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Steeds meer Wall Street bankiers minister in Europa
door een van onze correspondenten op dec.24, 2011
Goldman Sachs en Lehman Brothers. Het is bekend en bewezen dat frauduleus
handelen van de Wall Street bankiers er de oorzaak van is dat de financiële wereld
aan de rand van de afgrond is gebracht. Gezien de enorme omvang van deze fraude
zouden de bankiers zware gevangenisstraffen hebben moet krijgen. Geen van deze
bankiers is echter strafrechtelijk vervolgd en zijn gewoon in functie gebleven. Wel zijn
de belangrijkste banken veroordeeld tot het betalen van ‘hoge’ boetes. De Goldman
Sachs Bank, als een van de belangrijkste veroorzakers van de kredietcrisis, is
veroordeeld tot het betalen een half miljard dollar boete en de grootste verzekeringsbank ter wereld, de
American International Group (AIG), moest driekwart miljard boete betalen. Deze megaboetes staan echter
niet in verhouding met hetgeen ze verdiend hebben aan hun frauduleuze handelingen. Ook de zakenbank
Lehman Brothers heeft volop meegedaan met het frauduleuze spel, maar kon niet meer beboet worden
omdat zij failliet gingen. De toenmalige Amerikaanse minister van financiën, Henry Paulson (voormalig CEO
van Goldman Sachs), weigerde deze bank te redden van de ondergang. Er gaan hardnekkige geruchten dat
deze weigering te maken heeft met het feit dat Lehman Brothers, in de tijd dat Paulson CEO was bij
Goldman Sachs, hem een paar geintjes heeft geflikt waar hij nog steeds heel kwaad over was. Dat hij door
dit faillissement de hele wereldeconomie liet instorten deerde hem kennelijk niet. Ook bankiers zijn tenslotte
maar ‘gewone’ mensen. Momenteel is er verder onderzoek gaande naar vermeende fraude die gepleegd
zou zijn door 10 grote Wall Street banken waaronder JP Morgan en de Bank of America.
Veroorzakers crisis nu op Europese ministersposten
In plaats van de verantwoordelijken voor de financiële en schuldencrisis voor het gerecht te slepen en te
veroordelen voor hun wandaden, wordt de top van deze ‘witteboordenclub’ momenteel beloond met hoge
posten in een aantal Europese landen. Zo was Mario Monti, de huidige Minister President van Italië,
jarenlang adviseur van de Goldman Sachs bank en in die hoedanigheid volledig op de hoogte van de
werkwijze van deze bank. Toen Silvio Berlusconi het veld moest ruimen werd hij aangewezen als zijn
opvolger met de opdracht om de grootste bezuinigingsoperatie ooit in Italië vorm te geven. De huidige
Minister President van Griekenland, Lucas Papademos, heeft samen met de Goldman Sachs bank de fraude
gepleegd die het mogelijk maakte dat Griekenland tot de eurozone kon worden toegelaten. De nieuwe
Minister van Financiën van Spanje is de 51-jarige Luis de Guindos en was vanaf 2004 tot aan het
faillissement hoofd van de investeringsbank van Lehman Brothers in Spanje. De huidige president van de
Europese Centrale Bank, Mario Draghi, was vice-president van de Goldman Sachs Bank in de tijd dat de
frauduleuze acties volop aan de gang waren. De benoemingen van deze figuren in de top van de Europese
Unie heeft bij geen enkele Europese leider voor protesten gezorgd, erger nog zij spreken hun waardering uit
over het feit dat deze mensen veel ervaring hadden opgedaan in de financiële sector. Met uitzondering van
KRO´s Brandpunt wordt en in de reguliere media over het algemeen gezwegen over deze achtergronden.
Lak aan democratische beginselen
Door hun instemming te betuigen met de benoeming van deze figuren laten de politici zien dat zij lak hebben
aan de Europese democratische beginselen en de kiezer. Met uitzondering van de Spaanse regering is geen
van allen democratisch gekozen, terwijl zij desastreuze maatregelen zullen gaan nemen waar de complete
Europese bevolking faliekant tegen is omdat zij de rekening krijgen gepresenteerd van de door de banken
veroorzaakte crisis. Ook het krampachtig in standhouden van de Euro als Europese munteenheid druist in
tegen de wens van de Europese kiezer. Deze demagogische opstelling van de Europese leiders duidt erop
dat zij heel andere plannen met Europa hebben dan de Europese kiezers. Dat hun dit een keer zal opbreken
schijnt men in Brussel niet te willen beseffen. De geschiedenis leert dat machthebbers die structureel tegen
de wens van de bevolking in blijven gaan, op den duur het onderspit zullen delven.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/12/steeds-meer-wall-street-bankiers-minister-in-europa/

Ex-minister Rusland waarschuwt voor revolutie
Bron / origineel: (c) www.depers.nl
De voormalige Russische minister van Financiën, Alexej Koedrin, heeft gezegd dat in
Rusland een nieuwe revolutie kan uitbreken als het Kremlin niet de dialoog met de
oppositie aangaat. Koedrin hield zaterdag een toespraak tijdens een betoging in Moskou
tegen de regering van premier Vladimir Poetin.
De betogers in Moskou en in andere steden in Rusland keren zich tegen de
verkiezingsfraude die eerder deze maand zou zijn gepleegd om Poetins partij in het zadel
te houden. Koedrin werd in september gedwongen ontslag te nemen nadat hij kritiek had
geuit op president Dmitri Medvedev.
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Beatrix : kerst, het feest van licht in de duistermis
Nauwelijks bijgekomen van de traditionele en vaak verplichte eet- en
drinkpartij zaten wij wat lusteloos te zappen voor de TV , toen onze
aandacht getroken werd door, wat wij dachten dat het een zeer slechte tryout was van de komende oudjaars conference. Maar niets bleek minder
waar, want het bleek de kerstrede 2011 te zijn van de z.g. moeder des
vaderlands, die inmiddels via de autocue en zonder ook maar het gelaat te
vertrekken ons land confronteerde met een verhaal waar zelfs een Noord
Koreaanse regeringsleider het moeilijk mee zou hebben. Wij hebben even wat “highlights”er voor u uit
gehaald.
Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag
van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er in
paleisje Weltevree onrust bestaat over de dag van morgen. Hoogstens de momenteel wat tegenvallende
beurskoersen zouden enige rimpels op het voorhoofd van hare maje kunnen toveren.
Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. En
maar met een heel circus van vliegtuigen de wereld overvliegen om jurken, hoeden en bussen haarspray
naar diverse variëtè voorstellingen te brengen, inderdaad het is slecht verdeeld.
Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid.
Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en
ondermijnen gemeenschapszin.Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen
gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en
zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen
opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk
welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de
kwaliteit van de toekomst meetellen. Je moet je toch wel ver verheven voelen boven en minachting hebben
voor diegenen die je je landgenoten en burgers noemt. Met een kapitaal van vele miljarden, in de loop der
historie samengeroofd door vaak dubieuze acties en soms zelfs handelingen die indruisen tegen elke wet,
dit soort uitspraken te doen, getuigt van een totale wereld vreemdheid mede in stand gehouden door een
schaar meehuilende Haagse jakhalzen.
Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van
energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en
diensten te kunnen beïnvloeden. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf. Dus
zouden wij willen voorstellen, ga er eens iets aan doen. Nodig daklozen uit om te komen eten, bezoek
oudjes die ongetwijfeld juist met dez feestdagen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben en WAARVOOR
ZIJ HEBBEN GEWERKT, een woord dat niet in de vocabulaire van de familie von Amsberg voorkomt.
Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels en zullen de vluchtplannen
van deze familie tot in de perfectie geregeld wel ergens in de kluis liggen.
Mijn maag keert zich en dat komt niet door het overvloedige kerstmaal.
http://www.geennieuws.com/2011/12/beatrix-kerst-het-feest-van-licht-in-de-duistermis/

'Wereldeconomie in gevaar'
zondag 25 december 2011
PARIJS (AFN) - De wereldeconomie is in gevaar. Daarom moet Europa met één stem spreken en een beter
tijdschema opstellen om de schuldencrisis aan te pakken. Dat zei het hoofd van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF), Christine Lagarde in een interview met de krant Journal du Dimanche, dat zondag is
gepubliceerd. Volgens Lagarde zijn de afspraken die de Europese leiders op de top van begin december
hebben gemaakt niet gedetailleerd genoeg en tegelijkertijd te gecompliceerd. ,,Beleggers wachten op
duidelijkheid'', aldus de IMF-topvrouw. ,,Mooie principes maken weinig indruk.''
Ook de grote opkomende economieën, zoals Rusland, China en Brazilië, worden geraakt door de Europese
problemen. ,,Deze landen zullen lijden onder de instabiliteit'', denkt Lagarde.
Een belangrijk deel van het Europese probleem is dat in veel landen het protectionisme als een reflex de kop
opsteekt. Daardoor is het moeilijk om ,,internationale coalities te smeden''. Lagarde zei vorige week nog dat
de voorspelling van het IMF van een groei van 4 procent voor de wereldeconomie in 2012 mogelijk zal
worden verlaagd. Zij gaf toen geen indicatie voor een nieuwe verwachting.
http://www.belegger.nl/nieuws/2610130/wereldeconomie-in-gevaar.html
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14.000 Amerikaanse doden met betrekking tot Fukushima kernramp en meer
Naar schatting hebben 14.000 extra doden in de Verenigde
Staten betrekking tot de radioactieve uitval van de ramp met
de Fukushima kernreactoren in Japan, aldus een belangrijk
nieuw artikel in de december editie 2011 van het
International Journal of Health Services.Auteurs Joseph
Mangano en Janette Sherman houden er rekening mee dat
hun schatting van 14.000 extra Amerikaanse doden in de 14
weken na de Fukushima meltdowns vergelijkbaar is met de
16.500 extra doden in de 17 weken na de Tsjernobyl
kernramp in 1986. De stijging van de gerapporteerde sterfgevallen na Fukushima was het grootst onder
Amerikaanse baby's, jonger dan 1 jaar. De stijging van de kindersterfte in het voorjaar van 2010 tot 2011
was 1,8 procent, vergeleken met een daling van 8,37 procent in de 14 weken, die daar aan vooraf
gingen.Slechts 6 dagen na de rampzalige meltdowns in vier reactoren in Fukushima op 11 maart, ontdekten
wetenschappers dat giftige neerslag was aangekomen op de Amerikaanse kusten. Latere metingen door de
US Environmental Protection Agency (EPA) hebben radioactieve stralingsniveaus in de VS gevonden in de
lucht, melk en het water, honderden malen boven normaal! De hoogst waargenomen niveaus van jodium131 in neerslag in de Verenigde Staten waren als volgt (normaal = ca. 2 picocuries I-131 per liter
water):Boise, ID (390), Kansas City (200); Salt Lake City (190), Jacksonville, FL (150), Olympia, WA (125),
en Boston, MA (92).Epidemioloog Joseph Mangano zei: "Dit onderzoek naar Fukushima gevaren voor de
gezondheid is de eerste die wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het geeft aanleiding tot
bezorgdheid, en suggereert dat de gezondheid studies worden voortgezet, om de werkelijke impact van
Fukushima in en rond Japan en de hele wereld te begrijpen. Bevindingen zijn belangrijk voor de huidige
discussie om al dan niet nieuwe reactoren te bouwen, en hoe lang reeds verouderden te laten opereren."
Internist en toxicoloog Janette Sherman zei: "Op basis van ons voortdurende onderzoek kan het werkelijke
dodenaantal hier oplopen tot 18.000, met dood door griep en longontsteking, welke tot vijf maal hoger was in
de betreffende periode. Sterfgevallen zijn waargenomen in alle leeftijden, maar we blijven zien dat baby's het
hardst worden getroffen omdat hun weefsels snel vermenigvuldigen. Ze hebben een onontwikkeld
immuunsysteem, en de doses van radio-isotopen zijn voor hen verhoudingsgewijs groter dan voor
volwassenen."
Read more: 14,000 U.S. Deaths Tied to Fukushima Reactor Disaster Fallout
Ontmanteling kerncentrale Fukushima zal 40 jaar duren
Hln.be/hlnDebris From Japanese Tsunami Reaches Washington Coast A YEAR Sooner Then
Expected
http://www.youtube.com/watch?v=6UheJbxy8ow&feature=uploademail(Japan) Fukushima : Japan
Releases 40-year Nuke Plant Clean Up Plan
http://www.youtube.com/watch?v=S3PMO085Krs&feature=uploademailBron: Beforeitsnews.com - Vertaald:
MarionPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
USA: Monsanto’s gentech droogte resistente mais goedgekeurd
Bron / origineel: www.reuters.com
Genetisch gemanipuleerde en droogte bestendige mais van Monsanto
is goedgekeurd voor de teelt in de VS. Afgelopen donderdag gaf US
Department of Agriculture het groene licht.
US Department of Agriculture (USDA) keurde de GMO maissoort goed
na het bestuderen van milieu en risisco-evaluaties, publiekelijke
vragen en onderzoeksdata van Monsanto.
Mais is het meest verbouwde gewas in de VS en afgelopen jaar
teelden de boeren 37 miljoen hectare. In een petitie van 2009 verklaarde Monsanto dat 40% van de
opbrengst in de VS verloren gaat door de beperkte optimale vochtcondities.In een persmedeling verklaarde
Monsanto dat in 2012 gestart wordt met proefvelden in het Westen van de VS. Verschillende soorten,
bijvoorbeeld Genuity VT Triple PRO Corn en Genuity VT Double PRO Corn, zullen verder worden
gemodificieerd. De resultaten zullen in Monsanto’s commerciële strategie opgenomen worden.Monsanto’s
Hobart Beeghly verklaart dat de gemodifciëerde droogresistente mais is ontworpen om de boeren te helpen
om de droogte te weerstaan.De ontwikkeling van de droogte resistente maissoort maakte deel uit van een
samenwerking met het duitse chemieconcern BASF.Volgens Monsanto is juist het westen van de VS
gevoelig voor periodes met weinig regenval. De droogtes zijn vergelijkbaar met die in Europa, Africa en ZuidAmerica.By Charles Abbott
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Auteur: Peter Burger
Bron: Skepter 8(4), december 1994
Van Hitler tot Hoenderloo
De vele gedaanten van 'Het Getal van het Beest'
In hoofdstuk 13 van Openbaring, het laatste en raadselachtigste
boek van de Bijbel, ziet Johannes in een visioen twee monsters,
een 'beest uit de zee' en een 'beest uit de aarde'. Het beest uit de
aarde is te herkennen aan een getal: 666. Over de betekenis van
dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd.
'En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (Openb. 13:16-18)Het Beest uit de Aarde wordt van
oudsher geïdentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt. Waarom is
het Getal van het Beest een getal van een mens en waarom is dat getal 666? Aan die vragen is in de
bijna tweeduizend jaar die zijn verstreken sinds Johannes zijn visioenen zag op het eiland Patmos,
begrijpelijkerwijs veel tijd en vernuft gespendeerd.Het ligt voor de hand dat Johannes het getal 666
bedoelde als code voor een naam. Dat namen vercijferd kunnen worden door de letters te lezen als
getallen en die getallen bij elkaar op te tellen, lag voor Johannes en zijn tijdgenoten meer voor de
hand dan voor ons. De Israëlieten, Grieken en Romeinen gebruikten hun alfabet namelijk niet alleen
om te schrijven, maar ook om getallen te noteren. Ze konden daardoor elk getal als woord lezen en
omgekeerd.Johannes gebruikte dus een bekende methode, maar het valt te betwijfelen of zijn lezers
hebben begrepen op wie hij doelde. Het probleem is dat verschillende namen na omzetting in cijfers
hetzelfde getal kunnen opleveren. Daardoor circuleerden al in de tweede eeuw na Christus
verschillende oplossingen voor het raadsel uit Openbaring.Een van de populairste kandidaten voor
de positie van antichrist was keizer Nero. Elegant was deze oplossing niet. Om de gewenste
uitkomst te verkrijgen, moet Nero namelijk eerst op zijn Grieks als Neron worden geschreven; pas na
toevoeging van zijn keizerstitel en genoteerd in Hebreeuwse letters komt de som uit op 666:
N
R
O
N
K
S
R
50
200
6
50
100
60
200
In de 16de eeuw besteedden eminente wiskundigen kostbare dagen van hun leven aan de puzzel
van Johannes. Protestanten ontdekten dat de paus een 666-titel droeg, vicarius filii dei
('plaatsvervanger van de zoon Gods'). Uit deze woorden zijn de drie zessen te destilleren door de
letters die tevens een Romeins cijfer zijn bij elkaar op te tellen:VICarIVs fILII DeI =
(5+1+100+1+5) + (1+50+1+1) + (500+1) = 666Pausgetrouwe cijferaars sloegen terug door met een
ingewikkelde en dubieuze formule aan te tonen dat niet de paus, maar Martin Luther de antichrist in
eigen persoon was. Zo leverde zelfs de wiskunde haar bijdrage aan de godsdienststrijd.Ook nu, bijna
tweeduizend jaar nadat Johannes zijn profetieën op schrift stelde, kan het Getal van het Beest nog
angst aanjagen. Niet alleen namen, maar ook gebouwen, identiteitskaarten en nummerborden
kunnen het ongeluksgetal bevatten. We maken een korte wereldreis. De afgelopen jaren werden de
sinistere drie zessen op de volgende plaatsen aangetroffen:In de glazen piramide voor het Louvre,
die uit 666 platen glas zou bestaan. Dit bouwwerk, ontworpen door de Chinese architect Ming Pei en
voltooid in 1988, zou zich bovendien bevinden op een snijpunt van krachtlijnen en daardoor werken
als een katalysator voor kosmische energieën die de Parijse machthebbers beïnvloeden.Op Griekse
identiteitskaarten, wat voor duizenden Grieken reden was om in 1986 te demonstreren voor het
parlementsgebouw in Athene. Alle kaarten zouden beginnen met drie zessen.In de naam en het
adres van president Reagan, die voluit Ronald Wilson Reagan heet, drie namen van zes letters. Na
zijn presidentschap verhuisde Reagan naar Californië, 666 St. Cloud Drive. Reagan, niet de minst
bijgelovige president van de VS, liet zijn adres veranderen in 668 St. Cloud Drive.In Engelse
nummerborden die hun eigenaars niets dan ongeluk brachten. Een autobezitter doorstond een
aanval van een hondsdolle vos en 22 kamikazeduikvluchten van vogels. Een moordenaar werd naar
eigen zeggen tot zijn daad gedreven door het 666-nummerbord van zijn vrachtwagen. Wat er ook
van waar mag zijn: het Britse kentekenregistratiebureau geeft sinds 1990 geen 666-nummerborden
meer uit.In het merkteken dat stemmers bij het referendum in Zuid-Afrika in maart 1992 op hun hand
kregen om te voorkomen dat iemand meer dan eens zijn stem zou uitbrengen. Leden van de
Pinkstergemeente vermoedden in die veeg van een vloeistof die alleen zichtbaar was onder een
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ultraviolette lamp het Merkteken van het Beest.In de naam van computertycoon Bill Gates (voluit
William Henry Gates III), de baas van het Microsoftimperium. Vervang de letters van 'Bill Gates' door
ASCII-waarden en tel er drie bij op. De uitkomst is 666.Wat deze berichten gemeen hebben, is dat
het manifestaties zijn van wantrouwen in autoriteiten die mensen onpersoonlijk behandelen. Als
nummers. Het gaat in deze geruchten keer op keer om machtige, anonieme instanties, die
beschikken over alwetende computers en die identiteitsbewijzen, autopapieren en stemkaarten
uitreiken. Instanties die individuen machinaal verwerken. Een magische handeling brengt hun
gevreesde macht terug tot beter hanteerbare proporties: mensen die zichzelf als nummer behandeld
voelen, beroofd van hun naam en daarmee van hun identiteit, bezweren de boze macht door van
diens naam een nummer te maken. Het sterkste voorbeeld van deze angst voor de technodictatuur
is het verband tussen het Getal van het Beest en computers.StreepjescodeVolgens Openbaring 13
zal als het einde der tijden nadert niemand kunnen 'kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.' Welk merkteken is in de jaren '90 van de 20ste
eeuw onontbeerlijk voor iedereen die iets wil kopen of verkopen? Wat anders dan de streepjescode!
Streepjescodes werden in 1973 ingevoerd door Amerikaanse levensmiddelenzaken. In de jaren '80,
toen de codes ook in Nederland werden geïntroduceerd, zijn in Den Haag (en wellicht ook in andere
plaatsen) huis aan huis pamfletten verspreid die de burgerij waarschuwden voor dit nieuwe werktuig
van de duivel.Waar zit het Getal van het Beest in de streepjes? Het gerucht wil dat de 6 wordt
voorgesteld door twee dunne streepjes, en dat die in iedere streepjescode drie maal voorkomen: aan
het begin, in het midden en het eind. Ze zijn goed te herkennen omdat ze langer zijn dan de andere
streepjes.Die codes, aldus de gelovigen, maken deel uit van het duivelse meesterplan. Zij begrijpen
uit Openbaring en andere bijbelse voorspellingen dat de eindtijd gekenmerkt zal worden door een
groei naar grotere staatkundige eenheden, een steeds grotere economische eenwording, en
daardoor ook een steeds grotere concentratie van macht in de handen van een wereldregering.
Voortekenen daarvan zien ze in de Europese Eenwording en in de vervanging van klinkende munt
en knisperende bankbiljetten door plastic kaartjes en elektronisch geldverkeer.Dit gedachtegoed
stamt uit de VS, maar is ook te beluisteren in fundamentalistische kringen in Nederland, waar deze
denkbeelden bijvoorbeeld worden uitgedragen in de brochures van de Stichting Moria en de lezingen
van de heer Van Baaren.De hedendaagse Amerikaanse profeet Hal Lindsey schetst in Op weg naar
het einde der tijden (The 1980's Countdown to Armageddon, 1980) een ontwikkeling naar een
maatschappij waarin alleen nog elektronisch kan worden betaald. Uiteindelijk zal de wereldregering
zelfs geen genoegen meer nemen met credit cards. Om ieders identiteit vast te leggen, wordt in
onzichtbare inkt een nummer op de huid getatoeëerd dat alleen onder een bepaald licht leesbaar is een nummer dat de cijfers 666 bevat. Of is het al zover? Sommige Amerikaanse fundamentalisten
geloven dat computers stralen uitzenden die het getal bij gebruikers onzichtbaar op hun voorhoofd
branden. Van Baaren, een tot God gekomen vrijmetselaar die in tientallen brochures waarschuwt
voor de komende computerdictatuur, voorspelt dat iedereen gemerkt zal worden met 'een soort
sofinummer', misschien door het 'onderhuids instralen' van een microchip. Degenen die weigeren de
werelddictator te gehoorzamen, 'zullen worden uitgesloten van het sociaal en economisch verkeer.
Ja, mogelijk gedood worden.'Volgens een Amerikaans gerucht uit het begin van de jaren '80 ontving
een aantal AOW'ers een onbekend type cheque van de sociale dienst. Om de cheques te
verzilveren hadden deze bejaarden volgens de toelichting een identificatienummer nodig op hun
rechterhand of hun voorhoofd. Toen de sociale dienst hierover werd aangesproken, zeiden de
verantwoordelijke ambtenaren dat het een vergissing was: de cheques hadden nog niet verstuurd
mogen worden, ze zouden pas in de toekomst gebruikt worden. Om precies te zijn in 1984.De 666paranoia tiert ook in buitenkerkelijke kring. Eind 1994 werd ik gebeld door een medewerker van
Contact Network International, een organisatie die zich bezighoudt met het blootleggen van
samenzweringen (de Amerikaanse regering weet meer van UFO's dan ze loslaat; er bestaat een
middel tegen aids maar de farmaceutische industrie houdt het geheim; Hitler stond in directe
verbinding met occulte meesters in Tibet, et cetera; zie Skepter, december 1994 en maart 1995). De
complottendeskundige had twee belangrijke tips voor me: een van de grootste profiteurs van de
cashloze maatschappij is de plasticgeldorganisatie Visacard. Wat is het telefoonnummer van Visa?
020-6600600! En als ik nu nog niet overtuigd was, wist hij er nog een: stel A = 1 × 6, B = 2 × 6, C = 3
× 6 ... Z = 26 × 6, en pas deze sleutel toe op het woord computer: 18 + 90 + 78 + 96 + 126 + 120 +
30 + 108 = 666Ook in de fundamentalistische lunatic fringe is ontdekt dat het woord computer het
Getal van het Beest bevat. Zo'n uitkomst kan toch geen toeval zijn! Of wel? We namen de proef op
de som.In een film naar een andere bestseller van Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth ('De
planeet die aarde heette' - oplage meer dan 28 miljoen), komt een scène voor waarin computers de
namen van wereldleiders controleren: welke verbergt het duivelse getal? Op bescheiden schaal heb
ik ook zo'n experiment uitgevoerd. Jan Willem Nienhuys schreef daarvoor een computerprogramma
dat van elk gegeven woord kan checken of het Getal van het Beest erin verstopt zit. De resultaten
van de proef met deze 'Beestdetector' waren onthullend.Hitler was niet alleen de baarlijke duivel,
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maar ook een sadist en een idioot. De woorden bewijzen het, zoals we zien als we de sleutel:
A=100, B=101, C=102... toepassen. Hitler = 107 + 108 + 119 + 111 + 104 + 117 = 666, hij was een
sadist = 118 + 100 + 103 + 108 + 118 + 119 = 666, een idioot = 108 + 103 + 108 + 114 +114 + 119 =
666 en getikt geeft dezelfde uitkomst. Deze 'Hitler-sleutel' (A=100, B=101...) past echter ook op
bisschop Bomers van Haarlem, op de detective Sherlock Holmes, de schilder Ingres, de schrijvers
Joost van den Vondel, Isaac Bashevis Singer, Robert Graves en Gerard de Nerval, de
popmuzikanten John Lee Hooker en Alice Cooper en de wiskundigen Kaluza, Shanks en Kneser.
Omdat iedere letter minimaal 100 punten krijgt, kunnen alleen woorden van zes letters met deze
sleutel worden omgerekend tot 666.De computersleutel (A=6, B=12, C=18...) levert veel meer
treffers op. Veelbetekenende namen zijn die van Henry Kissinger, Hoffmann von Fallersleben
(dichter van 'Deutschland über Alles') en spellinghervormer Kollewijn. De meest omineuze
plaatsnamen die de Beestdetector vond, zijn Jeruzalem, Berchtesgaden (ooit hoofdkwartier van
Adolf H.) en Deutschland (van über Alles). Maar op de uitdraai verschenen ook Pietersen, Smulders,
Brinkgreve, Slauerhoff, Horatius, Confucius, Hoenderloo en Venezuela.Andere woorden die volgens
de computersleutel 666 opleveren zijn paragnost, amuletten, exorcisme, spiraaltje, kernenergie, en
zenuwgif - allemaal personen en zaken die ten minste volgens een deel van de Nederlandse
bevolking des duivels zijn. De woordkunstenaar A.J.S. Majoor attendeerde me na lezing van een
eerdere versie van dit artikel nog op ongelovige, duivelarij, seksclubs en - jawel! - getallenmagie.
Maar de rekensom komt ook op 666 uit bij de onschuldige woorden reukorgaan, wereldstad,
ooggetuige, koffiemolen, barokcantate, lantaarnpaal en kijkcijfers.De conclusie die uit dit telwerk kan
worden getrokken, is dat de identificatie van Hitler of computer met het Getal van het Beest het
overtuigendst is wanneer men de context niet kent. Wie weet dat de omrekenmethode arbitrair is en
de verzameling treffers omvangrijk, zal niet zo snel onder de indruk raken van de resultaten. Geloof
in deze getallenmagie is een van de uitingsvormen van ons talent om betekenis te zien in het
betekenisloze, om opzet te herkennen in willekeur. In werkelijkheid betekent het feit dat het woord
computer met een goocheltrucje veranderd kan worden in 666 niets meer dan het schitterende
toeval dat het spreekwoord 'de kip met de gouden eieren slachten' uit exact dezelfde letters gevormd
is als 'geheime code dekt duistere plannen' - een spreuk die als motto zou kunnen gelden voor al
deze occulte naspeuringen.Misschien denkt u dat de invloed van dergelijke hersenspinsels zó
marginaal is dat men zich daar als nuchter mens niets van hoeft aan te trekken. De
maatschappelijke impact van dit soort spielerei kan toch niet groter zijn dan die van een aflevering
van Cijfers en Letters? Was dat maar waar. Wat geloof in de macht van 666 kan aanrichten, blijkt uit
het geval van Procter & Gamble.Procter & Gamble is de producent van Pampers, Head & Shoulders,
Ariel, Vizir, Dash, Dreft, Oil of Olaz en andere huishoudproducten. Het Amerikaanse bedrijf is ook in
Nederland prominent aanwezig. Samen met concurrent Unilever was het in 1993 verantwoordelijk
voor tien seconden van elke minuut reclame op de Nederlandse televisie. P&G valt daardoor in de
categorie van machtige bestuurslichamen en ondoorzichtige internationale bedrijven die zoals
gezegd als een magneet werken op geruchten over duivelse machinaties achter de schermen.Het
logo van P&G bereikte in 1882 zijn definitieve vorm: een cirkel, met daarin dertien sterren en een
halvemaanvormig mansgezicht met een golvende baard. De sterren stonden voor de dertien oudste
staten van Amerika, het gezicht was puur decoratief. Honderd jaar later kostte dit handelsmerk het
bedrijf scheppen met geld.Het begon in 1979. Toen wisten bepaalde dominees het zeker: P&G was
eigendom van de Unification Church van de Koreaan Sun Myung Moon, de leider van de sekte van
de 'Moonies'. De maan in het logo bewees het. Dit gerucht ruimde een jaar later het veld voor een
verbeterde versie: de eigenaar van P&G had in een talkshow bekend dat hij een deel van de winst
aan de Satanskerk schonk en in ruil voor zijn huidige rijkdom zijn ziel had toegezegd aan de
duivel.Het bewijs prijkte alweer op de verpakking. De man in de maan was getooid met duivelse
ramshorens en wie de sterren op de juiste manier door lijnen verbond en de baardharen voor de
spiegel bekeek, zag duidelijk drie zessen. De handel in zeeppoeder, tandpasta en andere
reinigingsproducten was een bedrieglijke façade voor duistere praktijken.De bewoners van de Bible
Belt, het christelijke bolwerk in het zuiden van de VS, die het gerucht in groten getale omhelsden,
voeren daar natuurlijk wel bij: elke aanwijzing voor de werken van de duivel bewees dat zij het altijd
al bij het rechte eind hadden. Ze grepen de kans aan om Satan himself te dwarsbomen door geen
P&G-produkten meer in hun winkelwagentje te laden.Die boycot schijnt de verkoop van de
wasmiddelengigant nauwelijks gedrukt te hebben, maar de kosten van de publiciteitscampagne om
het gerucht te bestrijden waren aanzienlijk. In de topmaand juni 1982 ontving het bedrijf
vijftienduizend brieven en telefoontjes en waren er vijftien telefonistes in dienst om alle verontruste
christenen te woord te staan. Het gerucht werd verspreid vanaf de kansel, in kerkenbladen en met
pamfletten. En het was niet te stoppen, wat P&G ook deed. Het bedrijf verzekerde zich van de steun
van beroemde predikers als Billy Graham, die in open brieven verklaarden dat het gerucht
ongegrond was. P&G schreef 48.000 protestantse kerken aan. Maar toen bij wijze van spreken
iedere protestant een persoonlijke brief had ontvangen, begon het gerucht een nieuw leven - in
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katholieke kerken. P&G schakelde het beroemde detectivebureau Pinkerton in om de bron van de
geruchten te traceren. Ook dit bleek vergeefs, al heeft P&G inderdaad een aantal verspreiders voor
het gerecht gesleept, onder wie twee vertegenwoordigers van het concurrerende concern Amway. In
1991 werd een echtpaar uit Kansas dat het gerucht had verspreid veroordeeld tot het betalen van
75.000 dollar schadevergoeding.Ondanks de publiciteitscampagnes en de rechtszaken bleef het
gerucht telkens opnieuw opflakkeren. In 1985 besloot P&G daarom het duivelse logo niet langer op
produkten af te drukken. Zes jaar later ging het bedrijf nog een stap verder, door het logo te
veranderen: de krullen in de baard van de oude heer zijn nu gladgestreken. Bovendien zou het
beeldlogo in de meeste uitingen van het bedrijf vervangen worden door een logo-in-letters. Maar
zelfs deze maatregelen hebben het gerucht nog niet de genadeslag toegebracht - in 1994
circuleerde in Schotse kerken al weer een pamflet met de bekende beschuldigingen. De verleiding is
groot om te denken dat alleen goedgelovige volgelingen van Amerikaanse televisiedominees kunnen
vallen voor zo'n bizar gerucht als dat over het logo van Procter & Gamble. Wie de geruchten overziet
die in de afgelopen jaren commotie hebben veroorzaakt in Nederland, moet helaas vaststellen dat
dat niet zo is.Kinderen in gevaarHet P&G-gerucht heeft ook in Nederland gecirculeerd, maar
veroorzaakte daar door de geringe omvang en invloed van het orthodox-christelijke volksdeel weinig
opschudding. Pamfletten en ingezonden brieven riepen inwoners van Urk, Goeree-Overflakkee,
Gouda en Staphorst op tot een boycot van Dreft en Pampers, maar veel effect had dat niet. De
klantenservice van Procter & Gamble in Rotterdam telde driehonderd verontruste telefoontjes - niet
veel, vergeleken met de telefonische belegering die het Amerikaanse moederbedrijf doorstond.Toch
vallen ook Nederlanders van tijd tot tijd voor geruchten over verborgen symbolen. Een jaar of tien
geleden kregen Marlbororokers te horen dat ze zonder het te weten de Ku Klux Klan steunden. Het
bewijs stond, net als bij P&G, op de verpakking: volledig opengevouwen gaf een Marlboropakje drie
K's te zien. Ook het spookverhaal over Paul McCartney, die na een dodelijk auto-ongeluk vervangen
zou zijn door een dubbelganger, heeft in Nederland de gemoederen beziggehouden in menige
tienerkamer. Zei John Lennon in de eindgroef van 'Strawberry Fields Forever' niet duidelijk: 'I've
buried Paul'? En klonk in het gemompel voor 'Blackbird' niet, als je dat achteruit afspeelde: 'Paul is
dead. Miss him. Miss him. Miss him.'?Wie er serieus op uit is om het volk in beroering te brengen,
moet echter niet aankomen met geheime tekens of overleden popsterren, maar een gerucht in
omloop brengen dat draait om kinderen. Ik noem een paar van de succesvolste geruchten van de
afgelopen jaren.Om te beginnen een van de zeldzame goedaardige geruchten: wie een miljoen
labeltjes van Pickwicktheezakjes inlevert bij de fabrikant, verdient daarmee een rolstoel voor een
gehandicapt kind. Dit is niet waar, maar heeft er wel toe geleid dat er al jarenlang in het hele land
vuilniszakken vol theelabeltjes worden gespaard.Volgens een pamflet dat sinds 1990 regelmatig
opduikt in Nederland delen gewetenloze criminelen aan kinderen tatoeageplakplaatjes uit die zijn
doordrenkt met LSD. Hun opzet is om hiermee klantjes te winnen. Hoe vaak de politie ook zegt dat
hier niets van waar is: het gerucht wordt telkens weer in omloop gebracht door bezorgde
schoolhoofden en ouders.Volgens een van de populairste moderne sagen van de jaren negentig
raakte een Nederlands gezin tijdens een uitstapje naar EuroDisney een kind kwijt. Gelukkig wordt de
vermiste de volgende dag gevonden, witjes en versuft op een bankje. En met een raar litteken: hij
mist een nier - gestolen door de internationale mafia die in illegale organen handelt. (Zie Skepter,
september 1995.)Het sterkste verhaal dat op dit moment in Nederland wordt verteld, is dat van het
satanische, rituele kindermisbruik: een sekte van duivelsaanbidders voert rituelen uit waarbij
kinderen seksueel worden misbruikt en zelfs geofferd. Dit fenomeen is onder andere in het nieuws
geweest naar aanleiding van de zaak Oude Pekela (1987), de incestaffaire in Epe (1991-1994), het
onderzoek naar Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis door Suzette Boon en Nel Draijer (1993) en
het rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik van het Ministerie van Justitie (1994). (Zie Skepter,
september 1994.)Omdat de politie ondanks intensieve onderzoeken, ook in het buitenland, nooit
bewijzen heeft gevonden van deze vorm van kindermisbruik, denken skeptici dat georganiseerd
ritueel misbruik uitsluitend bestaat in de geest van degenen die erover vertellen: de 'slachtoffers' en
hun therapeuten. Net als het gerucht over Procter & Gamble vindt dit fenomeen zijn oorsprong in
fundamentalistische kringen. De eerste die ermee naar buiten trad in Nederland was de EO, die er in
1989 enkele documentaires over uitzond. Niemand reageerde, totdat een groep psychologen en
andere hulpverleners zich met hetzelfde verhaal tot de media wendde. De nadruk verschoof toen
van een religieus verschijnsel naar seksueel misbruik en gevaar voor kinderen. En dat zijn zaken die
in Nederland iedereen, onafhankelijk van zijn geloof, lijken aan te gaan. (Zie Skepter, juni 1989 en
juni 1992). Zou het gerucht over het logo van P&G op dit moment meer aanslaan in Nederland dan
tien jaar geleden? Ik durf het niet uit te sluiten. Kunt u zich voorstellen dat de producent van
Pampers een sponsor is van ritueel kindermisbruik? Het idee klinkt u misschien nog steeds wat
onwennig in de oren, terwijl het toch niet onwaarschijnlijker is dan het verhaal dat een goed deel van
de bevolking van Epe, midden in de Hollandse Bible Belt, zich vermaakt op sadomasochistische
seksfeestjes en kinderen offert. En aan dat verhaal waren we ook heel snel gewend.Noot
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toegevoegd mei 2006
De getallen 1 tot en met 36 zijn gemiddeld (1+36)/2, en dus tezamen 36 maal 37/2, hetgeen 666 is.
Omdat dit juist alle getallen zijn die op een roulettewiel staan, spreekt dit uiteraard ook tot de
verbeelding van 666-gelovigen.
Dit is een uitgewerkte versie van een voordracht op het Skepsis-congres van 1994. Een verkorte
versie verscheen eerder in Onze Taal.Peter Burger publiceerde onder meer De wraak van de
kangoeroe en De gebraden baby (zie ook literatuuropgave hieronder); in 2000 zal verschijnen: Het
nummerbord van de duivel, waarin een versie van het bovenstaande het titelverhaal is.
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De hedendaagse vaccinaties geven uw 2000 x meer kans op de ‘hoofdprijs’ dan de staatsloterij!
december 26, 2011By: silviavideler
En de hoofdprijs is: De uitvaartverzekering gaat vroegtijdig tot uitkering over!
De Wereld Draait Door…
Het gaat dus helemaal mis. Zij die vaccins toedienen, registreren en vooraan staan om de bevolking te
prikken, worden geacht iedere bijwerking te onder(her)kennen en deze te melden aan het meldingsysteem
(VAERS). Er gebeurt hier echter helemaal NIETS mee. De FDA verzamelt deze rapporten, stopt ze in de la
en negeert deze signalen verder. De actuele VAERS cijfers zijn bekend : Hepatitis B : 50.275 rapporten –
979 overlijdens; DTaP (difterie, tetanus, kinkhoest) : 50.345 rapporten - 785 overlijdens ; BMR vaccin (Bof,
Mazelen, Rodehond) : 58.887 rapporten - 300 overlijdens ; Gardasil vaccin 14/11/11 : 25.000 rapporten en
108 overlijdens.
Even samenvattend : +/- 200.000 meldingen en + 2.000 overlijdens
61% van degenen die de vaccins toedienen, zijn niet in staat bijwerkingen te herkennen !
http://therefusers.com/refusers-newsroom/61-of-vaccine-providers-don%E2%80%99t-know-what-a-vaccineadverse-reaction-is/
Mazelenvaccinatie in de USA : 6x meer bijwerkingen na vaccinatie dan bij een natuurlijk verlopen ziekte !
http://therefusers.com/refusers-newsroom/6-times-more-measles-vaccine-adverse-reaction-reports-thanmeasles-cases-in-2011/
Voormalig Commissaris FDA, David Kessler, schreef in JAMA (Journal of the American Medical Association)
al dat : “slechts 1% van de ernstige bijwerkingen gerapporteerd worden aan de FDA”. Dit betekent dat
deze cijfers met 10 of zelfs 100 vermenigvuldigd zullen moeten worden om een globaler idee te krijgen van
de omvang van dit probleem.
Conclusie : niet één VAERS rapport heeft blijkbaar voldoende impact om de FDA of CDC te laten besluiten
de rode vlag te hijsen of welk vaccin dan ook van de markt terug te trekken.
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'Alleen afzetten president Obama kan Derde Wereldoorlog nog voorkomen'
Opnieuw een ernstige waarschuwing dat Barack Hussein Obama de hele
wereld in brand dreigt te steken.In een speciale spoeduitzending heeft één
van 's werelds bekendste complotdenkers, de al tientallen jaren in het 'vak'
zittende Lyndon LaRouche -in 1976 een potentiële presidentskandidaat-,
kort voor de kerst gewaarschuwd dat als de door hem krankzinnig
genoemde Amerikaanse president Barack Obama niet snel uit zijn functie
wordt ontheven, hij de Derde Wereldoorlog zal ontketenen door een
'incident' met Iran aan te grijpen voor een aanval met kernwapens op
Rusland en China. Met andere woorden: volgens LaRouche dreigt er een wereldwijde thermonucleaire
oorlog uit te breken waarin aan de ene kant Amerika en Europa en aan de andere kant Rusland en China
elkaar zullen bestoken met kernwapens.
Het proces dat moet uitmonden in de Derde Wereldoorlog begon in 2011 met de onder valse voorwendselen
gestarte militaire operatie om de Libische leider Muammar Gadaffi af te zetten. LaRouche denkt dat Israël
mogelijk bij komende kernoorlog wordt betrokken (bijvoorbeeld als Iran een tegenaanval uitvoert), maar dat
is niet zeker en volgens hem ook niet van doorslaggevend belang. De oorlog gaat tussen het Westen en
Rusland en China, en zowel Iran als Israël zijn daarbij slechts pionnen.De reden dat Obama de Derde
Wereldoorlog wil beginnen is volgens LaRouche het feit dat zowel Amerika als Europa compleet failliet zijn
en op de rand van een totale financiële en economische ineenstorting staan. Vooral Europa en met name
Groot Brittannië zouden er dermate slecht voorstaan, dat een crash niet meer te voorkomen is. Naar de
geldende regels zouden alle Europese landen namelijk onmiddellijk failliet moeten worden verklaard.
Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten.
Enige oplossing: schrappen Westerse schuldenberg
De grote instorting begon in 2007 en 2008 met de biljoenen kostende bailouts en stimulanspakketten, die het
Westen uiteindelijk hyperinflatie zullen veroorzaken. LaRouche denkt dat deze instorting alleen nog te
voorkomen is door een nieuwe Glass-Steagall wet, waarmee de enorme schuldenberg die is ontstaan door
financiële speculaties in één keer wordt geschrapt. Een andere oplossing is er niet, noch voor Europa en de
VS, noch voor de hele wereld. De schulden zijn namelijk nooit en te nimmer meer terug te betalen.
Vervolgens moet er een nieuw kredietsysteem worden opgezet, zodat de wereld zich financieel en
economisch kan herstellen. Dat is nog steeds mogelijk, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
De eerste is dus het geweldloos afzetten van president Obama, zodat de VS geen oorlog begint tegen
Rusland en China. Ten tweede moet er een einde komen aan de 'groene terreur', het valse milieubeleid in
het Westen, dat in Amerika en Europa zal zorgen voor een enorme hongersnood en de dood van honderden
miljoenen mensen. Ook dat staat volgens LaRouche acuut te gebeuren.
Britten de 'masterminds'
De complotdenker beweert al tientallen jaren dat de grote 'masterminds' achter het hele gebeuren de Britten
zijn, of 'Het Britse Imperium'. Washington zou altijd al naar de pijpen van Londen hebben gedanst, en niet
andersom, zoals de meesten denken. Degenen die hier iets aan wilden doen, zoals president John F.
Kennedy en diens broer Robert, werden uit de weg geruimd.Het uiteindelijk hoofddoel van de Britse elite is
de verwoesting van het oude Transatlantische systeem door dit failliet te laten gaan. Omdat Rusland en
China -en in mindere mate India- door de ondergang van het Westen een dominante rol dreigen te krijgen,
moeten deze landen eerst in een kernoorlog worden vernietigd. Daarna willen de Britten beginnen aan de
wederopbouw van een nieuw Westers systeem, zodat ze tot in lengte van jaren over de wereld kunnen
blijven heersen.
Obama 'klinisch crimineel krankzinnig'
Obama -'een Britse pion, zoals bijna alle Amerikaanse presidenten'- voldoet volgens LaRouche aan alle
kenmerken om wegens 'klinische en criminele krankzinnigheid' uit zijn functie te worden gezet. In zijn ogen
zal alleen de afzetting van Obama de wereld voor een kernoorlog, de dood van honderden miljoenen misschien zelfs miljarden- mensen en een wereldwijde economische depressie sparen. 'We zijn heel dicht bij
de uitroeiing van onze beschaving gekomen,' waarschuwt LaRouche. 'Dat is ontzettend beangstigend. Maar
we kunnen en moeten veranderen, en ik denk dat het Amerikaanse volk daar klaar voor is.' Daarbij pleit hij
ervoor dat de VS juist allianties aangaat met Rusland, China en India.
Pion van machtselite
In 2008 plaatsten we een artikel over Webster Tarpley, een bekende Amerikaanse analist en jarenlang een
felle criticus van de regering Bush. Hij waarschuwde toen al dat als Obama tot president zou worden
gekozen, hij alle doelstellingen van de NWO machtselite zou uitvoeren en uiteindelijk een oorlog zal
beginnen tegen Rusland en China. Die machtselite bestaat volgens LaRouche uit de Britten, de Wall Street
banksters en (linkse) invloedrijke personen zoals George Soros. Ook Trilaterale Commissie voorman
Zbigniew Brzezinski is één van de grote mannen achter Obama (en in het verleden Jimmy Carter).
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Grootste bedreigingen: Globalisme en 'groen'
LaRouche vindt dat de mensheid anders moet gaan denken over de toekomst. Er moet weer worden ingezet
op de gezamenlijke ontwikkeling van de technologie en de groei van de wereldeconomie, waardoor de
grootste problemen op onze planeet overwonnen kunnen worden, oorlogen permanent zullen worden
gestopt en de mensheid het heelal kan gaan bevolken, te beginnen met de kolonisering van de planeet
Mars.Het huidige globalisme is een enorme bedreiging voor deze vooruitgang en moet in de ogen van
LaRouche daarom krachtig worden bestreden. 'Er kan alleen democratie bestaan als landen hun eigen
soevereiniteit blijven behouden,' aldus LaRouche. Naast het globalisme is de wereldwijde milieubeweging,
de 'groene politiek', de tweede grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid.
Ook anderen waarschuwen voor W.O.3
LaRouche, door sommigen beschouwd als een klassieke 'nutcase' complotfanaticus, staat niet alleen in zijn
waarschuwing dat onze planeet op een Derde Wereldoorlog afstevent. Eerder dit jaar waarschuwden onder
andere Alex Jones (Infowars), elite-insider Lindsey Williams, ex-illuminati lid Doc Marquis en de voormalige
Sovjet president Michael Gorbatsjov hier eveneens voor, en bracht de invloedrijke Council on Foreign
Relations een rapport uit waarin voor het jaar 2012 militaire conflicten met of rond Iran, China, Israël en het
Midden Oosten worden verwacht.Xander

