestiging van de stelling dat de meeste Belgische politici niet deugen. Zeker niet, indien ze
Zwitserse bankrekeningen hebben of menen boven de wet te staan. De Guchts klacht over schending van
zijn ‘privacy’ door de Belgische overheid(!), is dan ook bijna een bekentenis.
Schijnwelvaart
Niet alleen de toename van gezinnen die onder de armoedegrens leven en de kortingen op pensioenen zijn
een teken van afnemende welvaart. Ook de dreigende afwaardering van de financiële geloofwaardigheid
van de Staat en de afschrijving door banken, beleggers, verzekeraars en de regering van miljarden aan
oninbare vorderingen, passen in het beeld van een land dat al tientallen jaren boven zijn stand leeft. Met als
gevolg een van de hoogste gemiddelde schuldbedragen per huisgezin in Europa, absurde zorguitgaven en
een snel stijgende staatsschuld zodra de rentes de werkelijke inflatie gaan weerspiegelen. Als straks het
aardgas op is, zal er een traumatisch einde komen aan onze gekochte schijnwelvaart.
Wellink
De man die niet uit zijn ivoren toren wilde komen, maar liever de hautaine houding aannam dat kritiek op zijn
beleid – als financieel toezichthouder – ongegrond was, kan eindelijk de maat worden genomen. Maar noch
Wouter Bos, noch de enquêtecommissie zullen het zover laten komen. Want zij waren medeplichtig aan een
onbruikbare wetgeving waarmee alle misstanden bij de financiële instellingen geheim moesten blijven. Dat
Wellink hier niet tegen heeft gewaarschuwd, is hem wel degelijk aan te rekenen, met name door de
belastingbetaler. Hoeveel andere wetten zijn er nog, die effectieve controles onmogelijk maken?
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De revolutie van Mehran Keshe
De technische en medische revolutie:
Plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger!
2011 © Luc Vervliet (ook gepubliceerd in Frontier Magazine)
Het is waarlijk ongewoon dat de gewone wereldbevolking deze keer
bevoordeeld zal worden daar waar anders de wereldelite, meestal als eerste en
als enige aan tafel mogen gaan zitten. De wereldbevolking had tot op heden
altijd het nakijken, en moest zich tevreden stellen met de kruimels die zeer duur
worden rondgestrooid.
Een nucleair ingenieur en onderzoeker van wereldformaat brengt hierin nu verandering: Mehran Tavakoli
Keshe, Iraniër van geboorte, breekt met die eeuwenoude gewoonte waar eerst aan het geld gedacht wordt
en vervolgens de technologie werkelijk ten dienste wordt gesteld van de bevolking. Wetenschappers die
meer passie tonen voor technologie en onderzoek dan voor het geld zijn allen afhankelijk van
staatssubsidies of gelden van bepaalde instituten om het onderzoek en de ontwikkeling realiseerbaar te
maken.
Deze wetenschappers bepalen dan niet meer op welke manier hun technologie op de markt komt en voor
wie deze technologie beschikbaar gesteld mag worden. De heer Mehran Keshe heeft op dat gebied het
‘geluk’ gehad om in een welgestelde familie te zijn opgegroeid en zijn carrière succesvol te hebben kunnen
uitbouwen binnen een internationaal kader. Om zijn kennis volledig ten dienste te stellen van de mensheid
heeft de heer Keshe, enkele jaren geleden, de stichting The Keshe Foundation opgericht die los staat van
elke inmenging van staat en machtsorganisatie.
Dit sluit niet uit dat hij op de voet gevolgd wordt door de CIA, MI5, MI6 en andere geheime diensten van een
aantal landen en machtige organisaties, via satelliet en andere technische snufjes. Met hem samenwerken
betekent bijna leven als in een spionagefilm. Zijn woonhuis staat onder permanente bewaking. Je moet
beseffen dat elk gesprek afgeluisterd kan worden via gsm, ook al is die uitgeschakeld..!
De afluistertechnieken zijn zodanig geëvolueerd dat via satelliet, welke gericht is op de gsm, elk gesprek in
de buurt ervan afgeluisterd kan worden. E-mails en dergelijke zijn uit den boze als bepaalde boodschappen
doorgestuurd moeten worden en ‘discrete snuffelbezoeken’ in zijn huis zijn schering en inslag.
Het is niet aangenaam zo te leven als je beseft dat jouw woning onder permanente bewaking staat en dat
als je op reis gaat met de familie, zelfs incognito, het niet lang duurt dat er bodyguards voor de deur staan.
Het lijkt misschien leuk voor mensen die graag in een spionagefilm zouden willen leven, maar de
werkelijkheid is veel minder aangenaam, want zappen naar een andere film lukt hier dus niet. De familie
heeft zich aan deze levensstijl moeten aanpassen.
De website van Keshe krijgt soms één miljoen bezoeken per dag…! En wetenschappers en geïnteresseerde
mensen zoals wij, maar ook universiteiten, onderzoekcentra, staatsveiligheid en geheime diensten… en
zelfs NASA bezoeken dagelijks zijn website, sommigen via mirrors (spiegelprogramma’s) om niet herkend te
worden.
De Keshe Foundation website is opgebouwd in de Engelse taal, maar de heer Keshe is soms verbaasd over
de snelheid waarmee zijn meldingen en boodschappen op zijn website in andere talen vertaald worden. Bij
buitenlandse lezingen heeft hij kunnen vaststellen dat wetenschappers hem ontmoeten met kopieën van zijn
website die vertaald werden in het Chinees, het Koreaans, enz …
Bepaalde instanties trachten de goede faam van de Keshe Foundation in diskrediet te brengen door ‘scam’berichten (negatieve berichten) op het Internet rond te sturen of door zich uit te geven als een
vertegenwoordiger van de stichting om geld afhandig te maken van lichtgelovige mensen. Telkens wanneer
de heer Keshe hierop stuit, maakt hij dit onmiddellijk kenbaar op zijn website om de mensen te
waarschuwen dat er kapers op de kust zijn. Dit alles maakt wel zijn doorbraak bij het grote publiek moeilijker.
Revolutionaire ontdekkingen!
Mehran Keshe heeft als nucleair ingenieur de creatie van de materie weten te doorgronden en begrijpt
volledig de graviteit en de werking van de magnetische velden. Zaken waar Albert Einstein zijn hele leven
naar gezocht heeft, maar die hij nooit kon vinden of ten volle begrepen heeft. En Mehran Keshe gaat verder,
dáár waar Sir Isaac Newton is geëindigd.
In 2009 heeft Mehran dit in zijn boek ‘The Universal Order of the Creation of Matters’ beschreven. En zijn
tweede boek ‘The structure of light’ beschrijft wat licht eigenlijk is en hoe het zich verplaatst. Binnenkort
komen er nog nieuwe boeken uit van zijn hand.
De Amerikaanse wetenschapper Dave Briggs schrijft er verder over dat deze nieuwe wetenschap de
ste
paradigmaverschuiving zou zijn voor de 21 eeuw waardoor de mensheid zo vele dromen zou kunnen
waarmaken, inclusief een welgestelder en gezonder leven voor alle bewoners op aarde.
Laten we even de aanbeveling lezen van Dave Briggs over één van beide boeken van Mehran Keshe:
De cover van het boek van Keshe over de Universele orde in de atomaire kosmos en de kosmische
atomen..