De Chemotherapieleugen en waarom ruim 80% van de artsen nooit een
chemokuur zal ondergaan!
In het menselijk lichaam ontstaan dagelijks kankercellen
Deze worden telkens weer netjes opgeruimd door ons immuunsysteem, het
krachtige zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Totdat het misgaat: een
verstoring van een of meerdere biochemische balansen. Binnen de reguliere
gezondheidszorg wordt kanker nog steeds gezien als een ziekte, terwijl het
overduidelijk een symptoom is van een of meerdere onderliggende oorzaken. Het
'symptoom wordt vervolgens bestreden met toxines’ (chemo en medicijnen), straling, operatie of een cocktail
hiervan. Een deel van de patiënten die een dergelijke behandeling overleven, worden later geconfronteerd
met terugkerende kanker, soms zelf op andere plaatsen in het lichaam. Een ander deel wordt
geconfronteerd met zeer ernstige chronische ziekten, soms zelfs meerdere tegelijkertijd. Dit doet zich in nog
veel sterkere mate voor bij kinderen.De harde cijfers over de effectiviteit van dergelijke 'behandelingen'
per type kanker, per land, per behandeling, korte- en lange termijn zijn echter niet publiekelijk
beschikbaar.Volgens een in de VS gehouden enquête onder oncologen, met daarin de expliciete vraag of
zij na de diagnose kanker bij zichzelf of hun familieleden zouden opteren voor een behandeling met chemo,
antwoordde ruim 80% van de respondenten ontkennend. Als argumenten werden daarbij aangevoerd, de
uiterst geringe kans op genezing en de diskwaliteit van leven na de uiterst giftige chemo.Dit zeggen de
artsen en onderzoekers erover…
“Het grootste deel van de kankerpatiënten in dit land overlijdt ten gevolge van chemotherapie, die tumoren in
de borst, in het colon of in de longen niet wegneemt. Dit aspect is al ruim een decennium lang bekend en
toch gebruiken artsen chemotherapie nog steeds ter bestrijding van deze tumoren.” (Allen Levin, MD, UCSF,
“The Healing of Cancer”, Marcus Books, 1990).
“Als ik kanker zou krijgen, zou ik nooit gebruik maken van een bepaalde standaardbehandeling van
die ziekte. Kankerpatiënten die uit de buurt van die centra blijven, hebben enige kans om het te
redden.” (Prof. George Mathe, “Scientific Medicine Stymied”, Medicines Nouvelles - Parijs, 1989).Dr. Hardin
Jones, docent aan de universiteit van Californië is, na vele decennia lang de statistieken met betrekking tot
het overleven van kanker te hebben geanalyseerd, tot de volgende conclusie gekomen: “….wanneer de
patiënten niet worden behandeld, wordt hun toestand niet slechter, of wordt deze zelfs beter.” De
verontrustende conclusies van Dr. Jones zijn nooit weerlegd. (Walter Last, “The Ecologist” vol 28, nr. 2,
maart/april 1998).
Over dezelfde oncoloog schrijft Milly Schar-Manzoli: “In 1975 ging Hardin Jones naar het congres voor
kankeronderzoek van de universiteit van Barkeley met schokkende stukken: een verslag van de resultaten
van een door hem uitgevoerd onderzoek naar kanker dat 23 jaar had geduurd en dat in dat jaar was
afgesloten. De resultaten... de kankerpatiënten die hadden geweigerd de officiële behandeling te ondergaan,
leefden gemiddeld nog twaalf en een half jaar, terwijl degenen die zich hadden onderworpen aan
chirurgische ingrepen, chemotherapie en bestraling, gemiddeld binnen slechts drie jaar waren overleden.”
(Kothari M. L. e Metha L. A. , Ist Krebs eine Krankheit?, Rowohlt 1979).
“Onze meest doeltreffende regimes zitten vol risico’s, bijwerkingen en praktische problemen. Nadat alle
patiënten die wij hebben behandeld het gelag daarvoor hebben betaald, wordt slechts een zeer klein
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percentage van hen hiervoor beloond met een kortstondige periode van tumorregressie, die meestal
gedeeltelijk is.” (Edward G. Griffin, “World Without Cancer”, American Media Publications, 1996).
“Veel oncologen bevelen voor praktisch elk type tumor chemotherapie aan, met een vertrouwen dat niet
wordt ontmoedigd door de vrijwel constante mislukkingen.” (Albert Braverman, MD, “Medical Oncology in the
90s”, Lancet 1991, vol 337, p. 901).
“Er is geen enkel bewijs dat chemotherapie in de overgrote meerderheid van de gevallen de
levensverwachtingen verlengt. Dit is de grote leugen over deze behandeling, oftewel dat er een correlatie
bestaat tussen het kleiner worden van de tumor en de verlenging van het leven van de patiënt.” (Philip Day,
“Cancer: Why We’re Still Dying To Know The Truth”, Credence Publications, 2000).
“Geen van de belangrijke media heeft dit uitgebreide onderzoek ooit geciteerd: het is volledig in de doofpot
gestopt.” (Tim O’Shea “Chemioterapy - An unproven procedure”).
“Volgens de artsenverenigingen zijn de bekende en gevaarlijke bijwerkingen van de geneesmiddelen de op
drie na belangrijkste doodsoorzaak, na hartinfarct, kanker en beroerte.” (Journal of the American Medical
Association, 15 april 1998).
Overlevingskans bij Chemotherapie
In 1990 heeft de hoogst gerespecteerde Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel, verbonden aan de Universiteit
van Heidelberg, het grootste mega onderzoek gedaan naar alle gepubliceerde klinische studies over
chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centra, met de vraag om hem alles toe te zenden
wat ze ooit gepubliceerd hadden over de toepassing van chemotherapie. Hij analyseerde bovendien
opnieuw duizenden studies en artikelen die gepubliceerd werden in de meest toonaangevende medische
vakbladen.Het kostte Abel verschillende jaren om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Abels
epidemiologische studie werd gepubliceerd op 10 April 1991 in het blad “the Lancet”, wat elke arts
gealarmeerd zou moeten hebben en kankerpatiënten over de toepassing van de meest gebruikte methode
voor behandeling van kanker.In dit artikel kwam Abel tot de conclusie dat de succes ratio van chemotherapie
verschrikkelijk is. Volgens zijn uitgebreide bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden in
de studies dat chemotherapie het leven merkbaar verlengt bij de behandeling van de meeste organische
kankers. Abel ontdekte dat het totale, wereldwijde aantal positieve resultaten als gevolg van chemotherapie
schokkend was, omdat er eenvoudigweg nergens wetenschappelijke bewijzen beschikbaar waren voor het
feit dat chemotherapie erin slaagt om het leven van patiënten met de meest voorkomende typen organische
kanker op noemenswaardige wijze te verlengen. Abel benadrukte dat chemotherapie er zelden in slaagt om
de levenskwaliteit te verbeteren en beschrijft haar als een wetenschappelijke kommer en kwel en stelt dat
ten minste 80% van de chemotherapie, die in de wereld wordt toegepast, geen enkel nut heeft. Maar ook al
bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat chemotherapie werkt, noch de artsen, noch de patiënten
zijn bereid om ervan af te zien.Carrière en geld spelen een grote rolToch gaan oncologen gewoon door
met het zeer krachtig adviseren van genoemde behandelingen. Op zich logisch, carrière en geld zijn sterk
motiverende factoren, het zijn de enige 'instrumenten' waarover zij beschikken, en vooral niet te vergeten, de
lobbykracht van de farmaceutische industrie is gigantisch groot. Daarbij komt dat in een zeer beperkt aantal
gevallen men wel degelijk (langdurig) succesvol is met bijvoorbeeld chemotherapie. Dat geeft op zijn minst
hoop en verwarring bij zowel arts als patiënt.
Het zou al heel veel schelen, indien oncologen hun patiënten zouden (kunnen) helpen hun afweersysteem
weer in het gareel te krijgen. Sterker nog, oncologen zouden alles moeten weten en doen om hun patiënten
optimaal te beschermen tegen de gebruikelijke behandelingen, mogelijkheden te over!Anno 2011 verzanden
we nog steeds in het tegendeel: het slopen van ons natuurlijk verdedigingsmechanisme, het
immuunsysteem…. volledig krachteloos om de verspreiding van de kankercellen te stoppen. Het enige
logische en zinvolle antwoord op kankerpreventie en genezing wordt dan ook gevonden in echt gezonde
voeding, stress vermindering, voldoende natuurlijk bewegen, herstel balans lichaam en geest en het zoveel
mogelijk vermijden van schadelijke stoffen in het milieu en de voeding.
Kankerbestijding begint bij het verwijderen van toxines uit het lichaam, niet het volstorten ermee.
Tegelijkertijd minimaliseer je de toestroom van toxines zoveel mogelijk. Logisch, toch? Geraffineerde suiker
is er zo een, de belangrijkste brandstof voor kankercellen nota bene. Ken jij een oncoloog die daarover
begint? Ik niet. Overigens ben je als kankerpatiënt slecht af in Nederland. De resultaten in de UK en vooral
Duitsland zijn al stukken beter, vertellen artsen mij. In Duitsland vooral omdat men daar graag samenwerkt,
jazeker, regulier en alternatief hand in hand.Hippocrates wist het lang geleden al, ‘Let food be your
medicine and medicine be your food’.Wil je je verder verdiepen in kankerpreventie en genezing?Bezoek
eens de website van Kanker-Actueel. De redactie van deze site probeert de zo noodzakelijke brug te slaan
tussen reguliere en alternatieve gezondheidszorg.Ook heeft HeelBewust een aantal hieraan gerelateerde
boeken.Natuurlijk genezen? Abrikozenpitten doen wonderen tegen kanker, ga naar:
http://www.abrikozenpitten.eu/Bron: Heelbewust.com
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Saudi Arabië werkt aan vorming Arabische superstaat
Donkergroen: Huidige GCC (6 leden). Middelgroen:
Gesprekken over lidmaatschap. Felgroen: mogelijk
toekomstige kandidaat lidstaten. Lichtgroen: Overige door
islam overheerste landen.
De Saudische koning Abdullah heeft formeel opgeroepen tot
de vorming van een Arabische superstaat. Tijdens een
conferentie van de 6 leden tellende Gulf Cooperation Council
(GCC) verklaarde Abdullah dat de huidige samenwerking
moet worden uitgebreid tot 'een unie binnen één staat', die
mogelijk tussen de 10 en 17 Arabische landen zal omvatten. Sommige analisten denken dat deze Arabische
Unie de belangrijkste toekomstige vijand van Israël wordt.
'U moet zich realiseren dat onze veiligheid en stabiliteit bedreigd worden en wij onze verantwoordelijkheden
moeten nakomen,' aldus Abdullah in zijn toespraak. 'Onze topconferentie begint in de schaduw van
uitdagingen die waakzaamheid en een verenigde houding vereisen.' Daarmee wees hij impliciet op Iran,
wiens nucleaire wapenprogramma door de Golfstaten als een grote bedreiging wordt gezien.
Tegenwicht voor Iran
De GCC werd in 1981 opgericht als een Arabisch tegenwicht voor Iran en bestaat op dit moment uit Saudi
Arabië, Qatar, Koeweit, Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel Abdullah niet
uitweidde over de aard van een toekomstige Arabische Unie, voeren de GCC leden al maanden gesprekken
over de vorming van een gezamenlijke diplomatieke en militaire confederatie.
Officials van de GCC verklaarden vorige week dat de aansluiting van Egypte, het dichtst bevolkte en militair
machtigste Arabische land, prioriteit heeft. Daarnaast worden er met Jordanië onderhandelingen over
integratie gevoerd en zijn er verkennende gesprekken met Marokko opgestart.Syrië en Libanon
Abdullah drong er bij de GCC op aan om hun 'Arabische broeders te helpen, zodat het bloedvergieten stopt
en het risico van een buitenlandse interventie wordt voorkomen.' Daarmee wees hij duidelijk op de al
maanden aan de gang zijnde opstand in Syrië, waar al zo'n 5000 mensen om het leven zouden zijn
gekomen. De GCC zorgde er recent voor dat de Arabische Liga voor het eerst besloot tot sancties tegen
lidstaat Syrië.Volgens analisten zal het isoleren van de Syrische president Assad de islamitische
terreurbeweging Hezbollah in Libanon, die fungeert als een vooruitgeschoven Iraans legeronderdeel,
verzwakken, omdat deze afhankelijk is van de Iraanse toevoer van onder andere wapens via Syrië. Eerder
dit jaar had koning Abdullah een ontmoeting met de in Saudi Arabië opgeleide voormalige Libanese premier
Sa'ad Hariri, wiens Toekomst Beweging nauwe banden onderhoudt met de anti-Hezbollah oppositie in
Beiroet.
Arabische kernwapens
De vorming van een Arabische Unie is tevens bedoeld om tegenwicht te bieden aan de door Iran gesteunde
terroristen en rebellen in Irak, zeker nu de Verenigde Staten zijn troepen uit het land terugtrekken. De leiders
van Irak klagen er al langere tijd over dat Iran de Shi'itische opstand in Irak ondersteunt, en Saudi Arabië de
Soenitische. Als pro-Saudische oppositiegroeperingen in Libanon en Syrië de overhand krijgen dan zouden
ze net als Irak deel kunnen gaan uitmaken van de door Abdullah gewilde Arabische Unie. Die zou dan wel
eens over kernwapens kunnen beschikken, aangezien de Saudische kroonprins Turki bin Faisal al Saud
eerder dit jaar verklaarde dat Saudi Arabië ook nucleaire wapens zal ontwikkelen als Iran wordt toegestaan
deze te bouwen.
Israël omsingeld
Aangezien de GCC technisch gezien al sinds 1948 met Israël in oorlog is, vrezen analisten dat de
vredesverdragen met Egypte en Jordanië in gevaar komen als deze landen zich aansluiten bij de
toekomstige Arabische Unie.Andere Arabische en/of islamitische landen die zich bij de Unie zouden kunnen
gaan aansluiten zijn Libië, Tunesië, Algerije, Soedan en de Palestijnen, al dan niet door de Arabische
erkenning van het niet-bestaande 'Palestina'. De Arabische superstaat, die dus mogelijk tussen de 10 en 17
leden zou kunnen gaan tellen, zou dan de kleine joodse staat volledig omsingelen.In het licht van de
artikelenserie 'Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd' moet de ontwikkeling van zo'n Arabische Unie
goed in de gaten worden gehouden, omdat het hier mogelijk de totstandkoming van het in de Bijbel
voorzegde laatste wereldrijk betreft dat zal proberen Israël en de joden totaal te vernietigen.
Xander - (1) Arutz 7
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Open brief aan vicepremier Verhagen
door Th. A. M. van der Horst
Kan Maxime Verhagen niet beter zelf aftreden wegens kindermisbruik?
Dr. Th. A. M. van der Horst schrijft de vicepremier een verontwaardigde
open brief:Op zaterdag 17 december 2011 stond op NOS-TT het
volgende bericht te lezen:Verhagen kritisch over
bisschoppenVicepremier Verhagen vindt dat de bisschoppen bij zichzelf te rade moeten gaan of zij moeten
aftreden. Hij zei dat in TROS Kamerbreed naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport van de
commissie-Deetman over seksueel misbruik in katholieke instellingen.Volgens Verhagen, die zelf katholiek
is, moet er een omslag in de kerk komen om het vertrouwen te herstellen. De kerk moet zich volgens hem
afvragen waarom er in Nederland 4 miljoen katholieken zijn en maar 200.000 kerkgangers.
Verhagen zei dat hij het zelf niet had kunnen verkroppen als dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid was
gebeurd.
Naar aanleiding van dit bericht zou ik het volgende onder uw aandacht willen brengen.
1. Het komt u als vicepremier in het geheel niet toe om hoe dan ook een opvatting kenbaar te maken over de
vraag wie wel of niet een bepaalde leidinggevende functie binnen de RK kerk zou moeten (blijven) vervullen.
U hebt zich te houden aan het beginsel van scheiding van Kerk en staat. Als u dat niet wilt, moet u
onmiddellijk als minister aftreden. En als u wilt aanblijven (en dat zal wel), dan betaamt het u zich ten
spoedigste bij de bisschoppen te verontschuldigen.
2. Dat u als katholiek de bisschoppen publiekelijk aanvalt juist op het moment waarop zij zich in een uiterst
precaire situatie bevinden, levert een weinig verheffend, om niet te zeggen ontluisterend beeld op.
3. Sinds de invoering op 1 november 1984 van de Wet afbreking zwangerschap, die dankzij uw partij, het
CDA, in 1981 is tot stand gekomen, zijn er in Nederland jaarlijks meer dan 30.000 (dertigduizend!)
ongeboren kinderen op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Dat aantal zal ook over het afgelopen
jaar wel gehaald worden en in het komend jaar evenzeer. Daar draagt de regering – en u als vicepremier –
de volle verantwoordelijkheid voor. Kunt u dat verkroppen? Zo neen, hoe komt het dan dat u nog steeds niet
bent afgetreden?
En als u het wél kunt verkroppen, is dat dan misschien omdat u het politiek niet opportuun vindt de zaak aan
de orde te stellen? Abortus provocatus is immers in politicis een gevaarlijk taboe-onderwerp! Dat zou dan
een verloochening van uw katholieke principes inhouden. Of u dat wilt of niet, is natuurlijk geheel en al uw
zaak. Maar in alle geval blijft de vraag waar u de euvele moed vandaan haalt onze bisschoppen publiekelijk
de les te lezen in plaats van u beschaamd op de achtergrond te houden.
Dr. Th. A. M. van der Horst is bestuursjurist te Den Haag.
Bron: Katholiek Nieuwsblad

Schepen verlaten/ontvluchten Straat van Hormuz: Oorlog op komst?
Geüpload door MaryGreeley op 28 dec 2011
Opmerkelijk, er is geen scheepvaartverkeer! Alle schepen verlaten de
Straat van Hormuz, of blijven voor anker liggen in de havens…
(http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?level0=100)
Bovendien is een Canadees oorlogsschip op weg naar Syrië.Zal WOIII
spoedig uitbreken?
Straat van HormuzI
Iran dreigt met afsluiten Straat van Hormuz
Iran zal de voor de olieaanvoer naar het Westen belangrijke Straat van Hormuz afsluiten als het Westen
sancties treft tegen de Iraanse olie-export. Dat heeft vicepresident Mohamed Reza Rahimi dinsdag gezegd
tegen het Iraanse staatspersbureau IRNA. Rahimi zei dat Iran niet uit is op vijandelijkheden, maar dat het
Westen complotten tegen het land blijft smeden. Rahimi is vicepresident, maar vervult geen belangrijke rol in
het buitenlandse of militaire beleid van Iran.
Veertig procent van de olieaanvoer van de wereld passeert de zeestraat!
Iran is pas een tiendaagse vlootoefening begonnen bij de Straat van Hormuz, waarlangs zo'n veertig procent
van de olieaanvoer van de wereld passeert. Afsluiting van de zeestraat zou immense economische gevolgen
hebben. Het Westen overweegt sancties tegen de Iraanse olieindustrie vanwege het omstreden nucleaire
programma van Iran. De olie-export is goed voor zo'n tachtig procent van de buitenlandse
deviezenopbrengsten van Iran.
http://www.youtube.com/watch?v=H_8SA5PW5VA&feature=uploademailBron: Nieuws.nl - Posted:
Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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The Matrix realiteit
26 December 2011
'Downloaden' van nieuwe vaardigheden in onze hersenen, op het punt om een realiteit te worden, zeggen
wetenschappersHet leren van eengevechtskunst, hoe je een vliegtuig bestuurt of hoe je een nieuwe taal
spreekt, zonder zelfs maar wakker te zijn, staat op het punt om werkelijkheid te worden, zeggen
wetenschappers.
Wetenschappers van Boston University en ATR Computational Neuroscience Laboratories in Kyoto, Japan,
zijn van mening dat in de toekomst het leren van een nieuwe vaardigheid misschien niets meer is, dan
achter een computerscherm zitten en wachten tot het 'uploaden' voltooid is.
Men heeft onderzocht hoe een functionele magnetische resonantie machine (FMRI) kennis kan
'veroorzaken' in iemand, door zijn of haar visuele cortex, door het sturen van signalen hun
hersenactiviteitenpatroon veranderen.
Carrie-Anne Moss en Keanu Reeves: In 'The Matrix' worden ze superkrachtig, alleen door het aangesloten worden op een
computerprogramma, dat hen nieuwe vaardigheden leert…
Als FMRI niet werkt, is er altijd nog de GEHEUGENPIL
Onderzoekers van Baylor College of Medicine ontdekten onlangs dat
als een molecuul, genaamd PKR, wordt geremd, dit hersenactiviteit
veroorzaakt, hetgeen leidt tot de vorming van lange termijn geheugen
in de volwassen hersenen.
Wat meer is, dit molecuul kan kunstmatig worden geblokkeerd,
hetgeen leidt tot de mogelijkheid van een 'geheugen-stimulerend medicijn'.
Dr. Mauro Costa-Mattioli van Baylor, zei: "Het is inderdaad verbazingwekkend dat wij ook zowel het
geheugen als de hersenactiviteit kunnen versterken met een medicijn, specifiek gericht op PKR. Onze
identiteit en uniciteit is opgemaakt door onze herinneringen. Dit molecuul kan de sleutel zijn tot hoe wij onze
herinneringen langer vasthouden, maar ook hoe we nieuwe kunnen creëren. Dit proces heet Gedecodeerde
Neurofeedback, of 'DecNef'.”‘Doelmodel’
Geen medicatieis echter nodig en de persoon in kwestie hoeft niet eens wakker te zijn, want zijn of haar
hersenactiviteit wordt gewoon veranderd in een 'target' patroon. Dat kan van alles zijn, van dat van een
voetbalster tot een meester schaker.
Hoofdauteur Takeo Watanabe van de Universiteit van Boston zei: “Volwassen vroege visuele gebieden zijn
voldoende kneedbaar om ‘visuele waarneming-leren’ te veroorzaken."De onderzoekerswisten dat hun
techniek had gewerkt, omdat de FMRI vrijwilligers visuele vaardigheden testen ondergingen, en hun
resultaten hadden vergeleken met mensen die niets hadden ondergaan - en de eerste groep had veel beter
gescoord.
In de ‘The Matrix-trilogy’ leren de personages nieuwe vaardigheden door het fysiek aansluiten van een
computer op de hersenen, waardoor de nieuwe vaardigheden direct geüpload worden. De dag dat we in
staat zijn om iets dergelijks te doen, is niet meer ver weg, zeggen de onderzoekers. De resultaten van hun
onderzoek zijn gepubliceerd in Science.bron http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/het-leren-van-eengevechtskunst-hoe-je.html

Schoolboek leert 10 jarigen: zo hak je een hand af
Saoedische kindertjes leren wat te doen met een diefmaandag 26
december 2011 - Door: Gerard Driehuis
Op de lagere school krijgen Saoedische kindertjes – uitsluitend de
jongens – onderricht in alle aspecten van de Islam, dus ook in de wijze
waarop je correct en volgens de wensen van God en zijn profeet straffen
voltrekt. IN het nationale schoolboek is een paragraaf uitgetrokken die
leerlingen voorbereid hoe ze, als ze ooit voor die opgaaf komen te staan,
handen en voeten kunnen afhakken van dieven. Er staat ook uitgelegd wat te doen in welk geval, dus in
geval van ernstig stelen kruiselings afhakken: rechter hand en linker voet.
De directeur van een instituut dat de gewoonte in de Golfstaten bestudeerd zegt tegen Fox: “Zo begint
terrorisme. IN de schoolboekjes.”
http://3.bp.blogspot.com/-bgkK15MXjt8/Tvej6RicArI/AAAAAAAAjpI/PGGZMS1AGlI/s400/Saudi%2Bschool%2Btextbook.jpg
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Groot Brittannië lijkt de eerste moderne ‘softe’ totalitaire staat op aarde te worden
Geen politiek incorrecte grapjes meer in…….Groot-Brittannië
AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Groot Brittannië lijkt de eerste moderne ‘softe’ totalitaire staat op aarde te worden. Geen
concentratiekampen, geen goelags, maar wel een bijna alomtegenwoordige ‘gedachtenpolitie’, die inmiddels
onvoorstelbaar veel macht heeft om te bepalen wat de mensen wel of niet mogen denken. De Britse
overheid wil nu een wet invoeren, waardoor politiek incorrecte grapjes worden gecriminaliseerd en worden
bestraft met maximaal zeven jaar gevangenisstraf.
Aan de overkant van de Noordzee is al jarenlang een sluipende campagne aan de gang, waarbij de
psychologie van de inwoners langzaam wordt beïnvloed en veranderd.
Dat schrijft recentelijk de Australische krant The Australian.
Minister van Justitie Straw voorkwam persoonlijk dat een amendement van het Hogerhuis, dat de vrijheid
van meningsuiting benadrukt, in de nieuwe ‘incorrecte grapjes’ wetgeving werd opgenomen. Straw pleitte
eerder voor een ‘herdefiniëring’ van wat ‘Engels’ is, omdat de Engelsen volgens hem nu wereldwijd alleen
bekend zijn vanwege het voetbalgeweld, dat alleen door ‘racistische en xenofobische witte mannen’ zou
worden begaan. De Engelsen zijn volgens Straw ‘geneigd tot geweld’ en ‘potentieel zeer agressief’.
In de afgelopen 10 jaar zijn er vele gevallen geweest van draconische straffen, inclusief de arrestaties en
vervolging van kinderen voor het plegen van ‘gedachtemisdaden’ en beledigingen van het ‘politiek correcte
denken’.
De voorzitter van de organisatie ‘Countryside Restoration Trust’ en tevens columnist Robin Page, zei bij een
demonstratie in 2002 tegen de nieuwe anti-jacht wetgeving van de overheid:
‘Ik wil dezelfde rechten als een éénbenige zwarte vegetarische asielzoekende lesbische moslim
vrachtwagenchauffeur.’ Page werd gearresteerd, en ontving na vier maanden een brief waarin hem werd
medegedeeld dat er geen aanklacht zou worden ingediend, maar dat dit bij toekomstige incidenten wél het
geval zou zijn. Het kostte Page vijf jaar om zijn naam te zuiveren. Maar Page was tenminste volwassen.
In september 2006 werd het 14 jarige schoolmeisje Codie Stott door de politie gearresteerd en 3,5 uur in een
cel vastgehouden, nadat ze haar leraar op school gevraagd had om, voor het maken van een opdracht, bij
een andere groep te worden ingedeeld, omdat de meisjes waar ze bij zat, alleen maar Urdu (Pakistaans)
spraken. Haar leraar schold haar onmiddellijk uit voor racist, en belde de politie. Nadat Codie weer was
vrijgelaten, stelde de school een onderzoek in – niet naar het gedrag van de leraar, maar naar háár
gedrag.Zelfs een 10 jaar oud jongetje werd door de politie gearresteerd om vervolgens voor de rechter te
moeten verschijnen, nadat hij tijdens een ruzie op school een 11 jarige jongen voor ‘Paki’ en ‘Bin Laden’ had
uitgescholden (het andere jongetje noemde hem een schoft en een Teletubbie). De hele gang naar de
rechtbank kostte de maatschappij zo’n 28.000 euro. Het beschuldigde jongetje raakte zo van slag, dat hij
niet meer naar school wilde. De rechter, Jonathan Finestein, zei: ‘Zijn we nu echt zó ver gekomen dat we 10
jaar oude schooljongetjes gaan vervolgen vanwege politieke incorrectheid? Er worden grote misdaden
gepleegd waar de politie niet eens de moeite voor neemt om te onderzoeken. Dit is nonsens.’
De ‘Hate-crime’ politie stelde ook een onderzoek in naar Basil Brush, een vos in een kinderpoppenserie, die
een grapje had gemaakt over zigeuners. De BBC gaf toe dat het vosje zich ‘ongepast’ gedragen had, en
verzekerde de politie dat de aflevering nooit meer zou worden uitgezonden. Een bisschop kreeg een officiële
waarschuwing van de politie, omdat hij niet genoeg zou doen om de ‘verscheidenheid’ te bevorderen.
Klaarblijkelijk is dat in Groot Brittannië een nieuwe taak geworden van de politie. Een christelijk
ouderencomplex voor bejaarde geestelijken en religieuze medewerkers kreeg geen subsidie neer, omdat het
weigerde bekend te maken hoeveel van de gepensioneerden bewoners homoseksueel waren. Het feit dat dit
nooit aan de bewoners gevraagd was, werd als bewijs van ‘homofobie’ gezien.Vreemd genoeg werd er op
een school wél geluisterd naar moslimouders, die bezwaar hadden gemaakt tegen het feit dat hun kinderen
op school boeken kregen, waarin het homohuwelijk en adoptie werden aangeprezen. Het ‘kwetsende’
lesmateriaal werd vervolgens geschrapt.
Maar toen moslimouders samen met christelijke ouders op een andere school dezelfde bezwaren maakten
tegen dezelfde boeken, werden hun bezwaren afgewezen, en werd er zelfs gedreigd met gerechtelijke
stappen als ze hun kinderen zouden weghouden uit de lessen.
De laatste maanden zijn er een zeer groot aantal gevallen geweest waarbij werknemers van scholen,
ziekenhuizen en andere instituties hun baan verloren vanwege hun diverse geloofsovertuigingen (meestal
christelijk). Net als in het oude communistische Oost Duitsland werden zij verraden door wat zij in gewone
privégesprekken aan hun collega’s vertelden, die hen vervolgens aangaven bij de autoriteiten.De misdaad
van een verpleegster was, dat ze een patiënt aanbood om met haar te bidden.
De patiënt klaagde hier niet over, maar vertelde aan een andere verpleegster dat haar collega dit aanbod
had aangedaan. Gevolg: de verpleegster werd een bepaalde periode op non-actief gesteld en kreeg in die
tijd geen salaris. Een administratief medewerker op een school, Jennie Cain, gaat haar baan verliezen,
omdat ze hulp zocht bij haar kerk, nadat haar vijfjarige dochtertje werd verboden om in de klas over Jezus te
praten.
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Draconisch strakke maatregelen kunnen, net als over tolerantie, ingezet worden om sociaal geaccepteerde
waarden en normen te verwoesten. Zo heeft de Britse Marine een gebedsruimte voor satanisten op een
oorlogsschip ingericht, omdat één matroos lid is van de satanskerk. En satanisten die in de gevangenis
belanden, krijgen op verzoek al hun ‘religieuze’ spullen tot hun beschikking. Veel van deze extreme zaken
zijn afkomstig van niet gekozen of quasioverheidsinstanties, die diverse instituten controleren, en die min of
meer geen verantwoording hoeven af te leggen aan de kiezers. Het komt meestal niet direct van de regering
vandaan, alhoewel de regering het wel degelijk stimuleert, maar op een verborgen manier, zodat alle
verantwoordelijkheid desnoods ontkent kan worden.
De beschreven gevallen op zich kunnen misschien afgedaan worden als ‘incidenten’, maar als ze bij elkaar
worden genomen – en er zijn al talloze van dit soort ‘incidenten’, er komen dagelijks nieuwe bij – dan komt er
een zeer helder beeld naar voren: In Groot Brittannië mag je alleen nog denken, wat de regering goed acht.
Alles wat daar niet mee in overeenstemming is, kan je je baan kosten, of in de gevangenis doen belanden.
Zelfs als je nog maar 10 bent, kun je voor het gerecht worden gesleept voor het uitschelden van een
klasgenootje. Tegelijkertijd is Groot Brittannië óók het land, waar de leider van virtueel de grootste
democratische partij van Nederland, de PVV, geweigerd wordt, maar een lid van de islamitische
terreurorganisatie Hezbollah er wél vrijelijk zijn haatspeeches tegen de Joden, tegen Israël en tegen het
Westen mag geven. Trek uw eigen conclusies.
Bron: EIB nieuwsbrief, overgenomen uit: The Australian.
Lienden, 26 december 2011 - Bron: Persbureau Het KNP ( Met dank aan: Willie Nadort )
Tel. (31-)(0)344-601474 ; Fax. (31-)(0)344-601373 ; E-mail: bestuur@hetknp.org
Homepage: http://www.hetknp.org en http://www.hetknp.nl

Israël betrapt op verkoop van 69 Amerikaanse Patriot-raketten aan China
27 december 2011
De Finse douane heeft zo'n 160 ton aan explosieven en 69 Patriot
luchtdoelraketten aangetroffen op een vrachtschip met
eindbestemming China. Het schip voer onder de Britse vlag.Het schip,
de MS Thor Liberty, was aangemeerd in de Finse haven Kotka na het
verlaten van de Duitse haven Emden op 13 december om een lading
ankerkettingen op te halen. De eindbestemming van het schip was
Shanghai, maar het was niet duidelijk of de wapens ook voor
Shanghai bedoeld waren, zei de douane.
De politie ondervroeg de bemanning van de MS Thor Liberty. Minister
van Binnenlandse Zaken Paivi Rasanen zei dat de raketten in dozen, gemarkeerd "vuurwerk", waren
verpakt. Er wordt niet geloofd dat de raketten iets met terrorisme te maken hebben.Het onderzoek"Op dit
moment hebben we de informatie dat we 69 Patriot-raketten en ongeveer 160 ton aan explosieven
gevonden hebben op het schip," zei Timo Virtanen van het Finse National Bureau of Investigation.
Virtanen vertelde CBS-News dat het schip geen toestemming had om de explosieven en raketten via Finland
te vervoeren en dat de explosieven niet goed verpakt waren. Beide van deze zaken zijn illegaal."Voor zover
we konden zien was de zending zelf wel legaal,” zei hij. “Het was waarschijnlijk niet het plan om de raketten
te smokkelen ... ze zijn bestemd voor Zuid-Korea."
De Patriot-raketten, ontworpen door het Amerikaanse bedrijf Raytheon, worden geleverd aan "Amerikaanse
en geallieerde troepen", volgens de website van Raytheon. Zuid-Korea is één van de staten waaraan
Raytheon levert. Er heerst op dit moment grote onzekerheid en onveiligheid op het Koreaanse schiereiland
en in de rest van de regio, nu er in Noord-Korea sprake is van een machtsovergang in de nasleep van de
dood en moord op leider Kim Jong-il.Laatste update van Washington Post
Finland zegt dat vrachtschip weer kan varen, maar zonder de 69 raketten, explosieven of zijn Oekraïense
kapitein…
Zie ook:Finland 'Finds Patriot Missiles' Smuggled On China-Bound Ship
Youtube.com/watch?v=BZoY96_PtvY&feature=uploademailSign Of War : Syrian President's and 54
Others, Assets Frozen In Switzerland
Youtube.com/watch?v=g2vnE-c00hE&feature=uploademailAlert: NATO Activates Radar In Turkey Next
Week : War Ships Moving To Eastern Mediterranean
Youtube.com/watch?v=WBeUPi9yaaI&feature=uploademailRussia to deploy monsterous ‘Satan’ nuclear
weapon in arsenal
Theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/12/21/russia-to-deploy-monsterous-satan-nuclear-weapon-inarsenal/Bron: Nl.radio86.com en Veteranstoday.comPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en
Eindtijd.goedbegin.nl
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Abbas maakt weg vrij voor Derde Intifada en overweegt erkenning Israël in te trekken
Hamas: Wij zijn de Palestijnse jihad-beweging van de Moslim Broederschap
Hamasleider Ismail Haniyeh (L) en PA-president Mahmoud Abbas (R) zijn in het
grote lijnen eens geworden over een gezamenlijk Palestijns front tegen Israël.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft stappen ondernomen om het
'verzet' tegen Israël op te voeren. Volgens inlichtingendiensten wordt
hiermee de weg vrijgemaakt voor de islamitische terreurbewegingen Hamas
en Jihad Islami en daarmee een Derde Intifada. Tevens maakten hoge
officials van de PLO en Abbas' Palestijnse Autoriteit met de kerst bekend dat serieus wordt overwogen de
erkenning van het bestaansrecht van Israël in te trekken. Gisteren verving Abbas generaal-majoor Diab elAli, commandant over de door Amerika gefinancierde Palestijnse veiligheidstroepen in Judea en Samaria,
door generaal-majoor Nidal Dokhan. Daar waar el-Ali serieus werk maakte van de bestrijding van het
Palestijnse terrorisme en in zowel Jeruzalem als Washington werd vertrouwd, staat Dokhan juist op goede
voet met Hamas en Jihad Islami. De VS en Israël vrezen nu dat Dokhans aanstelling een voorbode is van
radicale veranderingen en een 'Arabische lente' achtige Palestijnse opstand, de Derde Intifada.
Plan voor massale bestormingen IsraëlDe aansluiting vorige week van Hamas bij de PLO is één van de
belangrijkste aanwijzingen hiervoor. Hamasleider Khaled Meshaal bereikte met Abbas een akkoord over een
nieuwe vorm van 'volksverzet', namelijk het organiseren van grote demonstraties die moeten uitmonden in
het massaal bestormen van de grensbarrières met Israël en de joodse dorpen in Judea en Samaria. De door
Amerika gefinancierde en door Britse en Jordaanse militairen getrainde acht Palestijnse commandobataljons
van de Palestijnse Nationale Veiligheids Macht (PNSF), die bestaan uit zo'n 8000 troepen, moeten daarbij
de frontlinie gaan vormen.
Amerikaanse en Israëlische veiligheidsofficials zijn van mening dat Abbas door het toelaten van Hamas en
Jihad Islami de relatieve stabiliteit in Judea en Samaria, die kon worden gehandhaafd dankzij de
Amerikaanse steun voor de PA, verwoest, waardoor de komende demonstraties waarschijnlijk snel zullen
uitmonden in geweld. Het zal naar schatting zo'n twee maanden duren voordat Abbas de PNSF heeft
klaargestoomd voor hun nieuwe taak: leiding geven aan een Palestijnse 'volksinvasie' van Israël. (1)
Erkenning van Israël mogelijk ingetrokkenDe Palestijnen overwegen dan ook serieus om de tot nu toe
gemaakte afspraken met Israël te annuleren en de erkenning van het bestaansrecht van de joodse staat in
te trekken. Mohammed Shtayyeh, lid van het Centrale Comité van de Fatah beweging en één van de
onderhandelaars met Israël, verklaarde vorige week dat de Palestijnen hiermee druk willen zetten op hun eis
voor een Palestijnse staat in Judea, Samaria, Oost Jeruzalem en Gaza, binnen de 'grenzen van 1967'. 2012
wordt volgens hem het jaar van de hereniging van alle Palestijnse fracties (2). Hanan Ashrawi, lid van het
Uitvoerende Comité van de PLO, dreigde afgelopen maanden met het intrekken van de Palestijnse
erkenning van Israël als niet snel wordt overgegaan tot het erkennen van 'Palestina'. Ze zei tevens dat de PA
overweegt Israël internationaal te laten vervolgen voor het 'judaïseren van Jeruzalem' (3). Ook Hamas
premier Ismail Haniyeh, die op dit moment een rondreis maakt langs diverse Arabische landen en Turkije,
riep gisteren de Arabische en moslimlanden op om de 'verjoodsing' van Jeruzalem te stoppen (4).Moslim
Broederschap: Hamas is rolmodel - 'Palestijnen moeten joodse staat erkennen'
In de Egyptische hoofdstad Caïro kreeg Haniyeh een hartelijk onthaal, iets wat onder de afgezette president
Mubarak nog ondenkbaar was. Mohammed Badie, de leider van de Moslim Broederschap die met
overmacht de recente verkiezingen won, verklaarde Hamas als een rolmodel te zien. 'De Broederschap
omvatte altijd al zaken zoals bevrijding, vooral die van de Palestijnen,' aldus Badie. Verwijzend naar de aan
de gang zijnde verzoening tussen Hamas en Fatah/de PLO/de PA, verklaarde Haniyeh dat Hamas samen
met de Broederschap een bedreiging vormt voor de 'Israëlische entiteit'. Ook noemde hij Hamas 'de jihad
beweging van de Broederschap, met een Palestijns gezicht.' (5).Hamas, de PLO en Fatah (en daarmee de
Palestijnse Autoriteit) hebben om publiciteitsredenen nu weliswaar gekozen voor iets wat ze 'geweldloos
volksverzet' noemen, maar herhaalden vorige week dat alleen gewapend verzet zal leiden tot een
'ongedeelde' Palestijnse staat waarin er geen vierkante centimeter ruimte is voor de joodse staat (6). De
totale vernietiging van Israël staat dan ook nog prominent in de officiële handvesten van alle Palestijnse
bewegingen.
De Israëlische premier Netanyahu heeft de PA daarom nogmaals te verstaan gegeven dat de aansluiting
van Hamas onacceptabel is. 'Ik zal niet toestaan dat een Palestijnse staat verandert in Gaza en Libanon,'
verklaarde hij, daarmee verwijzend naar de vele tienduizenden raketten die de islamitische
terreurbewegingen Hamas en Hezbollah hebben verzameld. 'De Palestijnen zullen Israël moeten erkennen
als het nationale thuisland van het joodse volk. Deze voorwaarde is niet onderhandelbaar.' (7)Juist deze
voorwaarde is echter iets waarvan alle Palestijnse en islamistische groeperingen hebben verklaard deze
nooit en te nimmer zullen accepteren. En dat terwijl ze zelf wél erkenning eisen voor een 100% Palestijnseislamitische staat waarin geen enkele jood meer mag wonen.
Xander - (1) DEBKA. (2) Jerus.Post, (3) Ynet News, (4) Jerus.Post, (5) Ynet News, (6) Arutz 7,(7) Ynet News
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Gerald Celentes Top Trends voor 2012: Instorting eurozone, bankensluiting en oorlog
'Het komende jaar zal iedereen worden wakker geschud. Er komt geen herstel, het wordt juist véél erger.'
De enige keer dat Jezus Christus gewelddadig werd was toen Hij de
banksters van Zijn tijd de tempel uit ranselde.'De enige keer dat Jezus
Christus gewelddadig werd was toen Hij de geldwisselaars met een
zweep de Tempel uitdreef,' aldus Trends Research voorman Gerald
Celente, laaiend vanwege het feit dat het de inwoners van de VS
inmiddels bijna onmogelijk wordt gemaakt om hun eigen geld van hun
rekeningen af te halen. 'Als zelfs Jezus Christus gewelddadig wordt, dan
mag ik woedend worden als de geldwisselaars van vandaag mijn eigen
geld niet aan mij willen geven! Zij zijn de baas in iedere moderne 'tempel':
in Athene, in Rome, in Washington. Dit zijn dezelfde bankiers, dezelfde criminelen die Christus met geweld
de Tempel uit sloeg, die nu de hele wereld de vernieling in jagen vanwege hun verslaving aan geld.'
Ongeveer een jaar geleden was Celente de eerste die voorspelde dat er in de VS een 'economische staat
van beleg' zal worden afgekondigd. Nu zelfs officiële kanalen in Amerika deze term beginnen te gebruiken is
dat moment heel dichtbij gekomen.
Instorting eurozone en bank holiday
In Europa gaat het zo mogelijk nog slechter. Celente zegt dat vooral op Hongarije gelet moet worden. Dat
land kan niet eens aan de vereisten van het IMF -de 'Internationale Maffia Federatie'- voldoen. De vrijheid
van meningsuiting in Hongarije is verdwenen en de nieuwe regering neemt de hele overheid over. Hongarije
staat op deze manier model voor wat ook in andere Europese landen dreigt te gebeuren.
'In heel Europa leggen de overheden steeds meer staat-van-beleg regels op om de bevolking onder controle
te houden,' aldus Celente. 'Als het systeem uiteindelijk instort -en wij geloven dat dit in het eerste kwartaal
van 2012 gaat gebeuren- zal er een bank holiday worden afgekondigd.'
Mensen kunnen fluiten naar hun geld
Volgens Celente is er op het internet een authentieke video te vinden (zie YouTube link onder, opgenomen
in het interview met Alex Jones) waaruit blijkt dat vice-president Joe Biden al in 2009 toegaf dat het eerste
wat de nieuwe regering na de verkiezing van Obama besprak was of er tot een bankensluiting moest worden
besloten. 'Dan kun je fluiten naar je geld, mensen!' waarschuwt Celente. 'Als u denkt dat het nu al moeilijk is
het van de bank te halen - dan zal het onmogelijk zijn! En als u het eenmaal wél krijgt zal de munt zijn
gedevalueerd.'
Ook Amerika stevent dus op een bank holiday af. 'Ze hebben al gezegd dat het zal gaan gebeuren. Bedenk
dat dit al besloten werd vóór er een crisis in Europa was, Amerika's schulden waren opgelopen tot $ 15
biljoen en de FED $ 26 biljoen in het financiële piramidesysteem pompte om het overeind te houden.'
Slagveld Amerika is een feit
Met de recente invoering van de National Defense Authorisation Act zijn de burgerrechten van de
Amerikanen verdwenen. 'Het systeem stort in elkaar en zij willen er op deze manier zeker van zijn dat
niemand zich verzet. 'Slagveld Amerika' is een feit! Nu kunnen ze de staat-van-beleg afkondigen. Besef
echter dat ze niet zo stom zijn als wij denken! Ze weten wat er gaande is en blijven ons bedriegen, zodat wij
kalm blijven en zij ons al ons geld afhandig kunnen maken en ons kunnen onderwerpen, zodat we dieper en
dieper in hun psychopathische ellende terechtkomen,' vervolgt Celente.
Alex Jones merkt dan op dat Obama de wet afgelopen vrijdag heeft ondertekend, bewust zonder er enige
ruchtbaarheid aan te geven. Ook de reguliere media besteedden er geen enkele aandacht aan. Ja, de New
York Times: een heel kort berichtje ergens onder in een hoekje op pagina 31, en dan nog zonder in details te
treden over waar deze wet de regering allemaal toe in staat stelt. Politie en leger zullen worden ingezet
tegen de Amerikaanse burgers bij het handhaven van deze wet.
Klaar om burgers te verpletteren
'Realiseert u zich wat er zal gebeuren als de banken dicht blijven en de mensen niet naar hun werk kunnen
gaan?' Alex Jones onderbreekt: 'Dan zal de hel losbreken!' Celente: 'Precies! En juist daarom hebben ze
deze wet erdoor gedrukt! Zodat ze al hun mensen klaar hebben staan om de woede en opstand die dan
volgt te verpletteren.'
De 'Occupy' beweging is volgens Celente een teken dat zijn eerder gedane voorspelling -'Als de geldstroom
naar de gewone man stopt, zal er bloed vloeien in de straten'- aan het uitkomen is.
Geen herstel, 2012 wordt véél erger
'Het komende jaar zal iedereen worden wakker geschud. De climax komt eraan. Er komt geen herstel, die is
er nooit geweest. Het wordt alleen maar véél erger. Daarnaast zullen de mensen eindelijk begrijpen dat de
eerste Grote Oorlog van de 21e eeuw is begonnen. Alle opgebouwde financiële en geopolitieke problemen
zullen in 2012 tot uiting komen.'
Wordt waarschijnlijk vervolgd.
Xander - (1) YouTube deel 1 / deel 2 (Infowars)
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Walging over Bilderberg-Beatrix
Door: Micha Kat op 26 december, 2011
Plunder- en pedo-monarchie loopt op laatste benen * burgers kotsen en braken bij
kersttoespraak Beatrix * hoe gaat dat als het vette en corrupte hoofd van WillemAlexander in beeld komt en oproept tot ‘delen’ en ‘naastenliefde?’
Het Marie-Antoinette-moment nadert voor Beatrix met rasse schreden! * De
helikopters naar Mozambique en Argentinie staan klaar
Nederland hangt massaal boven de afwasteil na de ‘duurzaamheids-toespraak’ van Bilderberg-Bea. Bijna 45
jaar na de Club van Rome komt ons staatshoofd met teksten die zo beschimmeld en outdated zijn, dat zelfs
Juliana ze honend terzijde zou hebben geschoven. Nederland kotst van Trix en haar Nazi-monarchie zoals
op niets en niemand ontziende wijze blijkt op de sites Geenstijl en Elsevier. Terwijl ‘haar’ ROYAL DUTCH
SHELL het milieu opnieuw vergiftigt, pepert Bea ons in ‘duurzaam te leven’. In onze roemruchte serie
beerput Oranje kunt u alles lezen over de ‘duurzaamheid’ van onze
monarchie.http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10576/brede-walging-over-bilderberg-beatrix.html

Dr. Rima Laibow: ‘VS heeft vergevorderde plannen om je te doden in 2012’
Video Geüpload door youlawmaster op 4 sep 2011
Rima E. Laibow, MD is medisch directeur van de Natural Solutions
Foundation. Zij is afgestudeerd aan de Albert Einstein College of
Medicine (1970), en spreekt hier over de Globalistische Agenda, met als
belangrijk doel, de bevolking uit te roeien met 90%.
Overbevolking is echter een hoax, net als Global Warming. Luister naar
wat zij te vertellen heeft…Begrijp de ‘ALLIANTIE van
JEUGDBEWEGINGEN’, GEFINANCIERD en BEWAPEND door de Amerikaanse belastingbetaler. Onder het
gezag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en directeur van de Council on Foreign
Relations (CFR).
Hillary Clinton [emeritus voorzitter van de CFR: David Rockefeller PhD (LSE, London - 146 East 65 Street,
New York, NY 10021), David Rockefeller studeerde en promoveerde in de Economie op hetzelfde moment
als BH OBAMA PhD Senior uit Kenia)]WERELDOORLOG 3 staat op het punt om te beginnen.Wat er aan de
hand is, is een castratie van ALLE Midden-Oosten SOEVEREINE rechtsgebieden, EEN VOOR EEN - zodat
de feodale sjeiks van SAOEDI ARABIE omvervallen - VS is verantwoordelijk voor hun veiligheid - dus
SAOEDI ARABIE doet er niet toe - het is nu een ondergeschikte staat. [Kijk naar de clips van John Perkins
("Confessions of an Economic Hitman"). Hij beweerde dat een regeling overeengekomen is tussen de VS en
Saoedi-Arabië, die er voor zorgt dat er geen grote schommelingen in de olieprijs zullen zijn. Dus de VS heeft
besloten dat het alle SOEVEREINE rechtsgebieden van het Midden-Oosten moet controleren.
Azerbeidzjan en de STAN-landen rond de Kaspische Zee hebben enorme beperkte hoeveelheden olie, die
de VS graag wil hebben.
VS is alle SOEVEREINE rechtsgebieden rondom het Midden-Oosten EEN VOOR EEN aan het verwijderen TOTALE CONTROLE – om toegang te krijgen tot de Midden-Oosten olie, zonder inmenging van Rusland of
China.
De huidige problemen zijn niet juist gerapporteerd inzake de zeer ernstige en zich uitbreidende conflicten,
die zich uitrollen van Libië naar: Eritrea, Ethiopië, Soedan, Somalië, Syrië, Pakistan en Iran – allemaal over
rechten om OLIE en zeer waardevolle MINERALEN.
Rantsoenering op VOEDSEL zal spoedig komen!
Het papieren geld wordt WAARDELOOS gemaakt, terwijl meer geld wordt bijgedrukt.
WORD WAKKER!
Zal de Londense Olympische Spelen een false flag-evenement worden? (Zie:
Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/09/rik-clay-onthulde-de-plannen-rondom-de.html)Bekijk deze video ook
op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/ROEEiOlol7QPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wie regeert nu eigenlijk de wereld?
december 29, Door Prof. Dr. Mujahid Kamran - Bron: zonnewind.be
Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN is plaatsvervangend rector magnificus van de Universiteit van Punjab, Lahore,
Pakistan. Zijn boek ‘The Grand Deception – Corporate America and Perpetual War’ is in arpil 2011
uitgebracht Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistan. Het is verkrijgbaar bij Amazon en
www.mujahidkamran.com.
“Sinds ik in de politiek zit vertrouwden mannen me voornamelijk onder vier ogen hun mening toe. Enkele van
de grootste mannen van de Verenigde Staten, uit de handel of nijverheid, zijn ergens bang van. Ze weten
dat er een macht bestaat, zo goed georganiseerd, zo subtiel, zo alert, zo verweven, zo volledig, zo
diepgaand, dat ze alleen op fluisterende toon hun afkeuring erover durven uitspreken.” – Woodrow Wilson,
28e president van de Verenigde Staten (1856-1924).
“Zo ziet u, mijn beste Coningsby, dat de wereld door heel andere personen wordt bestuurd dan gedacht door
hen die niet achter de schermen verkeren.” – Benjamin Disraeli, Britse minister-president (1804-1881)
Het begin van de industriële revolutie, de uitvinding van een bankiersysteem gebaseerd op woekeren, en
wetenschappelijke en technologische vooruitgang tijdens de afgelopen drie eeuwen hebben drie belangrijke
dingen tot gevolg gehad. Ze hebben de concentratie van onvoorstelbare hoeveelheden rijkdom in de handen
van enkelen mogelijk gemaakt, ze hebben geleid tot de ontwikkeling van steeds dodelijker wapens en
uiteindelijk tot massavernietigingswapens en ze hebben het mogelijk gemaakt massa’s mensen de hersens
te spoelen door toepassing van wetenschappelijke technieken middels de media en de controle over het
onderwijssysteem.
De rijkste families op deze planeet hebben de touwtjes in handen bij elke belangrijke opschudding die ze
veroorzaken. Hun werkgebied strekt zich uit over de hele planeet en zelfs daarbuiten, hun hebzucht en hun
streven naar rijkdom en macht kent geen grenzen, en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval –
“menselijk afval”. Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking te doen krimpen en te handhaven op een
veel lager aantal dan we nu kennen.
Het was Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) die ooit zei: “Het kan me niet schelen welke
trekpop men op de Engelse troon zet om te regeren over een imperium waarin de zon nooit ondergaat. De
man die de Britse geldvoorziening bestuurt, bestuurt het Britse Rijk. Ik bestuur de geldvoorziening.” Wat gold
voor het Britse Rijk, geldt evenzeer voor het Amerikaanse Rijk, nog steeds bestuurd door de in Londen
gevestigde Elite, middels het systeem van de Federal Reserve. Aan de gevolgen te zien is het systeem van
de Federal Reserve de grootste zwendel in de geschiedenis van de mensheid.
Het is triest en pijnlijk dat de grootste verwezenlijking van de mens, en de bron van bijna alle macht en
rijkdom op Aarde, zijnde onze wetenschappelijke kennis – de meest sublieme, machtigste en best
georganiseerde uiting van het menselijke denken, zijn nieuwsgierigheid en verwondering – een werktuig is
geworden voor de onderwerping van de mensheid, een zeer gevaarlijk werktuig in de handen van een klein
groepje mannen. Deze mannen ‘huren’ deze wetenschappers in en ontnemen de mensheid daarmee – alsof
het een door God gegeven recht betrof – de kracht die de wetenschapper ontwikkelt door middel van zijn
uitvindingen. Deze kracht wordt gebruikt voor hun eigen doeleinden, met enorme kosten voor de mensheid.
Het doel van dit handjevol mannen, de leden van de rijkste families op de planeet, de Elite, is een Nieuwe
Wereldorde, een centrale wereldregering – onder hun leiding.
Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Elite, net als een absolute
meedogenloosheid, verregaande misleiding en de laaghartigste spionage en chantage. De Elite zet landen
tegen elkaar op, streeft naar de vernietiging van religie en andere traditionele normen en waarden, creëert
chaos, veroorzaakt met opzet armoede en miserie, en grijpt dan de macht door handlangers op de
belangrijkste posities te positioneren [zie Griekenland, Italië, Spanje, de ECB]. Deze families “kopen terwijl
het bloed nog door de straten stroomt” (dixit Baron De Rothschild). Oorlogen, revoluties en moordaanslagen
behoren tot hun tactieken om de traditionele samenleving te vernietigen (zoals ze deden in de Sovjet Unie),
vergaren macht en geld, elimineren tegenstanders, en blijven ongenadig hun gezworen doelen nastreven,
generatie na generatie, opererend in geheime en niet-geheime organisaties. Professor Carroll Quigley
schreef ooit: “De machten achter het financiële kapitalisme hadden nog een ander ambitieus doel: niets
minder dan een wereldwijd systeem van financiële controle in particuliere handen te creëren, waardoor men
in staat zou zijn de politiek van elk land te controleren en daarmee de wereldeconomie in zijn geheel. Het
was de bedoeling dit systeem te besturen middels een feodaal systeem van centrale banken over heel de
wereld, die nauw samenwerkten, op basis van geheime overeenkomsten, die werden bereikt tijdens
bijeenkomsten en conferenties achter gesloten deuren… De groei van het financiële kapitalisme maakte een
centralisatie van de controle over de wereldeconomie en de toepassing van die macht ten voordele van de
financiers en indirecte schade voor alle andere economische eenheden mogelijk.
Winston Churchill, die er uiteindelijk “de buik van vol had”, schreef in 1920:
“Van in de dagen van Spartacus-Weishaupt tot de dagen van Karl Marx, tot de dagen van Trotsky, Bela Kun,
Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor het omverwerpen van de
beschaving en de wederopbouw van de samenleving op basis van onderdrukte ontwikkeling, van afgunstige
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kwaadaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestadig blijven groeien. Het speelde een absoluut herkenbare
rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het is de oorsprong van bijna elke subversieve beweging in de
19e eeuw geweest, en nu, uiteindelijk, heet deze bende uitzonderlijke personen uit de onderwereld van de
grote steden van Europa en Amerika de Russische bevolking vast bij de haren, en zijn ze de vrijwel
onaantastbare heersers over dat enorme rijk.
Het was in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog dat Churchill verwees naar het bestaan van een
“grote kabbal” die nooit eerder gezien bloedvergieten had veroorzaakt. Churchill zou ook het volgende
hebben gezegd over de Elite: “Ze hebben Lenin als een pestbacil in een afgesloten camion van Zwitserland
naar Rusland vervoerd…” (geciteerd door John Coleman in ‘The Tavistock Institute of Human Relations‘,
Global Publications, 2006).
Wie zijn ‘ze’? De Kabbal ontmaskerd door JFK
Bekijk eens deze verklaring van John F. Kennedy (JFK) tegenover een publiek van Amerikaanse militairen.
“Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en het is eigen aan de
mensen dat ze zich al van oudsher verzetten tegen geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime
operaties. Maar we zien ons over heel de wereld geconfronteerd met een homogene en meedogenloze
samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van ondergrondse activiteiten om hun invloedssfeer uit te
breiden. Hij steunt op infiltratie, in plaats van invasie, op ondermijning in plaats van verkiezingen, op
intimidatie in plaats van vrije keuze. Het is een systeem dat enorme hoeveelheden mensen en materiaal
heeft aangewend voor het opzetten van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke,
economische, wetenschappelijke en politieke operaties in zich verenigt. Zijn voorbereidingen worden
stilgehouden, niet gepubliceerd, zijn fouten worden onder de mat geschoven, komen niet in de krant, en zijn
dissidenten wordt het zwijgen opgelegd, niet geprezen, geen enkel verlies wordt bekritiseerd, geen geheim
prijsgegeven… Ik vraag jullie hulp bij de enorme taak van het informeren van het Amerikaanse volk.”
Geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties., infiltratie, intimidatie – het zijn
woorden uit de mond van JFK!
Op 4 juni 1963 gaf JFK de opdracht Treasury-dollars* te drukken in plaats van Federal Reserve-dollars
(Executive Order 11110). Hij bevool ook dat eens het drukken klaar was de Federal Reserve-dollars zouden
worden teruggetrokken en de Treasury-dollars in omloop zouden worden gebracht. Een paar maanden later
(op 22 november 1963) werd Kennedy op klaarlichte dag vermoord voor het oog van heel de wereld – zijn
hersenpan aan stukken geschoten. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg
herriep president Lyndon Johnson onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars, daarmee
duidelijk aangevend waarom Kennedy vermoord werd. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer
betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse ‘adviseurs’ terug te trekken, werd
ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. Na de Cubacrisis wenste JFK vreedzame co-existentie met de
Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote
oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren…
(* Treasury = het Amerikaanse ministerie van Financiën)
De wapenindustrie en de banken die geld verdienen aan de oorlogen zijn eigendom van de Elite. De Elite
volgt een agressieve Hegeliaanse filosofie, zoals Antony Sutton vermeldt, waarbij ze ‘gecontroleerde
conflicten’ veroorzaken. De 1e en 2e Wereldoorlog waren allebei ‘gecontroleerde conflicten’.
Hun arrogantie, hun niet aflatende energie, hun doelgerichtheid, hun absolute gebrek aan respect voor
mensenlevens, hun talent om decennia vooruit te plannen, die planning uit te voeren en hun aanhoudende
succes zijn verbijsterend en ontmoedigend.
Uitspraken van mannen als Disraeli, Wilson, Churchill, JFK en anderen zou elke twijfel over wie de baas is
op onze planeet bij de lezer moeten wegnemen. De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt
schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: “De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat
een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep
heeft.”
Misschien moet ik er even aan herinneren dat het Andrew Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837,
zo woedend was over de tactieken van de banken (Rothschilds) dat hij zei: “Jullie zijn een kuil vol slangen. Ik
ben van plan jullie te verdelgen, en in de naam van de Eeuwige God, ik zal jullie verdelgen. Als de mensen
de hemeltergende onrechtvaardigheid van ons geld en ons bankensysteem zouden begrijpen zou er nog
voor de zon opkomt een revolutie uitbreken.”
In zijn boek ‘Big Oil & Their Bankers In the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global
Intelligence, Narcotics and Terror Network ’ schrijft Dean Henderson: “Bij mijn onderzoek naar de
controleorganen van de banken aangaande het bezit van aandelen bij de 25 grootste bankholdings in de VS
kreeg ik in eerste instantie toestemming om documenten op te vragen, maar die werd later ingetrokken
vanwege de ‘nationale veiligheid’. Dat is ironisch, want de meeste aandeelhouders wonen in Europa.”
Dit is op zich al verbazingwekkend, maar bewijst ook dat de Amerikaanse regering voor de Elite werkt en
niet voor de burgers. Het bewijst ook dat geheimhouding boven alles gaat bij de affaires van de elite. Geen
enkel nieuwsmedium zal dit ooit ter sprake brengen, want de media zijn eigendom van de Elite.
Geheimhouding is essentieel voor de Elite om macht te blijven uitoefenen – wanneer de wereld de waarheid
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over de rijkdom, de gedachtegang, de ideologie en de activiteiten van de Elite te weten komt zouden de
mensen over heel de wereld in opstand komen.
Henderson stelt verder: “De Vier Ruiters van het bankwezen (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup
en Wells Fargo) zijn eigenaar van de Vier Ruiters van de olie (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco en
Chevron Texaco); samen met andere Europese en ‘oud geld’-reuzen. Maar hun monopolie in de
wereldeconomie eindigt niet aan de rand van de olievlek. Afgaande op hun SEC-aangiften behoren de Vier
Ruiters van het bankwezen tot de tien grootst aandeelhouders van vrijwel alle firma’s in de Forbe’s 500.”
Het is algemeen bekend dat in 2009 44 van de 100 grootste economische entiteiten bedrijven waren. De
rijkdom van de families, die bij de tien grootste aandeelhouders van al die firma’s horen, gaat die van
nationale economieën ver te boven. Het Bruto Mondiaal Product bedraagt ongeveer 70 biljoen
(70.000.000.000.000) dollar. Het vermogen van alleen al de Rothschild-familie wordt geschat in biljoenen.
Dat geldt ook voor de Rockefellers, die vanaf het begin zijn geholpen en van geld voorzien door de
Rothschilds. De VS heeft een BNP van ongeveer 14-15 biljoen dollar. Dat bedrag verbleekt in vergelijking
met de rijkdom van de biljonairs. De regeringen van de VS en de Europese landen hebben schulden
voornamelijk aan de Elite, en er moet dus niet aan getwijfeld worden wie de Aarde bezit en wie er aan de
touwtjes trekt. We citeren Eustace Mullins uit zijn boek ‘The world order: A study in the hegemony of
parasitism’: “De Rothschilds besturen de VS middels hun stichtingen, de Council on Foreign Relations, en de
Federal Reserve, zonder echte bedreigingen voor hun macht. Peperdure politieke campagnes zijn
routinewerk, met zorgvuldig uitgezochte kandidaten die een gelofte afleggen aan de World Order. Mochten
ze afwijken van het programma zouden ze een ongeluk krijgen, te maken krijgen met gefingeerde
aanklachten van seksueel misbruik of een financiële onregelmatigheid.”
[Opm.: In dit licht zou het interessant zijn de affaires waar het echtpaar Clinton in verzeild raakt rond het
presidentschap van Bill nader te bekijken]
De leden van de Elite opereren in absolute eensgezindheid tegen het algemeen belang, tegen een beter
leven voor alle mensen waarbinnen alleen individuen wordt toegestaan zijn of haar talenten te ontwikkelen,
tegen een leven vrij van oorlog en bloedvergieten. James Forrestal, de eerste Amerikaanse minister van
Defensie, werd zich bewust van de intriges van de Elite, en had, volgens Jim Marrs, 3.000 pagina’s
aantekeningen verzameld die hij wilde gebruiken voor het schrijven van een boek. Hij overleed onder
duistere omstandigheden en is vrijwel zeker vermoord. Zijn aantekeningen werden gestolen en een
opgeschoonde versie van zijn boek verscheen een jaar na zijn dood. Vlak voor hij stierf, bijna vijftien
maanden voor het uitbreken van de oorlog in Korea, had hij onthuld dat Amerikaanse soldaten er zouden
gaan sterven. Marrs citeert Forrestal: “Deze mannen zijn niet incompetent of dom. Consistentie is nooit een
teken van domheid geweest. Als ze gewoon dom zouden zijn, zouden ze af en toe een fout maken die
in ons voordeel is.” De Bilderberg Groep, de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission en de
moeder van al die organisaties, de Royal Institute of International Affairs, zijn instituten waar beslissingen
over de toekomst van de mensheid worden genomen. Wie hebben die instituten opgericht en besturen ze?
De ‘internationale bankiers’ uiteraard.
In zijn boek ‘The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World ’, schrijft
kolonel Fletcher Prouty, de briefing officer voor de Amerikaanse president van 1955 tot 1963, over een
“intern heiligdom van een nieuwe religieuze orde”. Met de term ‘Secret Team’ bedoelt hij een groep
“individuen met toegang tot staatsgeheimen, soms wel soms geen deel uitmakend van de regering, die data
ontvangen van de CIA en de NSA en handelen aan de hand van die informatie.”
[Opm.: denk aan de draaideur tussen Goldman Sachs, de Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie
van Financiën]
En: “De macht van het Team berust op het uitgebreide geheime netwerk in regeringskringen en zijn directe
banden met grote bedrijven, gezamenlijke fondsen en investeringsbanken en met de nieuwsmedia, inclusief
binnen- en buitenlandse uitgeverijen.”
Hij voegt er later aan toe: “Alle echte leden van het Team blijven in het centrum van de macht, of ze nu deel
uitmaken van de zittende regering of niet. Ze roteren doorlopend van en naar regeringsposities en het
bedrijfsleven of de aangename academische wereld.”
Jongeren trainen voor lidmaatschap van de Elite
Het is opmerkelijk hoe ‘ze’ zoveel macht uitoefenen en hoe ‘ze’ steeds weer mensen vinden om de taken uit
te voeren, en hoe ‘ze’ altijd de juiste beslissing nemen op het juiste moment. Dit kan alleen lukken wanneer
er een verborgen programma bestaat voor het werven en trainen van nieuwe leden: mentaal, ideologisch,
filosofisch psychologisch en uiteraard qua capaciteiten. En dat over langere tijd, terwijl ze op plaatsen
worden gezet in het centrum van de macht in de VS en in Europa. Die training zou al op jonge leeftijd
moeten beginnen. Ook moet er een methode zijn van voortdurende beoordeling, door kleine groepjes uiterst
capabele individuen, van zich ontwikkelende situaties met ‘hun’ mensen in de belangrijkste machtscentra in
heel de wereld, zodat er onmiddellijk ingegrepen kan worden op een manier die de Elite ten goede komt.
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Hoe doen ze dat?
Het is bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen dat de rol van geheime genootschappen en de
controle die ze uitoefenen over universiteiten zwaar doorweegt. Het werk van mensen als Antony Sutton,
John Coleman, Eustace Mullins en anderen is wat dat betreft baanbrekend. De mensheid is dergelijke
onderzoekers veel verschuldigd; onderzoekers die zwaar te leiden hebben van hun naspeuringen maar niet
opgeven. Wanneer je het geldspoor volgt van belangrijke initiatieven, op poten gezet om grote oorlogen te
veroorzaken, het beleid van de toekomst uit te stippelen, de macht van de Elite over de mensheid te
vergroten, etc. kom je onvermijdelijk de banden met de bankiersfamilies en hun loopjongens bij de
stichtingen tegen.
In April 2008 was ik een van de ongeveer 200 rectors en directeuren van universiteiten uit Azië, Afrika,
Europa en de VS bij een twee dagen durende Higher Education Summit for Global Development, op het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC. We werden toegesproken door vijf
Amerikaanse ministers, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice. De nadruk lag
steeds maar op één ding: dat universiteiten in ontwikkelingslanden samenwerken met de stichtingen zo dat
de wereldwijde problemen kunnen worden opgelost. Dit zijn particuliere stichtingen, en de enige manier om
die nadruk te begrijpen is je te realiseren dat de Amerikaanse regering geheel onder controle staat van hen
die deze stichtingen bezitten. In de kantlijn: de openingsspeech werd gegeven door een oorlogsmisdadiger,
verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Rwandezen, die ook nog eens een eredoctoraat kreeg
overhandigd – Dr. Paul Kagame! De eerste presentatie werd geven door de CEO van de Agha Khan
Foundation!
In een fascinerende studie naar een geheim genootschap van de Yale-universiteit, Skull and Bones,
onthulde Antony Sutton tal van aspecten van groot belang over dit ene genootschap. In zijn boek ‘America’s
Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones ’, legt Sutton uit dat er een groep
“oude Amerikaanse families en Nieuwe Rijken” is die De Orde (van Skull & Bones) domineert – de familie
Whitney, de familie Stimson, de familie Bundy, de familie Rockefeller, de familie Harriman, de familie Taft, de
familie Bush, enzovoorts. Hij wist er ook op dat er banden met Brittannië zijn.
De banden tussen de Orde en Brittannië lopen via de Lazard Freres en enkele commerciële banken.
Opgemerkt moet ook dat het Britse establishment ook een universiteit oprichtte – Oxford – en vooral ook het
All Souls College. Het Britse deel heet ‘De Groep’. De Groep is gelinkt aan de Joodse equivalent via de
Rothschilds in Brittannië (Lord Rothschild was een van de vroegste leden van ‘inner circle’ van Cecil
Rhodes). De Orde in de VS heeft ook banden met de families Guggenheim, Schiff en Warburg… Er is ook
een link met de Illuminati.
De invloed van deze Elitaire families op de denkwereld van landen gebeurt dus via academische instellingen
en organisaties en via de media. Sutton schrijft:Elk jaar sinds 1832 worden er 15 jonge mannen, en recent
ook vrouwen, opgenomen in de Orde. Wie selecteert ze? Een studie van de loopbanen van veel van deze
uitverkorenen toonde aan hoe ze uitgroeien tot vooraanstaande personen in het Amerikaanse openbare
leven, en hoe de leden van hun groep ervoor zorgen dat ze doordringen tot de kern van de belangrijkste
Amerikaanse instellingen. Ze worden steeds weer teruggevonden op de belangrijkste posities ten tijde van
oorlog en in vredestijd, onophoudelijk manipulerend en observerend.
“De American Historical Association, de American Economic Association, de American Chemical Society en
de American Psychological Association werden allemaal opgericht door leden van De Orde, of mensen met
nauwe banden met De Orde. Al deze organisaties zijn doorslaggevend voor het vormgeven van de
samenleving. Het fenomeen dat De Orde steeds als eerste ter plaatse is zien we vooral bij al deze
Foundations, maar hun aanwezigheid in de beheerraden is wel degelijk permanent. de eerste voorzitter van
een zeer invloedrijke maar bijna volledig onbekende organisatie, opgericht in 1910, was eveneens een lid
van De Orde: William Howard Taft en de American Society for the Judicial Settlement of Disputes. The
Society was de voorloper van de League to Enforce Peace, die zich uiteindelijk ontwikkelde tot de League of
Nations (de Volkenbond) en uiteindelijk tot de Verenigde Naties.”
De Verenigde Naties zijn een werktuig van de Elite, ontworpen voor het opzetten van een centrale
wereldregering, onder controle van de Elite. Het hoofdkantoor van de VN staat op grond die eigendom is van
de Rockefellers.
Het uitkiezen van de toekomstige premiers om de New World Order te dienen
In zijn artikel ‘Oxford University – The Illuminati Breeding Ground‘, schrijft David Icke over een incident dat
aantoont hoe deze geheime genootschappen en groepen, werkend voor de Elite, selecteren, opleiden en
plannen om hun mensen op de sleutelposities te kunnen plaatsen. In 1940 sprak een jonge man tot een
“studiegroep’ van de Labor Party in een zaal van de University College Oxford. Hij benadrukte dat hij deel
uitmaakte van een geheime groep zonder naam die een ‘Marxistische staatsgreep’ in Brittannië, Rhodesië
en Zuid-Afrika wilde plegen, middels het infiltreren van het Britse parlement en het ambtenarenapparaat. De
jonge man verklaarde dat hij de politieke vleugel van de groep leidde en dat hij verwachtte dat ze hem op
een dag premier van Brittannië zouden maken. De jonge man was Harold Wilson, en was minister-president
van 1964 tot 70 en van 1974 tot 76!
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Alle jonge mannen die studeren aan de Ivy League-universiteiten, maar ook aan de andere, dienen zich te
realiseren dat ze doorlopend worden beoordeeld door hun professoren, met de bedoeling vanuit hun
middens diegenen te kiezen die de Elite zullen dienen, die deel zullen worden van het mondiale netwerk van
met elkaar verbonden geheime en niet-geheime organisaties, om te werken voor de New World Order.
Sommige die al geselecteerd werden zullen zich onder hen bevinden, met hen omgaan en toch, diep van
binnen, van hen gescheiden door een gevoel bij een broederschap te horen met een missie die heel ver
terug gaat. Deze jonge mannen weten ook dat ze goed beloond zullen worden, maar ook dat ze vermoord
kunnen worden als ze falen.
Volledige geheimhouding en absolute loyaliteit zijn doorslaggevend voor dit programma. Dit wordt
afgedwongen door de angst vermoord of geruïneerd te worden en via een cultus die waarschijnlijk teruggaat
tot in de dagen van de piramides en daarvoor. Filosofisch geloven ‘ze’ in de Hegeliaanse dialectiek,
waarmee ze het veroorzaken van afschuwelijke oorlogen rechtvaardigen – die ze eufemistisch
‘gecontroleerde conflicten’ noemen. Hun politieke ideologie is ‘collectivisme’, waarbij de mensheid moet
worden geleid door een groep mannen, door hen, georganiseerd met een doel – een verborgen dominante
minderheid. Ze geloven dat ze het beter weten dan gewone stervelingen. De Illuminati, de Vrijmetselaars,
leden van andere bekende en onbekende geheime genootschappen, slaan onder leiding van de rijkste
kabbal die de menselijke geschiedenis ooit gekend heeft de handen ineen om een betoverde, slapende en
murw gebeukte mensheid van de ene afgrond naar de andere te voeren. Voormalig MI6-agent John
Coleman heeft het over een “Committee of 300″ die deze uitgebreide ondergrondse machinerie stuurt en
gidst. In zijn in 2002 gepubliceerde ‘Memoirs ’, schrijft David Rockefeller Sr. dat zijn familie “al meer dan een
eeuw” wordt aangevallen door “ideologische extremisten. Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van
een geheime kabbal en strijden tegen de belangen van de Verenigde Staten, ze omschrijven ons als
‘internationalisten’ en dat we samenzweren met anderen over heel de wereld om een meer geïntegreerde
mondiale politieke en economische structuur op te bouwen – één wereld, zo u wilt. Als dat de aanklacht is,
beken ik schuld, en ik ben er trots op.”
That’s it!
Voor meer informatie omtrent dit onderwerp is veel meer informatie te vinden in de boeken van Robin de
Ruiter, die u in deze boekwinkel kunt bestellen.

Mariniers Iran bereiden mijnen voor; Vliegdekschip VS bij Iraanse oefening
In 1987 en 1988 legde Iran ook al mijnen in de Perzische Golf, waar
o.a. de olietanker Bridgeton (L) en het Amerikaanse marineschip USS
Samuel Roberts (R, geborgen door het inmiddels niet meer bestaande
Nederlandse bedrijf Weismuller) het slachtoffer van werden.
Iran lijkt de vele recent geuite dreigementen de olietransporten door
Perzische Golf te blokkeren waar te willen maken. Volgens
inlichtingendiensten zijn Iraanse mariniers begonnen met
voorbereidingen te treffen voor het leggen van mijnen in de Straat van
Hormuz. De VS en de NAVO nemen echter tegenmaatregelen. Een
Iraanse commandant meldde dat het Amerikaanse supervliegdekschip John C. Stennis in de zone is gezien
waar Iran 10 dagen lang een massale marine oefening houdt.
Het regime in Teheran zou het Westen betaald willen zetten voor de nieuwe, strenge sancties die volgende
maand ingaan. Daarbij bedienen Iraanse officials zich van de gebruikelijke grootspraak en doen ze
voorkomen alsof Iran de olietoevoer door de Perzische Golf geheel onder controle heeft.
Het Westen reageert met de inzet van onder andere Amerikaanse, Britse en Franse mijnenjagers, die de
Straat van Hormuz binnen 24 tot 48 uur weer vrij van mijnen kunnen krijgen als Iran zijn dreigementen
inderdaad ten uitvoer brengt. Dat zou niet voor het eerst zijn; in 1987 en 1988 nam de islamitische republiek
met mijnen wraak voor de Amerikaanse en Arabische steun aan Irak, met wie Iran toen al bijna 8 jaar lang in
oorlog was. Enkele olietankers en Amerikaanse marineschepen werden toen beschadigd doordat ze op
deze mijnen liepen. De VS heeft het supervliegdekschip USS John C. Stennis met bijbehorende
gevechtsgroep naar de zone waarin de Iraanse marine de massale Velayati ('superioriteit') 90 oefening
houdt gestuurd, om te laten zien dat de Amerikanen er bovenop zitten en -zoals deze week al werd
verklaard- geen Iraanse blokkade van de Perzische Golf zullen toestaan. Volgens de Iraanse commandant
Mahmoud Mousavi heeft een Iraanse verkenningsvliegtuig foto's genomen van de John Stennis. (1)(3)
Omdat de situatie erg ontvlambaar is en de wankelende wereldeconomie geen exploderende olieprijs kan
gebruiken als Iran tóch mijnen zaait, heeft de VS al in september voorgesteld om een militaire 'hotline' met
Iran op te zetten voor het geval marineschepen van beide landen elkaar te dicht naderen en er
vijandelijkheden uitbreken. Iran heeft dat voorstel echter verworpen. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Arutz 7
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Uitermate groot, belangrijk en goed nieuws voor kankerpatiënten
december 29, 2011By: silviavideler - http://boinnk.nl/blog/
DE UNIEKE COMBINATIE VAN TWEE PUUR NATUURLIJKE MIDDELEN BLIJKEN ENORM EFFECTIEF
TE ZIJN IN DE STRIJD TEGEN KANKER
Sinds bijna één jaar zijn wij, nu als stichting, actief in het bevorderen en propageren van bittere
abrikozenpitten met daarin veel leatrile/vitamine B-17 als een puur natuurlijk middel, door de Schepper ons
gegeven, als afbraakmiddel van kankergezwellen.
Afgelopen jaar zijn wij dan ook vaak blij verrast geweest met berichten van mensen die abrikozenpitten
hadden besteld en genomen en zo bleek dan, hun klachten, ja hun kanker, geheel verdwenen was. Dit na
pak ‘m beet 3 á 4 maanden! De meest erge vormen van kanker, waaronder longkanker, bleken; aldus de
berichten, dat de pitten effectief geweest zijn in het bestreden én het overwinnen van deze gruwelijke ziekte
en dat door middel van 3 á 4 maanden een flink portie abrikozenpitten in gemalen vorm tot zich te nemen.
Want, zo is gebleken, kanker krijgt de kans als men té weinig vitamine B-17 als afweerstof in het lichaam
heeft. Elders op onze site is hierover zéér uitvoerig gewag van gemaakt en kunt u diverse rapporten hierover
lezen. Bijzonder boos hebben wij ons gemaakt inzake de, noem het maar tegenwerking van de Autoriteit
Voedsel en Waren, die deze vorm van ‘therapie’ nou niet bepaald toejuicht maar nog steeds niet echt kan
verbieden, ze kunnen hooguit tegenwerken, wat ze dan ook vlijtig doen.
Echter we hebben NIEUWS voor deze ‘autoriteit’ en hun achterban, de BIG FARMA en de daaraan
gerelateerde ‘logen en listen’ alsmede de uitkeringsinstanties die geenszins bedroefd zijn aangaande de
hoge sterftecijfers onder kankerpatiënten.
WAT IS DAT GROTE, GOEDE NIEUWS VOOR KANKERPATIËNTEN DAN WEL?
Nee, geen nieuw middel wat weer meer geld gaat kosten, of een of ander vreemd zaad of een ander duur te
importeren preparaat.
AL LANG GEWETEN, MAAR ZEER SLECHT BEKEND, IS HET FEIT DAT WIJ NAAST DE
ABRIKOZENPITTEN NÓG EEN UITERST EFFECTIEF MIDDEL HEBBEN TEGEN DEZE INMIDDELS
VOLKSZIEKTE NR. 1 . En dat blijkt heel gewoon GEKOOKTE ASPERGES te zijn. Dus niks geen dure
aankoop bij reformzaken of via ons of elders, nee gewoon in de supermarkt of bij de groenteboer en dat
tegen normale courante winkelprijzen. Het unieke van deze vondst is dat de COMBINATIE van zowel
abrikozenpitten als het ongeveer 4 maanden veelvuldig gebruik van asperges, zéér effectief blijkt te werken
t.a.v. welke vorm van kanker dan maar ook. Want het is een bewezen feit dat het juist de abrikozenpitten zijn
waar een onnoemelijk grote concentratie van deze positieve stoffen ( leatrile ) inzitten en dit samen met de
asperges met zijn ‘histonen’, welke in asperges ook in die mate voorkomen als bij geen ander product. Dat
maakt deze twee stoffen te samen als een fantastisch natuurlijk middel in de strijd tegen kanker.
Getuigenissen van patiënten met o.a. longkanker in het derde stadium, met pleurale aandoening, daarvan is
b.v. bij een van hen in één week tijds haar kankercel telling gezakt van 386 naar 125. Zo zijn bij ons al
diverse getuigenissen en verslagen binnen gekomen. Dat asperges zo effectief blijken te zijn was dus al
langer bekend maar is TEN ONDER GEHOUDEN, want op asperges valt weinig te verdienen, nou ja, niet in
díe mate wat de BIG FARMA weet te incasseren van kankerpatiënten. Lang geleden was er ooit al een
positief bericht hieromtrent verschenen in de CANCER NEWS JOURNAL. Ook een Dr. Richard R. Vensal
heeft er uitvoerig over gerapporteerd en hij heeft in samenwerking met een andere onderzoeker vele
gevallen van o.m. lymfklierkanker ( Hodgkin) beschreven welke met deze therapie zo is genezen dat na
enige maanden er sprake was van een 100% genezing. Zo is er een rapport van een 68 jarige met
blaaskanker en ook wederom na slechts 3 maanden, bleken de tumoren aan de blaas én verdwenen én de
nieren functioneerde weer optimaal.Een ander geval, en dit allemaal recentelijk, is het volgende: Een patiënt
die aan longkanker leed werd geopereerd en de artsen besloten direct de gemaakte operatiewond weer te
dichten, daar het een hopeloos geval leek. Na twee dagen, dus na die ingreep, begon de patiënt met de
‘alternatieve’ therapie en na 4 maanden, dit j.l. augustus, vertoonde de röntgenfoto’s dat ieder symptoom
van kanker was verdwenen!!!Weer een ander geval van huidkanker dit keer, een vrouw die al jaren aan deze
ziekte leed en de behandeld oncoloog had de vorm waarin zij het had als ‘ernstig’ omschreven. Ook deze
mevrouw mag getuigen dat na 3 maanden haar kanker was verdwenen en dat slechts door alleen maar
gekookte asperges.
De combinatie van abrikozenpitten ( B-17 ) én asperges is echter een grandioze manier om kanker te
bestrijden én we kunnen daaraan nog toevoegen dat b.v. taugé, broccoli en lijnzaadolie bijzonder additioneel
en positief meewerken, allemaal zaken die gewoon vrij te koop zijn, alhoewel aangemerkt moet worden dat
in vruchten en groenten er steeds minder vitamines en mineralen voorkomen. Zeker vergeleken met 20-30
jaar geleden.
DE MEEST EFFECTIEVE BESTRIJDING VAN WAT IN WEZEN EEN TEKORT IS VAN STOFFEN
WAARDOOR KANKER DE KANS KRIJGT IS: GEDURENDE 3 Á 4 MAANDEN DAGELIJKS PLM. 70
ABRIKOZEN PITTEN ETEN, ALSMEDE 4 VOLLE EETLEPELS GEPUREERDE ASPERGES ÉN
VOLDOENDE VITAMINE C EN D GEBRUIKEN ALSMEDE MARGARINE EN DIV. ANDERE KWALIJKE
PRODUCTEN TE MIJDEN.
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De combinatie van abrikozenpitten en asperges is werkelijk subliem.
Reeds in 1854 n.b. kon men al lezen in “De elementen van de Materia Medica”, samengesteld door de
universiteit van Pennsylvanië, dat asperges zo effectief bleken te zijn en dat al gebaseerd op rapporten en
experimenten uit 1739!!!!
En wat heeft men ermee gedaan? O, GEWOON: DE WAARHEID TEN ONDER HOUDEN!!!!
Maar ach, voor de gelovigen, de christenen onder ons, moet dát geen opzienbarend nieuws zijn, zij WETEN
dat de waarheid ten onder wordt gehouden, met name door GEVESTIGDE EN
GEÏNSTITUTIONALISEERDE EN (GERESPECTEERDE) KERKGENOOTSCHAPPEN. Zó gaat men om met
Gods Woord. Vindt u het dan gek dat men ook zo omgaat met Gods schepping en alles wat daaraan
gerelateerd is?
De kruiden, de planten, de groenten die er simpelweg ZIJN om mensen juist die leeftijd in gezondheid te
laten bereiken die de Schepper ons ( gemiddeld) toegemeten had? Wat te doen? Gebruik de combinatie!
De abrikozenpitten die het beste gemalen kunnen worden ingenomen en dat als men eenmaal patiënt is,
met zo’n tien koffielepels per dag ( 70-80 pitjes) en dan de asperges die zelfs uit blik of glas mogen komen,
mits gekookt. Deze zijn ook eenvoudig te consumeren. Pureer de asperges in een blender b.v., neem 4 volle
eetlepels per dag, 2 in de ochtend en 2 in de avond en u zal in de meeste gevallen al na 2 tot 4 weken een
duidelijke verbetering gaan bemerken.
U kunt de aspergemassa ook verdunnen met water als u dat liever doet en eventuele grotere hoeveelheden
dan de 4 eetlepels mag gerust en kan absoluut geen enkel kwaad. Vaak integendeel!
De combinatie van abrikozenpitten en asperges kan gebruikt worden te samen met welke therapie dan ook,
persoonlijk ben ik inmiddels zo ver, na alles gelezen te hebben wat ik maar te pakken kan krijgen op dit
gebied, dat ik; als ik kanker zou gaan ontwikkelen, dat ik feestelijk zou bedanken voor de Big Farma
oplossing van de logen en de listen! En gebruik zou gaan maken van wat de natuur mij te bieden heeft.
Hetgeen overigens nog geen honderdste deel kost van datgene wat Big Farma mij in rekening zou brengen!
Vanuit ‘wetenschappelijk’ oogpunt nog wat info: Asperge bevat een grote hoeveelheid eiwit histonen, die
verbonden zijn met de regulering van de celgroei. Dat werkt namelijk positief in op de celgroei.
De Food and Drug Administration ( FDA ) zowel als de Autoriteit Voedsel en Waren in ons land , kunnen
deze eenvoudige, vrije in de natuur verkrijgbare middelen NIET verbieden. ( Persoonlijk verdenk ik ze ervan
dat ze het o zo graag zouden willen) . Maar een feit is dat asperge de hoogste hoeveelheid glutationen van
alle voedingsmiddelen bevat, welke als een van de meest effectieve lichaamsstoffen wordt beschouwd i.v.m.
anti-carcinogene- en antioxydant werkingen! Voeg daarbij de onmisbare B-17 vitamine van de
abrikozenpitten die vroeger wel volop in ons voedsel patroon aanwezig waren ( o.a. in gerst, wat heden ten
dage niet meer in ons voedselpakket voorhanden is) en u heeft twee natuurmiddelen in handen die zeer,
zeer doeltreffend zijn en in veel gevallen tot herstel leiden.
Geef deze wetenschap a.u.b. door. Het is geen handel, onze gezondheid, maar dat is er helaas wel van
gemaakt. En de kosten ervan drukken op ons budget hoger dan die van defensie, onderwijs, en
ontwikkelingshulp bij elkaar.
Meer info omtrent de abrikozen pitten/ Bel ons gerust, elke werkdag vanaf 10.30 , soms zijn we ook thuis in
het weekend. En wat betreft de asperges? Vers of in pot of blik, haal ze gewoon bij uw buurtsuper of bij de
groenteboer. ( Een kleine toegift; wij ‘het volk’ hebben eeuwen lang geleerd goed te luisteren naar de
dominee of de pastoor, want zijn wil was wet en hij sprak het Woord Gods, wel we zijn er achter gekomen
dat dit toch iets genuanceerder ligt als we zelf de bijbel openslaan. Maar zó zijn wij ook gepreoccupeerd en
gebrainwashed haast t.a.v. van die mannen in die witte jassen, want zíj hebben er toch ook voor geleerd? Zo
is ons voorgehouden! Tja, en ook dát gegeven mogen we wat genuanceerder bekijken, de goede artsen en
doktoren die onbaatzuchtig hun werk doen niet te na gesproken, maar zo zijn er zelfs ook nog gelovige
dominees te vinden. !)

Gaat ook de Chinese schulden-zeepbel knappen?
‘In elke Chinese provincie schuilt een Griekenland.’De Chinese
beursindexen gingen maandag 0,5 à 1 procent lager na mediaberichten
over schuldproblemen bij Chinese provincies.
En er is nog meer verontrustendnieuws. Enkele Chinese provincies
melden dat ze de rentebetaling op schulden van bedrijven onder hun
beheer uitstellen. En het gaat niet om kleine bedrijven maar volgens de
Chinese krant betreft het ‘de grootste provinciale schuldenaars’.
Het doet denken aan wat Larry Lang, hoogleraar financiën aan de universiteit van Hongkong onlangs zei: ‘In
elke Chinese provincie schuilt een Griekenland.’
Bronnen: China Daily, De Tijd

Nieuwsbrief nr. 143 – 9 januari 2012 - pag. 28

Van de prins geen kwaad – Klaasje van Amsberg
Vaak wordt aan Claus van Amsberg met enige weemoed teruggedacht. Het gecultiveerde
imago van een zielige prinsgemaal, die evenals Prins Hendrik zijn hele leven met zijn ziel
onder de arm liep als gevolg van een zinloos bestaan. Zijn schoonvader Bernhard heeft het
wat dat betreft als “deugniet” en “schavuit” heel anders ingevuld. Deze website zal als kritisch
volger van de vermeende “oranjes” alle vooroordelen over Klaasje de Eerste ver van zich
afwerpen om te voorkomen, dat er termen als “complotten” en “alu-hoedjes”(wat zijn dat
eigenlijk – een soort vertikale feestneuzen?) voorbij komen als blaadjes in de herfst. Vaak
wordt simpel nadenken verward met “complot” en kritisch vermogen afgedekt met een soort
hoofddeksel – het zal allemaal wel, zo komen de “boven ons gestelden” er wel heel gemakkelijk mee weg.
Wat we in de media voorgeschoteld krijgen is uiteraard volstrekt vrij van enige misleiding, al het andere
nieuws is “alternatief” en per definitie een “complot”. Dit vastgesteld hebbend, hebben we het verhaal over
Klaasje de Eerste opgetekend. U dient er rekening mee te houden dat alle suggesties die er in zijn blijven
hangen, welke refereren aan de slechte eigenschappen van deze prinsgemaal, complottheoriëen zijn. Dit
vergemakkelijkt het lezen voor een veel groter publiek, iedereen komt aan zijn of haar trekken.
Waar we met het lezen van dit verhaal rekening mee moeten houden is, dat Klaasje door Bernhard de
Verzetsprinz is geronseld voor zijn oogappel Beatrix. Bovendien zijn deze vermeende “oranjes” allang niet
meer van Oranje, getuige de zwaar gecorrumpeerde stamboom. Wat hier nu het staatshoofd levert komt uit
het nest van Benno Zur Lippe B., deserteur, landverrader, flierefluiter, wapenhandelaar, couppleger,
pedofiel, overspelige, schavuit, deugniet, IG-Farben spion, Gladio-chef, Hells-Angels vrind, supporter van
Milieu Defensie, oprichter Bilderberg-praatclub, omkoopbare door Lockheed en Northrop, oprichter Club van
1000, Zwanenbroeder, lid Orde van Malta secte, aanvoerder Wereld Natuur Fonds en haar gewapende tak,
etc. Kortom: van goeden huize en van vreemde smetten vrij, integer en onbaatzuchtig
vaderlandslievend…… Deze Bernhard is de stamvader van de huidige kreunprinz. Deze stamvader heeft
voor zijn dochter Beatrix en Nazi opgeduikeld en voor zijn kleinzoon een telg uit een familie van massamoordenaars. Zoals gezegd: hij had er een neus voor…..
Hieronder volgt het verhaal van Claus von Amsberg. Wat we via de officiële bronnen kunnen verifiëren hoeft
natuurlijk niet waar te zijn en wat we via on-officiële bronnen kunnen verifiëren, kan net zo goed wél waar
zijn. Omgekeerd is het ook mogelijk. We staan niet in voor de volledigheid, maar we staan in het geheel niet
in voor de officiële lezing.
Het verhaal achter Klaasje de Eerste
Claus von Amsberg werd in 1926 geboren op het Noord-Duitse landgoed Dötzingen.Hij behoorde tot een
Duitse familie die tot 1919 tot de lage adel werd gerekend.Zijn vader, Klaus Felix von Amsberg, was sinds
1917 rentmeester op een landgoed, na een mislukt avontuur als planter in Afrika. Hij trouwde met Gösta
Freiin von dem Bussche-Haddenhausen (1902-1996), de jongste dochter van de barones die de scepter
zwaaide over Dötzingen. In 1928 vertrok het gezin naar het latere Tanzania, waar zijn vader bedrijfsleider
werd van een Duits-Engelse koffie- en sisalplantage. In 1933 stuurde zijn moeder hem, evenals zijn zusjes,
naar familie aan de Duitse Oostzeekust. Hij had het daar echter niet naar zijn zin en in 1936 werd hij op een
Duitse kostschool in de voormalig Duitse kolonie in Afrika geplaatst. Daar werd hij lid van de Hitlerjugend.Na
een oefenstage in Denemarken werd hij naar Italië gestuurd, waar hij bij de 90e (reserve)pantserdivisie werd
ingedeeld. Begin mei 1945 maakten de Amerikanen hem aan het front krijgsgevangen en interneerden hem
in een kamp, waar hij fungeerde als tolk en chauffeur. Kerst 1945 was hij weer terug in het inmiddels bezette
Duitsland en ging wonen in Hitzacker. Zijn ouders, die als Duitse burgers en vijanden van het Britse Rijk in
Afrika vastgehouden werden in een interneringskamp, zag hij pas terug in 1947.
Na een stage in de Verenigde Staten en een korte periode op een advocatenkantoor, koos hij een heel
nieuwe richting: de diplomatie. Op 1 april 1957 werd hij na een geslaagde selectietest ambtenaar op het
West-Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1958 slaagde hij voor het examen attaché. Op een
kakkineus feestje in Bad-Oeynhausen, waar “toevallig” ook Nazi-Bernhard rondliep, werden de eerste
contacten met Claus gelegd. Bernhard is ongetwijfeld op zoek geweest naar een chantabel element van lage
adel, zoals gebruikelijk had hij daar een neus voor. In 1965 werd de verloving met Beatrix aangekondigd; tijd
om eens een antecedenten onderzoekje te doen.
1965: Lou de Jong in Italië
Al snel raakte bekend dat Claus ideologisch geschoold was in de gelederen van de Hitlerjugend, en zijn
vaderlandse plicht in een Wehrmacht-onderdeel had vervuld, en de zuidelijke flank van het Derde Rijk had
verdedigd tegen de oprukkende geallieerden. Dat waren geen kwalificaties waarmee in Nederland goede
sier kon worden gemaakt. In de pers verscheen bovendien een foto van Claus in het uniform van de
Panzertruppen (tankeenheden), met metalen doodskopjes op de kraag. Dit detail gaf opnieuw aanleiding tot
heftige speculaties. Was Claus wellicht lid geweest van de Waffen SS, zoals het Algemeen Dagblad
vermoedde? Maar bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ging de alarmbel rinkelen. Het was immers
bekend dat de Wehrmacht betrokken was geweest bij oorlogsmisdaden in Italië. Was de regering hiervan
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wel op de hoogte? De Jong besloot op woensdagmorgen 23 juni premier Cals te bellen. Hij werd diezelfde
middag nog ontvangen. Tijdens dit gesprek bleek dat de regering zich na de rapportage uit Bonn verder niet
had verdiept in de vraag of Claus’ eenheid bij oorlogsmisdaden was betrokken.
De Jong stelde voor samen met zijn collega A.J. van der Leeuw (die Italiaans sprak) naar Italië af te reizen
om uit te zoeken wat de 90ste Panzer Grenadier Division de laatste oorlogsmaanden had uitgespookt. Cals
zag hier onmiddellijk het belang van in en accepteerde dankbaar De Jongs voorstel. Bij terugkeer in het
hotel in Milaan bleek dat de Nederlandse pers inmiddels achter de missie was gekomen en razend benieuwd
was naar de bevindingen van het onderzoeksduo. Zaterdagmiddag vlogen De Jong en Van der Leeuw terug
naar Amsterdam. Onderweg stelden ze een perscommuniqué op van hun bevindingen. Met toestemming
van Cals gaven zij op Schiphol een persconferentie: hun was over de divisie in de periode waarin Claus erin
gediend had, niets ongunstigs bekend geworden. Loe de Jong had gesproken en Nederland kon weer
opgelucht ademhalen, gelukkig. Struisvogels functioneren net als Nederlanders die iets over het “koninklijk
huis” NIET wensen te weten. En Lou de Jong had zijn reputatie als geschiedvervalser ten faveure van
illegale “oranjes” nog eens goed opgepoetst!
De strapatsen van een prinsgemaalDe zaken kwamen pas echt aan het
rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub. De nieuwe feiten die boven
tafel zijn gekomen leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat
onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een
belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig
juridisch adviseur van Beatrix. Ook maakte deel uit van dit netwerk.
Een van die stukken is een nooit gepubliceerd verhaal “Linksgestrickt“, dat
was bestemd voor het Duitse blad Der Spiegel -dat al vaker aan de wieg
stond van Oranje-onthullingen. Het stukje Linksgestrickt is niet door een
Duitse journalist geschreven, niet bekend is waar het vandaan komt. Er
wordt uitgebreid stilgestaan bij de homoseksuele banden tussen Salomonson en Claus die culmineerden in
een gezamenlijke homo-kroegentocht in New York waarvan de CIA foto’s heeft gemaakt waarmee
waarschijnlijk ons land werd gechanteerd. Precies zoals het aannemelijk is, dat ons land gechanteerd werd
en wordt met de ‘Demmink-files’ uit Turkije. Vanuit de centrale rol die Salomonson innam in het ‘Rolodexnetwerk’ ligt het in alle lijnen der logica ook Claus in het netwerk te plaatsen, temeer daar uit het Spiegelstuk blijkt dat Claus en Salomonson een homoseksuele verhouding hadden en ook naar voren komt dat
Claus behept was met pedofiele neigingen. Dat zou dus betekenen dat Claus ook aanwezig zou kunnen zijn
geweest bij de ’sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf)
minderjarige kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd om te worden
misbruikt. Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring (waarover Ton
Biesemaat eveneens spreekt) die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een
bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Een notaris is een eedgezworene aan de
“koning”, dus daar hoeven we niets van te verwachten. We begrijpen nu veel veel beter waarom de positie
van Joris Demmink vrijwel onaantastbaar is: naar alle waarschijnlijk zat hij in hetzelfde een pedo-netwerk
waarbinnen wellicht de meest afgrijselijke zaken hebben plaatsgevonden.We begrijpen ook waarom het
‘Rolodex-onderzoek’ geruisloos van de kaart is verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus
hebben alle deelnemers aan het netwerk een soort ‘vrijbrief’ in handen die hun de facto onschendbaar
maakt!
De zoveelste doofpot
Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een
werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te
bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit
drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd
verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij
met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb
een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het
snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers,
fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal
wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in bepaalde clubs. Hij wordt gechanteerd. De
situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos
en reddeloos.” U begrijpt het, dit kwam in de doofpot, door te beweren, dat Claus op zoek was naar zijn
zoon. In 1956 toen hij stage liep bij een advocatenkantoor, heeft hij een zoon verwekt in de VS. Deze Teary
O’Hara is vlak voor Claus’ dood door de ‘Dutch Royal family’ geadopteerd’. Postillion d’amour bij deze
delicate missie was hof-vertrouweling baron Sirtema van Grovestins.(wiens voorvader, de
opperstalmeester en huisvriend Jonkheer Douwe Idzard Sirtema van Grovestins,bij Anna van Hannover
Willem V verwekte, zodat deze in bloedlijn ook al niet meer afstamde van Willem IV).De oorspronkelijke bron
is een Nederlandse man [X] die het verhaal in Amsterdam persoonlijk van O’Hara hoorde –hij had twee
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ontmoetingen met hem in een horeca gelegenheid in Amsterdam- en ook bewijs zag in de vorm van een
bijzondere ring die de adoptie ‘bezegelde’.
Teary O’Hara is gay en leeft in Amerika met ondersteuning van …………
Tenslotte nog een dochter van Claus?
In de Leeuwarder Courant van 6 juni 1998 wordt uitgebreid melding gedaan van een
dochter van Claus von Amsberg. Maria Delorme heet de dochter. In het programma de
Stoel van Rick Felderhof kwam zij reeds voor. Met Rick Felderhof werd besloten het
fragment over haar afkomst niet uit te zenden. Het moment was niet juist aldus Felderhof
en bewaarde de film in een kluis. In een interview met het Parool 31 maart 1998 maakte
hij het bestaan van dit fragment bekend. Ook vertelde hij over de treffende gelijkenis
tussen Maria en “prins” Claus.Al jaren gingen er geruchten over een dochter van
Claus,zowel in Nederland als in Duitsland.De moeder van Maria was Maria Gons en
Claus was toen 19 jaar en de affaire moet hebben plaats gevonden na de oorlog in 1945 in Amsterdam en
Maria Delorme werd geboren 4 juli 1946.Volgens Maria bezocht Claus haar een paar keer tot ze twee en
een half jaar oud was en kreeg van hem een voorwerp met een zilveren hart. De RVD doet Maria’s relaas af
als een quatsch verhaal, aldus woordvoerder Aad Meijer.
Of het historisch correct is dat prins Claus eind ’45 in Nederland is geweest en er tenminste tot 1948
terugkeerde- ook daar laat de RVD zich niet over uit. In principe reageren wij hier niet op zegt de Meijer,
maar besluit met “het zou toch gaan over een Duitse vrouw?” Dit vreemde verhaal is moeilijk te verifiëren. Er
zijn tallozen die beweren afstammeling te zijn van Hendrik, Bernhard, Claus, koning Willem III etc. De
meeste van deze “oranje-pretendenten” claimen in het mooiste geval ook nog een lintje. Wij weten dus niet
wat we van al die verhalen moeten denken, maar er is natuurlijk een oplossing voor: DNA-onderzoek,
simpele botboring, alles ligt nog in de kelder van Delft opgestapeld!
Misschien zit hier wel de verkeerde op “de troon” (Complottheorie….)
Hoe “oranjes” hun problemen oplossen
Samenvattend is te concluderen, dat de prinsgemaal gedurende de tweede helft van zijn leven onder
controle is gebracht van de medische wetenschap. In oranje-kringen worden bedreigende situaties op drie
manieren opgelost: Je wordt onder behandeling gesteld van de medische wetenschap, c.q. voor gek
verklaard; Je krijgt te maken met een niet aflatende juridische campagne om je het zwijgen op te leggen;
Je wordt op een illegale en gewelddadige manier buiten werking gesteld, hetzij door een schandaal, hetzij
door chantage, hetzij door een ongeluk, hetzij door een botsing met een kogel met fatale afloop.
Het lijdt weinig twijfel of Klaasje de Laatste moest tegen zichzelf worden beschermd. Platgespoten dus. De
Bernhard methode was al eens eerder uitgetest in de Affaire Hofmans en de geadopteerde legkip Juliana
van Soest. Als de elite zich in chantabele kringen gaat bewegen, zoals Klaasje deed, dan kunnen
ongelukken niet uitblijven en zal het netwerk interne maatregelen nemen. Vaak heeft dit te maken met
machtsmisbruik en de uiterste uitwas daarvan: kindermisbruik. Het gebeurt in de kerk en in
kinderdagverblijven, de naar onze mening allerergste misdaad: het vermoorden van kinderlijke onschuld.
In de onderwereld is wel degelijk bekend geweest wat Klaasje en de pedofiel Frits Salomonsen uitvraten in
donkere clubs. De serie afrekeningen in het circuit wordt ons aangepraat als wraaknemingen. Maar of De
Dominee Klaas Bruinsma te veel heeft geweten en daar een slaatje uit wilde slaan, we weten het niet. Er zijn
aanwijzingen dat de moord een “koninklijk” signaal tot stilzwijgen is geweest. De term Gladio komt telkens
boven water als we het over de onderwereld hebben, evenals de naam van Mabel Los van de Escortservice
van Yab Yum en het verhaal van Theo van Gogh (geliquideerd). Als we het over de Hells Angels in de
voormalige Nederlandsche Cocaïne Fabriek hebben, komen we steevast de naam Bernhard weer tegen. En
over Bernhard de Deserteur raak je nooit uitgepraat en -geschreven.
Tenslotte
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door
hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer.
Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde
seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren
die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en
klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.
Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge
ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte
omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima
Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering). Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als
Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn
auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Aad Kosto kreeg te
maken met een bomaanslag, ra ra, hoe kan dat?
En……Friso van Amsberg is GEEN homo (Rijks Voorlichtings Dienst, ongevraagd persbericht).
En……kerncentrales zijn gezond en CO-2 vrij. En……die rare strepen in de lucht zijn stofjes op je bril.
bron Herstel de Republiek
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De O’Hara-saga: Claus’ geheime zoon in de VS
Door: Micha Kat op 12 juni, 2009 in Algemeen, 19 Comments
Speel de nieuwe klokkenluideronline Quizzed-quiz over royalty-schandalen en zing
het Wilhelmus!Medio mei werd een nieuwe bron getraceerd voor het verhaal (zie de twee
eerdere stukken hierover op deze site) dat Prins Claus in 1956 toen hij stage liep bij een
advocatenkantoor een zoon heeft verwekt in de VS en dat deze Teary O’Hara vlak voor
Claus’ dood door de ‘Dutch Royal family’ werd geadopteerd’. Postillion d’amour bij deze
delicate missie was hof-vertrouweling baron Sirtema van Grovestins. De oorspronkelijke
bron is een Nederlandse man [X] die het verhaal in Amsterdam persoonlijk van O’Hara
hoorde –hij had twee ontmoetingen met hem in een horeca gelegenheid in Amsterdam- en ook bewijs zag in
de vorm van een bijzondere ring die de adoptie ‘bezegelde’. De nieuwe bron is een Amerikaan (Jann) die
thans in Thailand woont. Jann ontmoette O’Hara in het vliegtuig van San Francisco via Chicago naar
Amsterdam. In die tijd had Teary O’Hara een B&B in Amsterdam. Hij schrijft per email:
As for Terry O’Hara, yes he told me the same story. I did see a ring he said was given to him by the baron.
But I have not talked to Terry in about 2 years now. I have called him many times but with no response. I
don’t know if the story is true or not. I don’t know that much about the royal family. However, Terry did tell me
the Royal family had sent him to Private tutor in America to learn how to act when around the royal family
and at special function’s. As you know Terry is gay. And he said the royal family did not want him to act gay
at any of the function’s he would attend. Other then that I can’t say more. I don’t know. Please tell X I miss
talking with him. And R. also if you see her. If you would like you can call me at: xxxxxxxxxx in Thailand..Or
write me at this e-mail address. Happy to help in anyway I can! Jann.Dat deze Jann
(‘achternaam is bij de redactie bekend’) echt bestaat, blijkt uit dit telefoongesprek dat
onderzoeker Wim Dankbaar op 13 mei met hem voerde over de kwestie-Claus. Hierin
wordt het hele verhaal nogmaals bevestigd inclusief de delicate rol van baron Sirtema
van Grovestins en de bijzondere ring. Deze site beschikt over een audio van het
gesprek maar ter bronbescherming houden we die (nog) even achter. Hier volgt een
licht geedit transcript. (Het begin loopt vooruit op een latere ontwikkeling waarin
O’Hara elke relatie met Claus opeens gaat ontkennen):
W: Okay, well, I think it’s a pretty exciting story, this…
J: Okay, yeah, I can’t imagine why Teary (foto) is denying that he knows X ……. I can’t imagine ….unless he
‘s just running scared
W: I can only imagine unless he has strict instructions from the royal family to never let his relationship to
them known. I mean ..
J: Well, that’s possible, because after I saw him … two years ago ….after that meeting I tried to call him
many times and he never answered my calls, never called me back, never sent me an email,…..nothing.
Which makes me think that somebody … somebody is putting pressure on him.
W: Well, I think it’s ridiculous that he says : ‘Yeah I must go into hiding , or I will probably have to disappear.
Because the press is knocking on my door and it’s bothering the guests and endangering my business’.
Well, I think that cannot be the truth.
J: Yes. (confirming)
W: Because I called a few press people here and they say: “Well we have never heard of him, nor about the
story.” So who is knocking on his door then? Who is lining up in front of the house? That’s what he says.
J: No, no …..I don’t believe that.
W: Yeah, well, in the beginning he was saying: ”Well, this is such a ridiculous story! Let me know how I can
help to debunk it.” And then all of a sudden, within 24 hours, it was not a ridiculous story, it was something
very threatening now and it was endangering his business and he had to quit his job and bla bla bla …. Well,
he didn’t quit his job, so I think that’s just a cover story …. to get rid of me, or some interest of the press. I
know of one guy that called him to inquire what might be true or not of this story. And now all of a sudden he
is trying to suggest that everyone is lining up in front of the hotel. Pretty strange !
J: Yeah, pretty strange! I seriously doubt that they are lining up in front of the hotel.
W: No…. But he actually told you that the royal family sent him to a private tutor in order to help him to
behave around high class people?
J: Yes .. Yes!
W: And to not act gay?
J: That’s right, yes. He said that the royal family did not want him to bring a boy friend or to act gay in any
way at any function that he was to attend.
W: Okay, and did he make it clear that he meant the Dutch royal family?
J: That’s the only royal family he ever talked about, that was the Dutch royal family.
W: Okay!
J: And he said that he was adopted by the baron …. so that he would be part of the royal family but not
directly linked to the king.
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W: Oh, the queen, you mean! Because we have a queen now!
J: Or the queen, yes.
W: The king is coming !
J: Yes I know, but I was talking about Claus.
W: Oh yeah, the prince you mean. He was called a prince.
J: Yes, the prince, sorry! I am from America, I am not used to talk in royal terms (laughing)
W: Monarchies, no.
J: Yes.
W: So the baron was acting as an intermediate to arrange this?
J: Yes… yes.
W: Okay, and did he also tell you the name of this baron?
J: Aaah… (thinking)….
W: Or he might have , but…. ?
J: It seems like he did, but I don’t remember what the name was. You know, it’s been a while ….
W: Okay, but the baron was sick, right? Was the baron sick?
J: Uhh, I didn’t hear anything about him being sick , no
W: Oh okay, because that’s what X told me , he seems to remember that he told you that that baron was
very sick … or his wife?
J: Well, X may have told me that but I don’t recall that hearing it from Teary.
W: Okay, okay, well yeah, there might have been some confusion
(Motor noise in the background)
W: Oh, what’s that?
J: Oh, that’s just my lady coming with her motorbike.
W: Oh , okay, (laughing)
W: Well, what else did I want to ask? Oh yeah, the baron. So X thinks it was baron Sirtema van Grovestins.
Does that ring a bell to you?
J: No , it really doesn’t ring a bell with me…….It’s possible, but it doesn’t really ring a bell with me, no.
W: Okay, and what did he tell you about that ring then?
J: Well, he showed me a ring and he said it was given to him by the baron …… after he was adopted, and he
showed it to me … and I don’t know anything about royalty …. but I do know that it was a big, large ring with
a large stone in it … and it did not look like a, you know, like a fake stone, it looked like a real gemstone.
W: Yeah, so a real expensive old ring?
J: Yes … yes!
W: Okay, …. interesting. Okay! , well I’ll be in touch later with you then!
J: Okay, well, anything I can do to help, let me know.
W: Okay, well, enjoy your day,…. or evening there.
J: Okay, bye bye!
Het verhaal wordt nog weer verder ondersteund en uitgebreid via de infomatie in onderstaande chat:
[10:50:28] Wim Dankbaar zegt: Hi Jann, Has Teary ever mentioned Claus specifically? Or did he always talk
about “the royal family”? In other words, how did you understand that he was the biological son of Claus?
[10:57:16] Jann zegt: He told me that his grandmother told him he was of royal blood. that Claus was in
America and had an affair with a woman there and he came from that. But I am beginning to think this is all
BS. I think her told this story to try and be something he is not and the story has back fired on him. Now he
don’t know what to do!!!
[11:08:13] Wim Dankbaar zegt: I think it is very unlikely that he made the story up. He would have
deliberately deceived at least two friends. He would have acquired an expensive old ring to make the story
plausible and show it to you. He would have invented that the queen does not like gay people or behavior
(which is coincidentally the truth). To send him to a private tutor, is exactly what Beatrix would probably do.
That is a negative for the royal family as well as for him. Not likely to wave that into the story if it were not the
truth.
[11:18:55] Jann K. zegt: Yes you have a point. all I can say is keep looking into it.
Teary O’Hara zelf heeft inmiddels –dit bleek al uit het telefoongesprek tussen Wim en
Jann- een felle en panische terugtrekkende beweging gemaakt. Hij heeft het verhaal over
zijn adoptie door Claus nimmer zelf explicitiet bevestigd, maar wel gezegd dat hij Claus
‘een keer heeft ontmoet’ in een email aan een Nederlandse onderzoeksjournalist. Deze
bekende journalist mailde op 3 mei aan de webmaster:
Als ik jou was zou ik dat Teary verhaal ff updaten. Iets met een zin als :
“Een bevriende journalist die anoniem wenst te blijven stuurde mij de volgende mail door. Opmerkelijk is dat
O’Hara zegt dat hij prins Claus wel heeft ontmoet. En waarom zou een pensionhouder uit blabla onze prins
ontmoeten? O’Hara weigerde in te gaan op vervolgvragen. The plot thickens. Hieronder de reactie van
O’Hara:
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Hi *****, I’m sorry but you have been misinformed, I am not in any way related to Claus. I did have the
pleasure of meeting him once, but there is no other connection. Sorry! Teary.”
Op 6 mei bevestigt O’Hara zijn ontmoeting met Claus aan Wim Dankbaar:
Hi Wim, Yes I did meet Claus… maybe 20 years. Ago! It was a charity event, me and maybe 50 to 100
people met him too! I doubt very seriously that he ever remembered me! I have never even heard of the
Baron until this encounter! I am dying to know how I got dragged into this! Thank you for your help in this
ridiculous matter, Teary
Maar nog diezelfde dan slaat de stemming bij O’Hara geheel en al om. De pensionhouder neemt nu met
kracht afstand van de hele lezing als zou hij een zoon zijn van Claus von Amsberg.
Dear Wim, I appreciate your letter and your search for historical fact. But I regret to tell you that not a word of
this is true. On top of it If I knew someone named X., I would remember it! The entire story is false, and
absurd, and I can’t wait to find out, how I, of all people, have been implicated! Someone is either desperate
to make a name for themselves, or they are playing a joke on me. Believe me, I would think it so cool to be
the “illegitimate” son of a prince! But I can guarantee if it where true, I would be the first to go public!
However claims that I have Aids, is a serious matter and I am looking into charges of slander and liable! But
my family and friends are getting a kick out of this! Thank you again, Teary
Wat eerst nog een ‘ridiculous matter’ was, blijkt direct daarop een zaak te zijn geworden van leven en dood
en O’Hara dreigt expliciet met juridische stappen:
Wim… I don’t have any doubt that your friend X. is misleading everyone. I have something that he doesn’t
have… that would be proof. I have birth certificates, proof of AIDS tests, and a passport (American) that
clearly shows I was not in Amsterdam in 1999 or 2002! If I was being paid off by the royal family I would
have much more money in my bank account!!! I have never in my life seen any Journalist report a story
without proof! In this country this would be slander and liable. This story is so far off the truth it is ridiculous . I
would even subject myself to a DNA test just to shut this up once and for all. This whole mess is forcing me
to leave my job. What was once a funny happening has now re-arranged my life. I have been left with no
other choice but to prosecute the people responsible for this situation. I have called to U.S. state department
and an Attorney to find out what my options are. There will be no other correspondence, from me, with
anyone except my attorney. Thank you for your time. Teary
Wim Dankbaar over de gebeurtenissen op 6 mei: “Een verrasende wending. Wat eerst een kick en een
grappige situatie was, is nu veranderd in iets heel bedreigends. Een mess. Wie heeft hem zo plots
ingefluisterd dat dit een mess is? En dat binnen 24 uur….Dat is toch vreemd als het inderdaad allemaal
flauwekul is! Ik begin nu echt te geloven dat hier wel degelijk wat aan de hand is. Zoals jullie zien gaat hij
ook niet meer in op concrete vragen.”
Vervolgens neemt de zaak nog nog meer bizarre wending: Dankbaar wordt diezelfde dag nog gebeld door
een voor hem onbekend persoon ‘Alex Jansen’ die hem ervan beschuldigt het leven van Teary O’Hara te
ruineren. Hierop schrijft Dankbaar de volgende email aan O’Hara: (later komt vast te staan dat deze ‘Alex
Jansen’ dezelfde is die als trol onder de naam ‘Jaap’ deze site probeert te verzieken)
Dear Teary,
I was just called by a rude jerk named Alex Jansen, who called me names and accused me of ruining your
life. He said you lost your job because of my email inquiries on the possible truth of this story, of which I am
not the source, nor the publisher.He also said he had my number because you forwarded my emails to him.
That’s no problem , but he threatened me with asinine threats as well that he would publish them and show
the world what a lowlife I am. That’s no problem either, because I have nothing to hide or be ashamed of.
But what I do find a problem is unsolicited calls from unknown rude people in the evening who think they can
judge and insult me.W ho is this guy Alex Jansen and is there any truth to his story that you are in shambles
and lost your job because of this story? That would be horrific, but quite frankly, thus far I have a hard time
believing it, that you would lose your job over a rumor that is ridiculous and false anyway. A story so
laughable that your friends and family got a kick out of this, until yesterday. Besides, I was in the
understanding that your job is that of innkeeper/host of the James Mulvey Inn, and that you are also the
owner. Am I mistaken? If you’re not your own boss, which employer would be so foolish to fire you over such
a ridiculous hoax? From the guest reviews I could see that your guests adore you.Please advise if I can be
any help in addressing any problems this may have caused you.
Wim
Hierop antwoordde O’Hara:
Wim, I’m not sure who Alex is, he is one of many, many people who have e-mailed me
about this. I obviously don’t know who to trust because every time I respond to this, I end
up being quoted on every paper and website. I certainly did not ask this Alex to call or
respond to you, and have no Idea why he did. As far as my job goes, I have not been
fired, nor am I an owner, but the situation of the press calling day and night, and lining up
in front of the house (foto van Mulvey Inn) is endangering the business and annoying
guests, as well as myself. I have had to change my personal phone numbers, as well as my address. I’m
going to have to stay with friends, until this blows over. I love being an Innkeeper, And these jobs are hard to
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come by because most people run their own inns. So what chances I have for new work are slim. All this
from a so called meeting in a bar…. And ruthless attacks on deceased people who can not defend
themselves. I obviously can no longer visit my favorite city, Amsterdam, anymore either because of what I
consider to be very un-Dutch behavior. I wish someone would learn what hearsay and gossip can do to a
guy. I will be stopping this e-mail address and hopefully disappearing .Wim Dankbaar later tegen Jann over
de tournure van O”Hara: “Instead of going into hiding, and panicking with obvious lies, like the press is lining
up in front of the hotel, he could have gotten rid of the story by saying he invented it all to pull a joke on two
guys. Why would you invent such a story if you know that sooner or later people will find out it’s a scam and
you are a liar?” Verder is opvallend de tegenspraak van O’Hara die enerzijds zegt I have a passport
(American) that clearly shows I was not in Amsterdam in 1999 or 2002 maar anderzijds schrijft I obviously
can no longer visit my favorite city, Amsterdam, anymore either because of what I consider to be very unDutch behavior.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1840/de-ohara-saga-claus-geheime-zoon-in-de-vs.html