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‘The Universal Order of the Creation of Matters’ is een uitmuntend en opwindend meesterstuk! Mijn naam
is Dave Briggs. Ik heb meer dan 40 jaar vele wetenschappelijke terreinen bestudeerd. Het antwoord van de
Wetenschap op uw vraag is veel te vaak: “Dat weten wij niet”. Dit boek geeft antwoord op vele vragen en het
komt het dichtst bij datgene waar Albert Einstein zijn gehele leven naar zocht: die éne grote,
állesomvattende natuurwet.
Het begint waar Sir Isaac Newton moest ophouden en het verhaal verklaart het ‘Hoe’ en ‘Waarom’ van het
raadselachtige fenomeen ‘zwaartekracht’. De wetenschap en de technieken in dit boek moeten wel
revolutionair overkomen binnen de vele ondernemingen van de mens.
Schone, goedkope energie productie; transport, gezondheid en vele van zulke aandachtsgebieden. Dit zou
de kennisverandering van de 21e eeuw inluiden, die het de mens mogelijk maakt vele van zijn dromen te
vervullen met inbegrip van een welvarender, gezonder en gelukkiger leven voor alle bewoners van deze
planeet! Ik kan dit boek ten zeerste aan iedereen aanbevelen!”
Dave Briggs,
Rockford Tennessee, USA
***
In tegenstelling tot de zo moeilijk behaalde uitermate magere resultaten van Cern en soortgelijke instituten
waar een groot deel van ons belastingsgeld (miljarden euro’s) naartoe gaat ten behoeve van de elite,
produceert de heer Keshe massa’s ‘antimaterie’ waar de geleerden van Cern slechts over kunnen dromen
En dat met een budget van hooguit enkele euro’s. En let wel: deze zaken zijn niet de belangrijkste bezigheid
van de Mehran Keshe..!
Ruimtevaarttechnologie
De drijvende kracht die de Mehran Keshe van begin af aan heeft bezig gehouden is de
ruimtevaarttechnologie. De kernvraag van hoe men ruimtevaarders lange reizen in de ruimte kan laten
maken zonder dat er een hele ploeg artsen zou moeten meevliegen om elke ziekte of ongemakken van tot
nog toe ongekende virussen waarmee ze eventueel zullen worden geconfronteerd ongedaan te maken,
diende beantwoord te worden. Daarnaast heb je dan ook nog de problematiek van de brandstof en de
voeding die als enorme ballast zou moeten meevliegen. Op al deze vragen heeft de heer Keshe een
passend en lovend antwoord gevonden.
Als zoon van een röntgen-ingenieur binnen een multinational, geraakte Keshe al vroeg gefascineerd door
alles wat met straling en kernenergie te maken had. Sinds zijn achtste, probeerde hij de werking van
magneten te ontrafelen. Een roeping kennelijk, want dit heeft hem uiteindelijk de richting aangegeven om de
werking van ‘de creatie’ beter te begrijpen.
Stichting
De heer Mehran Keshe heeft zich internationaal weten te profileren op diverse gebieden en hij heeft destijds
zelf aan onderzoek en ontwikkeling gedaan wat hem uiteindelijk, in de zomer van 2004, in contact bracht
met FLAG, de Vlaamse vereniging voor lucht- en ruimtevaart die hem naar België heeft uitgenodigd. Zijn
technologie werd in België onderzocht door universitaire wetenschappelijke onderzoekers in de periode van
november 2004 tot en met maart 2005.
In maart 2005 werd uiteindelijk een verslag opgemaakt waarin vermeld wordt dat energieproductie met deze
technologie perfect mogelijk is. Sinds april 2005, als gevolg van dit rapport, werden faciliteiten mogelijk
gemaakt voor de ontwikkeling van dit systeem en werd een hoogstaand bedrijf als partner gevonden, waar,
samen met de heer Mehran Keshe, de praktische studie voor het eerste prototype werd ontwikkeld. Het
systeem dat ontwikkeld werd, werd door universitaire wetenschappers in hun feasibility rapport
(haalbaarheidsstudie) als praktisch en werkbaar omschreven.
Verschillende technologische patenten werden in oktober 2005 gedeponeerd en alles werd klaar gemaakt
voor de fysische productie van het eerste ‘graviteit en energie systeem’. Eind 2005 werden de eerste
statische plasmareactors gebouwd welke de theoretische bevindingen bevestigden. Deze reactoren
produceren, bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk, spanning en stroom. Vervolgens werden
verschillende prototypes gebouwd welke continu getest en geëvalueerd werden.
Vervolgens werd het intellectuele eigendom met betrekking tot deze technologie getransfereerd naar de
stichting ‘The Keshe Foundation’, met haar zetel te Nederland. Het hoofddoel van deze stichting is de
verdeling van de vergunningskosten over 5 verschillende domeinen te spreiden met betrekking tot het
menselijke welzijn en de wereldwijde opleiding. In oktober 2006 werd een contract getekend met een
belangrijke Europese gouvernementele organisatie om de testen onafhankelijk op deze statische reactors
over te doen. Vervolgens werden de plasmareactors voor medische doeleinden uitgetest in het bijzijn van
dokters. Opnieuw werden patenten neergelegd bij de European Patent Office (2005).
Rechtstreekse opname van koolstof dioxide (CO 2)-, en methaan (CH4)-gassen uit het milieu en de
omzetting daarvan in nano-oplossingen en nano-vaste stoffen en energie- en zuurstofproductie door middel
van nano-verbindingen bij bestaande temperatuur en druk.
By M.T. Keshe , nuclear engineer. (kernenergie ingenieur)
© 2000-2009 M T Keshe, all rights reserved, Patents pending. (alle rechten voorbehouden, Patenten
aangevraagd)
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CO2 in vaste vorm bij kamertemperatuur
In 2010 verschijnt een verslag dat de onmiddellijke onttrekking van CO2 (Koolstofdioxide) en CH4 (Methaan)
uit de omgevingslucht mogelijk is en waarbij zowel CO2 als CH4 in vloeibare en vaste vorm verschijnt en dit
bij kamertemperatuur en normale atmosferische druk. IR en XRD spectroscopie werden uitgevoerd door
een Belgische universiteit en bevestigen dat deze materialen in vloeibare en vaste staat bij
kamertemperatuur wel degelijk CO2 en CH4 zijn.
De twee eerste flesjes op de foto links bevatten vloeibare CO2 en op de foto rechts ziet u vaste CO2. Het
derde flesje bevat vloeibare methaan en het blauwe bezinksel is methaan in vaste toestand.
Noteer toch maar dat de heer Mehran Keshe heeft meegedaan aan de internationale wedstrijd welke werd
uitgeschreven door een multi-biljonair en zijn organisatie. Het uitschrijven van deze wedstrijd had als doel
een oplossing te vinden voor het zo vermaarde CO2 probleem dat zogezegd de aarde opwarmt. Heeft het
comité een brief gestuurd naar de heer Mehran Keshe met de melding dat zijn voorstel niet in aanmerking
kan worden genomen gezien het niet beantwoordt aan de ‘gestelde voorwaarden’!?.
Feit is dat Mehran Keshe dé oplossing heeft gevonden voor het gestelde probleem, maar dat het niet
aanvaard wordt omdat dan de bedrieglijke opzet van de aardeopwarming aan het licht zou komen en de
daaruit vloeiende opgelegde belastingmechanismen als een kaartenhuisje in elkaar zouden storten.