Hoe geloofwaardig is de duurzame levensstijl van onze koningin?
Trouw, Fé Toussaint −27/12/11
Het was even schrikken op Eerste Kerstdag: koningin Beatrix leverde een voor haar doen politiek getinte
toespraak aan haar landgenoten. In haar jaarlijkse speech voorzag ze het volk dit keer niet alleen van de
gebruikelijke beleefde kerstwensen, maar ook van een waar levensstijladvies. Een oproep werd gedaan aan
alle Nederlanders, om vooral duurzame keuzes te maken. Sterker nog; de vorstin zei zelfs duurzaamheid als
een "heilige opdracht" te zien.
Meteen greep menig politicus de kans aan om het eigen groen-beleid - of gebrek hieraan - duidelijk te
maken. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren toonde zich op twitter direct enthousiast en ook de
PvdA ontving de toespraak met enig verheugd getweet.
Helaas voor Beatrix was niet iedereen van haar optreden gecharmeerd. De cameraploeg had het paleis nog
nauwelijks verlaten, of PVV-leider Geert Wilders liet zijn ontzetting al in 140 tekens blijken. Was de koningin
soms lid geworden van GroenLinks?
Verontwaardiging kwam ook van mensen, die ongeacht milieustandpunt vinden dat de koningin haar nietpolitieke functiebeschrijving is overschreden. Die illusie van politieke onpartijdigheid heeft ze naar mijn idee
al een jaar geleden achter zich gelaten, toen het multiculturele karakter van Nederland een lofzang kreeg
waar niet elke politieke partij zich evenzeer in kon vinden, maar naar het schijnt is ze nu toch écht een stap
verder gegaan.
Waarom zie ik niet helemaal: Ik zou het Beatrix niet verwijten, als ze na het relatieve gemak waarmee ze de
kritiek vorig jaar omzeilde nu dacht het minder gevoelige onderwerp van milieu wel ongestraft aan te mogen
snijden.
Integratie- of juist uitzetbeleid zijn namelijk in verhouding vele malen gevaarlijkere onderwerpen. Wie je
kwaad maakt met een statement over integratie is vooraf misschien niet duidelijk, maar de kans dat je het
doelwit wordt van een woedende, met fakkels zwaaiende menigte is hoe dan ook niet te verwaarlozen.
Door de reacties op de recente speech zou men haast gaan denken, dat we het milieu blijkbaar belangrijker
zijn gaan vinden dan het ellendig lang aanhoudende immigratiedebat. De mate van enthousiasme waarmee
zowel voor- en tegenstanders van de inhoud van de kersttoespraak zich zelfs op facebook openlijk aan een
kant scharen, weet ik me van de integratiespeech vorig jaar niet meer te herinneren. We nemen het
schokkend serieus.
En dat terwijl de koningin tijdens haar toespraak zelf nu juist niet veel deed, om zo serieus genomen te
worden. In het raam achter de koningin was zichtbaar hoe de vertrouwde kerstboom op klaarlichte dag met
onveranderlijk felle verlichting aan stond. Beatrix zat natuurlijk in haar paleis - een gebouw waarvan de
proporties vast niet bevorderlijk zijn, voor de stookkosten. En als er iemand is die ons niet zou moeten
manen tot het vrij hopeloze zoeken naar betaalbaar, gezond, milieuvriendelijk supermarktvoedsel om het
"heilige doel" van duurzaamheid te bereiken, is het waarschijnlijk de Koningin wel, van wie ik niet verwacht
dat ze zich dagelijks met een luid piepend winkelwagentje achter een lange rij wachtende medeburgers
schaart.
Als iemand zich blij mag maken over deze speech, is het waarschijnlijk de tak van Nederland die überhaupt
niet gek is op het koninklijk huis - ongeacht milieustandpunt. Wanneer je in een paleis van dusdanig formaat
woont, genoeg persoonlijk budget hebt om de familie het hele jaar door van verse scharreleieren en biovlees te voorzien, en het bovendien zeer onwaarschijnlijk is dat je zelf de energie moet investeren in het
aanschaffen van deze producten, heb je wat betreft duurzaam gedrag weinig recht van spreken. Dan maak
je je als staatshoofd met zo'n oproep tot duurzaamheid aan burgers bepaald niet geloofwaardig.
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De terugkeer van de Nephilim
“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”
Efeziërs 6:12. Of we het willen toegeven of niet, de aarde ondergaat een
invasie van kwaadaardige elementen, bovennatuurlijke en andere dimensionale
wezens. Het paranormale is in volle gang. De strijd woedt en de mensheid is de
prijs. De strijd is nu verhuisd naar onze vier dimensionale ruimte/tijd continuüm
en nog steeds negeren de mensen het of schrijven het af als domme science fiction onzin. Toch is science
fiction vaak gebaseerd op feiten. Aardbewoners zijn in voor het paranormale, in een ongeëvenaarde schaal
meer dan in de afgelopen 4.000 jaar. Op dit moment staan Satan met zijn horde aan gevallen engelen en de
oude demonen op het punt het meest opzienbarende fenomeen te starten waarvan de wereld ooit nog
getuige zal zijn, de Bijbel noemt het een “sterke misleiding”. Er is een race aan de gang en het is een race
tegen de tijd zelf. Niet één van de massa’s kwaadwillige bovennatuurlijke wezens, of wat dat betreft enig
menselijk wezen, heeft enig idee wanneer Satan zijn tijd zal opraken. Maar er zijn zeker aanwijzingen dat de
mensheid de laatste fase heeft bereikt, welke voorspelt dat de laatste dagen voor Satan zijn aangebroken.
Satan kan dezelfde dingen zien die wij zien, behalve dat hij deze ziet met een urgentie die de rest van ons
niet eens kan begrijpen. Satan is verantwoordelijk voor het kwaad, dat zal leiden tot veel van de
catastrofistische gebeurtenissen op de planeet aarde in de laatste dagen.
Satan heeft een agenda met een enorme hoeveelheid aan bedrog en geeft een beetje daarvan aan het
publiek bloot door de interesse te wekken van een paar mensen, maar toch verbergt hij dit moment zijn
agenda in het rijk van de science fiction. In de tussentijd gebeuren er enge dingen – verschijning van
geesten/demonen, aliens uit de ruimte, onverklaarbaar vervormde dieren, enz. Al deze vreemde
gebeurtenissen bloeien op. De wereld beweegt zich naar een koud en onontgonnen terrein. Maar de
mensen lijken geen angst te hebben voor de genoemde gebeurtenissen. Waarom niet? Omdat we er al
ongevoelig voor zijn door een aantal leuke Hollywood-films, en de exploitatie van het paranormale. We
hebben de spookjagers die genieten van een dag jagen, onder het verkennen van alle aanspraken op de
paranormale gebeurtenissen, vampiers worden steeds meer acceptabel in onze maatschappij en zo dat
velen zelf vampier willen worden. Toen ik nog een jonge jongen was, al mijn vrienden en ik wilden net zo zijn
als Superman, die al het goede vertegenwoordigde – vandaag willen kinderen en volwassenen zijn als
vampieren die alles van het kwaad vertegenwoordigen. Wat te zeggen over het zien waartoe deze
samenleving geraakt.
Niets lijkt te ontbreken als Satan langzaam en zorgvuldig zijn bedrog onthult. De mainstream media heeft hij
zelfs meegekregen in de strijd. Zij zien de verschijningen van geesten, kabouters, demonen, geesten, en
alles wat verschijnt in deze nacht als nieuwswaardig entertainment. Stel je voor als bij toeval, iemand een
paar van deze zeer reële spoken ontmoet? Zouden mensen een dergelijk fenomeen associëren met het
kwaad? Er is meer dan alleen maar een kans dat men deze geesten zal zien als welwillend. Het is Satans
doel dat de mensheid het hele idee van het paranormale omarmen als welwillende buitenaardse wezens,
wat betekent dat er geen kwaad bestaat, maar alleen het goede de aarde bevolkt.
Hier zit de adder, om het menselijke ras klaar te maken voor de waan van de laatste dag. Wanneer alles dan
perfect op zijn plaats valt. Het slechtste deel van de waan die niet volledig tot zijn recht komt totdat de “Kerk”
in de Hemel is. Er is geen twijfel over wat er op dit moment over de hele wereld waart, die wijst op een
wereldwijde misleiding. Voor sommigen van ons is het onderscheidingsvermogen gegeven, om Satans
poging tot het misleiden van het publiek duidelijk te herkennen. “… de mens van de wetteloosheid, de zoon
van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als
God vereerd wordt …” 2 Tessalonicenzen 2:3b-4a. Deze zoon des verderfs is klaar om onthuld te worden,
en zijn enige belemmering is de Heilige Geest die woont in de Gemeente.
Probeer te begrijpen dat zodra die is verdwenen, wanneer de misleiding wordt losgelaten, iets anders dan de
leugen van de vijand te geloven, ongelooflijk moeilijk zal worden – zo niet onmogelijk voor velen “En daarom
zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,” 2. Thessalonicenzen 2:11.
Waarom zou God deze krachtige dwaling sturen? Het volgende vers vertelt ons waarom. “opdat zij allen
veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de
ongerechtigheid.” 2 Thessalonicenzen 2:12. Met andere woorden, degenen die over de waarheid van het
Evangelie van Christus hoorden en het afgewezen hebben, dat de waarheid niets iets was om naar uit te
kijken, de veroordeling krijgen dat hun een krachtige dwaling van God wordt geïmplementeerd. Als we dat
laatste vers nemen en dat tot stand zal komen, zullen velen van ons tot een meest verschrikkelijke conclusie
komen. Veel van de mensen waartegen we getuigd hebben door de jaren heen en die halsstarrig bleven in
hun afwijzing van de waarheid, zullen uiteindelijk de sterke waan inslikken – met haak, lijn en zinklood.
Ik heb het onderwerp van bovennatuurlijke kwaad aangesneden in een commentaar een paar weken
geleden en door de geweldige reactie van mijn lezers heb ik besloten om er een beetje dieper op in te gaan
op dit ongelooflijk belangrijke onderwerp uit het boek Genesis hoofdstuk 6.
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Ons is verteld in hoofdstuk 6 van Genesis, dat een bovennatuurlijke kwaad de vernietiging van de
voorwereldlijke wereld heeft voortbracht. Dit onderwerp verdient veel meer aandacht en uitleg dan ik kan
plaatsen in een commentaar, vooral als men al de dwaze en misleidende interpretaties ziet van deze paar
acht verzen. Gevallen engelen, menselijke vrouwen, en hun kinderen – de Nephilim is de focus in dit
commentaar, maar het paranormale komt voort uit de demonische collectie na de vloed van Noach, die zelf
zonder lichamen waren. Dit waren de Nephilim hybriden van die tijd. In de laatste dagen vóór de
wederkomst van onze Heer Jezus zal er een opleving zijn van de Nephilim, met alle activiteiten rondom het
paranormale. Satan is de bewoners van deze planeet aan het klaarmaken om een andere invasie te
aanvaarden met de gevallen engelen en de terugkeer van de Nephilim.
Veel mensen vandaag de dag proberen volledig deze aanval door de Nephilim op de mensheid af te wijzen
door te stellen dat dit een vermenging was van de zonen van Seth met de dochters van Kaïn. Men probeert
dat idee te ondersteunen met behulp van de Schrift. Een acrobaat zou het veel moeilijker hebben om een
dergelijk stuk op te voeren.
Er waren Nephilim (reuzen) in het land in die dagen en ook daarna. De voortplanting van de mens kan wel
kleine monsters creëren, maar ze zijn niet monsterlijk. De Nephilim hybride – als de nakomelingen ontstaan
uit de vereniging van gevallen engelen met menselijke vrouwen – heeft geleid tot het slechtste wat de wereld
ooit had meegemaakt. Tot op de dag van vandaag zijn we niet meer onderworpen geweest aan een
dergelijke kwaad – maar het komt er weer aan.
Laat me direct één ding stellen. Dit commentaar is niet geschreven als een poging om degenen die
tegengestelde interpretaties hebben van Genesis 6 om die van gedachten te laten veranderen en te
overtuigen. Wat ik hier omhels is tot stand gekomen door jaren heen van ijverige studie. Ik stel voor dat elke
“gelovige in Christus” de eigen studie doet van deze kritisch belangrijke geschriften. Stuur mij niet iemand
anders zijn studie om het tegen te spreken, geloof me ik heb ze gezien en ze allemaal gelezen.
De verzen in Genesis hoofdstuk 6 zijn volkomen duidelijk en niet in tegenspraak met de woorden van Jezus
in Matteüs hoofdstuk 22 “Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk
gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.” Mattheüs 22.: 30. Merk op dat Jezus spreekt over
de opstanding en de engelen van God in de hemel. Engelen verschijnen vele malen aan de mensen in de
Bijbel en in de mannelijke vorm. We zien ze eten en drinken, waardoor ze ongetwijfeld toegang hebben tot
alle menselijke lichamelijke functies.
God zegt wat Hij bedoelt en bedoelt wat Hij zegt. Ik besloot een lange tijd geleden voor mezelf de uitdaging
aan te gaan om te leren wat deze verzen betekenen in plaats van te luisteren naar wat anderen zeggen over
deze passages. Als we luisteren naar wat de Bijbel werkelijk aan ons vertelt, is de waarheid niet zo moeilijk
om die te onderscheiden “dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij
namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.” … “In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen
op de aarde, (nëphiyl in de Hebreeuws Nephilim) toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren
gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van
zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” Genesis 6:2,4,5.
In de bovenstaande verzen verwijst de “zonen van God” naar de gevallen engelen die naar de aarde
kwamen, de vrouwen namen die ze uitgekozen hadden. Om het in meer eenvoudige termen te zeggen, de
gevallen engel cohabiteerde met menselijke vrouwen en hun vereniging brachten deze hybriden voort
aangeduid als Nephilim, en zij werden de reuzen. Wat wordt ons is verteld tijdens die fase van de menselijke
geschiedenis is een kwaad dat eerlijk gezegd bijna onmogelijk lijkt om zelfs maar te overwegen laat staan te
geloven, toch is het feitelijk. Voor de menselijke geest is het concept van engelen en menselijke vrouwen die
zich voortplanten zo weerzinwekkend – zo voorbij alle fantasie – dat de meeste het gewoon afdoen als
onmogelijk. Het probleem is door dit kwaad af te doen als fantasie, zeker op dit moment in de tijd, dit gelijk
staat met onze kop in het zand steken. Wij, de Gemeente, moeten zich terdege bewust zijn van en op de
hoogte gehouden worden van dit vreemde kwaad dat opnieuw tot stand zal komen. Vergis u niet deze
gevallen engelen blijven op dit moment bezig met hun streken als ze in de laatste dagen het menselijke ras
willen corrumpteren. Het voortbrengen van de hybriden (Nephilim) in ons midden is al begonnen.
Deze gevallen engelen, met de middelen tot hun beschikking, brachten een massa van hybride wezens
voort op deze planeet met slechs het doel voor ogen: een zielloos en puur slecht menselijke hybride te
creëren – en zo iedereen te vervangen die naar Gods beeld is gemaakt. Hun succes zou elke kans voor een
komende Messias hebben geëlimineerd. Onze Messias is gekomen toen hij werd verwacht wat hen vertelde
dat ze niet succesvol waren. Satan is echter opnieuw begonnen met zijn lafhartige daden in een andere
aanval op de mensheid.
Niet-menselijke hybriden die geen ziel hadden waren ook leeg in het vermogen om lief te hebben, dus door
de invloed van de gevallen engelen zaten hun gedachten voortdurend vol met puur kwaad. Het kwaad was
niet alleen gericht tegen de mensheid, maar ook tegen het dierenrijk. Met genoeg kruisingen, kan de liefde
volledig worden weg gefokt uit de mens. Dit is precies wat er gebeurde. Alle vlees werd bedorven maar
redde Noach en zijn familie “En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem
verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er
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berouw over dat Ik hen gemaakt heb.” Genesis 6:7. Wetenschappers hebben geëxtrapoleerd dat er mogelijk
net zo veel mensen op aarde waren voor de vloed van Noach als er nu zijn vandaag de dag. Als dat het
geval is en alleen er maar acht mensen werden gered van dat besluit van God om de mens op aarde te
vernietigen, moet er iets veel meer aan kwaad hebben plaatsgevonden dan alleen de kruising van de
verschillende menselijke geslachten. Wat er gebeurde in de zondvloed wereld zal zich in de laatste dagen
herhalen. De terugkeer van de Nephilim.
Waarom zou God elk geschapen wezen vernietigen? Waarom het vernietigen van stomme dieren, de vogels
van de lucht, en het kruipend gedierte? “En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de
aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe,
want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.” (vs7) Ja, het dierenrijk was ook beschadigd, daarom
heeft God hen ook vernietigd. Deze boosaardige bovennatuurlijke wezens hebben zich gemengd in het
dierenrijk om een deels dier, deels mens “hybride” te creëren, een dierlijke ziel kan niet bestaan in een
menselijk lichaam, en vice versa. FYI – de Amerikaanse Senaat heeft net een wet aangenomen die de weg
zou vrijmaken voor de acceptatie van sodomie en bestialiteit in het leger en werd aangenomen met een
marge van 93 tegen 7 stemmen. Wie trekt er aan de touwtjes van de overheid? “Van hen, de ongelovigen,
geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de
heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” 2 Korinte 4:4. Satan is de “god
van deze wereld” de meeste mannen en vrouwen in leidinggevende functies over de naties buigen voor elke
gril van hem.
In tegenstelling tot de Nephilim reuzen uit het verleden zullen er nieuwe hybriden worden gecreëerd in de
laboratoria over de hele wereld met menselijke trekjes. Ze zullen net zo zielloos en zo liefdeloos zijn als die
van de voorwereldlijke corruptie. Ze leven waarschijnlijk al onder ons. Iedereen moet vertrouwd raken met
het transhumanisme. De seculiere wetenschappers betrokken bij dit soort fokken van dier/mens hybriden
doen de duivelse wil. Ik geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de kracht der dwaling die God zal
sturen om de ongelovige wereld te misleiden.
Wat ik heb uitgelegd in dit commentaar is volledig controleerbaar door een ijverige studie van de Schriften.
Als je denkt dat ik gek ben, dat een scenario zoals ik aanhang onmogelijk is, dan is alles wat ik kan zeggen
wacht maar af. Maar terwijl u wacht kunt u misschien Jezus zijn woorden in acht nemen “Maar als de dagen
van Noach waren, alzo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” Mattheüs 24:37.
God zegene je, Ron Graham
Editor: Ik ben het helemaal eens met de schrijver. Zelf heb ik ook studie verricht naar deze feiten. In de
verdrukking zal er op welke manier dan ook een tweedeling plaats vinden tussen de mensen die kiezen voor
of tegen de God van Israël. De bijbel noemt dat het merkteken van het beest. Kijk gewoon eens naar het
speelgoed van de kinderen welke omkeer er de laatste decennia heeft plaats gevonden. Gewelddadig en
met veel draakachtige wezens, veel films met tovenarij. Firma’s die in het verleden zijn opgericht om
geweldloos speelgoed te fabriceren zijn 180 graden gekeerd in hun streven.
Wie meer wil weten wat er in de voortijd allemaal is gebeurd zou toch eens kennis moeten nemen van het
boek Henoch een apocrief geschrift bekend bij de mensen in de tijd dat het NT werd geschreven en eruit
citeren.
Bron: Henoch
Het is in het Engels en ik heb daar Nederlandse vertalingen aan toe gevoegd, maar wilde zo dicht mogelijk
bij de Engelse tekst blijven zodat soms de grammatica wat vreemd in elkaar zit. De notities zijn van de
vertaler van het Engelse geschrift en die zijn niet zo belangrijk, dus die zijn direct in het Nederlands.
Bron: Ron Graham - Bron: www.wimjongman.nl

Overal crisis behalve in Brussel: De lonen van EU-ambtenaren zullen en moeten omhoog
donderdag 29 december 2011 - Door: Gerard Driehuis
De Europese Commissie weigert de lonen van zowat 44.000 Europese
ambtenaren te bevriezen. Maar de lidstaten vinden dat in crisis iedereen
moet inleveren, zelfs de bureaucratie van Brussel. Zij stapten naar het
Europees hof van Justitie om de commissie te dwingen te stoppen de
lonen te verhogen. Als het aan de Commissie ligt, wordt het loon van alle
44.000 ambtenaren vanaf januari met 1,7 procent verhoogd.
De Europese raad van ministers, die de nationale regeringen
vertegenwoordigt, heeft besloten om naar het Europese hof van Justitie
te stappen. Een meerderheid van 20 landen stemde voor. België heeft
zich onthouden.
Bron: De Tijd
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Holle Aarde: aliens ondergronds, mensen boven de grond
29 december 2011
Veel respectabele wetenschappers en schrijvers geloven dat de aarde
grote uitgeholde gebieden bevat.
Verklaringen met betrekking tot ‘ondergrondse steden’ verschenen voor het
eerst in 1946. De persoon die de geruchten lanceerde, was Richard Shaver
- schrijver, journalist en wetenschapper. Zijn ongelooflijke verhaal over de
contacten met buitenaardse wezens (aliens), die leven onder de grond, werd gepubliceerd in het Amazing
Stories Magazine.
Shaver zei dat hij gedurende een aantal weken onder de grond leefde met demon-uitziende aliens, van wie
de omschrijvingen kunnen worden gevonden in oude legendes. Zulke ondergrondse wezens worden
beschreven als onvoorstelbaar getalenteerd, briljant en ‘cultureel opgevoed’ - ze willen niets met mensen
gemeen hebben!
Men zou kunnen denken dat het verhaal van de Amerikaanse schrijver een vrucht van zijn levendige
fantasie was. Echter, honderden lezers reageerden op de publicatie. Ze schreven dat ze ondergrondse
steden hadden bezocht, gesproken met hun inwoners en onvoorstelbare technische uitvindingen zagen in
de diepte van de planeet. Bovendien geeft de technologie van de (ondergrondse) aliens hen de mogelijkheid
om de gedachten van mensen te controleren.
Het ongelooflijke verhaal heeft een enorme invloed uitgeoefend op
wetenschappers.Engelse astronoom uit de 17e eeuw, Edmund Halley, en
schrijvers als Jules Verne, Edgar Allan Poe en enkele anderen schreven al,
dat de planeet aarde een holle bol is.
e
Astronoom Edmund HalleyAmerikaanse autoriteiten bereidden in de 18 en
e
19 eeuw een speciale wetenschappelijke missie voor om de holle diepte
van de aarde te verkennen.
Wetenschappers van het Derde Rijk waren eveneens zeer geïnteresseerd
in de mysterieuze ondergrondse wereld. Een speciale top geheime expeditie werd georganiseerd in 1942.
In 1963 vonden twee Amerikaanse mijnwerkers, David fellin en Henry Troon, een grote deur in een tunnel,
waarachter ze een marmeren trap ontdekten.In Engeland konden mijnwerkers de geluiden horen van
ondergrondse mechanische apparaten, toen ze een tunnel groeven. Een Engelse mijnwerker zei dat ze ook
een trap hadden gevonden naar een ondergrondse bron. Het geluid van de machines werd duidelijker en de
arbeiders vluchtten uit angst voor wat ze hoorden. Toen ze later
terugkeerden naar de tunnel, waren er geen trappen of toegang tot de bron
meer te vinden.Aan het eind van de jaren ’70 nam een Amerikaanse
satelliet zeer interessante foto's. Deze werden gepubliceerd in tal van
Westerse wetenschappelijke tijdschriften: de foto’s toonden een een
donkere, regelmatig gevormde plek op de Noordpool. Soortgelijke
foto’s schilderden dezelfde donkere plekken af op opnamen, die enkele
jaren later werden genomen.
holle aarde - ingang Noordpool
Antropoloog James McKenna onderzocht een beruchte grot in de staat Idaho. McKenna en andere leden
van de expeditie konden horen schreeuwen en kreunen, toen ze zich honderden meters diep in de grot
bewogen. De onderzoekers vonden spoedig menselijke skeletten, maar moesten hun zoektocht stoppen: de
geur van zwavel was ondraaglijk.
Geologen zijn het niet eens over de theorie van de enorme holte in de aarde, hoewel ze de mogelijkheid van
talrijke grote holle ruimtes in de diepten van onze planeet niet uitsluiten.
Wat als vele UFO's in de lucht afkomstig zijn van onder de grond, en NIET
van zogenaamde andere sterrenstelsels?“En het beest werd gegrepen en
met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had,
waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen
hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in
de poel des vuurs, die van zwavel brandt.” Openb. 19:20Michael Tsarion.
Hollow Earth, 2012, Alien Bloodline!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TibaF_sHHK0
Bron: Beforeitsnews.com
Vertaald: MarionPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en
Eindtijd.goedbegin.nl
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Biograaf beweert dat homohater Nixon zelf homo was
donderdag 29 december 2011 - Door: Monique Smits
In Amerika is het het politieke gerucht: in een binnenkort te verschijnen
biografie over Richard Nixon beweert auteur Don Fulsom dat Nixon een
langdurige relatie had met zakenman Charles 'Bebe' Rebozo (op de foto
rechts) uit Miami, meldt de Huffington Post.De bewering in Nixon’s Darkest
Secrets komt niet van de eerste de beste: Don Fulsom is een veteraan in
de politieke verslaggeving, hij volgde Nixons presidentschap op de voet. Maar wat de bewering nog pikanter
maakt is dat de in in 1998 overleden Rebozo banden met de mafia zou hebben gehad. Dat meldt de Daily
Mail. De sensationele onthulling bracht The Miami Herald ertoe om het artikel rond de dood van Rebozo nog
eens grondig te herlezen. De krant meldde toen dat Nixon en Rebozo meer dan veertig jaar lang vrienden
waren en dat de zakenman regelmatig kwam aanwippen in het Witte Huis. "Die twee waren onafscheidelijk",
herinnerde zich iemand die destijds betrokken was bij de Republikeinse presidentscampagne. "Je kunt je
niet voorstellen hoe dik die twee met elkaar waren. Het leek wel alsof Rebozo de sleutel tot Nixons ziel had."
In de biografie onthult Fulsom ook dat Nixon, die bekend stond als notoir homohater en als familieman,
teveel dronk, dat hij zijn vrouw Pat regelmatig sloeg en dat zijn huwelijk één grote leugen was. “In het
openbaar verschenen ze echter steeds als het perfecte koppel. Ze sliepen niet eens in dezelfde kamer en
tijdens vakanties sliepen ze zelfs niet in hetzelfde gebouw", schrijft Fulsom. "Rebozo ging regelmatig mee op
reis, en sliep dan in een kamer naast de president. Hij had zelfs een slaapkamer in het Witte Huis."
Bronnen: The Huffington Post, Daily Mail
http://www.welingelichtekringen.nl/biograaf-beweert-dat-nixon-homo-was.html
Reacties
Veel homohaters hebben sterke homoseksuele neigingen. Freud beweerde al dat homohaat het gevolg was
van het verdringen van deze neigingen en de haat zou dan een uiting zijn van overdekking door het
tegendeel. Het toelaten van die gevoelens zou teveel angst oproepen en dat zou dan weer een gevolg zijn
van een strenge (christelijke) opvoeding waarin benadrukt wordt dat homoseksualiteit een zonde is,
tegennatuurlijk, enz. In de VS hebben ze waarschijnlijk ook minder moeite met uitspattingen zoals die van
Clinton dan met een president die er een minnaar op na houdt.
Ook Ronald Reagan was homoseksueel: http://www.youtube.com/watch?v=6duzXE-liFY

Straat van Hormuz 5 uur lang gesloten na Iraanse raketdreiging
Onweersbui gefotografeerd vanaf het Amerikaanse supervliegdekschip
John C. Stennis, dat op dit moment de Perzische Golf doorkruist.De
Straat van Hormuz, die de toegang vormt tot de Perzische Golf waardoor
zo'n 40% van de wereld olietransporten plaatsvinden, is vanochtend
vroeg vijf uur lang gesloten geweest vanwege het Iraanse dreigement om
daar met lange afstandsraketten te gaan oefenen. Uiteindelijk vuurde de
islamitische republiek niet één raket af, maar ondertussen durfde geen tanker, vrachtschip of marineschip
zich in de 50 kilometer brede zeestraat te wagen.
Om 9 uur plaatselijke tijd verklaarde marine commandant Mahmoud Moussavi dat de aangekondigde
raketlanceringen niet hadden plaatsgevonden, maar dat dit in de komende dagen alsnog staat te gebeuren.
Iran houdt op dit moment de massale 10 dagen durende marine oefening 'Velayati 90', waarin het land
onderstreept dat het bij nieuwe sancties -die volgende maand zouden moeten ingaan- de hele Perzische
Golf dreigt af te sluiten. Hierdoor zou de olieprijs exploderen, wat dramatische gevolgen voor de toch al
wankele wereldeconomie zou hebben.
Het regime in Teheran is er in ieder geval in geslaagd om zonder ook maar één raket af te vuren het
scheepvaartverkeer in de Perzische Golf vijf uur lang te blokkeren. Het laat duidelijk zien dat Iran het niet bij
dreigementen en stoere taal zal laten als het zich teveel in het nauw gedreven voelt, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van het Amerikaanse supervliegdekschip John C. Stennis. De geplande oefeningen -met
Shahab-3 ballistische raketten en Nasr-1 kruisraketten- zijn een boodschap aan de VS dat geen enkele
Amerikaanse basis of marineschip in de Golfregio veilig is als besloten wordt tot een militaire aanval op de
Iraanse nucleaire installaties.
De VS verkocht afgelopen week voor $ 30 miljard 84 F-15 gevechtsvliegtuigen aan Saudi Arabië en voor
bijna $ 3,5 miljard 94 THAAD afweerraketten aan de Verenigde Arabische Emiraten. De wapenverkopen
tonen aan dat de Arabische Golfstaten voorbereid willen zijn voor een eventueel toekomstig militair conflict
met Iran.
Xander - (1) DEBKA
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Overheidswaakhond VS noemt Barack Obama bij 10 meest corrupte politici
Obama's presidentschap kenmerkt zich door 'leugens, obstructiepolitiek,
doofpotten, corruptie, geheimhouding, schandalen en schaamteloze
wetsverachting.'De onafhankelijke Amerikaanse overheidswaakhond
Judicial Watch heeft president Barack Obama voor het vijfde
achtereenvolgende jaar op de lijst van 10 meest corrupte politici gezet.
De reden voor dit jaar is dezelfde als vorig jaar: daar waar Obama voor
zijn verkiezing 'transparantie' beloofde, 'staan Amerikanen in plaats
daarvan bloot aan leugens, obstructiepolitiek, doofpotten, corruptie,
geheimhouding, schandalen en schaamteloze wetsverachting... dat is de
afgelopen jaren de erfenis van Obama geweest.'
'Barack Obama lijkt te geloven dat het zijn 'voorrecht' is om de Amerikaanse grondwet en rechtspraak te
negeren,' aldus het rapport van Judicial Watch. Eén van de grootste schandalen van het afgelopen jaar was
de $ 535 miljoen subsidie die het Witte Huis aan het zonnepanelenbedrijf Solyndra verstrekte, terwijl
bewezen is dat de regering op de hoogte was van het feit dat dit bedrijf failliet zou gaan. Uitermate verdacht:
de belangrijkste financier van Solyndra, George Kaiser, bleek tevens een fors bedrag aan Obama's
verkiezingscampagne te hebben gedoneerd.Obama's corruptie
Andere dubieuze zaken die Obama opnieuw de top-10 deden halen:
* De $ 80.000 subsidie voor de corrupte 'maatschappelijke' organisatie ACORN, ondanks het feit dat Obama
dergelijke subsidies bij de wet verboden heeft. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n driekwart miljoen
dollar.
* Obama's 'tsaren' (te vergelijken met de eveneens niet democratisch gekozen EU-commissarissen) zijn niet
toegestaan door de Grondwet.* Een federaal gerechtshof oordeelde dat de geheimhouding die het Witte
Huis hanteert aangaande wie de bezoekers van Obama zijn onwettig is en de bezoekerslijsten daarom
openbaar moeten worden gemaakt (zoals onder vorige presidenten wél gebruikelijk was).
* Obama's in het verleden in Chicago begane vastgoedfraude blijft hem achtervolgen nu zijn voormalige
partner Tony Rezko om deze reden de gevangenis in moet. Desondanks blijft de FBI de documenten waaruit
Obama's betrokkenheid blijkt bewust achterhouden.
Fast & Furious schandaalOok Obama's minister van Justitie en vriend Eric Holder heeft de corruptie top-10
gehaald, vooral vanwege operatie 'Fast & Furious'. Gebleken is dat duizenden Amerikaanse vuurwapens
met goedkeuring van Holder de grens met Mexico zijn overgesmokkeld en aan drugsbendes werden
verkocht, waarna ze in de daar nog altijd aan de gang zijnde onderlinge bloedige oorlog werden gebruikt bij
diverse moordpartijen.Judicial Watch constateert dat Holder door dit schandaal had moeten aftreden. 'Deze
roekeloze krankzinnigheid lijkt te midden van andere misdaden te hebben geleid tot de moord op
grenswacht Brian Terry... Op de plek waar hij werd vermoord werden Fast & Furious vuurwapens
aangetroffen. Deze operatie had moeten leiden tot Holders ontslag, maar het is vooral de doofpot die de
roep om zijn aftreden heeft versterkt.'
Ook is er forse kritiek op het feit dat Holder openlijk heeft besloten de 'Verdediging van het Huwelijk Wet' niet
te handhaven. 'Het niet verdedigen van deze federale wet is ongehoord en doet ernstige vragen oprijzen of
president Obama en Eric Holder wel trouw zijn aan hun ambtseed en aan het bevel van de Grondwet om 'de
getrouwe uitvoering van de wetten' na te volgen.'
Jesse Jackson, Newt Gingrich, Janet Napolitano
Een andere in Europa bekende naam die de top-10 'siert' is de Democraat Jesse Jackson. Verder waren er
'oneervolle vermeldingen' weggelegd voor de Republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich, minister
van Homeland Security Janet Napolitano, Democraat Nancy Pelosi en minister van Gezondheid Kathleen
Sebelius. Obama kreeg in 2006 als senator al eens een oneervolle vermelding aan zijn broek.
Xander - (1) World Net Daily

2011 rampjaar voor beurzen
Tenslotte nog het nieuws van de beurzen. 2011 bleek vooral voor de eurozone een rampjaar te zijn. De
beurzen in Duitsland (- 15%), Frankrijk (-17,6%), Italië (- 26%), Spanje (- 13,7%) en Griekenland (- 61%)
kwamen diep in de rode cijfers terecht. De crisis in Europa had ook grote gevolgen voor de markten in Azië:
Hong Kong (- 20%), China (- 22%), Zuid Korea (- 11%) en Australië (- 14,5%) toonden allemaal zware
verliezen. Alleen de Amerikaanse Dow Jones ( + 6,13%) en de S&P 500 (+ 0,4%) stegen het afgelopen jaar,
al daalde de Nasdaq (technologie fondsen) met 1,5%. (6)
Xander - (1) KOPP ; (2) KOPP ; (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(4) Deutsche Mittelstands Nachrichten ; (5) Daily Mail ; (6) Telegraph
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Britten sluiten grenzen bij komende euro-crash; 28% Grieken werkloos in 2012
Europees parlement wil invoering eurobonds - 2011 rampjaar voor de beurzen - Rijke Grieken, Spanjaarden
en Portugezen sluizen hun geld weg uit eurozone
De strop om de nek van de eurozone wordt steeds strakker
aangetrokken. Volgt in 2012 de uiteindelijke executie?Terwijl in eigen
land rond de kerstdagen een recordbedrag van 850 miljoen euro in de
supermarkten werd uitgegeven -mogelijk om de vele zorgen van het
afgelopen jaar even te vergeten- bereidt de Britse regering enkele
dramatische noodmaatregelen voor om klaar te zijn voor de instorting van
de eurozone, die in de loop van 2012 wordt verwacht. Omdat gevreesd
wordt voor een stormloop van economische vluchtelingen uit Europa
willen de Britten hun grenzen tijdelijk sluiten. Ondertussen komen er
nieuwe, zowel schokkende als schandalige berichten uit Griekenland.
Enkele maanden geleden ging Denemarken Groot Brittannië al voor door het opnieuw invoeren van
grenscontroles, ondanks het feit dat 'Brussel' hier fel tegen protesteerde.
Britten nemen maatregelen
Aan de overkant van de Noordzee wordt tussen kerst en oud en nieuw druk gewerkt. Het Britse kabinet
rekent serieus met het instorten van de eurozone in 2012 en is behalve het vluchtelingenprobleem ook
bezorgd over een run op het Britse pond op het moment dat de euro instort of uit elkaar valt. Een sterke
Britse pond zou voor een nieuwe recessie kunnen zorgen omdat de Britse export hierdoor duurder wordt. In
Londen komen nu al berichten over de eerste tekenen van massale transfers van geld uit de eurozone naar
Engeland.Aan het begin van 2011 moest de Zwitserse Centrale Bank ingrijpen toen nerveuze beleggers hun
geld uit de eurozone begonnen weg te halen en naar Zwitserland over te hevelen. Om te voorkomen dat de
Zwitserse frank te veel in waarde zou stijgen werd deze aan de koers van de euro gekoppeld - volgens
talrijke analisten een enorme fout.In Londen wordt ook gevreesd dat er een nieuwe bankenredding moet
komen. De Britse banken hebben namelijk zo'n 170 miljard pond in de PIIGS landen -Portugal, Ierland, Italië,
Griekenland en Spanje- geïnvesteerd, dat bij het omvallen van deze landen -of de bankensystemen in deze
landen- als verloren kan worden beschouwd.
Griekenland en Portugal uit eurozone
Britse officials benadrukken weliswaar dat het slechts om voorzorgsmaatregelen gaat, maar talloze experts
zijn ervan overtuigd dat de eurozone inderdaad niet meer te redden is (5). Het is eigenlijk wel zeker dat één
of meerdere landen -Griekenland en mogelijk ook Portugal- de eurozone zullen moeten verlaten. Rijke
Grieken, Spanjaarden en Portugezen zijn niet voor niets al weken bezig hun geld -en zichzelf- te verplaatsen
naar Groot Brittannië en Zwitserland. Vermogende Grieken stalden tot nu toe ruim 200 miljard euro op
Zwitserse banken.
28% Grieken werkloos
Iedereen beseft inmiddels wel dat Griekenland ten dode opgeschreven is. De Griekse versie van de UWV
verwacht dat maar liefst 28% van de Grieken in 2012 werkloos is of wordt. In Noord Griekenland ligt dit
percentage nu al boven de 20%. Vanwege een chronisch gebrek aan financiële middelen zijn de
kerstuitgaven dit jaar met 30% ingestort en ontstaat er in Griekenland een heuse ruilhandelmarkt. Dit jaar
hebben al meer dan 250.000 Grieken hun auto moeten wegdoen omdat ze deze niet meer kunnen betalen.
Vorig jaar waren dat er nog 170.000.
117 Griekse oud-parlementariërs laten ondertussen zien dat het lot van de bevolking hun een zorg zal zijn.
Ze hebben bij de staat een schadeclaim ingediend van 210 miljoen euro omdat hun maandloon in de periode
2000 tot 2004 -tussen 4220 en 5200 euro per maand- veel lager was dan die van rechters (10.271 euro). De
oud parlementariërs voelen zich 'in hun eer aangetast' en eisen nu dat de regering hun 'achterstallige' loon
tot dat niveau aanvult. Zonder enige schaamte verlangen ze daar ook nog eens rente over. (2)
Crisis treft Spanje
Ook in Spanje wordt de crisis steeds ernstiger. De regering van het rijke Catalonië kan zijn ambtenaren niet
meer betalen en had grote moeite om financiële instituten zover te krijgen mee te werken om de ambtenaren
hun loon, overwerk en kerstgratificatie te kunnen uitbetalen. Overwogen wordt om de beambten vóóraf hun
inkomstenbelasting te laten betalen, iets dat voor grote onrust heeft gezorgd. (1) Ook de Spaanse automarkt
is ingestort; BMW (- 47%) en Volkswagen (- 51%) zijn daarbij de grootste verliezers, maar ook fabrikanten
van kleinere en goedkopere auto's zien hun verkopen fors inzakken (4).
EP wil eurobonds
Het Europese parlement heeft een voorstel ingediend om het recent gesloten fiscale pact aan te passen en
binnen 5 jaar de invoering van eurobonds mogelijk te maken. Hiermee ontstaat een gemeenschappelijke
schuldenlast en een permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid Europa (dus blijvende
miljardenbezuinigingen en daarmee een structurele verarming van de bevolking in onder andere Nederland).
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De schokkende waarheid over Orgaandonatie
‘Wat is dat voor een gruwel??’
Intervieuw met Roberto Rotondo, 13 mei 2011 te Hamburg door
‘Schattenblick’.
Roberto Rotondo, psycholoog, is sinds 1996 werkzaam in de
gezondheidszorg en tevens bij de Eerste hulpdienst. Hij biedt nu als
psycholoog supervisie en teambuilding aan en is tevens crisismanager.
Verder is hij als docent in gezondheidsberoepen werkzaam en zijn
vakgebied is communicatie, gesprekvoering, persoonlijke en organisatie
ontwikkeling, conflictmanagement, en nog veel meer.
Tijdens een workshop hield hij een spreekbeurt waarin hij zich bezighield met de vraag: ‘Hoe dood is
hersendood?’
Schattenblick (SB): Meneer Rotondo, u heeft daarnet uw spreekbeurt zeer indringend afgeschilderd; wat
gebeurt er als bij een mens organen worden weggenomen? Wanneer men dat hoort, kan men als eerste
denken, dat is toch moord? Hoe ziet u dat, ongeacht wat er in het wetboek staat?
Roberto Rotondo (RR): Wanneer men een hersendode als levend beschouwt, zoals ik het verteld heb, dan
is het moeilijk om niet daarover na te denken, dat het hier om een actieve doding gaat. In 1995/96 werd over
dit thema in de politiek al gediscussieerd . Er waren verschillende wetsontwerpen van verschillende politieke
partijen. Het CDU-ontwerp is toen wet geworden. Er kwamen tegenontwerpen uit andere partijen, waarin
stond, dat als iemand stervende is, het wegnemen van organen dan een actieve doding en dus moord is. Dit
tegenontwerp is dus niet in de wet opgenomen.SB: U heeft ook persoonlijke ervaringen met
orgaantransplantatie. Hoe bent u tijdens uw werkzaamheden met deze vraagstelling omgegaan? U heeft
uiteindelijk een ander beroep gekozen.
RR: Ja, ik ben nu psycholoog, en 6 jaar lang heb ik als verpleegkundige op intensive care gewerkt. Ik heb
hersendode patiënten verpleegd. In het begin ben ik daar zeer naïef mee omgegaan. Hersendood was geen
studie thema in mijn opleiding. Ik deed mee aan seminars over sterven, maar ook daar ontbrak het thema
hersendood.Na mijn opleiding ben ik begonnen met werken, leerde mijn huidige vrouw kennen en was
nieuwsgierig naar de intensive care. Daar lagen dan de hersendode patiënten en er werd gezegd dat deze
dood waren… Toen ik jong was heb ik daar niet veel over nagedacht, echter, ik heb ze als levend
waargenomen. Ze zagen er precies zo uit als coma patiënten die beademd werden. Er was geen
onderscheid in het verschijningsbeeld van de patiënten. Ik moest met mijn hoofd begrijpen wat die artsen mij
zeiden, namelijk dat al deze bewegingen die de patiënten maken niet meer zijn dan stuiptrekkingen.SB: Is
het moeilijk dit alles te onderdrukken in verband met je geweten?
RR: Het is moeilijk, het gaat in tegen je eigen geweten, maar op een intensive care is het geloof ik nog
makkelijker te onderdrukken dan in een OP, heb ik later tijdens interviews met OP verpleegkundigen
vastgesteld. Op de intensive care werkt het als volgt: Wanneer de hersendood vastgesteld is, kan het tot het
wegnemen van organen komen. Het kan ook zijn dat het wegnemen van organen afgewezen wordt. In dat
geval laat men de patiënten sterven, hoewel ze al dood zijn, laat men ze sterven, dit is in spraak niet meer
uit te drukken. Als het zover komt dat er organen worden weggenomen, moest ik deze patiënten voor
transport gereedmaken. Ze kregen dan een transportabele beademing, want ze moesten ‘levend’ op de OPtafel komen. Die patiënten werden als ‘levenden’ uit mijn kamer getransporteerd, daarna was ik ze
kwijt.Maar in de OP moet het mechanisme functioneren; het is niet waar te nemen wat daar eigenlijk
gebeurt, wanneer bij iemand de organen worden weggenomen…
Die patiënten worden daar naartoe gebracht en schijnen levend, maar met je verstand moet je begrijpen dat
ze dood zijn, zo werkt de wet! De patiënten worden vastgebonden, ze moeten spierontspanners krijgen,
waardoor de zogenoemde reflexen niet optreden tijdens de OP. Ze moeten precies zo vastgebonden worden
als normale patiënten en krijgen medicijnen, zodat ze zich niet kunnen bewegen.
Dan wordt er geopereerd, en er worden volgens afspraak meer of minder organen weggenomen. Aan het
einde van de OP hebben de verpleegkundigen een echt lijk op de OP-tafel, die er anders uitziet als vóór de
OP.
SB: Dit heeft u tijdens uw spreekbeurt uitdrukkelijk gezegd. Bijzonder overtuigend waren de citaten van de
verpleegkundigen, die eigenlijk vóór orgaantransplantatie zijn, maar dit toch zo ervaren.
RR: Dit is natuurlijk erg moeilijk, wanneer je over deze zaken nadenkt. De stap nemen om er over na te
denken wat er eigenlijk gebeurt tijdens het wegnemen van organen is ook iets wat getransplanteerden niet
graag doen. Uit ervaring heb ik dit tijdens een van mijn spreekbeurten, waar een getransplanteerde zat, die
erg boos werd en dit helemaal niet wilde horen.
Wanneer iemand in bed ligt met zijn armen naast zich, en wanneer hij of zij bovenaan de schouder
vastgepakt en gedraaid wordt, dan gaat die hand omhoog; ik weet dat dit bij mensen grote indruk maakt. Dit
is een moment waarop je kunt nadenken waarom en of deze patiënt eigenlijk dood is. Ze lijken zo levend. En
wat is de eigenlijke grond?? Die reden is niet biologisch maar berust op een afspraak.
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Ene mevrouw Greinert vertelde wat haar was overkomen… Haar 15 jarige zoon kwam niet van school naar
huis. De politie kwam aan de deur en zei dat ze een verschrikkelijke mededeling hadden. ‘Uw zoon heeft
een zwaar ongeluk gehad en ligt op de intensive care’. Ze rijdt naar dat ziekenhuis, komt op de intensive
care en ziet haar zoon liggen aan instrumenten. Hij ziet er levend uit, okay hij wordt beademd.... Zoals men
zich voorstellen kan, vroeg ze zich af welke kansen hij had om weer gezond te worden....
Dan komt de dokter en vertelt haar dat hij een hele erge mededeling heeft; haar zoon kan niet meer gezond
worden, en als dat niet alles is, zegt hij nog, ‘hij is dood’. Hij is hersendood, hij leeft al niet meer.
Zij stond daar en zag een monitor met hartfrequentie, hij zweette, ademde… Hij werd omgedraaid; het
personeel werkte met hem alsof hij leeft. En vervolgens deed haar zoon zijn behoefte in bed… Ze werd
weggestuurd zodat ze hem konden verschonen zoals bij een levende. En dan zal ze dus moeten begrijpen
dat hij dood is. En dat niemand hem meer helpen kan. Tevens wordt gevraagd of ze instemt met
orgaandonatie; hij zal dan niet in haar nabijheid sterven. ‘Wij moeten uw toestemming vragen omdat we hem
al hebben aangemeld’.
Er zijn in Duitsland politici, die een bezwaarschrift willen zoals in Oostenrijk, Spanje en andere landen. Daar
geldt, als men geen verklaring tegen orgaandonatie heeft, ze weggenomen kunnen worden voor
orgaandonatie, zodra ze hersendood zijn. Overigens ook als buitenlander. Vier je je vakantie in Oostenrijk….
Goed, vul het zelf maar in.
De meeste mensen zijn zo gedesïnformeerd, dat ze niet weten wat het betekent wanneer ze hebben
ingestemd met orgaandonatie.
Bron en volledige artikel: Schattenblick.de
Vertaald: JacquelinePosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De islamitische ijstijd is aangebroken
december 30, 2011By: silviavideler, Met dank aan: Leo Dorrestijn
Hele inboedel Egypte-instituut verbrand
Na de gigantische archeologische beelden van Boeddha in het
Afghaanse Bamyan, moest nu ook de hele inboedel van het Egypteinstituut in Caïro er aan geloven.Een complete onvervangbare collectie
cultuurgetuigenissen werd vernietigd en verbrand door de aanhangers
van een gewelddadige ideologie van tot fanatiek extremisme gestolde
domheid, die zichzelf islam noemt.
De valse naam die doelbewust aan het jihadistisch offensief gegeven
werd was nooit een lente maar van in het begin een genadeloos gure winter. Nu blijkt allengs dat de
Arabische ijstijd is aangebroken. Want laat ons duidelijk zijn het oorlogszuchtig gespuis dat Egypte en reeds
een deel van Noord-Afrika actueel onveilig maakt is grotendeels afkomstig van het Arabisch schiereiland.
Waarom bracht de UNESCO de voornaamste stukken van dit werelderfgoed niet tijdig in veiligheid?
Na Bamyan hoorden ze vast en zeker het risico te kennen, deze supranationale vetbetaalde apparatsjiks.
Waarom en op wiens bevel logen de media ons voor over een lente die er helemaal geen was?
Deze boekverbranding doet sterk denken aan aan die van mei 1933 in Berlijn waar op de Opernplatz alleen
al 20000 boeken in de vlammen opgingen. Alle boeken, die niet aan de eisen van de Cultuurkamer
voldeden, werden toen op bevel van regering Hitler verbrand.
De nazislam wil dit millennium duidelijk niet onderdoen en vernietigt onvervangbare exemplaren en
artefacten. Het woord barbarisme is hier op zijn plaats. Binnen afzienbare tijd lopen onze musea en
universiteitsbibliotheken daadwerkelijk hetzelfde gevaar.
Dezelfde week dat in Nigeria christenen door islamitische terreur de dood vinden en dat enkele tientallen
onder de laatste Kopten in Egypte werden gedood of mishandeld laten de islamisten niet de minste twijfel
meer bestaan over hun ware bedoelingen.
Wanneer gaan al onze verantwoordelijken hier in Europa eindelijk eens beseffen dat al de grenzen dicht
moeten voor islamieten ? Wanneer gaan alle dhimmies met hun tomeloos idiote praatjes verstommen ?
Want zij zijn moreel mede even schuldig aan de gepleegde wandaden en misdrijven.
Het wordt nu dringend tijd voor proactieve actie.
Het enige alternatief is dat de beschaving zoals we ze kennen samen met de relatieve voorspoed verdwijnt
in een alles vernietigende guerrilla-oorlog die zal worden uitgevochten op Europees grondgebied, in onze
steden en dorpen.
Indien onze nationale en internationale politici het niet doen wordt het tijd om zelf te beginnen denken aan
onze wettige zelfverdediging.
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Hoe Merkel de machtigste van Europa werd
2011 was het jaar van Angela Merkel. De Duitse bondskanselier ontpopte zich als machtigste leider van
Europa. Opvallend, want eigenlijk deed Merkel in 2011 niets anders dan wat ze altijd al doet: afwachten en
niet halsoverkop beslissingen nemen.
Voor de Amerikaanse pers is het duidelijk: op het gebied van Europees leiderschap was 2011 het jaar van
Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. The Washington Post had er zelfs een ‘kenner’ van leiderschap
voor uitgenodigd: ‘Het lijdt geen twijfel’, zegt deze Tom Peters, ‘dat Merkel met een sluwe, koppige politieke
gymnastiekoefening een heel continent, en misschien ook de rest van de wereld, haar wil heeft opgelegd.’
Meerdere Amerikaanse commentatoren komen tot dezelfde constatering. In de woorden van Time
Magazine: ‘De Europese Unie en de euro zijn opgericht om ervoor te zorgen dat er nooit meer een Duitse
leider zou komen die Europa domineert. Maar in de strijd om de EU en haar munt te redden, is Merkel de
dominante kracht.’
Het klinkt leuk, maar klopt het ook?
Een groot deel van 2011 werd juist geklaagd dat Merkel te weinig deed aan de eurocrisis. Ook zal je in
Duitsland geen politicus vinden die zegt dat het land daadwerkelijk Europa wil domineren. En van de Duitse
bevolking is 55 procent eerder ontevreden dan tevreden over het werk van haar bondskanselier in de EU.
Wel was in Duitsland dit jaar een opvallend nieuwe toon te horen. Het feit dat Duitsland na de wereldwijde
financiële crisis als sterkste Europese economie uit de bus was gekomen, begon langzaam tot het besef te
leiden dat het land ook eisen kon gaan stellen voor zijn financiële garanties.
‘In Europa wordt nu Duits gesproken’, zei een hoge CDU-functionaris eind oktober trots. Hij wilde daarmee
zeggen dat de heilige Duitse drie-eenheid van schuldenrem, begrotingsdiscipline en sterkere financiële
controle nu zelfs in Spanje en Italië is ingevoerd.
Vooral twijfel
Dat Merkel de juiste persoon was voor deze nieuwe Duitse status werd lang vooral betwijfeld. Bij veel
binnen- en buitenlandse commentatoren bleef er steeds een soort onwennigheid bij het type-Merkel – het
tegendeel van de leider op de apenrots, één zonder de bravoure van Gerhard Schröder of de koppigheid
van Helmut Kohl.
Vanaf de eerste financiële crisis in 2008 tot en met het midden van 2011 kreeg Merkel steeds dezelfde
kritiek: ze zou te lang afwachten, geen visionair zijn, met alle winden meewaaien. Nu worden diezelfde
eigenschappen gebruikt om haar nieuwe gewicht in Europa te beschrijven.
In veel terugblikken heet het nu lovend dat ze eisen heeft gesteld, en niet halsoverkop geld en garanties
heeft toegezegd. Ze wordt, door critici en bewonderaars, de ijzeren kanselier genoemd. En zelfs het
invloedrijke weekblad Der Spiegel, dat sinds 2009 haar val zeker drie keer heeft uitgeroepen, noemt Merkel
ineens ‘standvastig’.
Echt veranderd is ze zelf overigens niet. Het is eerder zo dat Merkels veelbekritiseerde pragmatisme ineens
in haar voordeel blijkt om te slaan. Zo heeft ze in de loop van 2011 haar opstelling tegenover Europa
aangepast. In haar regeringsverklaringen was tot dit jaar vooral sprake van het Duitse belang bij de redding
van de euro; later ging het ineens over de noodzaak tot ‘meer Europa’.
Duitse belangen
Dat betekent niet dat de belangen van Duitsland ineens minder belangrijk zijn geworden, integendeel. Toen
begon door te dringen wat er op het spel stond, kwam Merkel bij haar kiezers met een nieuwe Europese
boodschap: de euro dient niet gered te worden uit solidariteit, maar omdat ze vindt dat er voor Duitsland in
een sterk Europa meer te winnen is.
Merkels strengheid tegenover haar partners hoort ook bij deze afweging. Voor een Europa waar Duitsland
zich financieel veilig voelt, dient de begrotingspolitiek van een aantal landen grondig te veranderen – te
‘verduitsen’.
Maar of je dat dominant leiderschap kunt noemen? Het werkt anders, minder Amerikaans. Om haar zin door
te voeren, moet Merkel met Frankrijk samenwerken en met Nederland, Finland en Oostenrijk om de tafel
gaan. En als Merkel de gevoeligheden rond Duits leiderschap nog niet kende, dan heeft ze die in 2011 meer
dan ooit ondervonden, gezien alle commentaren in Griekenland, Spanje en Engeland waarin ze als nazi
werd weggezet.
Meer resultaat dan verwacht
Na de laatste eurotop bleek juist deze pragmatische opstelling meer resultaat op te leveren dan was
verwacht. Daarom zeggen haar bewonderaars nu luider dan ooit dat haar ‘typische’ afwachtende houding
een teken van kracht is: ‘Ze heeft haar hakken in het zand gezet’, schrijft Time, ‘en oefent evenveel invloed
uit door wat ze doet als door wat ze niet doet.’
Dat is de paradoxale strategie van een Duits politicus: wil hij Duitse belangen in Europa veiligstellen, moet hij
alle schijn van dominantie vermijden. Merkel is ook eind 2011 daarom nog steeds geen ouderwetse leider op
de apenrots, eerder eentje die een koele balanceeract onderneemt tussen Duitse- en Europese belangen,
tussen oude gevoeligheden en de nieuwe economische realiteit.
bron Volkskrant
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Tijd voor een nieuwe kalender?
Voortaan nieuwjaar altijd op zondag?
vrijdag 30 december 2011 - Door: Gilles Dijkman
Twee wetenschappers van de Johns Hopkins Universiteit in
Baltimore hebben een nieuwe kalender ontwikkeld. Bij de nieuwe
kalender valt een datum elk jaar op een vaste dag. Je bent dan
bijvoorbeeld elk jaar jarig op een donderdag. Uiteraard vallen dan
niet enkel de verjaardagen op een vaste dag, maar ook feestdagen
zoals Kerst en Nieuwjaar. Deze zullen dan elk jaar op een zondag
vallen.
Bij de nieuwe kalender tellen bijna alle maanden 30 dagen. Enkel de maanden maart, juni, september en
december tellen er 31. Tel dit bij elkaar op en je komt op een totaal van 364 dagen (52 weken van zeven
dagen). Net zoals met de normale kalender loop je dan niet helemaal gelijk met de omlooptijd van de aarde
rond de zon. Bij de normale kalender is dit verschil 0,25 dagen en bij de nieuwe kalender is dit opgelopen
naar 1,25 dagen. Bij de normale kalender wordt dit opgelost door een schrikkeljaar om de 4 jaar. Bij de
nieuwe kalender gaat het echter om een schrikkelweek die plaats vindt om de 5 of 6 jaar. Hierbij wordt er
een extra week aan december geplakt, waardoor na een aantal jaar het evenwicht weer wordt hersteld.
De voordelen van de nieuwe kalender zijn vooral te vinden in de economische wereld. Voor bedrijven
scheelt het namelijk al enorm dat ze niet elk jaar de kalender opnieuw moeten bekijken. Die verandert
namelijk niet. Denk daarnaast aan de kerstperiode. Doordat kerst elk jaar op een zondag valt hebben
werknemers minder vrije dagen, waardoor de zakenwereld gewoon kan doordraaien zoals elke andere
werkweek.
Voor de mensen die jarig zijn op een van de dagen die afvallen met de nieuwe kalender is het natuurlijk een
stuk minder. De datum 31 januari verdwijnt bijvoorbeeld. Volgens de wetenschappers moeten zij dan maar
kiezen voor 30 januari of 1 februari. Bron: De Standaard
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10 redenen om je nooit te laten inenten
Vrijdag, 30 december 2011 13:31
Er is in 2011 veel gebeurd in de vaccin-industrie, een jaar van versnelde
verandering en toegenomen bewustzijn bij mensen.Langzaam maar zeker
wordt duidelijk dat vaccins veel gevaarlijker zijn dan de meeste mensen
voorheen dachten en dat zelfs reguliere wetenschappers beginnen te twijfelen
aan de overmatige vaccinatie van baby’s en kinderen.
Een overzicht van de 10 belangrijkste nieuwsberichten in 2011 over vaccins:

Japanse kinderen sterven na vaccinatie. Meer bewijs voor de dodelijke
bijwerkingen van vaccins.

Amerikaanse regering rekruteert kerken om kerkgangers te laten inenten tegen griep. Neem een
griepprik of je zult in de hel belanden. Dat is de boodschap die de Amerikaanse regering overbrengt aan
de pastoors en priesters.

Topwetenschapper van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC aangeklaagd wegens
fraude. Eén van de topwetenschappers van het CDC werd betrapt op het stelen van onderzoeksgeld
voor vaccins waarvan hij dure auto’s en luxe huizen kocht.

Amerikaanse Gezondheidsraad IoM geeft toe dat BMR-vaccins beroertes en mazelen veroorzaken. Het
IoM gaf openlijk toe dat de BMR-vaccins mazelen veroorzaken, de ziekte die ze juist moeten helpen
voorkomen. De reguliere media slaagden er niet in verslag te doen van het ware verhaal.

CDC geeft openlijk toe dat de griepprik niet werkt. Het CDC geeft openlijk toe dat griepvaccins
‘uitwerken’, wat in feite betekent dat ze niet werken zoals immunologen ons altijd deden geloven.

Wetenschapper van Merck Dr. Maurice Hilleman gaf toe dat vaccins kankerverwekkende virussen
bevatten. Hilleman gaf het decennia geleden al toe, maar het kwam pas in 2011 in het nieuws toen
alternatieve nieuwssites een geheime geluidsopname publiceerden.

HPV-vaccins blijken besmet met HPV. Slim van de farmaceutische industrie. Voeg DNA van HPV toe
aan HPV-vaccins en je kunt de ziekte verspreiden om nog meer vaccins te verkopen.

Mexicaanse griepvaccin blijkt neurologische aandoeningen te veroorzaken. In 2011 gaf Finland openlijk
toe dat het Mexicaanse griepvaccin neurologische aandoeningen veroorzaakt. Het bewijs was
onweerlegbaar en de regering bood aan de medische kosten van slachtoffers te dekken. Ondertussen
blijven andere overheden volhouden dat vaccins geen gevaar vormen en zelfs veilig zijn voor baby’s,
kinderen en zwangere vrouwen.
Wetenschap concludeert dat de griepprik in 1 op de 100 gevallen werkt. Studies gepubliceerd in
wetenschappelijke medische tijdschriften onthullen dat de griepprik in 98,5 procent van de gevallen niet
werkt.Hallmark betrapt op het verspreiden van geboortekaartjes die oproepen tot het nemen van de
griepprik. Hallmark verspreidt kaarten die moeders proberen te overtuigen hun pasgeboren baby’s te laten
inenten met tientallen vaccins gevuld met kwik en chemische toevoegingen die neurologische aandoeningen
veroorzaken.Samenstelling vaccins

Antigenen: Verzwakte virussen, bacteriën en toxoïden

Conserveermiddelen: Thimerosal, benzethoniumchloride, 2-fenoxyethanol, fenol of hydroxybenzeen
(tijdens WOII werden injecties met fenol in concentratiekampen gebruikt om te ruimen)

Hulpmiddelen: Aluminiumzouten

Additieven: Ammoniumsulfaat, glycerine, natriumboraat (of borax, het natrium-zout van boorzuur),
polysorbaat 80, hydrochlorisch zuur (of zoutzuur, beter bekend als E507), natriumhydroxide,
kaliumchloride

Stabilisatoren: Foetaal runderserum (FBS), mononatriumglutamaat (beter bekend als E621), menselijk
serumalbumine (HSA), varkensgelatine

Antibiotica: Neomycine, streptomycine, plymyxine B

Inactiverende chemicaliën: Formaline (formaldehyde), glutaraldehyde, polyoxyethyleen (E431)
Nederland behoort tot de landen waar baby’s jonger dan een jaar de meeste vaccins krijgen toegediend. De
VS voeren de lijst aan met 26 doses vaccin, gevolgd door Australië, Canada en Nederland met elk 24 doses
vaccin. - Bron: Naturalnews.com - Gerelateerd:
 Verband tussen vaccins en autisme aan het licht in fraudezaak
 Amerikaanse Gezondheidsraad gefinancierd door vaccinproducenten en Defensie
 Alle reden om dit jaar geen griepprik te halen
 Topwetenschapper Merck gaf aanwezigheid virussen in vaccins toe (video)
 Europees Geneesmiddelenbureau wil risicoanalyse HPV-vaccin Gardasil
 Finland geeft toe: Mexicaanse griepvaccin veroorzaakt chronische zenuwziekten
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FEMA Gids: ‘Aliens kunnen ons aanvallen’
31 december 2011
Een ongelooflijk ABC News verhaal onthult de echte positie van de overheid ten
opzichte van UFO's. ET's bestaan en kunnen vijandig zijn, en FEMA vertelt ons
hoe om te gaan met dit alles.
Zijn UFO's vijandig? Kunnen ze binnenvallen en veel slachtoffers maken?
Hoe moet een gewonde alien worden behandeld?Dit zijn enkele van de
kwesties uit hoofdstuk 13 van FEMA's 2011 600 pagina’s tellende rampengids
handleiding: ‘The Fire Officer's Guide to Disaster Control’. Hoofdstuk 13 heeft de
verbazingwekkend titel: 'Vijandige Aanval en UFO potentieel’.
Het hoofdstuk bespreekt hoe brandweerlieden en andere hulpverleners
motorpech kunnen krijgen bij het naderen van buitenaardse ruimteschepen.
Radio contact kan verloren gaan. Brandweerlieden kunnen lezen hoe ze
gewonde aliens kunnen behandelen... en zo gaat het verder.
Jim Mann van MUFON stemt ermee in dat aliens vijandig kunnen zijn. "Dit is
een echt fenomeen waar we serieus mee om dienen te gaan. Dit is iets dat zou
kunnen gebeuren in ons leven."
Recent werden Brazilianen aangevallen door een UFO, zwevend over hun
stad.
Braziliaanse vrouw met straling brandwonden van de vermeende UFO-aanval
Een beter gedocumenteerde zaak komt uit Afrika…
vernietiging van een Afrikaans dorp door een UFO
Volgens de dossiers en het proces-verbaal, was een jongen, genaamd Laili
Thindu, die leefde in een klein landelijk dorp in Kenia, getuige van een onaardse
gruweldaad. In juni van 1954, weidden de elf jarige en een aantal vrienden de
kudde schapen en geiten buiten het dorp Kirimukuyu.
Gedurende een aantal nachten zagen de jongens vreemde lichten uitstralen over de top van de Mt. Kenia.
Nog nooit eerder zo'n ongewoon licht gezien, speculeerden de jongens over de aard van de lichten. Als
eerste bedachten ze dat het licht afkomstig moest zijn van enorme fakkels, gedragen door bergbeklimmers
die de piek in de duisternis zouden bestijgen.Later, toen de lichten de berghelling begonnen te verlaten en in
de ruimte zweefden, lieten Laili en zijn metgezellen hun fakkel theorie snel los en meenden geesten te zien.
Enkele nachten later, toen Laili in bed lag, hoorde hij het geluid van stampende drums uit een huwelijk
ritueel. De stam vierde het huwelijk van een jong stel, dat eerder die dag had plaatsgevonden. De kloppende
drumbeat doordrong de muren van zijn ruwe hut. Terwijl hij er naar luisterde, stopten de drums plotseling,
zonder waarschuwing, en buiten zijn hut was een vreemd kleurenspel over het landschap te zien…
welwillende 'ruimte broeders' of demonische wezens met vijandige bedoelingen
die Gods schepsels haten? Naar buiten lopend, zag hij de vreemde lichten die
iedere nacht verschenen bij Mt. Kenia en nu boven Kirimukuyu ‘zweefden’. De
schotelvormige lichten en gloeiende oranje ballen verlichtten het dorp met
intense multi-gekleurde stralen.
De volgende ochtend bemerkte Laili, een van de overlevenden, dat het
merendeel van de dorpelingen, de mannen en vrouwen, dansers en kinderen
levend waren geroosterd door de verzengende stralen van het licht, dat vanuit
de mysterieuze objecten was gekomen.
Weken later hoorden de autoriteiten in Nairobi van het incident van de jongen en de weinige overlevenden
van de verwoesting. Het incident werd naar behoren geregistreerd in de overheids- en politie archieven en
ook nu nog in de archieven van het onverklaarbare... de slachting van een heel dorp door een UFO.ABC
News link:
FEMA Makes Preparation For UFO Attack
Youtube.com/watch?v=77n9vEwdSD4&feature=player_embeddedEarthquake, destruction, escape!
(ondergrondse aliens)
Youtube.com/watch?v=VesTG5wK2Yw&feature=uploademailBron: Beforeitsnews.com
Vertaald: MarionPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Koper bestrijdt bacterie en virus in ziekenhuis
RD, 24-10-2011 15:58 | Anca Boon | Steeds meer ziekenhuizen vervangen
deurkrukken, kranen en bedrails van roestvrijstaal door exemplaren van
antimicrobieel koper.
Kiemdodend koper is te herkennen aan het Cu+-logo
Een nieuw Chileens metrostation kreeg trapleuningen van antimicrobieel messing.
Ziekenhuisafdelingen moeten brandschoon zijn. In werkelijkheid doet zo’n 8 procent
van de patiënten juist daar een infectie op. Op zoek naar een oplossing voor dit
probleem herontdekt de medische wereld een metaal waarvan Egyptische en
Griekse artsen de kiemdodende werking al kenden.
Alleen al in Europa zorgen infecties die mensen in het ziekenhuis oplopen voor naar
schatting 37.000 sterfgevallen per jaar. Ook de financiële schade is groot. Het
sluiten van afdelingen vanwege resistente ziekteverwekkers zoals MRSA betekent een kostenpost voor de
gezondheidszorg die binnen de EU wordt geraamd op 7 miljard euro per jaar.
In de strijd tegen ziektekiemen is koper de laatste jaren in beeld gekomen. Een metaal waarvan de
kiemdodende werking –opvallend genoeg– in de oudheid al bekend was. Zo beschrijft een Egyptische tekst
op een papyrusrol, daterend van tussen 2600 en 2200 voor Christus, al hoe koper kan worden gebruikt voor
de ontsmetting van wonden en het steriliseren van water.
Ook Grieken, Romeinen, Azteken en andere oude beschavingen kenden de antimicrobiële eigenschappen
van koper. Ze gebruikten het, vermalen tot poeder, tegen huidaandoeningen. Ook blijkt uit archeologische
vondsten uit Pompeï en Herculaneum dat Italiaanse artsen in de eerste eeuw instrumenten van koper en
brons gebruikten.
Nu ziekenhuizen steeds vaker kampen met voor antibiotica ongevoelige bacteriestammen, komt het metaal
weer in beeld vanwege zijn kiemdodende eigenschappen.
Niet alleen hand-handcontact vormt een belangrijke bron van besmetting. Ook worden bacteriën, virussen
en schimmels nogal eens overgedragen via veel aangeraakte oppervlakken, zoals deurkrukken, duwplaten
op deuren, kranen en bedranden. „Een vieze hand besmet ten minste zeven voorwerpen. Die zijn vaak van
roestvrij staal of van plastic. Ziektekiemen kunnen daarop dagen- tot wekenlang overleven”, weet prof. Bill
Keevil, hoofd van de afdeling microbiologie aan de universiteit van Southampton, Groot-Brittannië.
Keevils onderzoekslab toonde aan dat resistente MRSA-bacteriën op een koperen oppervlak binnen tien
minuten doodgaan, terwijl ze op roestvrij staal (rvs) „lang en gelukkig” leven.
Het naburige Selly Oak Hospital in Birmingham nam daarop de proef op de som. Op een afdeling werden
alle veel aangeraakte rvs-voorwerpen vervangen door exemplaren van koperen. Uiteraard werden de
ziekenzalen nog altijd op de gebruikelijke manier schoongemaakt en waste het personeel nog steeds
grondig de handen. „Het aantal ziektekiemen op de voorwerpen nam met ruim 90 procent af”, vertelt Keevil.
Een drietal Amerikaanse ziekenhuizen, een in New York en twee in Charleston, South Carolina,
introduceerde eveneens antimicrobieel koper op de afdeling. De onderzoekers keken dit keer echter niet
naar de hoeveelheid ziektekiemen op de contactoppervlakken, maar naar het aantal patiënten dat
gedurende de opname een infectie kreeg.
Prof. Michael Schmidt van de Medical University of South Carolina presenteerde in juli, tijdens een
conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, de resultaten van drieënhalf jaar onderzoek.
Het verschil in infecties tussen patiënten die op een gewone afdeling werden verpleegd en zij die op een
kamer met „een beperkt aantal” koperen voorwerpen waren verpleegd, was niet minder dan 40 procent. „Dat
resultaat is fenomenaal”, aldus Schmidt.
Wereldwijd zijn er steeds meer ziekenhuizen die veel aangeraakte oppervlakken, die een bron van
besmetting vormen, vervangen door antibacterieel koper, weet Paul Becquevort, vertegenwoordiger van
koperinformatiecentrum Copper Benelux. In Nederland probeert hij het gebruik van antimicrobieel koper in
ziekenhuizen breder bekend te maken.
Voor zover hij weet, is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de enige zorginstelling die het
op dit moment toepast. Op de kankerafdeling die het UMCG vorig jaar in gebruik nam, zijn de deurkrukken
en de kranen van brons.
Niet alleen puur koper is actief tegen ziektekiemen, maar ook legeringen –combinaties van metalen– mits ze
voor 70 procent of meer uit koper bestaan, weet Becquevort. In Amerika heeft de Environmental Protection
Agency (EPA) inmiddels 282 legeringen erkend als antimicrobieel koper. „In Europa is zo’n registratie niet
nodig.”
De prijs hiervan is vergelijkbaar met dat van hoogwaardig roestvrij staal. Bij nieuwbouw of herinrichting van
een verpleegafdeling hoeven de kosten dus geen belemmering te vormen om het actieve metaal toe te
passen, aldus Becquevort.
Door de brede waaier aan geregistreerde producten is het materiaal voor ieder wel in een gewenste kleur
leverbaar, meent hij. Wie gehecht is aan de zilvertint van rvs, kan bijvoorbeeld kiezen voor een nikkel-koperzinklegering die de kleur van roestvrijstaal benadert, maar een heel licht gelige gloed heeft.
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Een belangrijk voordeel van antimicrobieel koper is dat de werking ook na maanden of jaren niet afneemt,
stelt Becquevort, omdat het een eigenschap is van het metaal zelf. Een kopercoating krijgt die erkenning
niet. „Die laag kan immers afslijten. Hoe lang dat duurt, is echter moeilijk vast te stellen.”
Van koper en koperlegeringen is bekend dat ze van nature na verloop van jaren oxideren en donkerder van
kleur worden. In het UMCG zijn donkerbronzen deurkrukken aangebracht die in de loop van de jaren nog
iets bruiner zullen worden.
Waar iemand de voorkeur aan geeft, is een kwestie van smaak, meent Becquevort. Zo weet hij dat in een
ziekenhuis het metaal dagelijks wordt gereinigd met citroenzuur om het zijn glans te laten behouden. „In het
Britse Selly Oak Hospital lieten ze het koper oxideren en bruin worden.”
Dat oxidatieproces is niet nadelig voor de kiemdodende eigenschappen, zo blijkt uit onderzoek. Het metaal
blijft even goed ziekteverwekkende bacteriën en virussen uitschakelen.
Niet alleen verpleeginstellingen zijn gebaat bij de werking van antimicrobiële koper, meent Becquevort. Zo
zouden naar zijn mening kiemdodende deurkrukken en kranen ook gezondheidsvoordeel opleveren in
openbare toiletten bij tankstations, restaurants, op scholen en in sportfaciliteiten. Naast de gebruikelijke
hygiënemaatregelen –schoonmaak en handen wassen– kan antibacterieel koper aanvullende bescherming
bieden, omdat het werkzaam is, ook tussen twee schoonmaakbeurten in.
>>antimicrobialcopper.com
Brede aanval op bacterie en virus
Koper valt ziektekiemen op meerdere punten aan. De snelheid waarmee het metaal bacteriën, virussen en
schimmels doodt, zorgt ervoor dat die geen ongevoeligheid kunnen ontwikkelen voor antimicrobiële
voorwerpen, denken wetenschappers.
Hoe koper micro-organismen precies dood, is nog niet helemaal opgehelderd. Inmiddels is wel duidelijk dat
er koperionen –van bijvoorbeeld een deurkruk– vrijkomen en gaten slaan in de celmembraan van een
bacterie. Daardoor lekken essentiële voedingsstoffen en vocht weg en raakt de ziekteverwekker verzwakt.
Koperionen die vervolgens naar binnen dringen, ontregelen essentiële processen. Zo schakelen ze enzymen
uit, de werkpaarden van elke cel. Uiteindelijk wordt ook het erfelijk materiaal beschadigd en gaat de bacterie,
het virus of de schimmel dood.
Uit laboratoriumproeven blijkt dat bacteriën die in de natuur voorkomen en waarvan bekend is dat ze
resistent zijn tegen koper, niet overleven op een oppervlak dat voor 70 procent of meer uit koper bestaat.
Wel duurt het langer voor ze doodgaan. Wil een legering het label antimicrobieel krijgen dan mag dat
maximaal twee uur duren.
Messing leuningen in Chileense metro
Een nieuw metrostation in de Chileense stad Maipu, kreeg afgelopen jaar 350 meter aan messing leuningen
langs zijn trappen. Alle zijn ze voorzien van het keurmerk ”Antimicrobial copper”. De roltrappen van station
Santiago Bueras moeten het nog wel stellen met het gebruikelijke zwarte rubber.
Toch verwachten de Chileense autoriteiten dat het plaatsen van de kiemdodende trapleuningen ervoor zorgt
dat de 6500 reizigers die het station dagelijks aandoen, minder risico lopen om er bacteriën of virussen op te
pikken waarvan ze ziek kunnen worden.Maar ook commerciële factoren spelen een rol. Chili is ’s werelds
grootste koperproducent, en daarom moet de bevolking trots zijn op het metaal.Naar verwachting zullen nog
meer nieuwe metrostations van het groeiende Chileense metronetwerk worden uitgerust met in totaal 10.000
meter antimicrobieel messing, een legering die lang meegaat. Daarnaast overwegen de bazen van het
staatsbedrijf Metro ook de roestvrijstalen leuningen in bestaande stations te vervangen door het
kiemdodende metaal.

Video: 18-jarige vertelt vlak voor zijn dood over zijn bijna-doodervaringen
donderdag 29 december 2011 - Door: Monique Smits
Ben Breedlove, een 18-jarige Amerikaanse jongen uit Austin (Texas)
overleed op Eerste Kerstdag aan zijn hartziekte. Van jongs af aan kampte
Ben met ernstige hartproblemen, hij leed aan hypertrofische
cardiomyopathie, een ziekte van de hartspier. Drie keer werd hij op het
nippertje gered van de dood.Op een videofilmpje geeft hij zijn ervaringen
door op met de handbeschreven kaarten, ook dat hij vlak na zijn eerste en
derde hartstilstand een intens helwit licht zag dat hem gelukkig maakte.
Zijn familie vond de video een paar uur na zijn dood, en zette die op Bens eigen YouTube-kanaal.
Bron en video: American Austin-Statesman, LA Times
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Krijgt polderdictatuur Nederland in 2012 te maken met grote onlusten? Nederland op rand van de
afgrond
Gezien de veel toegepaste censuur van de Nederlandse pers zou men het idee krijgen dat het allemaal wel
mee valt wat betreft de huidige financiële recessie, echter wat is de werkelijkheid?
Welnu, de huidige situatie binnen Nederland is bijzonder ernstig. De redenen zijn divers en benoemen hierbij
even de belangrijkste elementen;
De banken;
Ondanks dat de meeste Nederlandse banken door u als belastingbetaler zijn gered, lijkt nu de EU de banken
compleet leeg te zuigen door het blijven doneren aan failliete landen zoals Griekenland, Italië en straks
Spanje, Ierland enz. Tevens vertrouwen de banken elkaar niet, en lijken zij nagenoeg geen geld aan elkaar
uit te lenen.Nog zorgelijker is de megapot van vele miljarden die de EU lijkt te verzamelen en op non
transparante wijze lijkt aan te wenden voor al die zieke corrupte EU landen die vanaf het begin van de Euro
de zaak bedonderden. De Nederlandse burger lijkt te worden gedupeerd doordat men nagenoeg geen
hypotheken meer verstrekt en lijkt het wat betreft de financieringen richting het MKB niet veel beter te zijn.
Ons Zorgstelsel;
Naast de steeds hogere woonlasten zijn de steeds hogere zorgverzekeringen voor veel Nederlanders
onbetaalbaar geworden. Het is dan ook een schande dat binnen Nederland vele duizenden gezinnen
onverzekerd rond lopen. Opvallend is het feit dat niemand zich druk lijkt te maken omtrent de extreem hoge
vergoedingen die de medische specialisten binnen Nederland zich lijken te verrijken.Naast de eveneens
idiote hoge salarissen van vaak incompetente zorgdirecteuren vormen deze mede de oorzaak van een
falend zorgstelsel. Is het bij de banken de vaak peperdure foute directie inclusief bestuurders voorzien van
vette bonussen, bij de zorgverzekeraars zit het bij de dure jongens met de witte jassen die lachend
honderden euro’s per uur kunnen vragen.Vanzelfsprekend willen de aandeelhouders een vette
winstuitkering tegemoet zien, en zo wil het zo zijn dat ook hierbij weer de argeloze burger een oor wordt
aangenaaid.
Woningmarkt binnen Nederland;
De woningmarkt zit compleet op slot en laat u niets wijs maken 2012 wordt een absoluut rampjaar.
Hypotheken worden nauwelijks verstrekt, en de overheid lijkt hier totaal geen antwoord op te hebben. De
hoofdreden is dat men dondersgoed weet dat op vele woningen binnen Nederland een te hoge hypotheek is
verstrekt met vaak overdreven taxaties die vaak niets met de werkelijkheid te maken hadden. Ook nu is de
werkelijke waarde van de meeste verkoop objecten niet realistisch en zit regelmatig tegen oplichting aan.
Voor zowel de lagere inkomens en uitkeringsgerechtigden is wonen praktisch onmogelijk geworden.Dit geldt
eveneens voor de huurmarkt waarbij je als alleenstaande wel verplicht bent om te gaan samen wonen, dit
om de rekeningen nog enigszins te kunnen voldoen. Praktisch alle Nederlandse gemeenten verzaken hun
zorgplicht en vergeten zij gezien het kostenplaatje “de rechten van de mens” Tentenkampen a la Amerika
voor onbehuisden lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd. Lang leven het Kapitalisme jongens.
Dit is dan ook de werkelijke reden dat er maar weinig Nederlandse gemeenten het daklozenprobleem
wensen op te lossen. Een dakloze heeft namelijk geen recht op een uitkering gezien zijn dakloze situatie en
u raad het al. Daklozen laten aanmodderen is gewoon winstgevend voor de gemeentekas aangezien zij
geen uitkering krijgen.
Justitie, het O.M. en de Gerechtelijke macht;
Voor die zich beperkt tot het winkelen bij de Aldi of zich vermaken binnen de voetbalkantine is er natuurlijk
niets aan de hand. Echter voor diegene die zich regelmatig binnen de samenleving bewegen heeft men een
probleem. Wij zullen het maar kort houden, ons gehele gerechtelijke apparaat is tot op de bot corrupt, en
wordt doodgezwegen door de vele eveneens corrupte nepjournalisten die Nederland de waarheid
onthouden.Hierbij verwijzen wij naar onder andere de zaken Oltmans – Spijker – Poot, en bijvoorbeeld foute
rechters aangaande de Chipsholzaak zoals Westenberg en de heer Kalbfleish (Bron klokkenluideronline.nl
en schipholwanbeleid.nl) Wat niet te denken van onze schiet grage diender te Amsterdam die in naam van
de koningin even een totaal onschuldige voetballer vermoordde en twee vrienden van hem ernstig
verwondde.Al diverse maanden blijft de rijksrecherche suggereren een onderzoek te doen maar had een
ongeschoolde binnen 15 minuten via de camerabeelden kunnen zien dat deze diender gewoon een ordinaire
moord pleegde en hij zonder enige obstructie rijp is voor 10 jaar detentie. Tja, en wat niet te denken
aangaande de heer Demmink wat betreft de niet opgepakte aangiftes jegens pedofilie, kindermisbruik en
mishandeling. Tja, als zelfs de advocatuur gefrustreerd raakt zegt dit genoeg over onze bananenrepubliek.
De AIVD en overige geheime diensten binnen Nederland;
Ook de AIVD roept vele vragen op en lijkt ook zijn macht regelmatig te misbruiken. Ondanks het feit dat men
regelmatig doet suggereren dat zij zich zo druk maken over enige terroristische dreiging. De waarheid lijkt
totaal anders te liggen.De dienst lijkt voornamelijk ingezet te worden om Politiek assertieve anders denkende
Nederlanders, kortweg als Politiek activist te bestempelen en ziet men als staatsgevaarlijk. Zo worden
duizenden rapporten aangelegd van vaak argeloze onwetende onschuldige burgers. Nee geen aanslagen of
enige terroristische dreiging.Nee, het collecteren voor Amnesty of het verstrekken van gratis dekens aan
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uitgeprocedeerde asielzoekers kan al genoeg zijn om u vaak felbegeerde overheidsbaan te doen vergeten.
Veelal werkt de dubieuze AIVD samen met de P.I.D (Politieke inlichtingen dienst) die in de wat grotere
steden gehuisvest zit op het gemeentehuis.Tevens beschikken beide diensten over duizenden informanten.
Het maakt niet uit of de informatie correct is of niet. Klagen bij de Rechter heeft totaal geen zin aangezien de
informatie grotendeels geheim blijft en heeft de Nederlandse Staat altijd gelijk. Tevens lijkt de dienst zich
bezig te houden met anti Oranje aanhangers en – of republikeinen die ja hoe raad u het ook weer eens
staatsgevaarlijk zouden kunnen zijn.Mijn schatting is dan ook dat duizenden Nederlanders levenslang
financieel en geestelijk worden beschadigd door gefantaseerde dubieuze rapporten die men binnen het
Nederlandse bestel niet kan aanvechten.In werkelijkheid bewaken zij natuurlijk de macht van de (foute)
Oranjes en daarmee samenhangend de dubieuze rol van de Bilderbergers, en de angst dat de macht van
mevrouw stijfhaar of terwijl Beatrix zal verminderen.Opvallend is dat ondanks de wetenschap dat wijlen de
heren van Gogh, Fortuyn en Louis Seveke werden bedreigd de AIVD massaal even een snipperdag leken te
hebben genomen.Laat u dan ook niets wijs maken deze staats terreur is niet anders dan de voormalige
Stasi’s uit het voormalig Oostblok of overige corrupte geheime agenten uit het voormalig Oostbloksysteem.
Mocht Nederland met een revolutie te maken krijgen zijn deze verdachte personen waarschijnlijk als eersten
bij balie 1 op Schiphol te vinden. Het is maar dat u het weet.
Ons pensioenstelsel;
Voor diegene die al zijn afgehaakt en huilend in bed zijn gerold hierbij de waarheid omtrent het beladen
onderwerp “Onze pensioenen”.Tja, het is rot om te zeggen maar ook deze vooruit zichten zijn ronduit
rampzalig. Het laatste nieuws betreft dat de meeste pensioenfondsen in 2013 de pensioenen met gemiddeld
10% gaan verlagen. Men doet voorkomen dat het zou gaan om tegenvallende resultaten op de beurs. Ook
hier kunnen wij kort over zijn.De EU heeft de pensioenfondsen verplicht vriendelijk verzocht enkele miljarden
bij te dragen wat betreft de bodemloze put genaamd de EU. Tevens is het zeer schokkend te moeten
vaststellen dat nog de Politiek, nog de vakbonden, nog de werkgevers organisaties dit eens op ware feiten
gaan onderzoeken.Dit is namelijk niet voor het eerst dat de pensioenfondsen pure wanprestatie vertonen en
is het maar de vraag of zij daadwerkelijk al dat kapitaal hebben laten verdampen (lees verloren en gestolen)
Hoe naïef kun je zijn door maar puur op geruchten af te gaan zonder dit door onafhankelijke (niet corrupte)
specialisten eens fatsoenlijk te laten onderzoeken. Het is zonder dat het tegendeel is bewezen dan ook pure
diefstal van zijn ergste soort en moeten de heren – dames Politici zich ronduit schamen.Of zouden zij ook uit
die grote vette ruif mee eten. Het is onthutsend te moeten vaststellen dat ook hierbij de overheid elke
controle lijkt te hebben verloren en dat er mensen aan het roer staan bij de pensioenfondsen die net zo veel
van beleggen verstand hebben als uw huiskat of parkiet.
Wat betreft de AOW is ook hierbij de pers weer de grote afwezige. Wat niet te denken aan het korten op de
AOW vanaf 2025 met maar liefst 16%. Worden dus lange rijen bij de sociale dienst voor diegene die geen of
een te klein pensioen hebben. En laat men daar nu al geen geld meer voor beschikbaar te hebben.
Nederland verarmt dan ook in rap tempo en is dit mede te danken aan een falend overheids beleid,
wereldvreemdheid van het ergste soort en in toenemende mate verschillende vormen van corruptie.
Studeren binnen Nederland;
Het is 29 december 2011 als ik via de TV verneem dat men de basisbeurs waarschijnlijk wenst af te
schaffen. Studeren wordt dus nu echt iets voor de rijken. Wie kan immers een schuld van circa 40 a 60.000
Euro terug betalen. Het is immers ook maar de vraag of men werk vind binnen zijn studierichting.
Het is dus nu de vraag hoe onze studenten hierop gaan reageren. Ik vrees dat het beleefd en bekakt
verzamelen van handtekeningen voor de HEMA weinig effect zal hebben. Waar zijn dan toch ook onze
wereldverbeteraars, onze toekomstige ruggengraat van de Nederlandse economie. Kom op, dames, heren
studenten het uur u is genaderd, ook u zult hard worden getroffen in uw knip en niet te vergeten in uw
verdere toekomstmogelijkheden.
De oppositie lijkt massaal weer eens afwezig en horen we niet. En tja de vakbonden maken zich alleen nog
ste
ste
maar druk of u tot uw 70 of 80 dient door te werken. Ook deze organisatie heeft totaal geen enkele
inhoudelijke boodschap wat betreft deze krankzinnige asociale overheids maatregel. Studeren lijkt dan ook
slechts straks weggelegd te zijn voor een select VVD clubje en het ons kent ons gebeuren. Dit is natuurlijk
geen toeval aangezien kennis macht betreft en extreem rechts straks in het voordeel is.
Sociale voorzieningen binnen Nederland;
Nederland kon enkele jaren geleden nog ondanks de uitgeklede versie enigszins trots zijn op zijn sociale
voorzieningen. Echter hier is nagenoeg niets van over. Zo is de WAO en de WW uitgekleed en
geminimaliseerd, en zijn de meeste bijstand gerechtigden aangewezen op de voedselbank.Een grote groep
Nederlanders zit hierdoor in de extra financiële problemen en lijken velen absoluut kansloos op de
arbeidsmarkt. En of men nu 30+ is, gekleurd, moslim het maakt niet uit het is gewoon een grote puinhoop.
Het probleem is eigenlijk zeer helder. Nederland kent gemiddeld circa 60.000 – 70.000 vacatures. Indien
men alle doelgroepen optelt die willen en zouden moeten werken komt men waarschijnlijk boven de
1.200.000 personen. Nu was mijn wiskunde niet echt denderend maar een kind kan nog wel snappen dat dit
echt niet gaat lukken.Herverdeling van de arbeid is al in de jaren 80 vorige eeuw voorgesteld door de
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vakbonden. Echter ook toen was de overheid dusdanig arrogant en levensmoe dat dit al snel uit beeld was.
Wat dachten die rooien eigenlijk wel?
De Oranjes;
Heb dit item even voor het laatst bewaard gezien de automatische stress en ongenoegen op het moment dat
ik hier over nadenk.Mochten de vlaggende hoetentoeters, de zakkenlopers, dorpskoekhappers en de ultra
rechtse Oranje verenigingen het nog niet hebben vernomen van de staatsomroep de NOS of de propaganda
machine genaamd de RVD, (Rijksvoorlichtingsdienst) stuur toch die Oranjes naar huis en aanschouw toch
eens al die foute antecedenten en dat langdurige foute verleden.Claus en Bernard met een discutabel
Naziverleden, Een Mabel met een nogal duister verleden, inclusief een Maxima, de dochter van een
Argentijnse fascist die nog wel wat uit te leggen heeft. Maar beste mensen, daar gaat u straks toch niet voor
vlaggen of hoetentoeten? Het enige wat ik mij dan kan bedenken is dat men een natte broek zou krijgen bij
de gedachte dat een dochter van een fascistoïde juntalid straks koningin stijfhaar van de troon zal
verdringen.Het grootste probleem bij de Oranjes is het misbruiken van de macht en het achterlijke dictoriaal
instituut wat zij maar ten koste van alles proberen te verdedigen. Het is dan ook helaas aan Bea te danken
dat zij via het CDA kopstuk Lubbers het CDA weer eens in het zadel heeft geholpen en daarmee de gehele
Nederlandse economie naar de knoppen heeft geholpen. Het is dan ook niet onbekend dat de meerderheid
van de Oranje aanhang te vinden is binnen christelijke (lees gristelijke) kringen. Het zal u verbazen hoe hoog
het percentage christenen is wat betreft rechters – officieren van justitie – politiekader en topmilitairen. Zou
de vrijmetselaardij hier dan toch mee te maken hebben?
Hoe men het Oranjehuis ook probeert enigszins glans te geven, het is waarschijnlijk het meest
ondemocratisch orgaan binnen Nederland. Zo worden nog steeds rechters, commissarissen van de koningin
en burgemeesters door Bea benoemd en doet meer denken aan het Romeinse Rijk dan tekenen van enige
democratie. Wijlen de heer Oltmans had dan ook gelijk en zeg ik maar het zelfde.De Oranjes zijn slechts nog
geschikt voor de Efteling en wil ik de Oranjefamilie samen met vele duizenden Nederlanders per heden
vragen te stoppen met deze krankzinnige peperdure schertsvertoning en vanaf nu een daadwerkelijke
bijdrage te leveren aan het Nederlandse volk. Doe eens wat aan al die armoede zou ik zo zeggen en
verkoop eens wat van die decadente paleizen. Heersers zijn dan ook maar zelden populair en vrees ik dat
uw familie ook daarbij hoort.Bovenstaande punten zijn slechts enkele misstanden die dit land kent. Dat de
bom barst is zeker, echter wanneer deze barst is nog even de vraag. Vanzelfsprekend zullen al die corrupte
nep journalisten de kant kiezen voor al die foute zakkenvullende corrupte Nederlanders die dit land naar de
afgrond hebben gebracht.Dat is namelijk makkelijk scoren en hebben zij eigenlijk nooit anders gedaan.
Nederland lijkt dan ook klaar met die excuus cultuur en het blijven leegplunderen van hun zuur verdiende
loon of karige uitkering.`
http://sp00kje.nl/