Uiteindelijk, dankzij zijn technologie, heeft de heer Mehran Keshe hypergeleiders (nanogeleiders) kunnen
ontwikkelen die een weerstand hebben van het absolute zero Ohm bij kamertemperatuur. Dit betekent dat
computers ontwikkeld kunnen worden waarvan de communicatiesnelheden duizenden malen sneller gaan
dan de lichtsnelheid en waardoor de huidige allersnelste computers (Cray 5) van de Amerikaanse geheime
militaire diensten als totaal verouderd kunnen worden beschouwd. Computers zullen ook geen warmte meer
afgeven.
Plasma Magnetische Energieën
Dubbel magnetische veld interactie als basis van alle zwaartekracht effecten bij sterren en planeten,
zoals de Aarde. Dergelijke dubbel magnetische velden bepalen ook de interacties in en tussen
atomen.
Deze hypothese is gefundeerd op het nieuwe inzicht dat de creatie van het Universum gebaseerd is op de
interacties van Plasma Magnetische Energieën (PME) die verwikkeld zijn in Specific Entangled Plasmetic
Fields (SEPMAF). Deze SEPMAF’s vertegenwoordigen energieën welke wij de fundamentele partikels
noemen en deze kunnen combineren tot grotere complexen als atomen en in verdere stappen tot moleculen.
Onderstaand beeld geeft het algemeen concept weer.
De interactie en de accumulatie van de plasma magnetische energieën leidt meestal tot creatie van energie,
warmte en/of beweging van hun gegeven atomaire structuur in het binnenste sanctuarium van elk atoom (en
molecule), die uiteindelijk leidt tot creatie van allerlei materie in de kosmos. Dit betekent dat dergelijke
fundamentele verwerking op een vlotte manier gebeurt op het fundamentele magnetische niveau, en niet
door brute kracht, zoals in reactoren, die een hoge temperatuur en hoge druk omstandigheden nodig
hebben.
Door dergelijke plasmamagnetische energieomstandigheden in eenvoudige plasma reactoren te
reproduceren tijdens herhaalde experimenten en proeven, en werkende bij kamertemperatuur en bij
atmosferische druk, werd duidelijk bewezen dat dit soort verwerking haalbaar en betrouwbaar is en dat
energie en materie gegenereerd kan worden op een nieuwe en concurrerende manier welke totaal
onbekend is in de huidige wetenschap.
Hierboven zie je hoe spanning en stroom gecreëerd kunnen worden in een simpele cola fles reactor
uitgerust met elektroden en plasma van Keshe Technology Liquid. Tijdens het creëren van energie worden
bovendien op hetzelfde moment deposito’s van grafeen (sp2) en diamant (SP3) aangemaakt op de
elektroden! Dit toont aan dat we de inhoud scheiden op atomair niveau.
In een gesloten colafles reactor wordt een soort van micro-sterrenstelsel gecreëerd waarin de PMF’s op
elkaar inwerken en veranderd worden, waarbij een aantal van deze interacties traditioneel
‘zwaartekrachteffecten’ genoemd worden. Hiermee hebben we ernstige aanwijzingen dat een van de langst
openstaande wetenschappelijke mysteries, de oorsprong van de zwaartekracht, eindelijk is opgelost.
Plasma reactoren
Het is nu duidelijk dat de ‘oude’ kern van de aarde enkele waterstof en andere elementen bezit. Deze
fungeren als een semi-fusie plasma reactor, dus als een geo-reactor. Binnen creëren stromingen een
fundamenteel magnetisch veld dat samen met het magnetische veld van de al gekende kernen opereert.
Aan de andere kant zijn er in het concept van ons zonnestelsel een aantal aspecten die kunnen worden
gereproduceerd in de ontwerpen van de nieuwe plasmareactoren.
Deze nieuwe fenomenen kunnen gebruikt en gereproduceerd worden in de door de mens gemaakte plasma
reactoren. Drie internationale patenten zijn aangevraagd, die meer dan 300 aanspraken over verschillende
methoden en verdere aspecten van deze nieuwe technologie dekken. Er bestaan ook werkende prototypes
die deze theoretische inzichten bevestigen.
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Keshe reactoren kunnen in verschillende gebieden gebruikt worden, zoals de super-efficiënte energieopwekkers, antizwaartekracht systemen in de ruimteschepen en vliegtuigen, het uit de lucht onttrekken van
CO2, het maken van grafeen voor nanotechnologie en het voeden van micro-elektronica.
Auto’s, huishoudelijke producten en elektronica kunnen ook profiteren van deze onafhankelijke, duurzame
energiebronnen door de implementatie van een microschaal versie van dit type plasma reactoren.
De technologie achter de ontwikkeling van deze reactor gaat terug tot het fundamentele begrip van de
wetten van de natuurkunde. Het concept van de schepping van energie voor deze reactor is gebaseerd op
het begrip van de samenwerking, interactie en toepassing van de atomaire structuur van de gassen en
materie met elkaar.
Het gebruik van het systeem als energiebron
Dit systeem is een volledig geïntegreerde Nuclear plasma reactor. De kern van het systeem creëert
magnetische en zwaartekrachtvelden zoals de velden van de aarde. Het apparaat genereert magnetische en
zwaartekrachtvelden die door weefsels en atomen stromen zonder dat hun kenmerken worden beïnvloed.
De magnetische velden van planeten worden passieve magnetische veldkrachten genoemd (Passive
Magnetic Field Forces PMF). Het zijn de magnetische en zwaartekrachtvelden die manen, planeten, sterren
en sterrenstelsels doen bewegen in het hele universum en ze ten opzichte van elkaar op bepaalde posities
te houden..
De belangrijkste huidige systemen voor elektriciteitsproductie warmen water op om stoom te genereren.
Deze stoom doet de turbine draaien welke verbonden is met een magneet. Deze magneet draait in
spoelstructuren. Deze systemen produceren veel afval met negatieve effecten.
Het opwekken van elektriciteit wordt sterk vereenvoudigd door de Keshe-generatoren. Deze bevatten slechts
kleine, korte termijn nucleaire bronnen, welke geen radioactieve straling produceren. Omdat de
basisinteracties zelfvoorzienend zijn, kunnen deze generatoren elektriciteit produceren over een zeer lange
periode (een honderdtal jaren).
Waterstofgas op atomair en moleculair niveau heeft een aantal interessante eigenschappen. Indien gebruikt
voor het juiste doel op het juiste moment in de juiste combinatie, zal dit element aan het grootste deel van de
behoeften van de systemen voldoen die instaan voor alle bovenstaande toepassingen.
Waterstofatomen, door de aanwezigheid van slechts één proton en één elektron, zijn de lichtste elementen
in het universum en één van de meest voorkomende elementen die gebruikt worden voor de creatie van
plasma.
Twee magnetische velden
In de wereld van de wetenschap werd altijd beschouwd dat de kern van een planeet magnetische velden
genereert die ervoor zorgen dat de planeet draait. Door het begrijpen van het systeem van de creatie van de
zwaartekracht bij de planeten, is het nu voor de eerste maal theoretisch en fysisch bewezen door de heer
MT Keshe dat het centrum van de aarde twee magnetische velden bevat in plaats van één. De werking van
het ‘dubbele magnetisch veld’ van de aardkern wordt met het ontwerp van deze nieuwe reactor het
zwaartekracht systeem van de aarde gerepliceerd, wat leidt tot de creatie en controle van de zwaartekracht
in het midden van de reactor.
De productie van de elektrische stroom is nu rechtstreeks uit het plasma van de reactorkern haalbaar. Het
systeem wordt gevoed door waterstof, zodat er geen stralingslekken zijn of radioactief afval geproduceerd
wordt. Dit alles wordt gerealiseerd door middel van een reactor die in de kern geen kleppen of schroeven
heeft, net zoals in het centrum van de planeten, en het vereist maar een zeer kleine hoeveelheid waterstof.
Hierdoor worden nieuwe horizonten geopend in de wereld van de wetenschap.
De Stichting Keshe Foundation is voor kort van start gegaan met de commercialisering van haar draagbare
stroomgeneratoren. In eerste aanloop worden 10.000 draagbare generatoren van 3,5kW AC/DC (€ 5.000)
en 1000 draagbare generatoren van 10kW AC/DC (€ 20.000) aangeboden. Deze eenheden zijn bedoeld
voor huishoudelijk gebruik. In tegenstelling tot een windmolen of fotovoltaïsche panelen, hebben deze
Keshe-generatoren geen wind, noch zonlicht nodig, kosten ze minder dan boven vernoemde bestaande
methoden, nemen ze ook minder plaats in en is hun werking gewaarborgd voor meerdere generaties.
Ben je geïnteresseerd, neem dan een kijkje op de website van The Keshe Foundation.
Deze eenheden kunnen ook gebruikt worden voor elektrische auto’s die op deze manier een onbeperkte
radius verkrijgen, m.a.w. eenmaal ‘tanken’ en wegwezen voor miljoenen kilometers.
Vervoer over de weg, gaat dan -met Keshe-techiek- ook letterlijk ‘over’ de weg..!
Het gebruik van het systeem als transportmiddel
Voor de huidige vliegtuigen en ruimteschepen doen
mensen beroep op brandstof om het toestel op te
lichten en te verplaatsen in de atmosfeer of de
ruimte. Planeten in het universum gaan niet tanken
bij elk tankstation dat ze zouden kunnen
tegenkomen in de ruimte en ze hebben ook geen
vleugels om te vliegen. Planeten, sterren, melkwegstelsels, enz. zijn in beweging als gevolg van
magnetische velden en graviteit… lees het boek van de heer Keshe The Universal Order of Creation of
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Matters. Als gevolg van het passieve magnetische veld (Passive Magnetic Field, PMF) zijn planeten
permanent in beweging en draaien zij ook om hun as. Deze gemaakte beweging kan dus nagebootst worden
door de werking van de reactor die PMF genereert. Het magnetische veld treedt ook op als schild, zoals de
atmosfeer van de planeten. In dit systeem, met behulp van de innerlijke reactorkern, heeft men de controle
over de kracht van dit veld en zodra het systeem in werking treedt betekent dit tezelfdertijd dat er geen enkel
object in staat zou zijn dit systeem, omringd door zijn magnetisch veld, te raken of bereiken. Dit type van
PMF is totaal onschadelijk en komt overeen met de PMF zoals aangetroffen wordt in het dagelijkse leven op
aarde. Deze vormen van vaartuigen in beweging, inclusief hun passagiers, worden te allen tijde volledig
beschermd zonder neven effecten en bijwerkingen. Het vaartuig uitgerust met dit type reactor heeft dus een
imaginair schild waar wetenschappers al decennia naar aan het zoeken zijn. Is het systeem eenmaal in
gebruik, kan het vaartuig niet meer vernietigd worden. Het voordeel van dit systeem is dat de grootte geen
rol speelt. Planeten met miljarden tonnen aan dood gewicht draaien en bewegen, bezitten zwaartekracht en
afscherming zonder problemen.
Keshe anti-gravitatie-voertuig.
De graviteitkrachten die gecreëerd worden binnen de reactorkern als gevolg van het specifieke ontwerp van
dit systeem, zullen niet vechten tegen de zwaartekracht van de aarde, zoals vliegtuigen en ruimteschepen
die enorm veel brandstof verbruiken om de aarde te verlaten. Dit reactorsysteem werkt binnen de
zwaartekracht parameters van de aarde om te bewegen binnen haar krachtenveld.
Gecreëerde gravitatieveld
Door het nieuwe concept te begrijpen dat men een dubbel magnetische veldkracht in de reactor kan creëren,
zie mogelijkheid van creatie van gravitatiekrachten in de reactorkern, kan men een veldkracht creëren die
afstoot of aantrekt waardoor het vaartuig zal kunnen bewegen binnen zwaartekracht van de aarde. De
grootte van het gecreëerde gravitatiekrachtveld kan aangepast worden om kleine of grote massa’s te
verplaatsen. En alles wat zich binnen de grenzen van dit gecreëerde gravitatieveld bevindt is onderhevig aan
dit veld, waardoor grootte en gewicht geen invloed heeft op de werking van de gravitatiekrachten van de
reactor. Het gewicht en de grootte van het vaartuig zijn dus met dit systeem totaal irrelevant. Deze
technologie gebruikt een fragment van de energie van enkele atomen om miljoenen tonnen te kunnen
verplaatsen. Voor het ??blote oog, zal een vaartuig dat gebruik maakt van deze technologie eruit zien als
een schijnend licht. Dit is de reden waarom mensen objecten aan de hemel zullen zien zonder dat er iets
wordt weergegeven op de radars. Het licht dat ontstaat vindt zijn origine in de interactie tussen de losse
geladen deeltjes van de aardatmosfeer en de magnetische velden die door de kern van de reactor
gecreëerd worden, nodig om zich te onttrekken aan de zwaartekracht van de aarde. Het lijkt sterk op het
licht van een tl-buis. Dit is de reden waarom de lichten van dit soort vaartuigen een zilverachtige felle kleur
hebben. In tegenstelling tot de straalvliegtuigen, waar de verbrandingsgassen en de condensvorming achter
het vliegtuig blijven hangen, bevindt het vaartuig met deze technologie zich ergens aan het einde van de
lichtstaart in de richting van de beweging. Dit systeem laat geen witte condenssporen na zoals bij
straalvliegtuigen.
In 2018 naar Mars
Het PMF heeft een stealth-effect wanneer het vaartuig zich binnen atmosferische omstandigheden beweegt.
Dat wil zeggen dat het magnetische veld de radarfrequenties absorbeert binnen zijn eigen magnetische
velden, waardoor het vaartuig totaal onzichtbaar wordt op alle apparatuur van het leger.
Een bijkomend voordeel van deze technologie is dat door de PMF, het fysieke lichaam van het vaartuig nooit
in aanraking zal komen met elementen uit de atmosfeer. Dit betekent dat de problemen zoals opwarming en
uitzetting als gevolg van atmosferische wrijving zoals bij de Concorde, raketten en de
ruimtevaartprogramma’s in het verleden, zich niet voor zullen doen. In de ruimtevaartprogramma’s, waarvoor
dit systeem in de eerste plaats werd ontworpen, zal er geen atmosferische verwarming en geen behoefte
aan warmte afschermingtegels meer bestaan.
In 2009 heeft Keshe Foundation, wegens vertragingsmanoeuvres en tegenwerking van bepaalde
personages en instanties in België, een deel van zijn technologie verder laten evolueren in Iran. In maart van
2011 heeft Iran officieel aangekondigd dat het een ‘spaceship program’ heeft. En de Keshe Foundation zal
tegen 2018 een bemande landing op Mars voorzien.
De heer Keshe heeft parallel zijn onderzoek verder uitgevoerd en de ontwikkelingen zijn van dien aard dat hij
vandaag durft aan te kondigen dat de mens in 2018 de planeet Mars zal kunnen bezoeken.