Iran gaat beginnen met raketten te lanceren ……als oefening!
Bron: nu.nl - december 31, 2011
Iran gaat raketten lanceren
Laatste update: 31 december 2011
TEHERAN – Het Iraanse leger gaat in de komende dagen raketten afvuren
tijdens een marineoefening in de Straat van Hormuz. Dat meldden staatsmedia
in Iran zaterdag. Bekijk video
Het persbureau Fars meldde zaterdag in eerste instantie dat er al was
geoefend met langeafstandsraketten tegen schepen. Later trok Fars het bericht
in. Nu wordt gesproken van aanstaande oefeningen.
Mahmoud Mousavi, de belangrijkste commandant van de Iraanse marine, ontkende zaterdag dat er al tests
zijn uitgevoerd met langeafstandsraketten. Hij zei tegen Iraanse staatsmedia dat de proeven in de komende
dagen plaats zullen hebben.
De raketproeven zijn onderdeel van de militaire manoeuvres ‘Velayat 90′ die een week geleden begonnen
voor de zuidkust van Iran. Ze duren tot en met maandag.
In de ruzies met onder meer de Verenigde Staten over anti-Iraanse sancties heeft Teheran onlangs gedreigd
de Straat van Hormuz af te sluiten. De zeestraat van ruim 50 kilometer breed is belangrijk voor de doorvoer
van onder meer olie.
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Wat kunnen we in het 'magische' jaar 2012 verwachten?
Drie belangrijke trends: Iran, de financiële crisis en 'jaar 1' van de Nieuwe Wereld Orde - Vijf datums in 2012
waarop christenen de opname verwachten
Het lang verwachte, welhaast magische jaar 2012 is eindelijk aangebroken
(en begon om precies 0.00 uur afgelopen nacht met een massale punt.nl
storing waardoor de site de hele dag onbereikbaar was). In de voorafgaande
jaren werden we getrakteerd op diverse films met dit nieuwe jaar als
hoofdthema, en dan vooral de enorme natuurrampen die onze planeet te
wachten zou staan in het kader van het veronderstelde einde van de Maya
kalender op 21 december. In New Age kringen wordt al sinds de jaren '80
over 2012 gespeculeerd, en sinds enkele jaren ook onder christenen. De
Amerikaanse researcher Tom Horn ontdekte zelfs dat 2012 in code is terug te vinden op het uit 1776
stammende Grote Zegel van de Verenigde Staten, en trok mede op grond van andere door hem ontdekte
feiten de conclusie dat de schimmige machtselite achter de schermen al 236 jaar toeleeft naar 2012 als 'jaar
1' van de Nieuwe Wereld Orde. Bovenaan de agenda lijken dit jaar twee penibele zaken te staan: de
financiële crisis en het nucleaire programma van Iran. Uit een poll van de online versie van de Israëlische
krant Jerusalem Post blijkt Iran (33,77%) het net te winnen van de wereldwijde economische crisis (27,21%).
Als derde belangrijke gebeurtenis worden de presidentsverkiezingen in de VS genoemd (20,6%). Zal het de
inmiddels zeer impopulaire Barack Obama toch lukken om te worden herkozen?
Lot Obama = lot Iran?
Het lot van Obama zou wel eens verbonden kunnen zijn met het lot van Iran. Elite ingewijde Lindsey
Williams onthulde onlangs dat zijn kontakten hem hadden laten weten dat oorlog tegen Iran inderdaad op
het programma van 2012 staat, en wel in de maand september of oktober. De reden: de Amerikaanse
verkiezingen vinden begin november plaats, en een zittende president wordt historisch gezien zelden
weggestemd als het land zich midden in een oorlog bevindt.
Ook de voor de NWO belangrijke Council On Foreign Relations sprak in een recent rapport met daarin de
strategische analyses voor 2012 de verwachting uit dat er een militair conflict met Iran zal uitbreken. Een
nucleaire expert van de CFR pleitte daarna in het officiële Foreign Affairs Magazine openlijk voor een
Amerikaanse aanval op de Iraanse nucleaire installaties.
Mahdi theologie
Wat zowel in de reguliere als de meeste alternatieve media niet wordt begrepen is dat Iran juist op zo'n
aanval zit te wachten. Op veel alternatieve nieuwssites wordt dan ook beweerd dat Iran helemaal geen
kernwapenprogramma heeft en dat alleen Israël en 'de Zionisten' uit zouden zijn op oorlog. De werkelijkheid
is echter omgekeerd; dankzij de in het Westen doorgaans compleet genegeerde Mahdi theologie geloven de
Iraanse machthebbers met heel hun hart dat zij een Wereldoorlog met Israël en het Westen moeten
ontketenen, zodat de islamitische messias -de Mahdi, de twaalfde imam- zijn opwachting kan maken. Dat is
de reden dat de Iraanse president Ahmadinejad en talloze hoge militaire en islamitische officials gedurende
de afgelopen jaren wekelijks herhalen dat Israël moet worden vernietigd.
Volgens veel 'alternatieven' is dit echter 'Zionistische' propaganda. Die mensen zouden echter eens met
Iraanse vluchtelingen moeten gaan praten en boeken en artikelen van Iraanse dissidenten moeten gaan
lezen, waardoor geconstateerd kan worden dat de situatie in Iran erger is dan zelfs de grootste critici zich
kunnen voorstellen. Niet voor niets staat Iran bij zowel seculiere als christelijke mensenrechtenorganisaties
al jaren steevast in de toplijst van landen met de ergste vervolgingen, misdaden tegen de menselijkheid en
de hevigste onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.
Herhaling jaren '30
Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere redenen zijn waarom het Westen -en dan met name de VS en
enkele NAVO partners- dit jaar zouden kunnen besluiten tot een aanval op Iran. We noemden al de
eventuele herverkiezing van president Obama; een andere reden is de almaar slechter wordende financiële
en economische situatie in zowel Amerika als Europa, die in steeds meer opzichten op de jaren '30 uit de
vorige eeuw begint te lijken. Ook toen eindigde een grote economische depressie in een wereldoorlog.
Daarom zou een grote oorlog in het Midden Oosten en mogelijk zelfs daarbuiten de aandacht afleiden van
de grote interne problemen in het Westen, waardoor eventuele volksopstanden kunnen worden voorkomen
of eenvoudiger kunnen worden onderdrukt. Voor het nietige Israël zou een militaire aanval op Iran
onvoorstelbare risico's met zich meebrengen, reden waarom de joodse staat alleen in het uiterste geval -als
gevreesd wordt voor het eigen voortbestaan en voor een door veel islamitische landen en
terreurgroeperingen in het vooruitzicht gestelde nieuwe holocaust- een oorlog met Iran zal riskeren.
Derde Wereldoorlog
Ook andere min of meer bekende publieke figuren waarschuwden voor het op korte termijn uitbreken van de
Derde Wereldoorlog. De voormalige Sovjet president Michael Gorbatsjov deed dat tijdens een lezing begin
december in München. Dat was een herhaling van een dreigement van de stafchef van de Russische
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strijdkrachten, Nikolai Makarov, die ongeveer een maand eerder zei dat er een nucleair conflict dreigt uit te
breken als de NAVO zich nog verder naar het oosten uitbreidt, iets dat nog steeds de bedoeling is.
Eén van 's werelds bekendste complotdenkers, Lyndon LaRouche, liet in een spoeduitzending vlak voor de
kerst zijn publiek weten dat als president Barack Obama niet snel wordt afgezet, hij het komende jaar de
Derde Wereldoorlog zal ontketenen door een 'incident' met Iran aan te grijpen voor een kernaanval op
Rusland en China. Dat is precies wat de Amerikaanse criticus Webster Tarpley al in 2008 voorspelde als
Obama de verkiezingen zou winnen. Tarpley verklaarde toen dat Obama het goedgelovige Europa zal
opofferen aan een Russische nucleaire tegenaanval.
Ook volgens Amerika's bekendste klokkenluider Alex Jones was de Amerikaanse/NAVO/Arabische aanval
op Libië feitelijk het begin van de Derde Wereldoorlog.
Stort de VS en/of de eurozone in?
Dat de transatlantische band tussen de VS en Europa inderdaad uit elkaar begint te vallen is het duidelijkst
zichtbaar in de economische propaganda oorlog die sinds het uitbreken van de crisis in 2008 wordt gevoerd.
De politici, media, economen, analysten en ratingsbureaus in de VS en Groot Brittannië achten de
ondergang van de eurozone onafwendbaar, terwijl er in Europa juist op wordt gewezen dat de problemen
aan de overkant van het Kanaal en de Atlantische Oceaan veel groter en acuter zijn en de eurozone de
huidige crisis wel weer te boven zal komen.
In de loop van de komende maanden zou kunnen blijken wie er gelijk heeft, al moet bedacht worden dat
Trends Research voorman Gerald Celente, die als één van de zeer weinigen al jaren vantevoren het
uitbreken van de financiële crisis voorspelde, verwacht dat beide machtsblokken zullen gaan instorten. De
eurozone zou volgens hem zelfs al binnen enkele maanden aan zijn einde kunnen komen.
Het uiteenvallen van de eurozone zal in heel Europa chaos en grote maatschappelijke onrust veroorzaken.
Als de eurozone met biljoenen euro's overeind zal worden gehouden dreigt op de iets langere termijn
enorme inflatie en daarnaast een permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid Europa. Steeds
meer gevestigde economen zijn het er dan ook over eens dat de euro als een mislukt project moet worden
beschouwd.
2012: Nieuw Tijdperk
De derde belangrijke trend voor 2012 lijkt gelegen te zijn op het spirituele vlak. Veel mensen met
verschillende levensovertuigingen -of dat nu om New Age aanhangers, christenen of andersdenkenden
gaat- verwachten dramatische veranderingen in 2012. New Agers wijzen daarbij nogal eens op het
veronderstelde einde van de Maya kalender op 21-12-2012, de dag waarop de mensheid een nieuw en
veranderd bewustzijn of zelfs een geheel nieuw soort bestaan zou gaan krijgen, of daar tenminste een begin
mee wordt gemaakt. De 'oude wereldorde' moet dan plaatsmaken voor een 'nieuwe wereldorde' van
harmonie en eensgezindheid, waarin geen plaats meer is voor grenzen, onderscheid en exclusivisme.
Feitelijk is dit exact hetzelfde doel als dat van de Nieuwe Wereld Orde machtselite, die zich al honderden
jaren concentreert in obscure en occulte verbanden zoals de Vrijmetselaars en de daarin opgegane
Illuminati. Hun belangrijkste motto 'ordo ab chao', orde uit chaos, lijkt het komende jaar definitief te worden
uitgespeeld. De financiële en economische crisis wordt waarschijnlijk met een geregisseerde grote Midden
Oosten oorlog -die misschien zelfs uitloopt op de Derde Wereldoorlog- aangegrepen om de oude wereldorde
af te breken en een nieuwe orde op te leggen met een zo sterk mogelijk gecentraliseerd gezag. De EU en
'Brussel' staan model voor dit wereldwijd in te voeren, allesomvattende en alles en iedereen controlerende
machtssysteem.
Duivelsmessias / Antichrist
De Amerikaanse pastor Lindsey Williams, die regelmatig te gast is bij Alex Jones (Infowars), verklaarde dit
jaar meerdere malen dat zijn kontakten binnen de machselite hem hebben verteld dat 2012 het jaar van de
'duivelsmessias' wordt. Volgens Williams is dit echter (nog) niet de letterlijke komst van de 'antichrist', maar
wel van het antichristelijke concept, een antichristelijke (New Age) Nieuwe Wereld Orde. Door middel van de
media en 'Hollywood' wordt de mensheid al tientallen jaren rijp gemaakt voor dit nieuwe 'tijdperk', waarin
iedereen die zich weigert te conformeren aan de nieuwe 'gelijkheid' en vasthoudt aan zijn of haar eigen
exclusieve (al dan niet religieuze) opvattingen, wordt bestreden of zelfs wordt 'weggezuiverd'.
Het is duidelijk welke partijen de machtselite hierbij op het oog hebben: in het algemeen iedereen die
vasthoudt aan vrijheid en soevereiniteit, en in het bijzonder Bijbelgetrouwe christenen, joden (/Israël, het
Zionisme) en islamitische fundamentalisten. Het uiteindelijke doel is de christenen het uitschot van de
maatschappij te maken en de joden en moslims elkaar te laten vernietigen door een grote Arabischeislamitische oorlog tegen Israël te ontketenen.
Oude kalenders en profetieën
Naast de Maya kalender zouden ook de Chinese I-Ching (waar het Timewave Zero programma op is
gebaseerd), Bijbel- of Torahcodes en het in het verleden op deze site regelmatig besproken Web Bot project
2012 als een cruciaal jaar voor de hele mensheid aanwijzen.
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren diverse malen aandacht besteed aan soms eeuwenoude joodse
profetieën die eveneens wijzen op de huidige nauwe tijdsperiode waarbinnen de lang verwachte Messias op
Aarde zal komen. Een recente profetie van de in 2006 overleden joodse rabbi Kaduri heeft ook in Israël de
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nodige aandacht gekregen, omdat hij een jaar na zijn dood door middel van een brief de naam van de
Messias zou hebben aangeduid: Yeshua, oftewel Jezus Christus. Volgens Kaduri zal Hij kort na het
overlijden van de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon, die al bijna 5,5 jaar in coma ligt, verschijnen.
In de christelijke wereld bestaat er een vergelijkbare profetie, waarin wordt gesteld dat de (Grote)
Verdrukking begint op het moment dat twee van Gods belangrijkste evangelisten, te weten David Wilkerson
en Billy Graham, zijn overleden. David Wilkerson kwam vorig jaar op 27 april om bij een auto ongeluk. Billy
Graham is inmiddels 93 jaar oud en zou door onder andere prostaatkanker in slechte conditie verkeren.
Conclusie
Omdat zoveel ontwikkelingen zich al vele jaren -en in één geval dus zelfs al ruim 230 jaar- toespitsen op dit
jaar lijkt het nauwelijks voorstelbaar dat 2012 voorbij zal gaan zonder dat er iets 'bijzonders' gebeurt. Over
een jaar zullen we weten of dat inderdaad wereldschokkende calamiteiten zullen zijn geweest, of dat het
vooralsnog enkel bij een financieel en economische zware tijd -iets waar inmiddels alle politici en economen
voor waarschuwen- zal zijn gebleven.
Xander

Internationale datumgrens is nu verschoven - 2011 was een vreemd jaar
Geüpload door dutchsinse op 29 dec 2011Vertaald fragment
Niet alleen heeft Samoa haar datumwijziging moeten doorvoeren, maar dit
alles heeft ook in 2011 plaatsgevonden omdat o.a. de oriëntatie van de
aarde veranderd is:- In Groenland kwam de zon 2 dagen te vroeg op
- Magnetische gebeurtenissen: kompassen die 10-20 graden onnauwkeurig
waren, poolverschuiving tot 20 graden
- Massale dierensterfte, allerlei soorten en wereldwijd
e
- Aanpassing van de dierenriem: een nieuw 13 sterrenteken, de
Slagendrager
- Verscheidene luchthavens moesten hun start- en landingsbanen aanpassen vanwege het nieuwe
magnetische Noorden
- Weersveranderingen
- Meer aardbevingen, en andere klimaatveranderingen
- Meteorenregens en nieuwe kometenPersoonlijk denk ik dat er een poolverschuiving heeft plaatsgevonden,
waardoor Samoa haar datum moest wijzigen. Het is gewoon te verdacht, gezien de vele veranderingen die
dit jaar hebben plaatsgevonden.Enkele linken:Samoa changes the international dateline: (or was it done
at scientists request?!): Abc.net.au/am/content/2011/s3399768.htmIk stel deze vraag vanwege alle
ANDERE gebeurtenissen dit jaar….
Groenland - Zon komt twee dagen te vroeg op: Google.nl/search?
Compasses thrown off – Google: Google.com/#sclient
Compasses thrown off – Youtube: Youtube.com/results?
Mass animal deaths: Youtube.com/results?
New sign in the zodiac due to change in earths orientation – Ophiuchus (slagendrager):
Google.com/#sclient
Changing runways to meet the new north (het nieuwe magnetische Noorden) is rare:
Physorg.com/news/2011-01-tampa-airport-runways-renumbered-due.html
Several new comets and meteor showers: Google.nl/search?
Je kunt deze video ook bekijken op Youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/KHEF6CdOcMMEn dan
hebben we het nog niet gehad over de:
- Toename wereldwijde radioactiviteit ten gevolge van de Fukushima ramp
- Toenemende oorlogsdreiging
- Toenemende burger onrust en opstanden
- Financiële crisis
- Toenemende zonneactiviteit als CME’s
- Radio-, navigatie, telefoon-, stroomstoringen
- Toename in UFO waarnemingen
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Barack Obama: “Yes we can”, maar ik wil liever niet!
door een van onze correspondenten op jan.01, 2012
Van de slogan van Barack Obama tijdens zijn vorige verkiezingscampagne “Yes we can”,
is helemaal niets overeind gebleven. De meeste Amerikanen waren behoorlijk
gecharmeerd van deze slogan, omdat zij dachten dat hierdoor Amerika ten goede zou
veranderen. Aan veranderingen waren de Amerikanen wel toe na het absurde bewind van
George W. Bush. Deze heeft op een ongelofelijke manier gesjoemeld met de ‘waarheid’
om zowel in Irak als in Afghanistan een oorlog te kunnen beginnen. Tevens heeft Bush de
democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de
zogenaamde “Patriot Act” en de bouw van een groot aantal “Fema Camps”. Ook heeft hij
door een verandering in de wetgeving voor de banken in zekere zin de kredietcrisis op zijn geweten. Obama
heeft beloofd dat hij al deze misstanden zou herstellen.
Patriot Act
Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet
was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de
mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. De Republikeinse senator Ron Paul wees
erop dat geen enkel congreslid deze nieuwe wetgeving mocht lezen. Verder werd er van diverse kanten op
gewezen dat het onmogelijk kon zijn om in zo´n korte tijd na de aanslagen deze wet te schrijven en
concludeerden dat de Patriot Act in feite al klaar lag vóór de aanslagen. Eind 2003 tekende Bush de
“Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden
als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat
tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar bereikte de Senaat een akkoord
inzake 107-56. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”. Hierdoor werd
het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het
oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in
omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider
ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd.
Fema kampen
In de afgelopen 10 jaar zijn er in Amerika meer dan 800
detentiekampen gebouwd en ingericht. Sommige van deze
kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Deze
kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn allemaal
verbonden met het spoorwegnetwerk. Momenteel staan deze
enorme complexen helemaal leeg en is er alleen onderhoudsen schoonmaakpersoneel aanwezig.Volgens de officiële versie
van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor
eventuele ‘noodsituaties’. Over wat deze noodsituaties dan wel
kunnen zijn worden geen mededelingen gedaan. Wat vooral
opvalt aan deze kampen is het gegeven dat ze allemaal zwaar
beveiligd zijn tegen ontsnappingsmogelijkheden. Dit impliceert dat de mensen die er in de toekomst zullen
vertoeven daar waarschijnlijk niet uit vrije wil zijn terechtgekomen. Op 12 december 2011 is er een wet
aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere
Amerikaanse burger die ook maar enigszins verdacht wordt van het steunen of verspreiden van
terroristische gedachten, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd
gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Tegelijkertijd is er een project opgestart genaamd “Project
Overview and Anticipated Project Requirements”. Dit project behelst het op grote schaal aantrekken van
personele bezetting voor de Fema-kampen. Het ligt in de bedoeling om deze diensten uit te besteden aan
particuliere bedrijven zoals, beveiliging en catering bedrijven. Het is niet zo verwonderlijk dat deze
detentiekampen zijn gebouwd. De Amerikaanse overheid verwacht in de zeer nabije toekomst enorme
onlusten in Amerika. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar
dondert. Op dit moment domineert de Eurocrisis de internationale gemoederen en zijn alle ogen op Europa
gericht, alhoewel de Amerikaanse schuldenproblematiek vele malen groter is en de financiële situatie van de
banken een gemanipuleerd beeld geeft van de werkelijkheid. Er komt onherroepelijk een moment dat de
Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in
een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. Dat dit met heftige onlusten
gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al wel zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het
geheim genomen.
Verkiezingsbeloften
Zoals het er nu naar uitziet breekt Barack Obama hiermee zowat al zijn verkiezingsbeloften en blijkt de man
die zogenaamd pal stond voor vernieuwing en verandering in de Amerikaanse samenleving niet meer te zijn
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dan een handlanger van de gevestigde puriteinse elite. Hij was een fel tegenstander van het gebruik van
Guantanamo Bay als detentiecentrum voor terroristen en zou deze sluiten als hij tot president zou worden
gekozen. In plaats hiervan heeft hij besloten dat Guantanamo Bay gewoon in gebruik blijft als gevangenis.
Hij beloofde de Patriot Act niet te verlengen maar nu blijkt dat deze antiterreurwet eigenlijk, als een soort
noodtoestand, definitief is afgekondigd. Hij zou de Wall Street Bankiers aanpakken maar tijdens zijn
afgelopen regeerperiode blijkt precies het tegenovergestelde, de Wall Street Bankiers hebben Barack
Obama aangepakt. Hij zou de wereld veiliger en vooral vrediger maken. In plaats hiervan uit hij zich in
steeds dreigender taal en probeert uit alle macht om, samen met het zionistische Israël, de wereld achter
zich te krijgen om oorlogszuchtige acties tegen Iran te kunnen gaan ondernemen. Kortom, de hoop die wij
allen op hem gevestigd hadden blijkt ijdel geweest te zijn en we mogen hopen dat er nu eens een keer een
Amerikaanse president zal worden gekozen die alle mooie beloftes ook werkelijk zal nakomen.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/01/barack-obama-yes-we-can-maar-ik-wil-liever-niet/

Iran dreigt met actie als Amerikaans vliegdekschip naar Perzische Golf vaart
Rusland: Iraanse lancering lange-afstandsraket was bluf
Iran waarschuwt het Amerikaanse supervliegdekschip John C.
Stennis (foto) niet terug te keren naar de Perzische Golf.In
een steeds verder gaande escalatie rond de situatie in de
Perzische Golf heeft de Iraanse legerleider luitenant-generaal
Ataolla Salehi vandaag gedreigd met actie als het
Amerikaanse supervliegdekschip John C. Stennis, dat
vanwege de afgelopen week gehouden Iraanse marine- en
raketoefeningen naar de Golf van Oman was gevaren,
terugkeert naar de Perzische Golf. 'Iran zal deze
waarschuwing niet herhalen,' benadrukte Salehi.De generaal
verwees naar de USS John C. Stennis als 'het vliegdekschip
van de vijand, dat ik het nadrukkelijke advies geef... niet terug te keren naar de Perzische Golf.' Over wat
voor soort actie Iran dan zal ondernemen liet hij zich niet verder uit.Iraans succesDe VS zond de John
Stennis naar de in internationale wateren gelegen Golf van Oman om daar de Iraanse militaire oefeningen in
de gaten te houden, vooral vanwege de regelmatige Iraanse dreigementen om de Perzische Golf, waardoor
zo'n 40% van de wereld olietransporten plaatsvindt, af te sluiten. De islamitische republiek behaalde enkele
dagen geleden een groot succes door 5 uur lang het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz te
blokkeren, zonder dat er ook maar één raket werd afgevuurd.
Uiteindelijk vonden de raketoefeningen gisteren plaats. De Iraanse marine testte met enkele Qader grondzeeraketten en Nour raketten. De Qader zou volgens Iran een kruisraket zijn die een compleet Amerikaans
vliegdekschip zou kunnen vernietigen. Een andere Iraanse commandant kondigde aan dat de Revolutionaire
Garde al weer een nieuwe oefening in de Perzische Golf aan het voorbereiden is.
Iraanse bluf en Amerikaanse reactie
Volgens Rusland was de gisteren uitgevoerde zogenaamd succesvolle test met een Iraanse langeafstandsraket echter hoogstwaarschijnlijk bluf. 'Iran heeft niet de technologie om middellange- of
intercontinentale ballistische raketten te bouwen, en zal voorlopig niet over dat soort raketten beschikken,'
verklaarde Vadim Koval, een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie (2).
Nu Iran zich het 'recht' heeft toegeëigend om naar believen de Straat van Hormuz af te sluiten voor al het
scheepvaartverkeer, is het nauwelijks voorstelbaar dat de Amerikaanse regering dit zonder tegenreactie zal
accepteren. De Stennis of een ander Amerikaans marineschip zal daarom mogelijk al op korte termijn de
Perzische Golf in worden gestuurd om Irans geclaimde 'totale controle' over deze voor de wereldeconomie
cruciale wateren uit te dagen.
De amfibische oorlogsschepen USS Bataan en de USS Makin Island, die helikopters en enkele
gevechtsvliegtuigen aan boord hebben, zijn in ieder geval in de buurt. Het vliegdekschip USS Carl Vinson,
dat vanaf de derde week in december werd ingezet in de Stille Oceaan, wordt gereed gehouden om in het
geval van een noodsituatie naar Iran op te stomen.
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7
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Ooit geweten dat je dát kon eten..?
Door GuidoJ.zaterdag, 31 december 2011
De cover van het boek van Anneke Bleeker (klik voor lead naar de uitgever)
Anneke Bleeker werd in het najaar van 2008 ongerust over het HPV-vaccin dat
meisjes vanaf 12 jaar – zo werd dat in de media althans gebracht – zou
beschermen tegen baarmoederhalskanker. Die boodschap werd zo breed
verspreid dat Anneke argwaan kreeg. Anneke verdiepte zich in de informatie rond
de vaccinatiecampagne, las boeken en sprak met anderen over haar
ongerustheid.
Die werd zodanig gevoed dat zij in februari 2009 een waarschuwingsactie op touw
zette, met als doel om bewustwording rond dit onderwerp aan te wakkeren. De
campagneboodschap luidde: ‘Denk na, bezint eer je begint, verdiep je eerst en
beslis dan!’
De actie leidde tot een niet meer te stuiten golf aan reacties. Anneke ontdekte dat
er met haar vele duizenden andere moeders verontrust waren. Uit de campagne is de website
www.verontrustemoeders.nl ontstaan, die inmiddels is uitgegroeid tot een bibliotheek vol informatie over
vaccinaties (vanaf baby tot volwassene), voeding, E-nummers, fluor, aspartaam, e.d. Daarnaast schreef
Anneke het boek ‘Wat je niet verteld wordt over vaccinaties, informatie die de overheid is vergeten’.
Anneke heeft sinds 2009 vele lezingen gegeven, in Nederland én in België. Ze verscheen vele malen op
radio en tv en in andere media en groeide uit tot expert op het gebied van vaccinaties. Ook hier op de site is
Anneke in een aantal artikelen te vinden. (Klik HIER voor het zoekresultaat op deze site).Het door haar
geschreven nieuwe boek dat we hier graag onder je aandacht brengen gaat over voeding en de bijna
vergeten voedselsoorten die je kunt eten. Een aanrader.
X
‘Nooit geweten dat je dit ook kan eten’
x
Nooit geweten dat je brandnetels, zevenblad, vogelmuur, madeliefjes en nog vele andere planten en
bloemen kunt eten? Dit boek gaat daar verandering in brengen, want als je weet dat deze planten kunt eten,
is het slechts een kwestie van ‘vinden’ toch?
In dit boek staan planten die wij bestempelen als ‘onkruid’; planten die we liever niet in onze tuin of ons gras
willen hebben. Planten die vaak sneller groeien dan dat je ze uit je tuin kunt verwijderen. Maar, zijn dit echt
‘on’kruiden, of kunnen we ze ook nog positief gebruiken?
Over de verborgen krachten die om ons heen in de natuur te vinden zijn..!
Het voedsel dat wij in de supermarkt of in de groentewinkel kopen bevat vaak niet
meer de hoeveelheid goede voedingsstoffen die we werkelijk nodig hebben. Het
bevat te vaak verkeerde E-nummers, het voedsel is lang onderweg, of verarmt
door andere oorzaken. Met voedsel uit de vrije natuur kunnen we die tekorten vrij
simpel aanvullen, waardoor je tot een evenwichtiger voedingspatroon komt.Anneke
Bleeker heeft in dit gemakkelijk leesbare boek een aantal wilde, eetbare, planten
en bloemen beschreven die een belangrijke bron van vitaminen en andere
voedingsstoffen zijn, een welkome aanvulling op ons dagelijkse voedingspatroon.
Daarnaast bevat het boek veel wetenswaardigheden over ons voedsel, tips en ook recepten.
De volgende onderwerpen komen ter sprake:
* Energierijk voedsel
* Brandnetelsoep
* Madeliefjeskruidenboter
* Makkelijk te doen in eigen tuin
* Is het onkruid of groente?
* Lijsterbeslikeur
* Eten uit de natuur?
* Pure voeding
Anneke Bleeker in de inleiding van haar nieuwe boek:
“We zijn het zo gewend: sla, andijvie, worteltjes en vele andere groentesoorten zijn te koop bij de
gespecialiseerde groentewinkels, in supermarkten, op weekmarkten, bij de kwekers aan huis, langs de weg.
Kortom, op eindeloos veel verkooppunten. Je koopt en wast een krop andijvie, snijdt deze fijn en vervolgens
kook je de andijvie of je verwerkt deze rauw en ten slotte eet je hem op. Hetzelfde doe je met bietjes, kolen,
uien, etc. Er is zo veel te noemen waar niemand raar van op kijkt. Maar hoe zit dat met zonnebloemen?
Goudsbloemen? Viooltjes? Zevenblad? Of wat te denken van speenkruidblad?
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De kracht van de natuur lacht je vaak toe, uitnodigend.
Er zijn zoveel soorten planten en bloemen uit bos, berm, weide, eigen tuin of van
langs de waterkant, die we ook kunnen eten. Dit idee roept minstens een glimlach
op, of men schiet echt in de lach: ‘Je denkt toch niet dat ik dat onkruid ga eten?’
Maar wat is onkruid?
We zijn geneigd alles in vakjes te plaatsen: dat is groente, dat is onkruid, dat eet
je wel, dat eet je niet. Maar wie bepaalt dit? Wie het boek Anastasia* heeft
gelezen en de inhoud heeft begrepen, zal beamen dat de grote massa de
gevestigde orde volgt en maar klakkeloos accepteert wat ons wordt
voorgeschoteld. Letterlijk wordt voorgeschoteld! Supermarkten zijn algemeen
geaccepteerd. Je kunt er van alles kopen, van afwasborstel tot sla. Gemak dient immers de mens. Je loopt
je route door de winkel en vult je winkelwagen met wat je nodig hebt én met van alles wat je op dat moment
níet nodig hebt. Zo krachtig zijn de lokkertjes in deze grootwinkelbedrijven. Om maar te zwijgen van de
invloed die reclame heeft op je koopgedrag.
Het gegeven dat je alles in één winkel kunt kopen, is voor heel veel gezinnen bijzonder praktisch. Beide
ouders werken, kinderen worden geparkeerd bij de oppas, een crèche of een vorm van naschoolse opvang.
Boodschappen doen is een ‘heilig moeten’ en daar wil je niet al te veel tijd aan besteden. Het moet snel en
slim, en dat stralen ook de maaltijden uit die je kunt kopen. Weer dat ‘gemak dient de mens’ gedoe: thuis
snel een maaltijd bereiden. Kant en klaar soms, opgewarmd in oven of, in het slechtste geval, magnetron…
Reclame, de presentatie van producten in winkels, onze onwetendheid over wat E nummers met ons doen
beïnvloeden onze keuzes. Maar leggen we de verantwoordelijkheid voor ‘onze gezondheid’ bij een ander in
plaats van bij onszelf? Wordt iemand geconfronteerd met klachten, kwalen of ernstige ziekten, dan heeft het
noodlot toegeslagen. Het hoort erbij, het is de leeftijd; ‘ouderdom komt immers met gebreken!’ Maar wat is
oud? Wie wil er 120 worden? Wij mensen kunnen veel ouder worden dan het huidige gemiddelde. Maar we
laten ons leven, van wieg tot graf.Want, hoe gezond is de babyvoeding? En welke invloeden van buiten het
gezin bepalen wat een opgroeiend kind als voeding krijgt. Op de basisschool wordt schoolmelk aangeboden.
Soms zit daar een kleurtje en een zoetje in (bijvoorbeeld een fruitsmaak) om het melk drinken aantrekkelijk
te maken. Vaak bestaat het zoetje uit aspartaam en het kleurtje uit een E-nummer. Wie weet echter wat
aspartaam met ons doet? Dat het een onnatuurlijk zoetmiddel is dat onze gezondheid negatief beïnvloedt.
Scholen denken goed te doen, maar zijn onvoldoende geïnformeerd.
De waslijst van negatieve invloeden op onze gezondheid is akelig lang. Neem de
vaccins, neem de pilletjes die afwijkend gedrag moeten onderdrukken, neem de
straling waarmee onze leefomgeving gevuld is. Voeding is veelal vulling Stel je voor
dat je zand in de tank van je auto doet in plaats van brandstof. Het zal je niet
verbazen dat je de straat niet uitkomt. Iedereen zal je bij zo’n actie voor gek
verklaren. Het indrukwekkende eerste boek van Anastasia vol met levenswijsheden.
(klik voor lead)
Maar hoe zit het dan met ons lichaam?Neem de ‘smeersels’ voor op brood, die je
als boter of margarine aangeboden worden. Die zijn slechts ‘één molecuul’
verwijderd van plastic. Goede vetten zijn biologisch-dynamische roomboter, de
goede, onbewerkte kokosvetten en zuivere olijfolie, koud geperst. Van de E
nummers in duizenden producten, komt elke maaltijd weer een beetje in je lichaam.
Vaak stapelen deze stoffen zich daar sneller op dan dat ze afgevoerd kunnen
worden.
Zo kunnen we een enorme lijst van negatieve stoffen benoemen. De auto met zand? Logisch dat deze niet
meer rijden wil! Je lichaam? Ja zeg, ouderdom komt met gebreken! Dat blijft toch de algemene reactie! Heeft
voeding hier invloed op? ‘Welnee,’ zeggen velen, ‘hoe kom je daarbij? Die auto, dat is logisch … zand, wie
verzint het, dat is geen brandstof. We weten het wel voor onze apparatuur. In een frituurpan gooien we geen
water, in een stoomstrijkijzer gaat geen frisdrank. Daar zijn we zuinig op, daar denken we bij na. Maar ons
lichaam?
Denken we daar over na?
Wie hier anders tegenover staat, veranderde inzichten krijgt zal meer open staan voor de versproducten.
Groenten en fruit zijn dan al snel producten die in beeld komen. Maar zijn deze compleet? De aarde heeft
ons zoveel te bieden! De natuur is compleet. En daarom komen we weer bij Anastasia. De Russische
zakenman Vladimir Megre beschrijft op een gemakkelijk leesbare wijze zijn ontmoeting met Anastasia. Een
vrouw die – zonder huis – in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is
geweest en bijzonder goed op de hoogte is van alle gebeurtenissen wereldwijd.
Niemand hoeft haar iets te vertellen over de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Zij leeft haar leven,
zij eet uit de natuur, zij begrijpt meer dan je zou verwachten als je dit beeld voor je ziet. Anastasia … wie het
boek heeft gelezen en het echt begrijpt weet ook dat vaccins misdadig zijn; dat toegevoegde verkeerde
stoffen in onze voeding ons meer schaden dan goed doen; dat we ons te veel, veel te veel, laten
beïnvloeden door onze buren, mogelijke vrienden en familie.
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‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg,’ is ook zo’n uitspraak. Wat is Wat is gek? Wie open staat voor
andere mogelijkheden wordt al snel als dwaas afgeschilderd, als buitenbeentje, als ‘niet van deze wereld!’
De kennis van onze voorouders wordt niet meer op grote schaal doorgegeven, zodat we, als we niet
ingrijpen, ernstig vervlakken. Kennis over en van de natuur: men keek vroeger naar de wolken, naar de lucht
in het algemeen, naar het gedrag van dieren, hoe planten zich gedroegen. Wanneer de bloemkopjes van
bepaalde soorten gingen hangen, was dat een voorbode van een weersomslag.Nu kunnen we niet zonder
‘Buienradar’ of moet een van de vele weerberichten uitsluitsel geven. Vroeger at men uit de natuur, men
gebruikte kruiden en planten als geneesmiddelen. Tot de farmacie op grote schaal zijn intrede deed en de
moerasspirea werd nagebootst met een chemisch aspirientje. Chemische producten zijn te patenteren, daar
is geld aan te verdienen. Net als aan de kant en klaar maaltijden in de supermarkten. Over al deze
onderwerpen kunnen we wel een boek op zich vullen. Dat is nu niet de bedoeling, maar als contrast mag het
wel even neergezet worden tegenover dat wat allemaal vrij om ons heen groeit.
Het is ongelooflijk hoeveel goede planten, bloemen en kruiden er heel dicht om ons heen groeien.
Duizendblad, heel fijn gesneden, gebruik je in een gebakken ei, zevenblad kan worden gekookt als spinazie
of rauw gebruikt in salades. In het vroege voorjaar, of zelfs nog in de winter, haalt je lichaam heel veel
vitamine C uit het blad van speenkruid. We vinden het heel normaal om groente uit de winkel – dit zijn ook
planten – te snijden, te koken of rauw te verwerken. Maar ook zonnebloemknoppen (voordat ze bloeien) kun
je koken en opdienen met een boterjus waaraan munt, zout, peper en citroensap is toegevoegd.Bij
artisjokken vinden veel mensen dit normaal, waarom dan niet bij zonnebloemknoppen? Het is precies
hetzelfde. We zijn het alleen niet gewend. En ‘iets niet gewend zijn’ wil niet zeggen dat het dan raar, apart of
niet goed is. Je horizon verbreden kan geen kwaad; deze kennis delen met anderen kan nog veel minder
kwaad!
Veel mensen slikken voedingssupplementen omdat zij dan het idee hebben tenminste iets goeds te doen en
eventueel in het lichaam ontstane tekorten op deze manier aan te vullen. Het goede nieuws is dat er goede
supplementen zijn, het slechte nieuws is dat 95% van alle supplementen zo weer afgevoerd kan worden.
Door deze te slikken bestaat de mogelijkheid dat je jezelf juist vergiftigt. Hoe kom je daar achter?
Supplementen hebben vaak alléén maar een positieve klank. Of dat terecht is, belicht dit
boek..! (klik voor lead)
Lees dan bijvoorbeeld het boek: ‘Supplementen onder de loep’. Lees, verdiep je en
oordeel daarna…!
Maar weet ook dat veel planten uit de natuur vitamine C, caroteen, kiezelzuur, ijzer en
vele andere goede bouwstoffen bevatten. Weet ook dat planten in de vrije natuur, geplukt
op de juiste plaatsen (niet in de buurt van drukke wegen en niet blootgesteld aan andere
zaken die de plantengroei nadelig kunnen beïnvloeden), maar op zorgvuldig gekozen
plekken, hebben kunnen groeien zoals zij dat wensten! Met andere woorden: zij bevatten
van origine veel waardevolle stoffen uit de grond waarin zij staan en vanuit de vrijheid waarin zij konden
groeien.Deze planten zijn niet gemanipuleerd met kunstmest (wat negatieve gevolgen heeft), ze zijn niet
beïnvloed door het injecteren van mest en ze hebben geen pesticiden over zich heen gehad. Maar dan
hebben we het uiteraard wel over planten die niet naast zulke landerijen staan. Houd er wel rekening mee
dat de wind ook veel ellende verspreidt, dus overtuig jezelf ervan dat je niets gaat oogsten naast, of in de
buurt van deze negatief beïnvloede plaatsen.
Wie zich meer verdiept in alles wat in onze voeding zit en wat we als preventieve middelen (zoals vaccins en
medicijnen) krijgen aangeboden, zal meer kennis vergaren en daar naar gaan handelen. Zo kunnen we
allemaal een beetje een ‘Anastasia’ zijn. Het verhaal over ‘Anastasia’ is verdeeld over meerdere boeken,
maar het eerste deel zet meteen al aan tot nadenken én handelen, voor wie de essentie begrijpt. De auto
met zand in de tank stopte er mee!
Hoe zit het met ons lichaam, dat door velen volgestopt wordt met vulling in plaats van gezonde voeding? Is
de slogan dat ouderdom met gebreken komt dan nog steeds een terechte gedachte? Wie meer wil weten
over aspartaam, E nummers, vaccins, straling, de magnetron en andere verkeerde invloeden, kan veel
informatie vinden op www.verontrustemoeders.nl. Deze site besteedt veel aandacht aan dit soort
onderwerpen.
Lijsterbeslikeur kun je ook drinken..
Via www.gezondverstandavonden.nl kun je, vaak in de buurt van je woonplaats, elke
maand een lezing volgen. De kans is groot dat de eerder genoemde onderwerpen tijdens
deze avonden, op welke wijze dan ook (via artsen, kwekers, schrijvers of andere
sprekers) aan bod komen. Er is heel veel kennis bij de sprekers aanwezig, kennis die ook
jij kunt vergaren.
Kun je dit ook eten?
Deze vraag slaat op veel planten en bloemen in onze omgeving. Met dit boek lichten we
een tipje van de sluier op. Dit boek is bedoeld om je nieuwsgierigheid te wekken, om je
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blik te verruimen, om te snuffelen, om terug te gaan naar onze basis, de natuur, om … zoveel! Zevenblad,
kun je dat ook eten? Ja, zevenblad kun je eten!
Eet smakelijk, verbaas je mogelijk, verspreid deze informatie. Lees meer over supplementen, over E
nummers, het verhaal van Anastasia; dan is dit boek helemaal een bevestiging voor je! Veel plezier bij het
naar buiten gaan, de vrije natuur in, bij het aanpassen van je tuin om bepaalde plantensoorten toe te laten,
bij het uitbreiden van je kookkunsten! Verberg je verwondering vooral niet!! En neem een lijsterbeslikeurtje
op je gezondheid.
Proost!”
Anneke Bleeker - http://www.wanttoknow.nl/boeken/ooit-geweten-dat-je-dat-kon-eten/

Legers Arabische Golfstaten in hoogste paraatheid voor confrontatie VS - Iran
Ook Groot Brittannië dreigt met militaire actie
F-18 Super Hornet gevechtsbommenwerpers aan boord van het
supervliegdekschip USS John C. Stennis.De legers van Saudi
Arabië en de overige lidstaten van de Gulf Cooperation Council zijn
in hoogste staat van paraatheid gebracht voor een mogelijk al
spoedige militaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en Iran.
De Saudi's hebben de Amerikanen laten weten dat het Iran
menens is en dat het regime in Teheran liever zelf het initiatief
neemt dan een Amerikaanse aanval af te wachten. Voor dit doel
begon het Iraanse parlement gisterenavond een nieuwe wet op te
stellen waarin het buitenlandse oorlogsschepen wordt verboden
om zonder toestemming van Iran de Perzische Golf in te varen. De VS heeft echter laten weten dat de
geplande patrouilles van Amerikaanse marineschepen in de Golf gewoon volgens schema zullen doorgaan.
Volgens Britse militaire analisten draait het nu om de vraag wie er als eerste met zijn ogen zal knipperen:
Amerika, of Iran. Zal de VS zich zoals gezegd niets aantrekken van de Iraanse dreigementen en -zoals het
al tientallen jaren doet- marineschepen in de Perzische Golf blijven inzetten? Of zal Iran zijn stoere taal
waarmaken en de voor de wereldeconomie cruciale wateren inderdaad afsluiten voor Amerikaanse
oorlogsbodems?
Uiterst gespannenEergisteren berichtten we dat Iran de Amerikanen waarschuwde om het
supervliegdekschip John C. Stennis niet terug te laten keren naar de Perzische Golf, omdat het islamitische
land dan 'met volle kracht' zal reageren. Juist vanwege de militaire inferioriteit van de Iraanse strijdkrachten een directe confrontatie met de VS zal zeker, beslist en snel eindigen in het voordeel van de Amerikanenzou het regime in Teheran een excuus zoeken om zelf het eerste schot te lossen, zodat het element van
verrassing -voor zover daar nog enige sprake van kan zijn- aan Iraanse zijde ligt.
President Obama kan het zich niet veroorloven om nu op zijn schreden terug te keren, vooral niet met het
oog op de verkiezingen in november 2012. Daarvoor heeft Iran simpelweg te veel en te vaak dreigementen
geuit, en zou een Amerikaanse terugtrekking de machthebbers in Teheran de bevestiging geven dat de VS
slechts een papieren tijger is waar men niet bang voor hoeft te zijn. De hele regio is dan ook uiterst
gespannen voor wat er nu zal gaan gebeuren.Amerikaanse bommen liggen klaar
De Amerikaanse marine publiceerde gisteren een serie foto's van de USS John C. Stennis met aan dek
gereed staande F-18 Super Hornet gevechtsbommenwerpers. Voor het eerst werden daarbij ook foto's
getoond van het ruim van de John Stennis, waar talloze rijen enorme bommen liggen te wachten. Het was
een duidelijke waarschuwing aan het adres van Iran voor wat hen eventueel te wachten staat als het land
zijn plannen doorzet om de Perzische Golf te blokkeren voor het scheepvaartverkeer zodra de nieuwe
sancties tegen het land van kracht worden.
Naast het supervliegdekschip heeft Amerika vijf enorme luchtmachtbases in de Golfregio, te weten twee in
Koeweit en de overige drie in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Oman. Extra vliegdekschepen om
de John Stennis bij te staan zijn daarom niet nodig om desnoods onmiddellijk een militaire operatie tegen
Iran te beginnen. (1)
Aanvulling 14.45 uur: Ook Britten dreigen met militaire actie
De Britse minister van Defensie Philip Hammond verklaarde vandaag in Washington dat ook Groot Brittannië
militaire actie onderneemt als Iran de Straat van Hormuz blokkeert. De Britse marine zal volgens Hammond
'een substantiële rol' vervullen om de vrijheid van het scheepvaartverkeer in de Perzische Golf te
waarborgen (2).
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post
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Nieuwe supercomputer kan nu gemaakt worden – cashloze maatschappij in zicht
EEN NIEUWE SUPERCOMPUTER KAN NU GEMAAKT WORDEN VAN GEWONE
DESKTOPCOMPUTERONDERDELEN! DE LAATSTE FASE VOOR DE CASHLOZE
ECONOMIE VAN DE ANTICHRIST ZOU NU DICHTBIJ ZIJN!
De technologische ontwikkelingen schijnen de wereld voort te stuwen in de laatste fase
van de door de bijbel geprofeteerde wereldwijde cashloze economie, die functioneert met
een of ander merkteken dat wordt geplaatst onder de huid van de rechterhand of het
voorhoofd. Plannen van de Nieuwe Wereld Orde roepen om een dergelijke geïmplanteerde elektronische
chip, en de wereld beschikt nu over voldoende supercomputer capaciteit om een dergelijk gecompliceerde
elektronische economie te laten werken. Nu zouden deze vorderingen van supercomputers, welke gewone
PC onderdelen gebruiken, de laatste snelle opmars mogelijk kunnen maken om dit type economie te
realiseren!
2012 kon wel eens het jaar van de NWO worden!
De Nieuwe Wereld Orde (NWO) komt eraan! Bent u er klaar voor? Als u eenmaal begrijpt wat deze Nieuwe
Wereld Orde werkelijk is, en hoe het geleidelijk aan wordt ingevoerd, zult u de vorderingen ervan kunnen
zien in uw dagelijks nieuws!
Leer hoe u uzelf en uw geliefden beschermt! Maak u klaar voor opzienbarende inzichten
U zult nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijken.
Snelste supercomputer ooit
Bent u snel? Tel 1.000.000.000.000 getallen op in één seconde: Supercomputers kunnen dat en meer..."The
Sun Chronicle,17/12/96, pagina A-1.Portland,Ore -- Een Intel desktopcomputerchip is de bouwsteen
geworden van de snelste supercomputer ooit gebouwd, een machine die zo krachtig is dat het in menselijk
DNA kan kijken en nucleaire explosies kan simuleren. De 51 miljoen dollar kostende supercomputer
verpletterde het snelheidsrecord door meer dan 1 triljoen berekeningen in één seconde uit te voeren. De
snelheid zal, volgens ex-minister van Energie Hazel O 'Leary, een nieuw tijdperk inluiden in supercomputing,
en het mogelijk maken dat onderzoekers nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen, het weer kunnen
voorspellen en de veiligheid van auto's en vliegtuigen verbeteren. O'Leary zei in een bekendmaking van Intel
over het record: "Het is een buitengewone prestatie. We hebben deze ultracomputer werkelijk uit desktop
computerchips samengesteld.”
Contant geld zal spoedig verdwijnen
Al honderden jaren hebben bijbelgeleerden voorspeld dat de economie van de laatste dagen onder de
antichrist zich zou kenmerken als een cashloze economie. Hun conclusies waren gebaseerd op Openbaring
13:16-18, "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid:
wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes
honderd zes en zestig (666)".
Profetie wordt vervuld…
De sleutel om te begrijpen dat de economie van de antichrist en zijn valse profeet cashloos gaat, wordt
gevonden in de zin, “…. dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het
beest, of het getal van zijn naam heeft." Geen persoon in deze toekomstige kolossale wereldomvattende
economie zou iets kunnen kopen of verkopen, zelfs niet zoiets als een onbelangrijk pakje kauwgom, tenzij hij
of zij één of ander onderhuids "merkteken" in de rechterhand of in het voorhoofd heeft.Vóór de komst van de
computer, na de tweede wereldoorlog, had men er geen idee van hoe deze geweldige prestatie mogelijk
bereikt zou kunnen worden. Alleen wanneer de economie cashloos zou zijn, kon deze profetie worden
vervuld. God dringt er bij de mensen op aan om Zijn profetieën te lezen en te begrijpen, want géén zal er
falen. Iedere profetie van God over de eindtijd zal worden vervuld.
De supercomputer
De vooraanstaande naam op het gebied van supercomputers is de Cray Research computer, die in staat
was om enkele honderdduizenden berekeningen in één seconde uit te voeren. Deze geweldige mogelijkheid
opende geheel nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Veel van de enorme toename in Amerikaanse militaire
mogelijkheden bijvoorbeeld wordt direct toegeschreven aan de Cray Research computer. Eveneens werden
veel vorderingen op het gebied van medisch onderzoek alleen mogelijk gemaakt door de Cray Research
computer. De kosten van de Cray computer liepen echter in de honderden miljoenen dollars, hetgeen zeer
beperkte wie er zich een kon aanschaffen. Zeker, vertegenwoordigingen van de federale overheid, evenals
verschillende hogescholen en universiteiten die het gebruikten voor grote onderzoeksprojecten, konden er
zich een veroorloven. Ik heb niet kunnen achterhalen of particuliere ondernemingen, zoals fabrikanten, een
Cray computer hebben aangeschaft, maar als er één dat al deed, zou het één van de vijftig rijkste bedrijven
moeten zijn die zowel over de financiële middelen beschikte, alsmede ook de behoefte had om een Cray
aan te schaffen.
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De gewone man kan dat niet betalen
Maar wat ik probeer duidelijk te maken is het volgende: de kosten van de Cray supercomputers zijn zo hoog,
dat het doordringen ervan in de hele maatschappij, vooral in de lagere regionen, gewoonweg nog niet is
gebeurd. Om de bijbelse profetie te doen vervullen, moet elke transactie van een individu binnen onze
immense economie, elk moment van de dag, opgeslagen worden in een supercomputer. De kosten van de
Cray supercomputer voorkomen deze grondige penetratie in onze maatschappij.
Slechts 53 miljoen dollar
Echter, deze nieuwe innovatie in supercomputing, die de kosten terugbrengt tot "slechts" 53 miljoen dollar,
zou de kosten hiervan kunnen terugbrengen tot de laagste niveau's. De belangrijkste vraag vandaag is, 'tot
welk individueel niveau van de maatschappij zou deze supercomputing technologie moeten reiken?' Zeker,
de plaatselijke eenmanszaak zou deze supercomputers niet nodig hebben, maar hun bank wel. Nu, terwijl
deze nieuwe supercomputer "slechts" 53 miljoen dollar kost, wat een fractie is van het prijskaartje van de
Cray Super computer, maakt een dergelijk bedrag het nog steeds onbereikbaar voor de gemiddelde
plaatselijke bank. We weten echter, dat wanneer een bepaalde technologie eenmaal in populariteit stijgt, de
stuksprijs dramatisch zakt. Naar verwachting zal de kostprijs van deze nieuwe supercomputers dalen met 90
procent en het binnen het financiële bereik van de lokale banken brengen.
Plannen van de NWO en de antichrist
In augustus 1991 bezocht ik een seminar van de leden van 'The House of Theosophy', in het
hoofdkwartier te Boston. De spreker op dit seminar was New England's Directeur van 'The House of
Theosophy', Bill Lambert. Ik werd toegelaten tot de bijeenkomst, en ik kwam heel veel te weten over de
plannen van de Nieuwe Wereld Orde, inclusief de verschijning van de antichrist (wereldregeerder).
Maar één van de zaken waarover Lambert sprak was de komende cashloze maatschappij (denk eraan
dat Lambert een van de elitaire leiders is van de wereldwijde NWO, die druk bezig is geweest om dit
plan te creëren en dit wereldomvattende plan uit te voeren; hij is geen christen in de betekenis van het
woord, en weet duidelijk niets af van bijbelse profetieën.)Lambert zei destijds:
"Een cashloze maatschappij komt eraan en zal allerlei problemen oplossen: De misdaad zal
verdwijnen; Elk huishouden zal een computer hebben waarmee alle aankopen gedaan kunnen worden.
Er komen computers aan die zo klein zijn dat je ze in de hand kunt houden en waarmee u kleine
betalingen (bijv. een krantenjongen of de tiener betalen die uw gazon maait) kunt doen. De kosten van
computers dalen tegenwoordig, zodat zelf mensen met een minimumuitkering zich er een kunnen
veroorloven, en…
Virtual Reality wordt werkelijkheid
Virtual Reality wordt gedefinieerd als het geestelijk creëren van een werkelijkheid die zo echt is dat je er
letterlijk enige tijd in kunt leven. Virtual Reality heeft een geweldige impuls gekregen door computerspellen
als Nintendo. Feitelijk zijn er ontwikkelingen aan de gang die een dergelijk computerspel in staat stelt om
individuele hersengolven op te pikken en het type werkelijkheid, wat het individu in zijn hersenen waarneemt,
zichtbaar binnenin de helm te projecteren!!”
Merk op: dit werd in 1991 voorspeld en gepland door leiders van de
Nieuwe Wereld Orde! Verder verbindt Lambert de cashloze maatschappij,
de computer en computerspelletjes samen als onderdelen van één enkel
pakket, dat de wereld zal voortstuwen in de komende Nieuwe Wereld
Orde.Ouders, u zou beter dienen te letten op de tijd en het gehalte die uw
kinderen aan computerspelletjes en Virtual Reality besteden. De leiders van
de Nieuwe Wereld Orde zeggen gewoon dat deze onderdelen deel uitmaken
van het conditioneringsproces om dit satanische wereldomvattende systeem
tot stand te brengen.Hoe en waarom zullen de kosten zakken?
Rattner gaf toe dat de markt voor supercomputers beperkt is. Maar hij zei dat de strategie van Intel
gebaseerd is op ze minder duur te maken en om de regering te helpen, grote bedrijven en universiteiten de
middelen te verschaffen om het weer op de lange termijn te kunnen voorspellen, nieuwe medicijnen te
maken en veilige vliegtuigen en auto’s te ontwerpen. Hij zei: “het doel wat ik voor ogen heb, is om het laatste
overblijfsel van gepatenteerde technologie te elimineren”. Hij zei vervolgens: “als we dit laatste stukje
gebruikerstechnologie uit het systeem kunnen verwijderen, zou het mogelijk moeten zijn om 10 teraflops
machines te bouwen uit complete standaardonderdelen.”
Merk op: De nieuwe supercomputer waarover wij spraken in het begin van dit artikel voerde de ongehoorde
snelheid uit van 1,06 teraflops, of 1,06 triljoen berekeningen per seconde. Rattner voorspelt dat hij een
supercomputer zou kunnen bouwen van bestaande computeronderdelen die 10 keer op deze ongehoorde
snelheid kan werken met 10 triljoen berekeningen per seconde!Twee belangrijke punten
1 De prijs omlaag brengen door gewone bestaande computeraccessoires te gebruiken die goedkoop zijn,
vooral omdat ze niet worden beschermd door copyrights of patenten.2 In staat zijn om deze gewone
computeronderdelen aan elkaar te knopen om een computer te bouwen die 10 miljoen berekeningen in één
seconde kan uitvoeren. Aldus worden gebruikerstechnologie of patenten verleden tijd.
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Iemand met een minimum uitkering kan er zich straks eentje veroorloven
Terwijl dus de snelheid omhoog gaat, gaan de kosten van computers omlaag! Lamberts geplande kosten
voor supercomputer technologie die in de palm van de hand past en zo goedkoop dat zelfs iemand met een
minimum uitkering er zich een kan veroorloven, lijkt nu spoedig binnen handbereik. Als de markt in staat
wordt gesteld om deze technologie er door te voeren, zouden we deze verandering spoedig volledig kunnen
zien gebeuren.Aangezien echter de technologie nu bestaat, zou een charismatische wereldleider die
plotseling te voorschijn zou komen en de harten en geesten van de mensen zou veroveren en verleiden, en
als hij de bronnen van een wereldregering achter dit project zou benutten, dit vele malen sneller gerealiseerd
kunnen worden!
Het economische systeem van Adolf Hitler
De nieuwe technologie is onderdeel van het "Versneld Strategisch Computer Initiatief”.
Het particuliere bedrijf Intel wordt door het federale ministerie van energie zeer goed betaald om deze
supercomputer technologie te ontwikkelen. Deze samenwerking tussen de federale overheid en het
particulier bedrijf is geen kapitalisme maar fascisme!Het plan voor de economie van de NWO is bedoeld om
een fascistische economie tot stand te brengen, waar particuliere bedrijven de productiemiddelen en ruwe
materialen controleren en in hun bezit hebben, maar waar de federale overheid in de pas loopt om de
concurrentie, de prijzen, en het totale aantal eindproducten te controleren. Deze onheilige alliantie tussen
Intel en de federale overheid is gewoonweg fascisme! Het economisch systeem van Adolf Hitler wordt voor
onze nietsvermoedende ogen tot stand gebracht.
Het wordt echt kort dag! Bent u er geestelijk klaar voor? En uw familie? Dit is de reden van deze website om
u eerst in staat te stellen, de gevaren die u bedreigen te begrijpen en u te helpen om strategieën te
ontwikkelen om uw geliefden te waarschuwen en te beschermen. Deze gevaarlijke tijden zijn ook een tijd
waarin we velen kunnen wijzen op Jezus Christus, een eeuwig verschil uitmakend.We hopen dat u zult
begrijpen wat er gaande is, zodat u het NWO-Koninkrijk van de antichrist zult kunnen zien aankomen in het
dagelijks nieuws.Heeft u Jezus Christus als uw Redder aanvaard? Weet u dat u eeuwig leven hebt? U kunt
op dit moment en op deze plaats Christus aanvaarden en wedergeboren worden! Als u wilt weten of u
eeuwig leven heeft en al uw zonden zijn vergeven, leest u aub dit. Gods zegen!
Voor het oorspronkelijke (Engelstalige) artikel klik hierEn voor "The Cutting edge" klik hier
Bron: Openbaring.org - Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