Maar naast het ruimtevaart programma, heeft de heer Keshe zijn technologie ook gericht op het ‘plaatselijke’
vervoer. Om systemen te bouwen waarin zijn systeem werd ingebouwd, waardoor het gewicht van de
voertuigen tot 200 kg massa wordt beperkt, wat een serieuze besparing zal zijn in het verbruik van welke
brandstoffen dan ook. En later zouden dan wagens zonder wielen geïntroduceerd worden om de chauffeurs
progressief aan het nieuwe concept te laten wennen. Deze technologie zal ook geïntroduceerd worden bij
het openbaar vervoer, waar treinen, trams en metrostellen zich zouden kunnen verplaatsen zonder spoor of
vermogenleidingen.
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Het gebruik van deze technologie binnen de gezondheidszorg
De Keshe Foundation heeft de sterke overtuiging dat voor lange termijn ruimtereizen in de toekomst de
ruimtevaartschepen niet alle soorten medicijnen kunnen meenemen voor elke situatie. Als een hele lading
medicijnen zal moeten worden meegenomen, dan zal er ook een heel team van artsen gespecialiseerd in
allerlei types van ziekten aan boord van deze ruimtevaartschepen aanwezig moeten zijn om te kunnen
optreden wanneer iets voorvalt.
De ruimtevaartschepen zullen dus meer artsen tellen dan het aantal initieel voorziene ruimtevaarders. Al
deze mensen moeten tijdens de lange ruimtereis gevoed worden en de nodige zuurstof krijgen om te kunnen
overleven. Tevens dienen er grotere brandstofreserves voorzien te worden om dit alles te vervoeren. Dit
zorgt voor een buitensporige kostprijs en uiteindelijk zijn alle risico’s van ziekte nog niet uitgesloten, omdat
bepaalde virussen of bacteriën nog niet gekend zijn.
Daarom heeft de Keshe Foundation een programma opgezet om systemen te ontwikkelen, te produceren en
te testen voor het herstel van alle kwalen door middel van een gemeenschappelijk systeem, een systeem
dat op een vergelijkbare manier werkt als de werking van het menselijke lichaam. Dit systeem zou dan in de
toekomst gebruikt kunnen worden aan boord van deze ruimteschepen. Astronauten die bij voorbeeld in
coma geraken kunnen met behulp van dit systeem weer ontwaken, anderen kunnen herstellen van
eventuele kankers of van epileptische aanvallen en andere kwalen. Voor meer diepgaande uitleg kunt u het
Health gedeelte van de Keshe-website HIER raadplegen.
Zodra een aandoening gediagnosticeerd wordt, kunnen deze systemen het lichaam van de mens stimuleren
om de zieke of beschadigde lichaamscellen en organen terug in hun gezonde staat te brengen. In plaats van
de huidige techniek van medicijnen te gebruiken, waarbij allerhande bijwerkingen kunnen optreden, wordt
hier dus het lichaam aangezet om terug naar zijn originele staat te gaan.
De Keshe Foundation heeft nu systemen opgezet die het lichaam kunnen bijsturen door water te drinken of
lucht te ademen die door deze systemen heen stromen. Water en lucht worden hier gebruikt als
vervoermedia van plasma magnetische (nucleaire) informatie die processen in het lichaam op gang brengen
waardoor de evolutie van deze ziekten en andere kwalen omgekeerd kan worden en het lichaam terug naar
zijn initiële staat brengt.
Elektroplasma veld
Om dit te begrijpen moet men beseffen dat het lichaam één groot elektroplasma veld is zoals de hele
kosmos en het geheel aan sterrenstelsels en sterren. Om het gemakkelijker te begrijpen moet men eventjes
kijken naar de atomen en hun valentie (aantal elektronen). Atomen en elektronen zijn dus micro elektronica
elementen door hun magnetische velden.
Door de juiste magnetische posities weer in te brengen, kunnen cellen zich herstellen. De magnetische
plasma velden van de toestellen zijn onveranderlijk, maar de magnetische plasmavelden van het lichaam
zijn wel te veranderen. Het lichaam wordt hierdoor aangespoord zich terug in haar initiële staat te zetten,
een situatie van balans, waardoor de ziekte vanzelf verdwijnt.
Testen bij vele vrijwilligers hebben duidelijk aangetoond dat tot op heden geen enkel neveneffect of
mislukking werd vastgesteld. Kwalen als Multiple Sclerose (zie illustratie), Fibromyalgia, epilepsie, diverse
kankers, zeer uitzonderlijke ziekten, enz. werden met succes definitief ongedaan gemaakt.
Multiple Sclerose
In tegenstelling met wat tot op heden als reden werd aangegeven bij M.S. (zie figuur hieronder), vergaat het
omhulsel van de zenuwcel, het zogenaamde myeline niet, maar is de fysieke eigenschap ervan als isolator
veranderd in een geleidende cel.
Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam haar eigen gezonde cellen aanvalt.
Met andere woorden, de zenuwcel die geïsoleerd moet worden om de informatiestromen binnen de
zenuwcel te houden, begint te lekken zoals een elektriciteitskabel die verliesstromen heeft omdat de isolatie
niet meer isoleert, maar doorlaat.
Mocht de myeline vergaan, zoals vandaag wordt beweerd, dan moeten er stervende cellen vastgesteld
worden (het spreekwoordelijke gangreen), wat uiteraard niet het geval is. De myeline is dus niet aan het
vergaan, maar verliest haar isolatie-eigenschappen waardoor de signalen verloren gaan en de spieren hun
bevelen niet meer doorkrijgen. Daarbij komt dat na zekere tijd de hersenen de boodschap doorkrijgen dat
deze zenuwcellen geen spieren meer aansturen en de hersenen gaan geen signalen meer doorsturen naar
iets dat niet meer bestaat.
Door de verliesstromen verbruikt de patiënt enorm veel energie, waardoor het bekende beeld van
vermoeidheid naar voren treedt. Mensen met MS zijn heel snel moe omdat ze veel meer energie verbruiken
dan nodig is. Wanneer het energieverbruik zo hoog is geworden dat het lichaam niet meer de energie kan
opbrengen om dit alles te voeden, is sterven onvermijdelijk.
Gezonde en aangetaste zenuwcellen bij MS
Patiënten waarvan de longen door M.S. zijn aangetast, beseffen dat het einde nabij is, want als de longen
niet meer functioneren, dan kan de patiënt ook niet meer ademen.
Dankzij de systemen die Mehran Keshe heeft ontwikkeld, op basis van zijn kennis van de plasma
magnetische velden, kan hij het lichaam de signalen doorgeven die de fysieke eigenschappen van de cellen
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bijstuurt. Het lichaam bijgestuurd door de boodschappen in het water of de lucht dat de patiënt moet
innemen via deze systemen, geeft de myeline de opdracht om zijn isolerende rol opnieuw waar te nemen,
waardoor de zenuwcellen opnieuw normaal kunnen functioneren en de hersenen herkennen opnieuw de
tijdelijk ‘ontbrekende’ spieren.
De reset van de situatie is permanent, want de foute informatie in het lichaam is volledig gewist en
vervangen door de juiste informatie. Alle patiënten met MS die zich hebben aangemeld zijn met succes
geholpen. Er zijn ook mensen met succes uit coma gehaald, daar waar specialisten en chirurgen een
duidelijke diagnose gesteld hebben dat het lichaam hersendood was (Glasgow level 3).
Een dame van 79 (en de moeder van de auteur van dit artikel), die al meer dan 20 jaar met een
onbeweegbare wervelkolom vastzat en die haar nekwervels ook niet meer konden bewegen, is na enkele
weken een halve centimeter gegroeid doordat de wervelschijven zijn gaan opzwellen. Hierdoor werden de
ruggenwervels uit elkaar geduwd en kreeg zij opnieuw 100% haar mobiliteit terug. Dit is natuurlijk geen
pijnloos proces, zoals je je zult kunnen voorstellen. De zenuwen die al jaren gekneld zaten, konden zich
opnieuw gaan ontspannen en hun opgebouwde krampachtigheid loslaten. Maar de Mehran Keshe voorziet
in zijn systemen ook in een boodschap die deze pijnen verlicht.
het menselijk lichaam
Bij een persoon met een overdreven kalkafzetting werd de verkeerde ‘informatie’ gewist en kreeg het
lichaam de boodschap zich te resetten, waardoor de door de jaren heen afgezette kalk op de gewrichten
begon te verdwijnen en de persoon zijn vingers en ledematen opnieuw normaal kon gebruiken.
Bij een dame uit Groot-Brittannië met een zeer uitzonderlijke ziekte ( er waren maar 14 gevallen over de hele
wereld bekend, waaronder haar broer die op 45-jarige leeftijd hieraan overleden is) werd vastgesteld dat
haar lichaam enorm veel fosfor produceerde welke vervolgens werd omgezet tot kalk dat zich overal begon
af te zetten, in het spierweefsel, in de bloedbanen, enz…
De doorbloeding van het lichaam kwam alsmaar meer in het gedrang en de aders en slagaders in de benen
van de dame werden enkele jaren geleden vervangen door synthetische buizen. Deze waren opnieuw vol
geslibd en er trad al gangreen op in de tenen doordat er geen doorbloeding meer was.
In de gespecialiseerde kliniek in Groot-Brittannië was al voorzien dat de dame eerst haar eerste been en
vervolgens haar tweede been zou worden afgezet. De dame die haar einde zag naderen heeft toen ook
afscheid genomen van haar man omdat ze niet wenste dat het laatste beeld dat hij van haar zou hebben dat
was van een totaal verminkt iemand. Ze is naar België gekomen omdat men daar minder drastisch zou
ingrijpen en men meer progressief tewerk zou gaan. De bedoeling was om een grote teen af te zetten en te
zien hoe de wonde heelde. Tijdens de operatie kon de chirurg vaststellen dat er vloeibare kalk in plaats van
bloed uit de aders en spierweefsel stroomde, een indicatie die niets aan de verbeelding overliet en men
overwoog al om de voet af te zetten, zoniet het been tot boven de knie. Toen bood Mehran Keshe bood zijn
diensten aan. Het resultaat is dat deze dame, die in rolstoel als één hoopje triestige ellende was
overgevlogen, haar man na 10 weken verblijf in België heeft opgebeld om hem uit te nodigen zich bij haar te
voegen. Twee weken later vertrokken zij beiden huiswaarts, gebruik makend van de overzetboot. De rolstoel
en de krukken heeft ze in België achtergelaten. Het lichaam functioneert normaal na veertig jaren van veel
leed. De teen die werd afgezet is momenteel terug aan het bijgroeien dankzij de technologie van de heer
Keshe. Beelden vertellen meer dan woorden zoals u kunt vaststellen tussen beide foto’s.
De eerste foto werd genomen één week na de operatie, de tweede één maand later. Na één maand is de
teen 3mm bijgegroeid, wat werd vastgesteld door de chirurg en van fantoompijnen was er geen sprake. Een
week later kreeg Mehran een telefoontje uit Groot-Brittannië. De dame die hij net had geholpen deed nu
haar beklag dat haar man er niets van terecht brengt in het huishouden.
Ze vertelde Mehran Keshe dat ze inmiddels het huis een grote poetsbeurt heeft gegeven dat ze ook de
vensters zelf heeft gewassen. Stel je voor: een dame die met de moed der wanhoop en met een zeer zware
depressie naar België was afgereisd, zit nu haar beklag te doen omdat haar man het huishouden niet naar
behoren doet..! Als dat geen prachtig bewijs is, wat er met deze technologie allemaal mogelijk is?
Een ander voorbeeld van wat deze technologie de mensheid kan aanbieden. Eind mei 2011 werd de
behandeling bij een blind geboren meisje van 13 uit het Midden-Oosten gestart. De behandeling wordt
voortgezet door chirurgen en specialisten van het betreffende land. Eén maand later, op datum van 26 juni
krijgt Mehran een telefoontje uit het Midden-Oosten met de boodschap dat het meisje begint vormen te zien
en dat ze een verschil kan maken tussen de kleuren blauw, groen en rood…
Mehran Keshe zou zomaar die Nikola Tesla of de Thomas Edison van deze tijd kunnen zijn. Maar het is aan
JOU om zijn vindingen te omarmen en er naar te vragen. Zo simpel als het werkt met ‘normale producten’ in
onze maatschappij, zo werkt het ook met zijn vindingen.
Noodhulppakket voor rampgebieden
Deze nieuwe technologie biedt nog een tal van andere mogelijkheden, maar de opsomming en de
beschrijving ervan zouden ons te ver drijven. Nog twee korte beschreven voorbeelden die heel wat mensen
zouden moeten aanspreken is onder meer het noodhulppakket voor rampgebieden.
Het Rode Kruis hoeft geen tenten en voedsel meer aan te kopen, want met de Keshe Oasis Unit heeft men
alles in één pakket: het magnetische veld van de kern zorgt voor een onzichtbare afscherming, met andere

Nieuwsbrief nr. 141 – 10 december 2011 - pag. 101

woorden er zijn geen tenten meer nodig; het systeem voorziet de aanmaak van voedsel en water zo uit de
lucht aangemaakt (in de lucht bevinden zich de atomen H, C, O en N – waterstof, koolstof (CO2), zuurstof en
stikstof. Dit zijn de elementen die de basis vormen voor water, aminozuren en suikers. De Keshetechnologie laat de aanmaak van vloeibaar voedsel toe. En tot slot, aangezien het systeem ook energie
produceert, is er verwarming voorzien voor koude nachten. Momenteel loopt er internationaal (7 locaties)
een onderzoek met zaden van diverse gewassen. Elke onderzoeker doet de test met een referentie
programma waarbij de evolutie van het kiemen en opgroeien parallel wordt gevolgd tussen niet behandelde
en met Keshe technologie behandelde zaden. Eén van de onderzoekers maakte melding dat tijdens zijn
afwezigheid (een week van huis) zijn vrouw hem via de telefoon vertelde dat de zaden zonder technologie
normaal evolueerden, maar dat die andere zaden voor een ware wildernis zorgden. Wat u nog meer tot de
verbeelding moet aanspreken is dat de gewassen die behandeld zijn met de Keshe-technologie, geen
wortels nodig hebben, want ze halen alle water en voedsel uit de lucht en ze zijn temperatuur bestendig, met
andere woorden, ze verdragen vrieskou en woestijntemperaturen zonder problemen!