Kerstcadeau voor bankiers
door een van onze correspondenten op dec.23, 2011
Mario Draghi
De nieuwe president van de De Europese Centrale Bank, Mario Draghi, heeft
de bankensector een Kerstcadeau gegeven van een kaliber die in de
geschiedenis nog nooit is voorgekomen. Deze voormalige topman van de
Goldman Sachs Bank ziet dat zijn oud-collega´s door de schuldencrisis aan het
tobben zijn en dacht: “Kom laat ik ze eens een handje helpen, ze hebben het toch al zo moeilijk.” Hij heeft,
gebruik makend van zijn functie als President van de ECB, voor de duur van 3 jaar 500 miljard euro
beschikbaar gesteld aan zijn ‘oude vrienden’ voor het ongelofelijk lage rentetarief van maar 1%. “Als dit mijn
‘oude makkers’ niet uit de brand redt, dan kan niets hen meer redden”, moet Mario gedacht hebben.
Banken in de rij
De bankiers die, als ze aan geld willen komen, op de vrije markt ruim 4% rente moeten betalen, hebben zich
massaal gemeld bij het loket van de ECB om dit cadeautje in ontvangst te nemen. Maar liefst 523 banken
hebben zich haastig aangemeld. Met tranen in de ogen van dankbaarheid hebben de bankiers gezegd dat
ze nu eindelijk hun liquiditeitsprobleem kunnen oplossen. Of deze dankbaarheidstranen oprecht zijn moet
ernstig worden betwijfeld. Want bankiers kunnen goed rekenen! Als zij dit goedkope geld namelijk gaan
gebruiken voor de aankoop van bijvoorbeeld Italiaanse staatsobligaties, dan pakken ze zomaar even een
‘winst’ van 6% omdat ze voor die obligaties 7% rente ontvangen. Kassa! Hier kunnen eindelijk weer eens
ouderwetse winsten op gemaakt worden en dat is goed voor de bonussen. Bankiers kennende, kan je er
donder op zeggen dat ze zich deze buitenkans niet zullen laten ontgaan. En de cadeauregen is niet
éénmalig want in februari 2012 kunnen ze zich weer melden voor een lening tegen 1%. “Wat nou,
liquiditeitspositie? Hier is geld te verdienen en daar zijn we tenslotte bankiers voor.”
“Nog mooier zijn Griekse obligaties, die leveren 36% op. Wel een beetje meer risico, maar als de Grieken
het nog drie jaar redden dan hebben we ons geld al terug plus een winst van 5%. Ieder jaar dat ze het langer
redden levert 35% op. Eigenlijk een loterij met alleen maar hoofdprijzen…., toch?”
“Maar wat nou als het fout gaat met Italië of Griekenland?” “Dan is er nog niks aan de hand want dan
kloppen we weer aan bij de Centrale Banken voor staatssteun, daar hebben we tenslotte de
belastingbetalers voor!!”
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/12/kerstcadeau-voor-bankiers/
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Obama ondertekent omstreden defensiewet
De Amerikaanse president Obama heeft vandaag een wet ondertekend waardoor extra sancties tegen Iran
een feit zijn. Financiële instellingen die handel drijven met de centrale bank van Iran zullen hiervan last
krijgen. Met de wet zijn ook andere omstreden maatregelen van kracht geworden. Het wordt moeilijker om
het gevangenenkamp Guantanamo Bay te sluiten.
Dat meldt persbureau Reuters.
De sancties tegen Iran moeten het moeilijker maken voor het land om geld te verdienen met de oliehandel.
Volgens een woordvoerder zal de wet de internationale energiemarkt evenwel niet schaden. Ook druist de
wet volgens hem niet in tegen het huidige beleid van de Verenigde Staten om de betrekkingen met Iran in
stand te houden.
Omstreden
De wet komt voort uit het Amerikaanse Congres, maar is niet onomstreden. De regeling geeft het
Amerikaanse militaire apparaat het recht om terreurverdachten zonder proces voor onbepaalde tijd vast te
zetten. Mede daardoor wordt het moeilijker om het gevangenenkamp Guantanamo Bay te sluiten, een van
Obama’s verkiezingsbeloften.
‘Het feit dat ik de wet onderteken betekent niet dat ik het eens ben met alles wat er in staat’, aldus Obama.
‘Ik heb getekend ondanks mijn bezwaren tegen de voorgestelde regelingen voor het ondervragen en
vervolgen van personen die worden verdacht van terrorisme.’
In de wet stond oorspronkelijk dat personen die worden verdacht van het beramen van aanslagen voor het
terreurnetwerk al Qaida, in hechtenis worden genomen door militairen, en niet door justitie. Dat voorstel
heeft het uiteindelijk niet gehaald, na onderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen.
Met de wet is ook het Defensiebudget voor 2012 vastgesteld: 662 miljard dollar.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111231_083
Obama ondertekent controversiële wet op detentie onbepaalde duur
De Amerikaanse president Barack Obama heeft zaterdag het 662 miljard dollar (509 miljard euro) hoge
militaire VS-budget voor het jaar 2012 ondertekend. Die bevat een controversiële appendix, die het
Amerikaanse militaire apparaat onbeperkt het recht geeft om over de gehele wereld mensen die verdacht
worden van terrorisme of het steunen ervan voor onbepaalde duur vast te zetten zonder enige vorm van
proces. Niet toevallig werd de wet, waartegen Obama zich zelf geruime tijd heeft verzet, ondertekend op een
nieuwsluw moment: Oudejaarsavond.
De National Defense Authorization Act (NDAA) bevat een controversiële appendix, de Indefinite
Detention Bill, die het Amerikaanse militaire apparaat onbeperkt het recht geeft om over de gehele
wereld mensen die verdacht worden van terrorisme of het steunen ervan voor onbepaalde duur vast
te zetten zonder enige vorm van proces.
Aan de ondertekening voegde Obama een zogenaamd ’signing statement’ toe, een soort presidentiële
bedenking waarin hij zijn ‘ernstig voorbehoud’ bij de door burger- en mensenrechtenorganisaties gelaakte
wet maakt. ‘Ik onderteken de wet hoewel ik ernstige bedenkingen heb bij bepaalde provisies zoals de
arrestatie, het verhoor en strafrechterlijke vervolging van veronderstelde terroristen’, schrijft Obama.
Critici hebben de Indefinite Detention-wet al bestempeld als nog veel gevaarlijker voor de burgervrijheden
dan de destijds gecontesteerde, maar nog steeds van kracht zijnde Patriot Act-wetgeving van Obama’s
voorganger George Bush.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3101021/2011/12/31/Obama-ondertekentomstreden-defensiewet.dhtml

Tonnen dode vissen op Noors strand aangespoeld
Reuters, maandag 02 januari 2012
Vreemd fenomeen in Noorwegen: op een strand in Nordreisa zijn
tonnen dode haringen aangetroffen. Over de oorzaak doen wilde
speculaties de ronde in de lokale media.
Wetenschappers vermoeden dat een school vissen door een
getijdenverandering verrast werd en zo op het strand belandde,
mogelijk nadat ze door een roofvis opgejaagd waren.
Een andere mogelijke verklaring is dat de vissen door een storm
op het strand werden geblazen. Ook de optie dat ze werden
gedood door zoetwater van een nabijgelegen riviermonding ligt op
tafel. De buurt rond het strand wordt echter geconfronteerd met
een ander probleem: als de vissen niet snel wegspoelen, dreigt een helse stank hun deel te worden.
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Europese leiders:het volk kan naar de hel lopen
02 Januari 2012
'2012 wordt zonder twijfel een moeilijker jaar dan 2011'. Met die
boodschap voert de Duitse kanselier Angela Merkel het peleton van
Europese leiders aan die hun landgenoten een sombere
nieuwsjaarboodschap aanreikten. Volgens Merkel gaat Europa door 'de
zwaarste test in decennia en wordt het nieuwe jaar nog moeilijker dan het
voorbije'. De Griekse premier Lucas Papademos bevestigde een lange
reeks besparingsmaatregelen ‘die ervoor moeten zorgen dat de
inspanningen die de Grieken totnogtoe deden, niet vruchteloos blijken’. De
Italiaanse president Giorgio Napolitano waarschuwde van zijn kant voor
'een financiële instorting' van het land indien de Italianen niet bereid zijn de nodige offers te brengen.
De Franse president Nicolas Sarkzoy vroeg de Fransen om moed te tonen in het zicht van de komende
uitdagingen. ‘Deze nooit geziene crisis, die zonder twijfel de zwaarste is sinds de Tweede Wereldoorlog, is
niet voorbij.’ Sarkozy ziet toch ook een paar redenen om hoopvol te zijn en zei dat geen bijkomende
besparingen nodig zouden zijn in de openbare sector.
De Belgische premier Elio Di Rupo wees op de ernst van de crisis en de moeilijke maanden die ons
wachten. 'In die context heeft België een reeks structurele en budgettaire maatregelen moeten nemen om te
voorkomen dat onze burgers terecht zouden komen in een spiraal van moeilijkheden', aldus de kersverse
premier. De socialistische premier zei ook dat er toch redenen zijn om hoopvol te zijn. 'Onze moed, onze wil
om vooruit te gaan, onze knowhow, onze productiviteit, onze talenten, onze intelligentie ... We kunnen vol
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan', besluit hij.
Nu de groei in Europa lijkt stil te vallen, komen de regeringen onder druk om bijkomende
besparingsmaatregelen door te voeren, wat de dreiging van een nieuwe recessie in 2012 doet
toenemen.bron http://www.express.be/business/nl/economy/europese-leiders-beloven-hun-landgenotenvooral-kommer-en-kwel/159328.htm

Fel protest tegen nieuwe Amerikaanse ‘terrorisme’wet
2 januari 2012
De zaterdag door president Barack Obama getekende National
Defense Authorization Act (NDAA) wordt in de Verenigde Staten fel
aangevochten door burgerrechtenorganisaties, burgeractivisten,
rechtsgeleerden en de (relatief weinige) parlementsleden die tegen de
wet hadden gestemd. Misstap richting tirannie
In het Huis van Afgevaardigden was de tekst op 14 december
goedgekeurd met 283 tegen 136 stemmen; de dag nadien gaf ook de
Senaat, met 86 stemmen tegen 13, zijn fiat. Met de wet zet de VS door het uitbreiden van de bevoegdheden
van de uitvoerende macht een grote stap verder richting fascisme, zei David Gespass, voorzitter van de
National Lawyers Guild. Volgens de Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul is de wet een "misstap
richting tirannie". De appendix over Indefinite Detention in de NDAA bepaalt dat, voor de duur van de
(onverklaarde) Oorlog tegen de Terreur, eenieder, VS-burgers inbegrepen, voor een onbepaalde duur en
zonder vorm van proces mag worden opgesloten als hij "deel uitmaakte of substantieel steun verleende aan
al-Qaida, de taliban of daarmee geassocieerde krachten en zich schuldig maakte aan vijandelijkheden
jegens de VS of haar bondgenoten". De wet staat eveneens toe dat die verdachten naar "een" ander land
mogen overgebracht worden en dat zij door militaire tribunalen mogen berecht worden.
Behalve dat die definitie "problematisch en vaag" is, is de wet volgens het National Lawyers Guild ook
"immoreel en wreed" omdat zij zondigt tegen zowel de Amerikaanse grondwet (onder andere tegen het
Vierde, het Vijfde en het Zesde Amendement) als de internationale wetgeving. Door de wet wordt het
moeilijk zo niet onmogelijk voor Obama om het gevangenkamp van Guantanamo te sluiten - één van zijn
verkiezingsbeloften.
Volgens sommige juristen zijn in de eindtekst van de wet de scherpste kanten duchtig afgevijld. (afp/mvl)
NDAA (National Defense Authorisation Act) -Indefinite Detention of U.S. Citizens WITHOUT A
CHARGE OR A TRIAL !Obama zegt: "Ik heb dit wetsvoorstel ondertekend, ondanks haar ernstige
bezwaren met een aantal bepalingen, welke de detentie, ondervraging, en de vervolging van
verdachte terroristen reguleren." ..........misschien omdat hij weet dat de definitie van een terrorist ELKE
TEGENSTANDER van de NWO (New World Order) omvat?
Bron: Demorgen.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Zweedse politieagente met hoofddoek
Ingediend door copywriter op 2 januari, 2012
Zweden, december 2011
De 26-jarige Donna Eljammal is de eerste Zweedse politie-agente met een hoofddoek. Een aantal jaar
geleden werd het mogelijk om als politieambtenaar een tulband of hoofddoek te dragen. Eljammal ziet
Zweden als een multiculturele maatschappij, waar ‘ het belangrijk is dat op alle terreinen mensen van
verschillende achtergrond actief zijn, want daardoor neemt onze kennis en begrip toe’.Eljammal werkte
eerder in een gevangenis en was ook daar de eerste met een hoofddoek. Eljammal is niet van plan haar
hoofddoek thuis te laten als ze naar haar werk gaat ‘ik kan alles wat ik wil doen met een hoofddoek, dus ik
zie niet in waarom ik die af zou moeten doen’.Metro, 5 december 2011

VS proberen Iran 9/11 in de schoenen te schuiven (video)
Maandag, 26 december 2011 18:30
De nieuwe Amerikaanse beschuldigingen in de richting van Iran dat het land
betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen op 9/11 zijn tekenend voor de
retoriek waarmee Washington de inval van Irak in 2003 inleidde, zo zei een
politiek analist.We zijn in feite getuige van een herhaling van wat er in 2001,
2002 en 2003 gebeurde voor de oorlog in Irak, voegde hij toe in een
interview met Press TV. “Dezelfde mensen die de Irakoorlog orkestreerden
of ondersteunden laten zich opnieuw zien, dit maal tegen Iran,” zei professor Foad Izadi van de Universiteit
van Teheran. “Het probleem is dat de Amerikaanse regering de traditie kent om dergelijke bedreigingen in
de wereld te helpen om vervolgens landen aan te vallen op basis van dubieuze aantijgingen.”
Izadi refereerde naar het vonnis van een federale rechter op donderdag in Manhattan dat Iran samen met de
Taliban en Al-Qaida betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen op 9/11. De rechtbank verwijderde
intussen Saoedi-Arabië als geheel uit de 10 jaar oude zaak, alhoewel 15 van de 19 verdachten Saoedisch
staatsburger waren. De Soenni Taliban en de Shi’a regering van Iran gaan niet samen, dus mogen er
vraagtekens bij het vonnis worden geplaatst. Tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties in september
dit jaar zei de Iraanse president Ahmadinejad, tevens ingenieur, dat het officiële verhaal over 9/11 onjuist is,
met name het deel waar vliegtuigen de torens omlaag haalden.
Teheran deed de recente Amerikaanse beschuldigingen af als amateuristisch en ongegrond. Izadi verwees
naar de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Irak en merkte op dat ‘ze een nieuwe oorlog willen
beginnen’. Washington beweerde dat militaire actie in Irak noodzakelijk was om massavernietigingswapens
te lokaliseren en te vernietigen. Die werden echter nooit gevonden terwijl de oorlog onverminderd doorging.
De analist stelde dat Iran heel anders is dan Irak omdat de Islamitische Republiek goed in staat is zichzelf te
beschermen en de Verenigde Staten daar reeds voor heeft gewaarschuwd. Onderzoeksorganisatie Project
Censored in Californië berekende dat de Amerikaanse invasie en bezetting het leven hebben gekost aan
meer dan een miljoen Irakezen.
De uitspraken door Izadi kunnen rekenen op bijval van professor emeritus
James Fetzer van de University of Minnesota Duluth en tevens oprichter van
Scholars for 9/11 Truth en Joshua Blakeney van de juist genoemde
beweging die vier jaar intensief onderzoek heeft gedaan naar 9/11.
Zij concluderen op basis van hun onderzoek dat de officiële verklaring voor
9/11 onjuist is. “Het rapport van de 9/11-commissie is gebaseerd op leugens
en bedrog,” zei Blakeney. “Voormalig voorzitter van de commissie Philip
Zelikow is een neoconservatief en daarom niet geïnteresseerd in dergelijk
onderzoek. Zijn expertise was blijkbaar de creatie van mythes.”
Sabotage
Oud-redacteur van de Japan Times Weekly Yoishi Shimatsu beweert dat Israël wist van het plutonium in
reactor 3 van kerncentrale Fukushima Dai'ichi. Op basis van zijn onderzoek concludeerde hij dat het
Israëlische inlichtingenapparaat de reactor saboteerde omdat Japan bereid was de onafhankelijke staat
Palestina te erkennen.
Bovendien meldde Ynetnews op 24 februari 2010 dat Japan bereid was Iran te ondersteunen bij de
ontwikkeling van kernenergie. Vier maanden na de publicatie van het artikel sloot het Israëlische
beveiligingsbedrijf Magna BSP een contract met elektriciteitsbedrijf Tepco voor de beveiliging van
kernreactor 3. Toeval of zorgvuldig uitgedacht?
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1831:vs-proberen-iran-911-in-deschoenen-te-schuiven&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Center Economic Business Research: Instorting eurozone 99% zeker
Naast Griekenland waarschijnlijk ook Italië uit eurozone - Gunstige obligatieveiling voor Nederland
Volgens het internationaal gerenommeerde Britse Center for
Economic and Business Research zal in 2012 minstens één land de
euro verlaten en is de kans dat de hele eurozone nog dit jaar instort
60%. De uiteindelijk overlevingskansen voor de Europese valuta
unie zijn in de ogen van het CEBR zo goed als nihil: volgens de
economische experts is het 99% zeker dat de euro over maximaal
10 jaar niet meer bestaat.In een gisteren uitgebrachte verklaring
sprak het CEBR de verwachting uit dat 2012 het jaar wordt waarin
'de eurozone zal beginnen in te storten'. Een totale crash is dit jaar
echter nog niet zeker, maar binnen nu en 10 jaar feitelijk wél. CEBR topman Douglas McWilliams zei dat
vooral de vrijwel ontbrekende economische groei de komende jaren de eurozone de definitieve nekslag zal
toebrengen.
Waarschijnlijk ook Italië uit eurozone'Ik verwacht dat de belangrijkste Franse en Duitse banken gered
zullen worden, om zo de afschrijvingen over hun staatsschulden te compenseren,' aldus McWilliams. Daarbij
is het niet uitgesloten dat sommige grote Europese banken genationaliseerd moeten worden. Griekenland
gaat zo goed als zeker de eurozone verlaten, en ook een uittreding van Italië is inmiddels waarschijnlijker
geworden dan dat het land in de eurozone zal weten te blijven.
Het CEBR is overigens ook niet positief over het eigen thuisland, Groot Brittannië. De denktank waarschuwt
dat het land zich mogelijk al in een recessie bevindt en dat de economische groei waarschijnlijk verder zal
afnemen. Het feit dat de Britten geen lid van de eurozone zijn zal hen weinig helpen. (1)
Speculaties tegen euro
Ook de financiële wereld ziet de toekomst van de eurozone steeds minder zitten. In de laatste weken van
2011 hebben Hedge Funds voor een record bedrag gespeculeerd tegen de euro, die het afgelopen jaar
duidelijk terrein moest prijs geven tegenover de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Carol Laulhere,
financieel specialist van de Franse bank Société Générale, zegt dat dit erop wijst dat er op korte termijn een
correctie in de eurokoers zal optreden. Op lange termijn zijn weliswaar de fundamentele economische cijfers
belangrijker, maar ook die zien er op dit moment voor de hele eurozone zwak uit. (2) De productie in de
eurozone liet namelijk voor de vijfde achtereenvolgende maand een krimp zien, al was deze minder erg dan
verwacht (4).
Duitse werkgelegenheid op recordniveau
Naast pessimisten zijn er echter ook optimisten. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan verwacht
bijvoorbeeld dat de euro weer zal gaan stijgen tot $ 1,34. En er zijn meer gunstige berichten: Duitsland heeft
op dit moment 'slechts' 2,976 miljoen werklozen, het laagste aantal sinds 1991. Het aantal werkenden
bereikte zelfs een nieuw record: ruim 41 miljoen. Niettemin zijn de cijfers vertekend omdat zelfstandigen -die
geen ww uitkering kunnen krijgen-, werkloze huisvrouwen en mensen die een opleiding volgen niet worden
meegerekend. Ook de mensen die wel een (parttime) baan hebben maar daar eigenlijk niet van kunnen
rondkomen zijn niet meegeteld. (3)
Slecht nieuws uit SpanjeUit Spanje blijft ondertussen slecht nieuws komen. De Spaanse werkloosheid
bereikte een absoluut record van 4,42 miljoen (5), en het Spaanse begrotingstekort zal naar verwachting
hoger zijn dan maar liefst 8%, daar waar op 6% was gerekend en de eurozone slechts 3% toestaat (6). Dat
betekent dat Spanje net als Griekenland nog steeds veel te veel geld uitgeeft en alleen op papier bezuinigen
doorvoert.
Nederland betaalt 0,0% renteGoed nieuws voor België en Nederland: bij de laatste staatsobligatieveilingen
hoefden onze zuiderburen nog maar 2,13% rente over de 3 maandelijkse obligaties te bepalen. De vorige
keer was dit nog 8,59%. Nederland wordt door de financiële wereld klaarblijkelijk nog altijd als veilig land
beschouwd, want ons land had geen moeite om € 4,65 miljard te lenen, waarvan € 2,99 miljard tegen 0,0 %
rente (bij de voorafgaande uitgifte was dit zelfs 0,007% negatief, m.a.w. beleggers moesten rente betalen
om Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van 3 maanden te kunnen kopen). Over de één jaar
lopende obligaties betalen we slechts 0,05% rente. (7)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (4) Zero Hedge, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) Zero Hedge, (7) Zero Hedge
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Illuminati - 11 - komt eraan!Vandaag is het de 3 van de 1 van de 12 …
De dagen zijn genummerd.
3 = 3 x 1, ofwel 111
Drie is een belangrijk nummer voor de Illuminati, en precies vandaag wordt
deze gecombineerd met 12, een ander belangrijk nummer.11-11-11 was het
nummer van totale desintegratie, afbrokkeling…Lukas 21:10-11 (dit is
e
heel interessant, want het is het 11 vers)
Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere opstaan en het
ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen
zijn en hongersnoden en besmettelijke ziekten in verschillende plaatsen, en
verschrikkelijke gebeurtenissen en grote tekenen vanuit de hemel.11
September (New-York)
11 Januari (Haïti)11 Maart (Japan)11
De Strijd van de 21st eeuw
Er is een ‘versnelling’ van de Illuminati wereldwijd als een dubbele portie van een overname golf.Nummer
11 = is chaos / uiteenvallen / verbrokkelen
Terwijl we dichter bij de 11e van de 11e –’11 kwamen, zagen we meer en meer chaos komen over de
wereld, en dit neemt nog steeds toe.Illuminatie – 11 – komt eraan
De wereld is klaar om de Anti-Christ te ontvangen. De STERKE-Man, de
WERELD-Leider, de SUPER-Baas, De PRESIDENT van Europa, de
‘OPLOSSER’ van onze problemen.DE KOMENDE ANTICHRIST
Het woord Magistraat (rechter) in het Grieks is “Archon” of “Arche” en
wordt gebruikt voor heerser, leider, commandant en generaal.Lied van
Hillsong: ‘Cry of the broken’ (Roep van de gebrokenen)
Youtube.com/watch?v=EJMp6G78I6o&feature=relatedJesaja 9:1
De mensen die in duisternis wandelen, hebben een groot licht gezien; over hen die wonen in het land van de
schaduw van de dood is een licht opgegaan.3
Wij moeten het Drievoudige koord naar satan en zijn illusie, zelfbedrog,
doorsnijden.En als één hem overweldigt, zullen die twee tegen hem
standhouden; en een drievoudig koord wordt niet snel verbroken. Prediker
4:12Een “Drievoudig koord” is een symbool van eenheid
Drie (3) is het eerste heilige nummer, het eerste perfecte nummer
(Westcott, pag. 41). Drie representeert de Heidense Drie-eenheid
(Westcott, pag. 37). Het is geometrisch vertegenwoordigd in de driehoek,
en geestelijk als het Derde Oog van Hindoeïsme.
Occultisten vermenigvuldigen drie en voegen het toe aan andere heilige
nummers om nieuwe nummers te creëren. Ze groeperen drieën echter ook in aantallen van twee en drie,
omdat ze geloven in het principe van “versterking”, dat wil zeggen, dat er een grotere kracht bereikt wordt
wanneer een heilig nummer gegroepeerd is. In het geval van de drie, wordt er een grotere versterking
bereikt wanneer het weergegeven wordt als 33, of 333. 333 + 333 = 666.
Occultisten hebben 333 gebruikt als verborgen symbool waarmee ze het meer aanstootgevende
nummer 666 weergeven. Wanneer de details van een gebeurtenis zo gearrangeerd zijn dat ze bepaalde
heilige occulte nummers bevatten of rekenkundige combinaties, is dit letterlijk een occult teken op de
gebeurtenis. Wiskundig gezien kan 666 gecreëerd worden wanneer er drie paren drieën toegevoegd
worden. Dus (3+3) + (3+3) + (3+3) = 666. Haal nu de haakjes weg en het plusteken en je krijgt 33 – 33 – 33,
hetgeen het nummer 666 vertegenwoordigt.Vanuit het onderzoeken van de meest belangrijke nummers uit
het occultisme in relatie tot 2012, is er een hele voorname reden waarom de wereld de datum van 12/21
2012 [21 december 2012] en de tijd 11:11 uur, populair aan het maken is.
Wanneer je het nummersysteem van de occulte religie niet begrijpt, lijken de nummers van 2012
onschuldig. We zien inderdaad het nummer 666 niet in deze datum. Dit stuk zal de nummers van 12/21
2012 [21 december 2012] en 11:11 uur verder analyseren.De Nummers van de Occulte Religie van
Slangaanbidding.
De meest aanbeden occulte nummers zijn: 3, 6, 9, 11, 13, en veelvouden ervan, speciaal 22, 33, 44, 55, 66,
77. Occultisten beschouwen een verdriedubbeling van nummers als heilig (mogelijkerwijs zelfs heiliger):
111, 222, 333 enzovoorts. Het nummer 5 is het nummer van Dood; ook een extreem angstwekkend
nummer is de dubbele 11, zoals in 11:11, of 11/11/11.De nummers 7 en 12 zijn ook wereldwijd heel erg
belangrijke nummers. Zeven is een nummer van vervolmaking en wordt beschouwd als een Goddelijk
nummer.
Zeven dagen zitten er in een week, zeven kleuren in de regenboog.
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De occultist zal ook het nummer 7 gebruiken, maar hun favoriete nummers zijn 11 en 6.
De occultist vermijdt het gebruik van de nummers en de vermenigvuldigingen van 4, 8, 10,
en 12, tenzij ze gerelateerd zijn aan hun nummers.
De Ark van Noach
Dit is het uur van Noach. Zoals in de dagen van Noach zo zal het zijn bij de komst
van de Zoon des Mensen.Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de
komst van de Zoon des Mensen. Matteüs 24:37
Wanneer we kijken naar de Ark van Noach, dan zien we dat het ook een structuur had
van drie lagen. De derde verdieping had een openslaand raam in het plafond.Oh mijn
duif, in de spleten van de rots, in de geheime plaatsen van de rots, laat me je gezicht zien, laat me je stem
horen; want zoet is je stem, en je aangezicht is mooi. Hooglied 2:14 Genesis 8:6
Na veertig dagen opende Noach het raam, dat hij in de Ark had gemaakt. (Veertig Dagen Pinksteren)
De Duif kwam binnen door dit raam van de derde dimensie – zolder - met een
Olijftak van Vrede.Wij zullen ook beginnen te zien dat het derde raam opengaat
en de olijftak van Vrede ons meeneemt in de Derde Hemel. En de Duif kwam
naar hem terug in de avond, en zie, in haar mond was een vers geplukt olijfblad.
Dus wist Noach dat de wateren gezonken waren van de aarde.
Wij worden geroepen om te beginnen om het raam open te duwen, omdat dit
de dagen van Noach zijn… en het uur gekomen is om in de Ark te gaan!
Josie Hagen (met toestemming overgenomen)
Ga voor het gehele artikel naar: Josiehagen.com En voor de Engelsprekenden is er ook een Engelstalige
pdf beschikbaar.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

We worden gruwelijk voorgelogen over de Fukushima kernramp
Geüpload door MaryGreeley op 1 jan 2012
Japan stuurt kinderen en zwangere vrouwen terug naar de omgeving van
de Fukushima kernreactoren; dat zijn nog wel de meest kwetsbaren
onder ons!( ANP) - Japan laat kinderen en zwangere vrouwen
terugkeren naar bepaalde gebieden in de buurt van de Fukushima
kerncentrale, zei de minister van Handel vrijdag, na een ‘verbetering’ van
de levensomstandigheden na de enorme aardbeving en tsunami in maart
afgelopen jaar.Scholen zijn gesloten in deze gebieden, gelegen binnen
de 20-30 km radius van Fukushima, waar ongeveer 60.000 mensen woonden voorafgaand aan het
stralingslek uit de kerncentrale.
“Hoewel evacuatie niet verplicht was voor de bewoners, ‘omdat de radioactiviteit binnen de perken was’,
hebben zo'n 30.000 mensen deze gebieden verlaten”, zei een woordvoerder van het Nucleaire en Industriële
Agentschap voor de veiligheid.
"We maken een goede stap op weg naar wederopbouw, en wederopbouw in gebieden die te lijden hebben
van de schade van de nucleaire ramp", vertelde minister van Handel Yukio Edano, die toezicht houdt op de
economische schade van 's werelds ergste nucleaire ramp in 25 jaar.
"Wij erkennen dat degenen, die geëvacueerd zijn uit deze zone, bezorgd zijn over de stralingsbesmetting en
infrastructuur", zei hij, hieraan toevoegend dat de overheid zal helpen bij het schoonmaken van deze
gebieden en het regelen van sociale infrastructuur, zoals scholen en ziekenhuizen.
Lokale overheden en vrijwilligers hebben er aan gewerkt om hoge niveaus van radioactiviteit te verminderen
in deze gebieden, zoals het verwijderen van radioactieve teelaarde, maar er bestaan nog steeds zorgen
onder de bewoners over de lange-termijn effecten op de gezondheid.
Ongeveer 80.000 mensen werden gedwongen te evacueren uit de straal van 20 km no-go zone rondom de
centrale. Een andere 10.000 waren een andere zone in nabijgelegen steden ontvlucht, waar de niveaus van
radioactiviteit hoog waren.
Deskundigen hebben gezegd dat opruimprojecten tientallen miljarden dollars kunnen kosten, terwijl Japan
tevens op zoek moet gaan naar opslag, vanwege de enorme hoeveelheden nucleair afval waarover ze
beschikt, als gevolg van sanering inspanningen.
(Alaska) 130 Confirmed Seal Deaths Could Be Cause By Fukishima Radiation
Youtube.com/watch?v=p-LgE1CYqIo&feature=uploademailShocking Report 14,000 Infant deaths and
Elderly In U.S From Fukushima Radiation
Youtube.com/watch?v=0On86oPr_7o&feature=uploademailPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en
Eindtijd.goedbegin.nl
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Een nieuwe mondiale economische herstructurering – Nieuwe Wereldmunt in 2012
De zilveren edelmetaal munt met de NWO-piramide en het ‘Alziend
oog’ aan de voorkant, de tien NWO wereldregio's op de
achterzijde. A New Global Economic Restructuring
(LINK)Gepubliceerd op 1 jan 2012 door bblcsedona
Gelieve te verspreiden! Voel je vrij om deze video in te sluiten,
Digg, Tweet en Facebook. James Martinez leest een verklaring
van de vertegenwoordigers van een nieuwe wereldmunt, die
wordt aangekondigd en langzaam geïntegreerd in ons
bewustzijn als een manier om de tirannie van de huidige banksystemen te beëindigen. Conscious
Media Network is benaderd door een vertegenwoordiger van de wereldwijde leiders en financiers van 130
landen om een verklaring uit te zenden over een nieuwe globale economische herstructurering, die zal
opkomen in 2012.
De verklaring zal worden gegeven via een video-opname interview met een leek namens het
samenwerkingsverband, dat de afgelopen 8 jaar achter de schermen heeft gewerkt aangaande het probleem
van de niet-duurzame mondiale economie. De groep die deze verklaring afgeeft, heeft verklaard - in
reactie op de samenzwering kwesties - dat "de gebruikelijke verdachten niet de verdachten zijn" en dat
de mondiale Elite ook begrijpt dat het ongedekte, digitale geldsysteem mislukt is volgens ons allemaal, zijzelf
inbegrepen.Dat betekent dat mensen, die aan de duistere kant staan, die positie nu hebben overstegen en
zich realiseren: “We kunnen dat niet meer doen”. Het is als in de Star War film, ze zijn naar de andere kant
gegaan. En veel mensen hebben dat nu gedaan…Deze aankondiging is om de invoering van een Nieuwe
Mondiale Economische Constructie te dienen, dat in 2012 ten tonele zal komen. Zij die betrokken zijn bij
dit plan noemen het de 'grootste humanitaire inspanning’ in de moderne geschiedenis. Het zal voor ieder van
ons in de loop van de tijd vastgesteld worden of dit een waarheidsgetrouwe verklaring is.CMN is een
neutrale partij voor deze uitzending en in wat het beweert, aangezien het economische consortium op dit
moment niet wenst om dit nieuws via de mainstream media door te laten breken. Besteed er serieuze
aandacht aan, omdat het een nieuwe manier van handel op de planeet zal worden, die effect op ons heeft in
de toekomst. Het zal door middel van ons begrip en onze aanvaarding zijn, dat dit zal gaan gebeuren.Een
deel van dit plan bevat een ontbinding van schulden op een weloverwogen en geplande wijze. Het plan
zelf is ons wereldbeeld, onze zienswijze verbrijzelen, en in deze video-opname verklaring wordt hier
slechts op gezinspeeld.
Er zullen er dit jaar meer volgen.
Lees hieronder de aankondiging (gedeeltelijk vertaald):
Noch de banken noch de overheid (of de mainstream academici, wat dat betreft) berekenden het
economisch realistisch vermogen om te betalen - dat wil zeggen, om te betalen zonder inkrimping van de
economie. Door hun media en denktanks hebben ze de bevolking ervan overtuigd, dat dé manier om het
snelst rijk te worden, is om geld te lenen om zodoende onroerend goed, aandelen en obligaties, stijgend in
prijs, te kopen - wordt opgeblazen door het bank krediet - en de progressieve belasting van rijkdom van de
vorige eeuw om te zetten.
Om het maar botweg te noemen, het resultaat is een junk economie geworden. Haar doel is het uitschakelen
van de openbare checks en balansen, het verschuiven van de macht in handen van de grote banken,
bewerend dat dit efficiënter is dan de publieke regelgeving. Overheid planning en de belasting worden er van
beschuldigd "de weg naar slavernij" te zijn, alsof "vrije markten" gecontroleerd door bankiers, ruimte gevend
om roekeloos te handelen, niet is gepland door speciale belangen op een oligarchische, niet democratisch
wijze. Regeringen wordt verteld om landen die schulden hebben gemaakt, te versterken met bailouts die de
rijkste laag van de bevolking ten goede komen, en door dit te schuiven op de belastingbetaler.Het niet
rekeninghouden met de wensen van de kiezers brengt de daaruit voortvloeiende nationale schulden op
wankele grond, staatskundig en zelfs legaal. Schulden opgelegd door goedkeuring, door de overheid of
buitenlandse financiële instellingen in het zicht van sterke populaire oppositie kan zo onbeduidend zijn als
die van de Habsburgers en andere despoten in vroegere tijden. Bij gebrek aan populaire validatie, kunnen
ze sterven samen met het regime dat hen contracteerde. Nieuwe regeringen kunnen democratisch handelen
om de bancaire en financiële sector ondergeschikt te maken om de economie te dienen, niet andersom.
Volumineuze berichten in de media van het aanhoudende wereldwijde economische bloedbad kunnen leiden
tot het standpunt, te stellen dat onze wereld niet de fundamenten van de economie begrijpen welke oude
wereldleiders zoals Hammurabi, de Egyptische Farao's, en zelfs Romeinse keizers wel heel goed wisten.
De waarheid is simpelweg dat de op schuld gebaseerde economieën - geld als schuld met al zijn intrinsieke
ongelijkheid en eeuwige armoede is voorbestemd om te worden vernietigd. Oude despoten waren
allesbehalve filantropen. Net als alle andere despoten in de geschiedenis werden ze gedreven door
eigenbelang. Maar hebben ze op z’n minst erkend dat een eerlijk economisch systeem in ieders belang is?
Gezien onze moeilijke economische omstandigheden is het vergeeflijk dat wij kleine mensen wanhopen en
met de handen in het haar zitten. De heersende opvatting van de kleine mensen is dat we machteloos zijn
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om grote veranderingen teweeg te brengen.Het is niet zo dat wereldleiders of financiële leiders en
economen, te veel om op te noemen, de ineenstorting van het huidige financiële systeem niet hebben
opgemerkt.
In dit verband wordt verwezen naar het commentaar van Sir Mervyn King, gouverneur van de Bank of
England, en de opmerkingen van Stephen Green als HSBC voorzitter, en de opmerkingen van de paus, en
de zeer recente opmerkingen van president Barack Obama en vele, vele anderen. Al deze standpunten zijn
dan wel afkomstig uit het unieke perspectief van elk individu, maar er loopt een rode draad.Dus de gedachte
is dat, hoewel vrije markt kapitalisme het slechtste systeem is, ook iets anders niet werkt. Het socialisme, het
kapitalisme, het communisme, allemaal mislukken ze. Er zijn dus geloofwaardige "ismen". Churchills
opmerkingen zouden door ons allemaal moeten worden erkend.
Dus wat kunnen we doen? Kunnen we alleen maar meer schuld creëren, en de val versnellen? Zijn wij allen
- regeringen, kleine individuen en instellingen, machteloos?
De oplossing is het creëren van een nieuw financieel systeem, dat voorzien is van de meest
krachtige economische instrumenten die de wereld ooit heeft gekend.
Het is niet een "isme". Het is handel, gericht op het creëren van schaalbare welvaart voor het grootste aantal
mensen binnen een duurzame, door activa gedekte “opborrelende" wereldeconomie.
Het is een instelling voor het verstrekken van welwillendheid voor de hele mensheid, ongeacht kleur,
wereldvisie of plaats op aarde.
Dit alles zonder het creëren van schuld en zonder dat de belangen van anderen worden geschaad, maakt
niet uit of ze groot zijn of klein.
Hoewel het vandaag de dag alleen bekend is bij een handjevol mensen over de hele wereld, bestaat het
desondanks binnen een machtig en krachtig nieuw systeem dat is gecreëerd en beheerd door kleine
mensen.
Het is reeds begonnen met weinig mensen. Weinig mensen zijn de sterkste kracht op aarde…
Dit zijn zeer interessante ontwikkelingen, waar je de bijbel eenvoudig naast kunt leggen!
Maar hoe misleidend zijn deze zogenaamde mooie uitspraken aangaande ‘DE OPLOSSING’: een nieuwe
wereldmunt, uitgebracht door een nieuwe wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde (NWO).Dit zou volgens
de tussenpersoon – zelf blijven ze achter de schermen!- ‘nieuwe hoop’ geven, en een ‘medicijn zijn voor
onze planeet’ zijn.
Het is zo misleidend, omdat precies dezelfde mensen, die achter het huidige financiële en politieke systeem
de touwtjes in handen hebben, straks nog steeds de macht zullen hebben wanneer ze spoedig de NWO
gaan opvoeren. Ook al liegen ze ons voor dat ze van de ‘duistere kant naar de andere kant’ zijn gestapt, en
dat WIJ het systeem nu zullen gaan runnen. Dit betekent juist GEEN grote bevrijding voor het hele
menselijke ras!! Dit is het begin van de NWO; mensen zullen moeten gaan kijken met andere ogen (en
oren), aldus de contactpersoon. Er is GEEN licht aan het eind van de tunnel van de NWO. Satan is een
leugenaar vanaf het begin. De volgende level zou Human.02 zijn!? En ga je ascenderen (opstijgen) of niet, is
hun vraag…
Zoals je ziet, is dit jaar 2012 het begin.
Deze oplossing zal echter blijken regelrechte tirannie te zijn, die de vrijheid van iedere burger op aarde
volkomen zal ontnemen, of je dat nu wilt of niet.
Binnen enkele weken zal een grotere hoeveelheid
details volgen, wordt er beloofd. Let op: dit gaat niet
alleen over economie! Hierdoor gaat alles voor ALTIJD
veranderen.He is coming very soon!Zie ook:
Biochip666.blogspot.com/p/chip-in-2013
Bron:Beforeitsnews.com - Cmn.tv/news/new-worldcurrency
Abovetopsecret.comVertaald: MarionPosted:
Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Iran helemaal omsingeld door Amerikanen!
januari 03, 2012 By: silviavideler
Ook zonder vliegdekschip in de straat van Hormoez
heeft de VS Iran omsingeld. In bijna alle buurlanden
zitten ze, kijk maar. dinsdag 3 januari 2012
Lichtrood gekleurde Landen: Die Landen WAAR de
Amerikanen bases Hebben.
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Boek van Henoch – kinderen van de gevallen engelen
Book of Enoch/The Nephilim - Children Of The Fallen Angels (Link)
Geüpload door adrinilinjunky op 21 dec 2011
BOEK VAN HENOCH Engelse link: Reluctant-messenger.com/1enoch01-60.htm
Nederlandse link: Members.multimania.nl/pineutbckps/Pdf/Henoch.pdf
“Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en
hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij
namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de
mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen
waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen,
en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen (Nephilim) uit de voortijd, mannen van naam.” (Gen. 6:14)
Vertaald fragment
Er is een verborgen boek, dat gevallen engelen, bloeddorstige reuzen en een waarschuwing voor de hele
mensheid omvat…. het boek Henoch. Het is een aloud geschrift, gevuld met goddelijke geheimen, dromen
en visioenen. Het boek van Henoch is genoemd naar de man, van wie de bijbel zegt dat deze man
‘wandelde met God’. Hij is de enige man, over wie geschreven werd dat ‘Hij niet meer was, want God had
hem opgenomen’. Dat is heel opmerkelijk, want er wordt slechts in één zin, in Genesis, over Henoch
gesproken.Boek van Henoch: het enorme manuscript bestaat uit 5 delen, welke 108 hoofdstukken omvatten.
Voor de vroege christenen was het boek heilig, desondanks is het verbannen van de christelijke bijbel.Het
boek van Henoch begint met een waarschuwing aan de gehele mensheid, dat een goddelijk oordeel zal
plaatsvinden. God vertelt Henoch dat de aarde verwoest zal worden door een vloed (de zondvloed, de ark
van Noach). God geeft hierbij de schuld aan de oorspronkelijke zonen van God, de gevallen engelen, die
seks hadden met de dochters van mensen. Hier kwamen de Nephilim, de reuzen, uit voort, wat het
menselijke ras verontreinigde. Deze gevallen geestelijke wezens leerden de mens ook oorlogswapens
maken…Het boek van Henoch was een van de meest populaire boeken onder de christenen uit de oudheid.
Het boek Openbaring, het laatste boek in de bijbel, spreekt ook over de eindtijd, maar men vond het boek
van Henoch toch een beetje te vreemd, te verdacht, te creatief misschien voor de traditie. Het boek werd
dan ook verwijderd.
e
Echter in de 18 eeuw werden oude manuscripten van het boek teruggevonden.De Nephilim waren dus
enorm en niet-menselijke hybriden, het nageslacht van zeer boze geestelijke wezen (demonen), en de
belangrijkste reden dat God destijds de zondvloed zond.Satan (dé gevallen engel) wist van de profetie, dat
er iemand zou komen om hem te verslaan: hij wist dat de Messias een mens zou zijn. De Nephilim nu waren
een poging om de hele mensheid te infiltreren, zodat de messias geen volbloed mens kon zijn. En wanneer
ook Noach en zijn familie konden worden misleid, dan was dit plan gelukt. Maar het plan mislukte. Noach
bouwde in opdracht van God de ark…
Genesis 6, vers 4 vertelt ons dat er na de zondvloed weer Nephilim waren op de aarde. Vervolgens werd
Joshua verteld om ze uit te roeien... en dat had een reden.
Bedankt voor het kijken!
Waarom ontbreekt het boek van Henoch in de bijbel?
Het boek van Henoch is blijkbaar geschreven tijdens de eerste eeuw voor Christus. Het bevat 108
hoofdstukken, verdeeld in 5 secties.
De inleidende hoofdstukken, 1-5, geven een korte introductie over Henoch en spreken over belangrijke
thema's als beloningen, oordeel, het einde van de wereld zoals we die nu kennen, en definitief oordeel.Boek
1 omvat hoofdstuk 6-36 en gaat in de eerste plaats over engelen, de Boom des Levens, Jeruzalem en het
universum.Boek 2 bevat hoofdstuk 37-71 en handelt over de Ene God de Vader, de Zoon van God of de
Messias, de opstanding, de zondvloed, Noach, het toekomstig oordeel en het paradijs.Boek 3 (hoofdstuk 7282) behandelt de sterren, de Maan, astronomie, het heelal en Henoch’s missie.Boek 4 (hoofdstuk 83-90)
presenteert voorspellingen over de zondvloed, een historische schets, de toekomst van Israël en het
Messiaanse Koninkrijk.Boek 5 (hoofdstuk 91-105) richt zich op een verscheidenheid aan onderwerpen, en
de afsluitende hoofdstukken 106-108 beëindigen het boek.Hoewel het boek fascinerend is om te lezen, is
het belangrijk op te merken dat het boek niet de Schrift is. Dat wil zeggen, het boek is niet geïnspireerd door
God. Het boek van Henoch is nooit door Jezus of een van de nieuwtestamentische schrijvers genoemd als
Schrift, en het boek werd door de apostelen niet opgenomen in het Nieuwe Testament.Conclusie: Het
antwoord op de vraag hierboven is dat Jezus en de apostelen het boek nooit noemden in de bijbel.
Desondanks blijft het wel zeer interessant om te lezen!

Nieuwsbrief nr. 143 – 9 januari 2012 - pag. 74

Hongarije glijdt af naar een dictatuur, zoveel is al duidelijk, de rest staat in de startblokken
januari 03, 2012 Bron: RD
Zo gaat dat dus in de EU. Wanneer zijn wij aan de beurt? Tienduizenden Hongaren betogen tegen
grondwet Betogende Hongaren. BOEDAPEST (ANP/DPA/AFP) – Tienduizenden Hongaren zijn
maandagavond in Boedapest de straat opgegaan om te betogen tegen de nieuwe grondwet. Die
bedreigt volgens critici de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De
betogers riepen slogans tegen de regering van premier Viktor Orbán die de nieuwe constitutie had gewild.
Zij hielden teksten als „Orbán dictatuur!” omhoog, terwijl hoogwaardigheidsbekleders arriveerden voor een
galaceremonie voor de nieuwe grondwet in de opera. Ook de Europese Unie en mensenrechtenorganisatie
Amnesty Internatonal hebben de nieuwe grondwet bekritiseerd.
Hongarije glijdt met nieuwe grondwet af richting dictatuur Trouw, Runa Hellinga −30/12/ 11 , 20:34
Betoging tegen de Hongaarse premier Viktor Orban op 23 december dit jaar .© ap De nieuwe grondwet die
Hongarije op 1 januari invoert, is volgens premier Viktor Orbán een belangrijke stap op weg naar een
definitieve afrekening met het communisme. Critici zien de wet echter eerder als een belangrijke stap
richting een nieuw autoritair bewind. En de beelden van 27 oppositieparlementariërs en activisten die de
dag voor Kerstmis werden gearresteerd omdat ze protesteerden tegen de wijze waarop wetten er in het
parlement zonder discussie doorheen worden gejaagd, bevestigen het beeld van een bewind dat het met de
democratie niet zo nauw neemt. De arrestaties waren slechts één incident in een roerige week, waarin
vooral de persvrijheid te lijden had. In het begin van de week kreeg Klubrádio, het enige oppositionele
radiostation, te horen dat het haar frequentie verliest aan een muziekzender, een beslissing die ook de
regeringsgezinde politieke commentator Ferenc Kumin onbegrijpelijk noemt. Daarna werd Index, de grootste
onafhankelijke nieuwssite van Hongarije, de toegang tot het parlement ontzegd. Twee verslaggevers
hadden in het parlementsgebouw een satirisch filmpje opgenomen en daarmee 'minachting voor de
volksvertegenwoordiging' getoond. Vervolgens ontsloeg de staatstelevisie twee verslaggevers die een
hongerstaking hielden. Ze uitten daarmee hun boosheid over het wegvegen door de staatstelevisie van het
gezicht van een kritisch voormalig hoofd van de Hongaarse Hoge Raad – alsof het om een misdadiger ging.
Ironisch genoeg was het wegretoucheren van politieke tegenstanders normaal in de jaren van het
communisme, waarmee Orbán zegt te willen afrekenen. Niet alleen media staan onder druk. De Europese
Unie maakt zich veel zorgen over een wet die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van de Nationale
Bank. De wet geeft de regering de vrijheid de reserves te gebruiken voor het dichten van gaten in de
begroting. Ook protesteert de EU tegen een bepaling in de nieuwe grondwet dat belastingwetgeving alleen
nog met tweederde meerderheid veranderd kan worden. Dat is volgens critici een teken dat de nieuwe
grondwet als doel heeft om het beleid van de huidige regering voor vele jaren vast te leggen. Na vragen van
de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barosso zei Orbán dat het om belangrijke pijlers van
de grondwet gaat. De stemming daarover uitstellen is uitgesloten. “De nieuwe grondwet beoogt niet meer
en niet minder dan de totale ideologische en spirituele hervorming van Hongarije”, stelt Milós Tallián,
commentator bij het weekblad HVG en bij het conservatieve politieke weblog Mandiner. Het Hongarije dat
Orbán voor ogen staat, is volgens hem een soort mengsel van Poolse vroomheid, Oosterse ijver, Russische
autoritaire willekeur en de natuurgebondenheid van traditionele agrarische samenlevingen. Volgens Tallián
is de nieuwe grondwet op vele punten in conflict met Europese regels. De regering lijkt totaal niet genegen
zich de binnen- en buitenlandse kritiek aan te trekken. Integendeel. Orbán spreekt geregeld over bewuste
internationale financiële aanvallen op Hongarije. De conservatieve commentator Gábor Török beschuldigt
Brussel er min of meer van Hongarije in een bankroet te willen storten om Orbán af te kunnen zetten. Maar
dat zal niet lukken, aldus Fidesz-fractievoorzitter János Lázár: “Er mag nu onrust zijn, al kan ik niet zeggen
of die intern is of van buitenaf komt, maar één ding is zeker: Viktor Orbán blijft minstens tot 2014 premier.”