De Keshe Foundation heeft de volgende gedragsregels:
5% Van het gegenereerde inkomen zal maximaal gespendeerd worden aan administratie en uitgaven,
de resterende 95% wordt evenredig verdeeld in vijf delen:
19% voor verder Onderzoek en Ontwikkeling,
19% als fonds voor de opleiding, wereldwijd,
19% als onmiddellijke ondersteuning voor hulpbehoevenden,
19% voor wereldvrede en omgeving,
19% voor wereld godsdiensten en vereniging.
***
Mehran Keshe is ook te horen op de website van Red Ice Radio die hem zelfs tweemaal geïnterviewd heeft.
En voor meer informatie: KesheFoundation.com of per e-mail: info@keshfoundation.com. Mocht je een
voordracht willen organiseren, waarbij de heer Keshe komt spreken (voertaal Engels) dan kun je terecht bij:
luc.vervliet@keshefoudation.com
Mehran Tavakoli Keshe is auteur van de volgende 2 boeken, die beiden ook via de website
keshefoundation.com te bestellen zijn:

‘The Universal Order of Creation of Matters’ en

‘The Structure of the Light’.
Tot slot, last but not least: over de auteur van dit artikel..
Dit artikel, dat ook in het 100ste nummer van Frontier Magazine verscheen, werd met zorg opgesteld door
Luc Vervliet. Hij is ook auteur van het boek ’9/11-2012 – Operatie Genocide’.
Van oorsprong is Luc elektro-technisch ingenieur, mechanisch en scheikundig ingenieur. Daarnaast heeft hij
ook een Mastersdegree in moleculaire biologie, biofysica en biochemie. Naast deze opleidingen heeft hij ook
een uitgesproken interesse voor geschiedenis, aardrijkskunde, cultuurkennis, esoterie, enz..
Door zijn brede kennis is hij in staat om heel wat zaken te begrijpen en te doorzien, zeker wanneer er bedrog
gepleegd wordt. Voor Luc Vervliet is waarheidsvinding een zoektocht in het labyrint van valse waarheden en
bedrog. De ‘ware waarheid’ zoeken getuigt van verantwoordelijkheidszin.
Luc Vervliet: “Wie de waarheid interpreteert naar zijn eigen hand, verwerpt elke verantwoordelijkheidszin.
Tegenover zichzelf en tegenover anderen.”
Gerelateerde artikelen:
1. Steve Rother over de ‘Magnetosfeer’..
2. Hoe komt de NWO uit ons systeem..?
3. Bewijs: Informatie over Vrije Energie wordt geweldadig onderdrukt!
4. Kunnen kleine deeltjes zulke grote gevolgen hebben? (O.a. 9/11!)
5. Food & Drug Administration (FDA) blijkt corrupt!
6. Christus, het licht (lezersbrief)
7. Sceptici: koude fusie-reactor werkt!!
Originele artikel: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-revolutie-van-mehran-keshe/
Keshe 1 intro and gravity - embedded by Embedded Video - YouTube Direkt. Hier de andere delen:
http://www.youtube.com/watch?v=jRc9GLp6-go, http://www.youtube.com/watch?v=oW_THlif1w
http://www.youtube.com/watch?v=Y-qLy7SrL04, http://www.youtube.com/watch?v=mbVds7mtzbM
(Het tweede uur van deze radio uitzending is gewijd aan Luc Vervliet & Mehran Tavakoli Keshe)
Frontier Radio – 15 september 2011
http://www.argusoog.org/2011/09/frontier-radio-15-september-2011/
Gezond en Wel – 13 november 2011 Met als gast: Mehran Keshe, Nuclear engineer
http://www.argusoog.org/2011/11/gezond-en-wel-13-november-2011/
P.S.: De afbeeldingen laten zich niet kopiëren, daarom geheel verwijderd. Zie website:
http://hetuurvandewaarheid.info/2011/12/05/de-revolutie-van-mehran-keshe/ en
http://www.keshefoundation.com/nl/
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Instortend schaduwbankierssysteem dreigt eurozone de nekslag te geven
Uit het archief, maar helaas erg toepasselijk.
Het recente omvallen van het Amerikaanse MF Global blijkt
een kettingreactie in het wereldwijde systeem van
schaduwbankieren teweeg gebracht te hebben, die volgens
financiële analisten van het internationale persbureau Reuters
een 'apocalyptisch' bankroet van de hele eurozone dreigt te
veroorzaken en daarmee het instorten van het complete
wereldwijde financiële systeem. De belangrijkste oorzaken: het
ontbreken van voldoende regulering om ongebreideld
speculeren tegen te gaan en de keuzes van onze politici, die
ten koste van alle door de bevolking opgebouwde welvaart het
falende bankensysteem met belastinggeld overeind proberen te houden.
Onderpand voor slechts 25% financiële assets
De kern van het probleem dat nu begint te ontploffen is gelegen in het her-hypothekeren van financiële
assets (bezittingen / tegoeden). Omdat hier in Groot Brittannië geen enkele limiet aan verbonden is, hebben
alle grote banken en andere financiële spelers kantoren in 'The City' (Londen), vanwaar deze naar hartenlust
dezelfde assets keer op keer gebruiken voor nieuwe financiële transacties. Het is alsof u niet één of twee,
maar vijf of tien hypotheken op uw huis afsluit, terwijl de waarde van dat huis hetzelfde blijft. Ondertussen
gebruikt u die hypotheken voor de aankoop van bijvoorbeeld andere huizen, of u gaat ermee beleggen of
investeren. En dat allemaal met hetzelfde onderpand, dat éne huis.
Een particulier kan zoiets onmogelijk voor elkaar krijgen, want voor hem hanteren de banken en overheden
strakke regels. De banken, voor wie dat soort regels niet of nauwelijks bestaan -vooral niet in Londen-, lukt
dit echter wél, en daarmee zijn gigantische bedragen gemoeid. Zo bestond volgens het IMF al in 2007 de
helft van het Amerikaanse schaduwbankierssysteem (= de assets die de banken niet op hun balansen
hoeven te zetten) uit dit soort her-hypothekeringen, die een waarde van zo'n 4 biljoen dollar
vertegenwoordigden. Naar schatting is de waarde van de originele onderpanden die de banken voor deze
transacties gebruiken hooguit 25%. Dat betekent dat de Amerikaanse banken voor 3 biljoen dollar geen
enkel onderpand hebben. Banken in de eurozone zitten in hetzelfde schuitje. De problemen van de
Europese banken zijn inmiddels zó acuut geworden, dat de ECB inmiddels overweegt om de criteria voor
leningen aan de banken te versoepelen, in een poging de vastgelopen geldmarkt weer op gang te krijgen en
te zorgen dat de banken weer geld gaan uitlenen, zodat de economie aan de gang kan worden gehouden.
Ook een renteverlaging zit volgens ECB officials in de planning.
Kettingreactie door schaduwbankierssysteem
Omdat her-hypothekerings transacties niet op de balansen van de banken hoeven te worden gezet, bestaat
er nauwelijks toezicht op. Hierdoor kan hetzelfde onderpand door meerdere banken worden gebruikt om hun
financiële status weer te geven. Het behoeft weinig uitleg dat dit enorme risico's met zich meebrengt, want
als één van deze banken in de problemen komt en/of omvalt, dreigt er een kettingreactie te ontstaan die de
andere banken -die hetzelfde onderpand hebben gebruikt- meesleurt.
Zoals we al zagen worden deze transacties volgens het IMF door slechts 25% kapitaal gedekt. Dat houdt in
dat de banken gigantische bedragen aan financiële bezittingen hebben die in werkelijkheid uit enkel lucht
bestaan. Voor alleen al de Amerikaanse megabanken JP Morgan en Morgan Stanley bedragen de herhypothekeringen gezamenlijk bijna 1 biljoen dollar. Het totale schaduwbankierssysteem in de VS heeft een
waarde van inmiddels 15 biljoen dollar, wat betekent dat als één belangrijke speler omvalt er een financiële
instorting dreigt die de crisis van 2008 en ook de huidige schuldencrisis volledig in de schaduw zal stellen.
De analisten van Reuters stellen dan ook dat 'de omvang en hoogte van her-hypothekeringen een
beangstigende alternatieve hypothese voor de huidige liquiditeitscrisis bij de banken suggereert, reden
waarom regelgevers over de hele wereld besloten hebben om tussenbeide te komen en de markten
overeind te houden.'
'Apocalyptisch' bankroet eurozone
Daar waar bijna iedereen zich tot nu toe vooral zorgen maakte dat het bankroet van één of meer landen van
de eurozone zou leiden tot enorme verliezen voor de banken -die veel Europese staatsschulden hebben
opgekocht-, blijken her-hypothekeringen een nog groter gevaar te zijn. 'Gezien het feit dat her-hypothekering
de financiële impact van eurozone obligaties minstens verviervoudigd heeft, zou een staatsbankroet in de
eurozone apocalyptisch kunnen zijn,' waarschuwt Reuters.
Ook Amerikaanse banken dreigen dan het slachtoffer te worden, want die hebben volgens de BIS bank in
Basel $ 181 miljard aan Griekse, Ierse, Italiaanse, Portugese en Spaanse staatsschulden opgekocht. 'Als we
dan rekening houden met off-balance transacties zoals her-hypothekeringen... wordt het plaatje
angstwekkend,' concludeert het persbureau.
Het komt er op neer dat de banken ons opnieuw een rad voor de ogen hebben gedraaid. Daar waar ze
deden voorkomen dat de problemen vooral gelegen waren in hun traditionele financiële verplichtingen (zoals
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hun blootstelling aan de Zuid Europese staatsschulden), blijkt de werkelijke ellende voort te komen uit hun
schaduwbankierssysteem. Het instorten van de zwakste schakel van dit systeem zal daarom een
kettingreactie veroorzaken die uiteindelijk zelfs de sterkste en grootste spelers zal verpletteren.
Dodelijke tsunami op komst
Wat er dan zal gebeuren valt nog het beste te vergelijken met een lawine, waar één sneeuwvlokje een
dodelijke tsunami kan veroorzaken die alles op zijn pad vernietigt. Alleen gaat het niet om sneeuw, maar om
het gezamenlijke effect van biljoenen en biljoenen dollars en euro's, die alle banken tegelijkertijd zullen doen
instorten en de ontwikkelde wereld en de daaraan gekoppelde sociale voorzieningen volledig zullen
wegvagen. De Duitse Bundesbank lijkt inmiddels in de gaten te hebben dat met het omvallen van MF Global
het sneeuwvlokje is gevallen, en bereidt in alle stilte maatregelen voor om zich razendsnel uit de voeten te
maken als de lawine eenmaal onstuitbaar naar beneden dondert. Of de Duitsers nog op tijd zijn is echter
maar de vraag, maar ze ondernemen in ieder geval een poging om te ontsnappen.
Voor alle andere centrale banken in de eurozone -en kort daarna de hele wereld- zal de betonnen muur
waar we nu op afstormen even plotseling als fataal uit de door de commerciële banken gecreëerde mist
opdoemen. En dat allemaal dankzij ongebreidelde hebzucht, slapende, omgekochte en corrupte wet- en
regelgevers en overheden die de banken feitelijk carte blanche hebben om onvoorstelbare financiële risico's
te nemen, die nu worden afgewenteld op de belastingbetalers. De gevolgen hiervan zullen even permanent
als verschrikkelijk zijn. (1)
Xander - (1) Zero Hedge

Mysterieuze markeringen onder Jeruzalem stellen archeologen voor raadsel
december 08, 2011By: silviavideler
Mysterieuze gravures in steen die duizenden jaren geleden zijn aangebracht en
die recentelijk zijn ontdekt gedurende opgravingen onder Jeruzalem stellen
archeologen voor een raadsel.
Israëlische onderzoekers hebben een complex vol kamers blootgelegd dat is
uitgehouwen in rots onder het oudste gedeelte van de stad.
In de kalkstenen vloer van één van de kamers zijn drie V-vormige markeringen
gevonden van vijf centimeter diep en 50 centimeter lang. Er zijn geen
aanwijzingen aangetroffen die duidelijk maken door wie of met welk doel ze zijn
gemaakt. De archeologen weten zo weinig dat ze zelfs nog geen mogelijk theorie hebben kunnen bedenken,
aldus Eli Shukron van de Israëlische Dienst voor Oudheden.
Stad van David
“De markeringen zijn zeer vreemd en erg intrigerend,” zei Shukron. “Ik heb nog nooit zoiets gezien.” De
vormen zijn aangetroffen bij een vindplaats die bekend staad als de Stad van David, een politiek gevoelige
opgraving omdat Israëlische archeologen gefinancierd door een joodse groepering opgravingen verrichten
onder de Palestijnse buurt Silwan in Oost-Jeruzalem. De kamers zijn ontdekt toen men bezig was de muren
rond de enige natuurlijke waterbron van oude stad, de Gihonbron, op te graven. Op de vindplaats is nog
tenminste één andere oude markering aangetroffen. Een 100 jaar oude kaart van een expeditie onder leiding
van de Britse ontdekkingsreiziger Montague Parker, die tussen 1909 en 1911 zocht naar verloren schatten
van de joodse tempel in Jeruzalem, bevat ook een V-vorm in een ondergronds kanaal niet ver van de
vindplaats. Moderne archeologen hebben in dat gebied nog geen opgravingen verricht.
Juda
Aan de hand van scherven keramiek kunnen archeologen zeggen dat de kamers rond 800 v.Chr. voor het
laatst zijn gebruikt. Het is echter onduidelijk of ze zijn gebouwd ten tijde van het koninkrijk Juda of eeuwen
daarvoor door de Canaänieten. Er is nog een andere unieke vondst gedaan in een kamer, namelijk iets wat
lijkt op een moderne grafsteen. Dergelijke stenen werden in het oude Midden-Oosten gebruikt voor rituelen
of om voorouders te herdenken. Mogelijk is het een overblijfsel van de ‘heidense godsdiensten’ die de
Israëlische profeten probeerden uit te roeien. Het is voor het eerst dat een dergelijke steen intact is
gevonden ten tijde van opgravingen in Jeruzalem.
Hiërogliefen
Op de Facebookpagina van de Stad van David werd een foto van de opgraving geplaatst zodat mensen
suggesties konden aandragen. Sommigen dachten aan een systeem met houten panelen waar een
voorwerp in werd bewaard, anderen aan vormen waar gesmolten metaal in werd gegoten en weer anderen
dachten aan oude Hebreeuwse of Egyptische hiërogliefen. Oost-Jeruzalem werd in 1967 ingenomen door
Israël. De opgravingen worden gefinancierd door Elad, een organisatie die joodse families naar dit gedeelte
van de stad helpt verhuizen in een poging om opdeling als gevolg van vredesbesprekingen te voorkomen.
Veel Palestijnse maar ook enkele Israëlische archeologen bekritiseren de opgravingen.
Bron: Yahoo.com / www.niburu.nl
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