Reuzenrots Alpen neergestort
Bergell - Een gigantische rots van vier miljoen kubieke meter is vorige week in
de Zwitserse Alpen afgebroken en neergestort in het onderliggende dal. De
massa komt overeen met zo'n 4.000 eengezinswoningen. De kracht van de
lawine was zo groot, dat het geluid kilometers verderop werd gehoord.
Niemand is gewond geraakt omdat het gebied onbewoond is, meldt de
Zwitserse televisie. De rotsstukken liggen opgestapeld in torens van zo'n
dertig meter hoog.Een lawine van deze omvang is al tientallen jaren niet meer voorgekomen. Op de foto,
gemaakt door het Zwitserse bedrijf Heli Berina, is te zien dat de Piz Cengalo een groot stuk mist…
Bron: Telegraaf.nl en Poleshift.ning.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Parasiet verandert miljoenen bijen in zombies
Miljoenen honingbijen, die al geteisterd worden door dodelijke virussen en
schimmels, sterven nu ook nog eens door een parasiet die het op hen heeft
voorzien. Dat schrijft AD.nl. Biologen in het Amerikaanse San Francisco
ontdekten dat het kleine vliegje zich nestelt in het bijenlichaam, waardoor de
insecten ander gedrag gaan vertonen. Zo verlaten ze hun korf en lopen rond
als zombies. Kort daarna vallen ze dood neer.
Apocephalus Borealis, de dodelijke boosdoener.
De ontdekking van de parasiet verklaart mede waarom hele bijenpopulaties
sterven. De dodelijke Apocephalus Borealis werd aangetroffen in driekwart
van de 31 bijenkorven die door wetenschappers onderzocht werden. Dat
schrijft MercuryNews.com op zijn website.
Horrorfilm
De parasiet legt zijn eitjes in de buik van de bij en vreet die dan langzaam van
binnenuit op. De geïnfecteerde bijen worden volkomen gek. Ze verlaten hun
korf en vliegen de brandende zon in. Vervolgens lopen ze rondjes over de
grond en lijken alle gevoel voor richting te hebben verloren. Sommige
beestjes kunnen niet meer op hun benen staan. "Het deed denken aan zombies in een horrorfilm", legt
professor John Hafernik van de California Academy of Sciences uit.
Grote zorg voor agrarische gemeenschap
De ontdekking van de parasiet draagt bij aan de verklaring van wat Colony Collapse Disorder (CCD)
genoemd wordt. Dat staat voor het fenomeen dat honingbijen steeds minder functioneren, hun
lichaamsfuncties verliezen en uiteindelijk instorten en sterven, wat een grote zorg is voor de agrarische
gemeenschap die afhankelijk is van de kleine bestuivers.Stukje van de puzzel
Wetenschappers onderzoeken al jaren de oorzaken van de verontrustende massale bijensterfte wereldwijd.
Naast schimmels en dodelijke virussen, kan nu ook deze parasiet als boosdoener worden aangewezen. "Het
is een stukje van de puzzel, maar we weten nog altijd niet hoe die puzzel er eigenlijk moet uitzien", laten de
onderzoekers weten. (AD/adha, 04/01/12
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Bedreigde-Dieren/article/detail/1372922/2012/01/04/Parasiet-verandertmiljoenen-bijen-in-zombies.dhtml

Burgermars : SAMEN voor vrijheid vaccinatie en informatie
Wij zijn de ouders van Stacy, in oktober 2011 overleden één week na haar
eerste vaccinaties en organiseren dit wereldwijde evenement ter
nagedachtenis aan Stacy en alle andere vaccinatieslachtoffertjes. Wij
roepen alle burgers van alle landen op om aan deze mars mee te doen in
hun eigen gemeente en omgeving; alles zal moeten veranderen ! Denk
hierbij ook aan het inlichten van de pers en slachtoffers of ouders van
slachtoffers die bereid zijn te getuigen. En zorg voor spandoeken,
VRIJHEID VAN VACCINATIE EN INFORMATIE; wij geven jullie ook toestemming de foto van de tweeling
Stacy en Lesly te gebruiken.
Klinische testen van bepaalde vaccins hebben de laatste jaren de dood tot gevolg gehad van 14 babies in
Argentinië, een tiental in India, en nog veel meer wereldwijd. Volgens de Washington Post van 4 januari jl,
vielen deze overleden 14 babietjes in Argentinië in de “placebogroep”, maar als het waar is, wordt dit
tegengesproken door a+b en zijn de placebo’s vervalst, op zich ook toxisch en werd er met de evaluatieveiligheidsrapporten van deze vaccins geknoeid en zijn onze kinderen dus PROEFKONIJNEN !
Oproep aan allen om zich bij ons aan te sluiten op vrijdag 20 januari 2012.
Plaats en uur : nog te bepalen en te organiseren met zich betrokken voelende personen en plaatselijke
verenigingen.
Initiatieven : verder aan te vullen door plaatselijke organisators :
* 1060 Brussel, 20 januari 11.30 – 14.30 : Zuidstation – Fonsnylaan – Victor Horta Plein
Link evenement Facebook om je bij deze mars aan te sluiten:www.facebook.com/events/246380045433232/
Wij danken jullie uit de grond van ons hart !
Raphaël Sirjacobs en Béatrice Dupont, ouders van Stacy en Lesly
Contact : 0032/71438177 ; 0032/492983902 ; 0032/498610088
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‘Vaccin baarmoederhalskanker helpt niet’
Canadese wetenschappers betwisten het nut en de veiligheid van het vaccineren van jonge meisjes tegen
baarmoederhalskanker. Onterecht, zeggen experts.
Het HPV-virus kan bij vrouwen baarmoederhalskanker veroorzaken, maar jonge meisjes vóór hun eerste
seksuele contact inenten met het vaccin tegen dat virus, verlaagt dat risico met 70procent. Daarom biedt de
Vlaamse overheid meisjes in het eerste middelbaar het vaccin tegen baarmoederhalskanker gratis aan. Iets
waar vorig schooljaar meer dan vier op de vijf Vlaamse meisjes op ingingen. Goed voor een jaarlijkse kost
van zo’n 2 miljoen euro.
Geld in het water, vinden twee Canadese wetenschappers van de universiteit van British Columbia. In het
tijdschrift Annals of Medicine buigen ze zich over het HPV-vaccin. Volgens hen is nog niet voldoende
bewezen dat het HPV-vaccin baarmoederhalskanker effectief voorkomt. En zolang dat zo is, moet je ‘héél
zeker zijn dat het op lange termijn geen nadelige effecten heeft voor je het aan miljoenen gezonde vrouwen
geeft’, zeggen ze.
Die neveneffecten -volgens hen: mogelijk verlamming, autoimmuunziekten, tromboses en zelfs de dood- zijn
nog niet voldoende onderzocht, vinden ze. Daarom moeten artsen hun patiënten ‘meer objectieve informatie
geven’ en moeten overheden de focus op ‘screenings met uitstrijkjes vergroten’.
De criticasters hebben mogelijk niet helemaal ongelijk, zegt gynaecologieprofessor Marleen Temmerman.
‘Het is inderdaad nog te vroeg om te weten of het vaccin meisjes hun hele leven zal beschermen en in welke
mate. En baarmoederhalskanker kan inderdaad ook door regelmatige screenings opgespoord worden’,
vertelt ze.
Te vroeg
Maar dat betekent niet dat het vaccin nutteloos is. ‘We weten dat je na vaccinatie in elk geval enkele jaren
antilichamen vormt die beschermen tegen het virus. En het is wel bewezen dat het een voorstadium van
baarmoederhalskanker voorkomt. Bovendien zijn de zogenaamde bijwerkingen verre van bewezen!’
Is het dan zo onnozel om aan te nemen dat het ook tegen de kanker zelf zal werken, vraagt viroloog Marc
Van Ranst zich af. Hij is voorzitter van de werkgroep vaccinaties binnen de Hoge Gezondheidsraad, die de
Vlaamse overheid adviseert over het vaccin. ‘Een kanker heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. We kunnen
dus pas binnen twintig jaar bewijzen dat het aantal doden inderdaad daalt door het vaccin. Daarop wachten
om het te geven, zou middeleeuws zijn. Dat het vaccin zo goed de voorlopers van kanker terugdringt, is
reden genoeg om de overheid geen nieuw advies te geven.’
Anti-vaccinatielobby
Er zijn ook verschillende, grondige studies gebeurd die geen gevaarlijke neveneffecten hebben aangetoond.
‘Deze Canadezen zijn goede bekenden van de anti-vaccinatielobby. Ze spreken op menig congres, zijn geen
experts in baarmoederhalskanker en steunden eerder al het controversiële idee dat vaccins autisme kunnen
veroorzaken. We weten vanwaar de aanval komt’, aldus Van Ranst.
Ook voor Temmerman zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat we met het vaccin op de goede weg
zijn. ‘Maar tot we finale zekerheid hebben, moeten we wel blijven inzetten op screening van vrouwen en op
de wetenschappelijke opvolging over zowel het effect van het vaccin als over de bijwerkingen.’
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=7D3KES7B
Controverse over vaccin baarmoederhalskanker laait op
Experts zien geen reden om vaccinatiebeleid om te gooien
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=MQ3KELVK&word=hpv

Rekeningnummers worden twee keer zo lang
Op 1 februari 2014 worden de rekeningnummers in Nederland
langer. We gaan dan namelijk volledig over op SEPA, het
gezamenlijk betalingssysteem met de andere eurolanden.DNB
heeft bevestigd dat de overgang op 1 februari 2014 zal
plaatsvinden. Op dit moment bestaat van alle Nederlandse
bankrekening- en gironummers al een Europese variant, het
Europees IBAN-nummer.
De Nederlandse IBAN-nummers hebben 18 tekens, in plaats van 9
of 7 cijfers zoals de oude Nederlandse nummers. Ze worden omgezet in het kader van de Single European
Payments Area. Op 1 februari zullen de IBAN-nummers de Nederlandse nummers volledig vervangen.
Bekijk wat jouw IBAN-nummer is - De overgang naar de SEPA verloopt geleidelijk. Zo konden we vanaf
november 2009 al langer de tijd nemen om een automatische incasso terug te boeken. Ook het nieuwe
pinnen valt onder de SEPA. Wat betekent SEPA verder voor mij?
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'Instorting dollar en beurzen op zwarte vrijdag 13 april 2012'
'Financiële zeepbel China 100 x groter dan in VS - 'Pact Rusland en China om VS ten val te brengen'
'In China is de Grote Depressie al begonnen,' getuige de snel
oplopende inflatie, 200 miljoen werklozen en een financiële
vastgoedzeepbel die 100 x groter is dan in de Verenigde Staten.
Volgens de Amerikaanse beleggingsexpert Michael Lombardi, die al
25 jaar in het vak zit en met zijn adviezen meer dan één miljoen
klanten in 141 landen bedient, stevent de wereld in ijzingwekkend
tempo op de financiële afgrond af. 'Alles wat u dierbaar is, uw manier
van leven, zou op 13 april 2012 wel eens kunnen stoppen en onder
uw voeten kunnen worden weggeslagen. Waarom ik daar zo zeker
van ben? Omdat er geheime vergaderingen worden belegd,
strategische allianties worden gevormd en een groot land in alle stilte aan het instorten is, met alle gevolgen
die nu gevoeld zullen worden,' aldus de financiële specialist.
Lombardi waarschuwde in het verleden meestal vele maanden van te voren voor de huizenmarktzeepbel, de
recessie in 2007, de kredietcrisis in 2008 en ook de forse daling op de financiële markten afgelopen zomer.
'Dit is echter mijn grootste voorspelling ooit. Maar wees gewaarschuwd: het is een zeer controversiële.'
China centrum gigacrisis
Europa verkeert in een financiële crisis, met de Amerikaanse economie en financiën gaat het al niet veel
beter en het ene na het andere Arabische land valt ten prooi aan onrust, opstanden of een revolutie. Slechts
weinigen beseffen echter dat er nóg een crisis is, en wel in Azië. Deze crisis stelt de crises in Europa en
Amerika volkomen in de schaduw en zal een enorme impact hebben op de hele wereld. Op 13 april 2012 zal
deze crisis tot een uitbarsting komen, en zo niet, dan hooguit enkele maanden later.
Het centrum van deze gigantische crisis is China. Aan de buitenkant is het land de motor van de
wereldeconomie geworden. 'Maar laat u niet misleiden door dat rooskleurige plaatje,' schrijft Lombardi. 'Want
binnen de Chinese grenzen is de Grote Depressie al begonnen!' Zo werden er het afgelopen jaar 2087
fabrieken in China gesloten, waarvan 762 cementfabrieken, 279 papierfabrieken, 175 staalfabrieken, 192
kolenfabrieken en talloze aluminiumfabrieken. Volgens een bericht van de Chinese nationale radio was de
oorzaak van de sluitingen, die 23 miljoen arbeiders werkloos maakten, de inzakkende vraag van de wereld
naar Chinese producten.
200 miljoen werklozen
De werkelijke situatie is echter veel ernstiger dan officieel wordt toegegeven. Dat komt omdat honderden
miljoenen arbeiders die naar de steden zijn getrokken niet officieel zijn geregistreerd. Het echte
werkloosheidspercentage in China is dan ook 22%. Met andere woorden: zo'n 200 miljoen Chinezen -het
equivalent van zo'n 60% van de bevolking van heel Europa- zitten zonder werk. Het gevolg is dat er in China
jaarlijks tienduizenden rellen ontstaan die soms dagenlang doorgaan. In 2005, het laatste jaar dat het
officieel werd bijgehouden, waren er 87.000 rellen! Dat betekent dat er iedere dag meer rellen in China
plaatsvinden dan we het hele afgelopen jaar in Europa hebben gezien.
Censuur verhult werkelijkheid
China staat op de rand van een economische instorting zonder weerga. Dat we daar op het nieuws niets
over horen komt omdat er in China geen persvrijheid bestaat en de communistische overheid alle
nieuwsgaring streng controleert en censureert. De economie van het land is inmiddels te vergelijken met die
van de VS in 2007, pal vóór het uitbreken van de economische crisis. Al eerder berichtten we dat er in China
een onvoorstelbaar grote hypotheken- en vastgoedzeepbel is ontstaan, die net als in 2008 in Amerika zal
gaan ontploffen.
Chinese zeepbel 100 x groter dan Amerikaanse
Iedereen heeft inmiddels wel gehoord of gelezen over de talloze spooksteden in China. Recent besteedden
we aandacht aan de South China Mall, het in 2005 gebouwde grootste winkelcentrum ter wereld, compleet
met Las Vegas- en Disneyworld achtige themaparken. Het winkelcentrum is na ruim 6 jaar echter vrijwel
uitgestorven. Meer dan 1000 winkelruimten zijn nog altijd onbezet.
Het in Singapore gebaseerde Economy Watch publiceerde cijfers waaruit blijkt dat de South China Mall
symptomatisch is voor heel China. In zo'n 64,5 miljoen nieuw gebouwde Chinese appartementen zijn de
elektriciteitsmeters niet aangezet omdat er niemand in woont. Ter vergelijk: bij de instorting van de
huizenmarkt in Amerika waren 600.000 woningen betrokken. In China zijn dat er ruim 100 x zoveel,
waarmee dit met afstand de grootste financiële zeepbel is die de wereld ooit gekend heeft.
Leven voor Chinezen snel onbetaalbaar
Daarnaast is er nog een enorm probleem waar China mee kampt: sterk oplopende inflatie, iets wat de VS tot
nu toe heeft weten te voorkomen. Volgens de Canadese krant The Globe en Mail zijn de Chinese
voedselprijzen met 10% per maand gestegen. Sommige voedingsmiddelen werden in slechts een half jaar
tijd twee keer zo duur. Ook zaken zoals kleding en schoeisel werden in 2011 zo'n 50% duurder.
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Dit kan maar één ding betekenen: binnen enkele maanden zal het levensonderhoud voor de gemiddelde
Chinees niet meer te betalen zijn, laat staan dat ze hun hypotheken nog kunnen aflossen. Veel Chinezen
geven daar Amerika de schuld van, omdat de VS teveel dollars zou bijdrukken en de Amerikanen door de
economische crisis minder Chinese producten zijn gaan kopen.
Volgens Lombardi is het enige dat China nog rest om over enkele maanden een enorme crash te voorkomen
het zo snel mogelijk doorsnijden van alle economische banden met de Verenigde Staten. En dat is volgens
hem precies wat China sinds het afgelopen jaar in het geheim aan het voorbereiden is.
Rusland en China bezegelen lot VS
De Westerse media besteedden er verbazingwekkend genoeg nauwelijks aandacht aan, maar in 2011
bezegelden China en Rusland, twee voormalige aartsvijanden, het toekomstige lot van hun landen en dat
van de Verenigde Staten. In St. Petersburg besloten de Russische premier Putin en zijn Chinese collega
Wen Jaibao om samen te werken en zich in economisch en financieel opzicht voorgoed van de VS af te
keren. De gevolgen van dit besluit zullen verwoestend zijn voor de toch al wankele Amerikaanse economie.
Bijna alles wat de Amerikanen de afgelopen jaren hebben gekocht kwam uit China. Ze betaalden de
Chinezen met dollars, waardoor deze nu de lieve som van $ 2,45 biljoen hebben verzameld. Door het
uiteenvallen van de Amerikaanse economie en het massaal bijdrukken van geld door de Federal Reserve
worden deze dollars steeds minder waard, het afgelopen jaar al met $ 100 miljard. China lijkt daarom nu te
hebben besloten dat het af wil van zijn enorme dollarreserves.
Japan, Brazilië, Australië en Frankrijk doen mee
Niet alleen Rusland neemt deel aan dit geheime Chinese plan. Volgens de Britse krant The Independent
was er eerder al overleg geweest tussen de ministers van financiën en centrale bank directeuren van China,
Rusland, Japan, Brazilië en Frankrijk en bij andere gelegenheden ook met Australië en de OPEC landen. Al
deze landen zouden in het geheim hebben besloten om de Amerikaanse dollar zo spoedig mogelijk te
dumpen. De ChinaDaily onderstreepte dit door te koppen 'China en Rusland hebben besloten afstand te
nemen van de Amerikaanse dollar', nieuws dat door de International Business Times werd bevestigd.
Unie Rusland-China, ook militair
Bedenk daarbij dat de Council On Foreign Relations, waar we in december 2011 aandacht hebben besteed,
heeft geconstateerd dat Rusland en China nu een unie hebben gevormd -de Shanghai Cooperation Council
(SCO)- die in veel opzichten lijkt op de Europese Unie. De SCO stemt nu al zowel het buitenlandse beleid
als de economische en financiële agenda af en heeft ook al gezamenlijke militaire oefeningen uitgevoerd.
Natuurlijk houdt China de datum waarop de dollar wordt losgelaten angstvallig geheim. Lombardi denkt
echter dat China snel zal moeten handelen, want anders dreigt de eigen economie al in het voorjaar -of
hooguit enkele maanden later- compleet in te storten. Daarom heeft hij 13 april 2008 als richtdatum gesteld.
Nieuwe oliecrisis
De economische, financiële en beurscrash die onvermijdelijk volgt zal groter zijn dan in 2008 en een
desastreus effect hebben op de Verenigde Staten. De koers van de dollar zal in een vrije val terechtkomen,
waardoor het leven voor de Amerikanen in één klap vele malen duurder wordt. De OPEC zal veel meer
dollars voor de levering van olie vragen, waardoor er een nieuwe oliecrisis zal ontstaan.
Ook particulieren kunnen zich indekken
Lombardi schrijft dat ook particulieren die over een naar verhouding klein vermogen beschikken -zo'n $
5.000 a $ 10.000 zou al voldoende zijn- zich kunnen indekken tegen de komende financiële ineenstorting en
hier zelfs flink van kunnen profiteren. Dit kunnen zij doen door middel van het (laten) plaatsen van
zogenaamde hedge orders (iets wat overigens niet mogelijk is bij gewone aandelenmakelaars). Hedge
Funds werken ongeveer op dezelfde manier en weten op deze manier enorme winsten te maken als de
financiële markten dalen of crashen.
Crash hoe dan ook in 2012
De financiële specialist benadrukt dat hij weliswaar de overtuiging heeft dat 13 april 2012 een 'zwarte vrijdag'
voor de beurzen en de dollar zal worden, maar dat hij natuurlijk geen 100% zekere voorspelling kan geven.
De crash gaat volgens hem echter hoe dan ook komen, is het niet op 13 april dan op een andere dag, maar
niet later dan in het jaar 2012. (1)
Xander - (1) Lombard Digital
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Europa siddert en beeft voor nieuwe superstorm Andrea
Wat is er toch met de winter aan de hand? In plaats van winterse
temperaturen wordt een groot deel van Europa al weken en zelfs
maanden geteisterd door zware stormen.
Die van gisteren had orkaankracht en richtte vooral in GrootBrittannië grote schade aan. Met rukwinden tot 170 km/u begon
een waterval zelfs bergop te stromen. Er vielen ook twee doden te
betreuren. Morgen slaat een nieuwe superstorm met de kracht van
een orkaan toe: Andrea heeft het vooral op Duitsland gemunt, maar ook aan onze kust wordt alarm
geslagen. Bovendien dreigt in een groot deel van Europa wateroverlast. In de Alpelanden houden ze dan
weer de adem in voor een heuse sneeuwstorm. Over Het Kanaal zijn ze wel wat gewend qua zware
stormen, maar wat ze gisteren te verteren kregen, was zelfs daar heel ongewoon. Zeg nu zelf: een waterval
die door de wind omhoog geblazen wordt, zelden gezien. Omdat heel wat Britten terugkeerden uit
kerstvakantie, was er ook veel ellende op de weg. Een chauffeur kwam om toen een boom op zijn
bestelwagen viel en de storm kostte ook het leven van een man op een tanker die getroffen werd door een
reusachtige golf. Fietsers werden gewoon van hun fiets geblazen en zelfs vrachtwagens bleven niet
overeind. Op het eerste filmpje onder dit artikel is te zien hoe de wind ook een vuilniscontainer te pakken
kreeg. Erger dan Kyrill? Vooral in Duitsland zullen ze deze beelden bibberend aanschouwen, want morgen
liggen onze oosterburen in het oog van de storm. Experts vrezen dat orkaan Andrea even erg kan worden
als Kyrill, de orkaan die Duitsland vijf jaar geleden in complete chaos stortte. Ze zien schrikbarende
parallellen met die zware storm. Beide diepe depressies ontstonden bij Newfoundland en net als bij Kyrill zal
de kern van Andrea zich op het hoogtepunt van de storm tussen de zuidelijke punt van Noorwegen en
Denemarken bevinden. Ook de koers na de doortocht in Duitsland richting Baltische Zee is dezelfde.
Ook Alpen hebben prijs Ook de extreem lage druk (zo’n 960 hectopascal) is vergelijkbaar. In normale
omstandigheden bedraagt de luchtdruk 1013 hectopascal. Bovendien liggen de isobaren (lijnen van gelijke
druk) heel dicht bij elkaar. Na Duitsland krijgen ook de Alpenlanden de volle laag met heel wat sneeuw en
vooral op de bergtoppen orkaanwinden. Het zal er vanaf morgenvroeg mogelijk 36 uur aan een stuk (zwaar)
sneeuwen, wat ook daar onvermijdelijk veel ellende zal veroorzaken.
Wateroverlast Ook België zal niet gespaard blijven. Na middernacht en morgenochtend zal de superstorm
Andrea ons land teisteren. Aan de kust verwacht het KMI rukwinden tot zo’n 105 km/h. Daar heerst het
oranje alarmpeil, het op een na hoogste. In het noorden van het land is 100 km/u en in het centrum tot 95
km/u als piek mogelijk bij rukwinden. Bovendien zal er veel neerslag vallen: tot 25 mm regen tussen
middernacht en donderdagmiddag. Dat kan lokaal wateroverlast veroorzaken.
Lees meer: HLN

Arabisch fitnessbedrijf gebruikt foto Auschwitz bij promoten gewichtsverlies
De inmiddels verwijderde gewraakte advertentie met een foto van Auschwitz met
de begeleidende tekst 'Zeg maar dag tegen je calorieën'.Het in Dubai (Verenigde
Arabische Emiraten) gevestigde fitnessbedrijf The Circuit Factory heeft over de
hele wereld een storm van verontwaardiging losgemaakt door in een
advertentiecampagne voor zijn gewichtsverliesprogramma een foto van het Nazi
concentratiekamp Auschwitz te gebruiken.
De bekende foto met daarop de spoorlijn die eindigt bij de poort van Auschwitz,
waar zo'n 1,1 miljoen joden op gruwelijke wijze zijn vermoord, werd begeleid door
de tekst 'Kiss your calories goodbye' (Zeg maar dag tegen je calorieën). De smakeloze foto was één uit een
serie van 10 foto's die op Facebook werd geplaatst.Phil Parkinson, de oprichter van The Circuit Factory,
heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en de foto verwijderd. Ook twitterde hij dat de bedenker van de
advertentiecampagne niet meer werkzaam is bij zijn bedrijf.Internetters spraken schande van de advertentie.
'The Circuit Factory... heeft bij het proberen kwijt te raken van gewicht duidelijk ook zijn verstand verloren.
Sterf.' reageerde Alison Lehr. Alexander McNabb, hoofd van Spot On Public Relations in Dubai, verklaarde
dat het gebruik maken van genocide om een product aan de man te brengen 'ongelooflijk dwaas' is.Dwaas
op zijn minst, maar de aanstootgevende advertentie heeft wel resultaat gehad. Volgens Parkinson is er
plotseling overweldigend veel aandacht voor zijn fitness bedrijf, waardoor hij nu zelfs bang is dat hij niet
meer aan de vraag kan voldoen.De Anti-Defamation League aanvaardde Parkinsons excuus, maar sprak
wel zijn misnoegen over de campagne uit. 'We maken ons steeds meer zorgen over de onwetendheid en
denkwijze van een generatie die klaarblijkelijk zo weinig basiskennis heeft van de Holocaust, dat het
schijnbaar acceptabel is om deze verschrikkelijke tragedie te gebruiken om aandacht te krijgen voor een
manier om af te vallen.'
Xander - (1) NY Daily News
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Tekenen van Poolverschuiving die Nu plaatsvindt…
Geüpload door MaryGreeley op 4 jan 2012
Dit verslag is van begin 2011, dus wie weet hoe snel de magnetische pool NU verschuift. Men zegt dat dit
proces voortdurend versnelt en invloed heeft op de weerpatronen, zoals wind en super stormen…
Magnetische Poolverschuivingen veroorzaken wereldwijd enorme superstormen
(CHICAGO) - NASA heeft er al voor gewaarschuwd;
wetenschappelijke publicaties werden hierover geschreven. Nu is
‘het’ hier: een niet te stoppen magnetische poolverschuiving, die
zich heeft versneld en wereldwijd levensbedreigende ravage met
weersveranderingen veroorzaakt.Als het magnetisch veld
verschuift, wanneer het fluctueert, wanneer het in een stroom gaat,
begint het instabiel te worden en kan er van alles gebeuren. En
wat normaal gebeurt, is dat de hel losbreekt. Het magnetische veld
drijft het weer tot een belangrijke graad, en wanneer dat veld
begint te verschuiven, beginnen super stormen uit te barsten.
De super stormen zijn gearriveerd
De eerste bewijzen die we hebben dat de gevaarlijke super storm cyclus is begonnen, is de verwoestende
reeks stormen, die het Verenigd Koninkrijk sloegen eind 2010.
Vervolgens begonnen monster stormen over Noord-Amerika te razen. Maar zelfs toen die storm ravage
aanrichtte in de West-, Zuid-, Midwesten en noordoostelijke staten, brak een andere super storm uit in de
Stille Oceaan, en stopte in Australië.
Het zuidelijke continent kende al de ramp van historische super storm overstromingen van regens.
Tienduizenden huizen werden beschadigd of verwoest. Geschokte autoriteiten gaven toe dat veel van het
water nooit kon worden afgevoerd, en legden zich neer bij de optie dat het gebied nu een nieuwe binnenzee
heeft.Maar slechts enkele weken later volgde nog een super storm, de megamonster cycloon Yasi, die het
noordoosten van Australië sloeg. De schade die het achterliet, werd door reddingswerkers tot oorlogsgebied
uitgeroepen. Desondanks zou Yasi slechts een voorproefje van de toekomstige super stormen zijn.
Sommige klimaatonderzoekers, die waken over het snel verschuivende magnetische veld, voorspellen super
stormen in de toekomst, met een windsnelheid van maar liefst 300 tot 400 m/uur. Dergelijke stormen zouden
alles wat ze tegenkomen op land volledig vernietigen.
We zien momenteel dat wereldwijd overstromingen aan het toenemen zijn.... en we zien massale
dierensterfte... En de mogelijkheid van meer stormen als Yasi of nog erger is te vinden in de complexe
elektromagnetische relatie tussen de Zon en de Aarde, hetgeen weer invloed heeft op het weer. En het is in
een constante staat van verandering.
Gaten in Magnetisch Schild rondom de Aarde
De noordelijke aardmagnetische pool bewoog richting Rusland met
een snelheid van ongeveer vijf mijl per jaar. Deze progressie naar
het Oosten gebeurde al decennia lang.
Plotseling, in het afgelopen decennium, is de koers versneld. Begin
2011 verschuift de magnetische pool oostwaarts, met een snelheid
van 40 mijl per jaar, een stijging van 800 procent! En het blijft nog
steeds versnellen…
Onlangs heeft NASA ‘gaten’ ontdekt in ons beschermende
magnetische schild. Dit is zorgwekkend omdat het sterk van invloed is op de ionosfeer, troposfeer,
windpatronen en luchtvochtigheid. Alledrie hebben weer effect op het weer.
Erger nog, hetgeen de planeet tegen de kankerverwekkende straling beschermt, is het magnetische veld.
Het fungeert als een schild dat schadelijke ultra-violette, X-stralen en andere levensbedreigende straling
afbuigt van het oppervlak van de Aarde. Met het verzwakte veld en de ontstane gaten, kan het sterftecijfer
door kanker omhoogschieten en mutaties van het DNA kunnen hoogtij vieren.
Nog een federaal agentschap, NOAA, veroorzaakte een vlaag van paniek, toen ze voorspelde dat mammoet
super stormen in de toekomst het grootste deel van bijvoorbeeld Californië zouden kunnen wegvagen. De
NOAA wetenschappers zeiden dat het een plausibel scenario is.Magnetisch veld kan indeuken,
gatenkaas worden en verdwijnen
Superstormen zullen niet alleen schade toebrengen aan de landbouw over de hele planeet, maar ook leiden
tot hongersnoden en massale sterfte. Ze zullen ook kustlijnen veranderen, steden vernietigen en tientallen
miljoenen dakloos maken.Superstormen kunnen zelfs leiden tot oorlog met elkaar.You still don't believe
Nibiru is on its Way…?
Youtube.com/watch?v=Sex8cDVO538&feature=player_embedded - Bron: Salem-news.com
Vertaald: MarionPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Derde Wereldoorlog - Profetieën - Peter de Romein - Einde van Christendom & Atheïsme
5 januari 2012
The Third World War – Prophecies - Peter the Roman - End of Christianity &
Atheism (LINK) Geüpload door revillusi0nz op 30 dec 2011
Vertaald fragmentDe oorlog staat op het punt te beginnen, met een operatie
waarschijnlijk vanuit Iran mogelijk in een of andere vorm opgezet. Een oorlog
met Iran heeft tot doel om Israël mee te krijgen in het ‘spel’.
Het economisch stelsel is aan het desintegreren. De intentie van WOIII is om
twee landen te elimineren: Rusland en China. Dit betekent nucleaire
wapens…. thermonucleaire wapens. Wanneer de oorlog eenmaal begint, waarschijnlijk met een opgezet
incident in of tegen Iran, dan gaat Israël een rol spelen met zwaar vuur. Op dit punt zijn de VS, landen van
Europa, Rusland, China en andere landen klaar voor deze oorlog.De achtergrond van de oorlog is dat de
gehele wereld bankroet zal zijn, in het bijzonder de Trans-Atlantische regio, vooral Europa en ook de VS en
Zuid-Amerika…. Rusland is de belangrijkste nucleaire macht, samen met China.Wanneer president Obama
zou worden afgezet op grond van zijn bekende krankzinnigheid, wanneer hij van zijn taak ontheven werd,
zou de oorlog afgebroken zijn. Dat is de situatie gewoon.De oorlog moet zodanig uitgevoerd worden dat de
Islam en het politieke Zionisme (de staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen. Ondertussen zullen andere
naties wel mee moeten vechten….
De manifestatie van de leer van Lucifer zal eindelijk openbaar worden voor het publiek, hetgeen zal
resulteren in een beweging, die tenslotte het Christendom en atheïsme zal uitroeien…
Albert Pike (‘The Third World War’) - 1871
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of
the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World.The war must be conducted in
such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy
each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the
point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion We shall unleash the Nihilists and the
atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the
nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.Then everywhere,
the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate
those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will
from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render
its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer,
brought finally out in the public view.This manifestation will result from the general reactionary movement
which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same
time.”
Albert Pike – August 15, 1871, letter to Giuseppe Mazzini. William Guy Carr, Pawns in the Game, p. xv.
900 Jaar oude Profetie van St. Malachy aangaande de laatste paus
De laatste van zijn profetieën (tot nog toe 100% accuraat) heeft betrekking op het einde van de samenleving
zoals wij die nu kennen, en is als volgt:
de
“De 112 paus zal Petrus de Romein zijn, in een tijd van vele verdrukkingen. Daarna zal Rome vernietigd
worden en de ontzagwekkende Rechter zal de mensen oordelen. Het Einde (de Oordeelsdag).” (link 1 en
link 2)Er zal een relatie, een verband zijn met de laatste paus en de uiteindelijke antichrist. Momenteel
bestaat er een heel mysterie rondom de mogelijke laatste paus.
2012 zal een jaar van grote beproeving zijn, gekoppeld aan de terugkeer van de draken of een draak, in het
jaar van de Draak, die geboorte zal geven aan een messiaanse figuur op aarde (antichrist). Volgens
Openbaring zal deze samenwerken met de Valse profeet (de laatste paus). Wanneer al deze chaos en
verdrukking volgt, zal er een nieuw soort van mensheid opduiken op aarde….. (hybriden!?)…Zie ook:Truth
Hurts CNN! Feed Drops Just as US Soldier Tells Why He Supports Ron Paul
Youtube.com/watch?v=n4OyPm4v2Gg&feature=uploademail
Mensen, ook onze soldaten, worden wakker…. wat een schok!De waarheid glipt naar buiten op de
mainstream media, maar plotseling, wordt de nieuwsvoering "mysterieus afgekapt"... We kunnen het immers
niet aan wanneer al die "slapende burgers" een glimp van de WERKELIJKHEID ontvangen, voordat het te
laat is om er nog iets aan te doen!
Mainstream kan er deze keer niet mee wegkomen.... dit is bedrog: het afsnijden van de conversatie van een
soldaat, wanneer hij zegt dat Israël voor zichzelf kan zorgen....Op 1.01 minuut in deze video zegt deze
Amerikaanse soldaat: "Nou, ik denk dat het nog gevaarlijker zou zijn om muggenzifterij oorlogen met andere
landen, zoals IRAN te starten…." (signaal wordt onderbroken). "ISRAEL is méér dan in staat….." (signaal
gaat nogmaals verloren).
Kan het nog duidelijk wat de mainstream media met ons aan het doen is?
Bovendien: geen oorlog = geen bedrijfswinsten = geen nieuws.
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Pentagon: US Navy To Remain In Persian Gulf Despite Iranian Threats : 1/3/2012Foreign Observers
To Join Iran's Naval Exercise Of LONG RANGE MISSILES! 1/3/2012
Obama ondertekent omstreden sanctiewet Iran
Nrc.nl/nieuws/2011/12/31/obama-ondertekent-omstreden-sanctiewet-iran
"Iran gaat raketten lanceren; olie naar 200 dollar per vat"
Welingelichtekringen.nl/17325-iran-gaat-raketten-lanceren-olie-naar-200-dollar-per-vat.htmlPosted:
Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Lady Gaga NWO Cheerleader en het Jaar van de Draak
4 januari 2012
Een van de 288 nieuwe Waterford kristallen met het Alziend oog,
aangebracht op ‘Eva de New Year’s Ball’ bovenop op Times Square NY en
gadegeslagen door duizenden mensen...Op oudjaarsavond zagen velen
Lady GaGa, die het Nieuwe Tijdperk inluidde door de kristallen bol,
gemaakt van ingelegde driehoeken, te laten vallen. Deze bol kanaliseerde
de energie van honderdduizenden mensen, het jaar van de Draak inluidend! Nu begrijp ik waarom de Heer
zei, veel kennis brengt veel verdriet, maar ook zijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis! Niets is
wat het lijkt voor de massa, mijn vrienden!Lady GaGa liet zich gewillig gebruiken. Zij is de valse bruid van
Christus: de bruid van de antichrist, die de Nieuwe Wereld Orde (NWO) aanmoedigt en toejuicht in een
buitenaards wit nephilim engelenkostuum. De ‘Born This Way’ video omarmt het beest. De video, handelend
over de geboorte van een nieuwe schepping, een buitenaardse menselijke hybride, komend uit een ei… is
NWO regelrecht in je gezicht!
Het wordt nog erger mensen; op 31 december 2011 / 1 januari 2012 zagen we de vervulling van Lukas,
waarin satan uit de lucht valt als een bliksem! 288 Driehoekige alziende oog kristallen…2 8 8 = 18 = 6 + 6
+ 6 (666) Lady GaGa deed in werkelijkheid haar werk die avond. En iemand, die niet houdt van de waarheid,
zal het niet begrijpen. Het lijkt erop dat iedereen het nieuwe jaar toejuichte, niet
wetende dat het het jaar van de Draak is. (door een lezer van Doves.com)
Meer lezen en voor meer afbeeldingen, ga naar:
Workers prep Times Square New Year’s Eve ball New York
Lees wat Josie Hagen nog meer uit dit ‘evenement’ haalt (zie NL
vertaling!)NEW YORK, NY - 27 december: Werknemers monteren 288
nieuwe Waterford Kristallen Driehoeken op de vooravond van 2012 Times
Square, in de New Year's Ball op One Times Square op 27 december 2011
in New York City.
Ik koppel het nummer met het Bijbelse nummer 144 x 2 = 288
Het is het overwinningsnummer. Kristal, de driehoeken zijn alle leden van de Illuminati stamboom.
En hij mat haar muur op: 144.000 el, mensenmaat, die engelenmaat is. Openbaring 21:17En ik zag en zie,
het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vierenveertig duizend, op wier voorhoofden zijn
naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. Openbaring 14:1
En met hem honderd vierenveertig duizend, hetzelfde met die in Openbaring 7:3.En voor de troon was als
een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van
voren en van achteren. Openbaring 4:6
En voor de troon was een glazen zee - Een uitgestrektheid verspreid als een zee van glas: dat betekent, het
was doorschijnend en doorzichtig als glas. Het is niet ongewoon om de zee te vergelijken met glas.
Zie tal van voorbeelden in Wetstein, in loco. Het punt van vergelijking hier lijkt een transparante verschijning
te zijn. Het was volkomen helder – zich blijkbaar uitstrekkend op een breed vlak, alsof het een zee is.
Gelijk kristal - Het woord 'kristal' betekent proper, helder en doorschijnend, als ijs, ook alles wat daar op lijkt,
met name een bepaald soort van steen, onderscheiden door zijn zuiverheid.
Als de transparante kristallen van kwarts, helder en kleurloos kwarts, rots of berg kwarts. Het woord 'kristal'
nu, in mineralogie, betekent een anorganisch deel dat, door de werking van affiniteit, de vorm van een
regelmatige vastheid heeft aangenomen, door een aantal vlakke en gladde kanten. Het is hier kennelijk
gebruikt in de populaire zin om iets dat perfect helder is, als ijs aan te duiden. De vergelijking, in de
representatie van de uitgestrektheid verspreid rondom de troon, gaat om deze punten:
Openbaring 15:2
En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn
beeld en van het getal van zijn naam (666), staande aan de glazen zee, met de citers Gods.Bron:
Fivedoves.com - Vertaald: MarionPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Prikbord nr 277 (leo j.j. dorrestijn)
Cohen uit de bocht
De PvdA gaat in het nieuwe jaar de PVV aanvallen, omdat die geen oplossing biedt voor de huidige
(bezuinigings)problemen. Die problemen zijn echter vooral ontstaan door Wim Kok (PvdA), Ruud Lubbers en
Wouter Bos (PvdA). En de oplossing werd door Wilders allang voorgesteld: weg uit de EU, stoppen met
ontwikkelingshulp, beëindigen van immigratie en zeer kritisch kijken naar de staats-uitgaven voor zorg,
defensie en allerlei subsidies. Dat de PvdA deze oplossing niet bevalt, is duidelijk. Maar veel
belastingbetalers hebben de boodschap goed begrepen.
Compliment
De Britse media die hebben geholpen twee moordenaars voor de rechter te krijgen, verdienen een
compliment. De politie en het OM moesten namelijk gedwongen worden om een oude moordzaak echt te
gaan onder-zoeken. In Nederland kun je daartoe een klacht indienen bij de strafkamer van het Hof op grond
van het zgn. art 12 Sv, maar daar is niemand van onder de indruk. Nieuwe aangiften in hetzelfde dossier
worden gewoon weer opzij gelegd met de smoes, dat het moeilijk is om de bewijsvoering rond te krijgen. Let
wel: bij volledig gedocumenteerde aangiften! Het zal wel iets met prioriteiten te maken hebben of met
rechters die bepaalde dossiers niet meer willen?
Duitse toestanden
Niet alleen de Nederlandse elite is de weg kwijt op het gebied van (financiële) normen en waarden. In
Duitsland is de corruptie in politieke kringen zo groot, dat Kohl en Schröder beschadigd raakten, een
staatssecretaris (van Defensie) werd gearresteerd en nota bene president Wulff de pers bedreigt met een
rechtszaak indien de feiten worden onthuld. En in Frankrijk werden onder meer Chirac en Zarkozy
beschuldigd. Maar ook in Ierland heersen ‘Duitse toestanden’ waardoor banken worden gesteund met
belastinggeld, zonder dat iemand begrijpt waarom.
Mensenrechten
Haagse politici die zich druk maken over mensenrechten in China en Noord-Korea, moeten ook eens in
islamitische landen gaan kijken. Met name Indonesië is een voorbeeld van verzwegen ellende, waarbij
bovendien het rechtssysteem corrupt is en het parlement machteloos. Waarom deze dictatuur wordt ontzien
bij het uiten van kritiek op foute regimes, is een raadsel. Kennelijk spelen hierbij bijzondere ‘belangen’.
Zelfregulerende werking
Als we de eerste signalen maatgevend achten, dan zullen de tandartsen een nieuw hoofdstuk toevoegen
aan de fictie van de zelf-regulerende werking in bepaalde beroepsgroepen. De tarieven gaan volgens een
onderzoek gemiddeld 10% omhoog, misschien om straks het weigeren van onnodige foto’s te
‘compenseren’. De financiële intimidatie zal onverminderd doorgaan: ter plaatse betalen, opdringen van
kronen, aanbevelingen om regelmatig controle/gebitsreiniging te ondergaan (anders bent u niet gesaneerd)
en wellicht straks nieuwe patiënten weigeren, die een goedkopere tandarts zoeken. Anders gezegd: de
patiënt heeft weinig te kiezen en velen zullen de rekening niet kunnen voorschieten totdat de verzekeraar, na
aftrek van het wettelijke eigen risico én de eigen bijdrage (wegens vergoedingsnorm), heeft uitbetaald.

Hackers willen eigen communicatiesatellieten tegen internetcensuur
Hackers willen eigen communicatiesatellieten in de ruimte brengen om
overheidscensuur te omzeilen. Een netwerk van grondstations moet
communicatie met de aarde mogelijk maken, zo kondigden ze aan op de CCCconferentie. Op hackersconferentie CCC, die afgelopen week in Duitsland werd
gehouden, maakten de hackers hun plannen voor een eigen satellietcommunicatiesysteem bekend. De communicatiesatellieten moeten communiceren met grondstations, die mensen
zelf kunnen aanschaffen. Een grondstation moet rond de honderd euro gaan kosten.
Met het systeem zou censuur op internet moeten kunnen worden omzeild. De Amerikaanse SOPAwetgeving is een voorbeeld van de censuur die de hackers willen omzeilen. Die wet maakt het mogelijk om
websites met content die auteursrechten schendt offline te halen, en gaat veel verder dan de bestaande
wetgeving!Of de hackers het plan in de praktijk kunnen brengen, is de vraag: ze zullen geld moeten
verzamelen om satellieten in de ruimte te brengen. Bovendien rijst de vraag hoe hoog de baan om de aarde
moet zijn waar de satellieten in verblijven, zegt een expert tegen de BBC. Een lage baan om de aarde heeft
tot gevolg dat ze om de aarde cirkelen, waardoor het opzetten van een doorlopende verbinding moeilijker
wordt. Een hogere, geostationaire baan op de aarde kan ervoor zorgen dat satellieten op dezelfde plek
blijven, maar door de afstand zou vertraging in de overdracht van signalen optreden, waardoor de satellieten
minder nuttig worden voor sommige internetdiensten.Op de lange termijn willen hackers overigens zelfs een
man op de maan kunnen zetten. Dat zou binnen 23 jaar moeten gebeuren.
Computer Hackers Plan To Protect Internet By Launching Own Satellites
http://www.youtube.com/watch?v=1i8v2lju74A&feature=channel_video_titleBron: Tweakers.net
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Amerikaanse fysici ontdekken tijdelijke onzichtbaarheid
Natuurkundigen die door het Pentagon gefinancierd worden,
hebben een systeem voor "tijdelijke onzichtbaarheid" uitgevonden.
Het toestel kan voor een uiterst kleine fractie van een seconde een
gebeurtenis namelijk helemaal onzichtbaar maken. Dat blijkt uit
een studie onder leiding van Moti Fridman van de New Yorkse
Universiteit Cornwell, die in het vakblad Nature gepubliceerd werd.
Het experimentele apparaat is geïnspireerd op onderzoek naar een
"onzichtbaarheidsmantel". Maar in plaats van te zoeken naar een manier om een object in de ruimte te
verbergen, onttrekt het systeem het object aan het oog in de tijd. De onderzoekers maken gebruik van de
eigenschappen van het lichtspectrum en het feit dat de verschillende kleuren ervan zich aan heel licht
verschillende snelheden verplaatsen.
De toepassing begint met een groene lichtstraal door een optische vezel. Die straal gaat door een lens en
wordt verdeeld in twee verschillende frequenties: een blauw licht dat iets sneller vooruitgaat dan de
oorspronkelijke groene straal, en een rood licht dat iets trager gaat. Het aldus verkregen verschil in snelheid
wordt nog versterkt door een transparant obstakel.
Biljoensten van een seconde
Dat miniscule gat bedraagt slechts 50 picoseconden, 50 biljoensten van een seconde, maar dat volstaat om
een laser van een andere frequentie dan het licht in de optische vezel af te schieten. Na de korte ontlading
versnelt een nieuw obstakel het rode licht en vertraagt het blauwe. Een lens bundelt de twee stralen dan
opnieuw tot een enkele groene straal.
De ontlading van de laser duurt slechts 40 picoseconden en is aanwezig, maar maakt geen deel uit van het
herstelde licht en kan helemaal niet waargenomen worden. Die tijdelijke onzichtbaarheid zou volgens de
onderzoekers toegepast kunnen worden om communicatie te beveiligen. (afp/adb)
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1373107/2012/01/04/Amerikaanse-fysici-ontdekkentijdelijke-onzichtbaarheid.dhtml

Moederschepen verschijnen in Russisch luchtruim (video)
Dinsdag, 27 december 2011
Het verschijnen van grote moederschepen wordt uit de westerse media
gelaten alsof er niets gebeurt. Russische media besteden er wel
aandacht aan. Zo werden boven het Russische Irkoetsk onbekende
vliegende objecten in de lucht gezien. Ook werd gemeld dat
buitenaardse schepen boven Sint-Petersburg verschenen.
Wetenschappers spreken van bezoek uit de ruimte. Op 2 maart
jongstleden verschenen boven Irkoetsk in het oosten van Siberië
ongewone lichten aan de hemel. Het verschijnsel deed zich voor in het stroomdal van de rivieren de Angara,
Lena en Beneden-Toengoeska. Getuigen spraken van een ‘solide object’ of een ‘zeer groot object’.
Tenminste 10 lokale bewoners mochten voor de camera hun verhaal doen. Ze zagen onbekende vliegende
objecten, hoorden lawaai en roken een ongewone geur. Een oudere dame zag ‘duizenden lichten in het bos’
en hoorde ook lawaai dat zich onder de grond verplaatste en verdween. ’s Morgens hoorde ze voor de derde
keer een hard geluid. Een meisje zag een roze licht en dacht dat het ging om een buitenaards wezen.
Autoriteiten dachten aanvankelijk aan een vliegtuig of meteoriet, maar het leger, de luchtvaartautoriteiten en
het observatorium in Irkoetsk konden niets vinden.
Op 18 oktober jongstleden legden twee getuigen een moederschip vast boven Irkoetsk. Twee afzonderlijke
video’s laten een zeer groot ovaal object zien.
Ufoloog Santiago Yturria uit Monterrey kan aan het gedrag, de karakteristieken en complexe bewegingen
zien dat het om een moederschip gaat en niet om een militair prototype of legeroefening. Ze hebben
technologieën waar we nog lang niet bij de buurt kunnen komen, aldus de ufoloog.
In september dit jaar is in Koktebel op het Oekraïense schiereiland de Krim een vliegende schotel
vastgelegd die steeds dichter naar de groep getuigen leek te bewegen en zelfs leek te seinen.
In de Russische Federatie doen de media al verslag van vreemde lichten in de lucht. De rol van de pers is
essentieel bij het informeren over UFO-sightings.
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1845:moederschepen-verschijnen-inrussisch-luchtruim-video&catid=34:ufo&Itemid=47
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Aspartaam en light drinks (ingezonden)
Misschien wisten jullie dit al, maar jullie vrienden niet, geef het hen dan, het kan van levensbelang zijn, zoals
hieronder beschreven.
ZOET VERGIF, EEN "MUST"OM TE LEZEN
In oktober 2001 werd mijn zus erg ziek. Ze had maagkrampen en ze had het heel zwaar. Lopen was een
enorme opgave. Ze had al haar krachten nodig om uit bed te komen, zoveel pijn had ze.In maart 2002 had
ze al verschillende weefsel- en spierbiopsies ondergaan en had ze 24 verschillende medicaties
voorgeschreven gekregen. De artsen konden niet vinden wat zij mankeerde en zij had zoveel pijn en was zo
ziek dat ze wist dat ze ging sterven.
Zij zette haar huis, bankrekeningen, levensverzekering etc. op naam van haar dochter en regelde alles voor
de verzorging van haar jongere kinderen.Zij wilde nog een keer echt genieten en plande voor 22 maart een
reisje naar Florida (voornamelijk in een rolstoel).Op 19 maart belde ik haar hoe de meest recente tests
waren verlopen en zij zei dat men bij de tests niets had gevonden, maar dat men dacht dat ze MS had.Ik
herinnerde me een e-mail die een vriend me gestuurd had en vroeg mijn zus of zij frisdrank Light dronk. Zij
bevestigde dit en stond zelfs op het punt om een flesje open te maken. Ik raadde haar aan om te stoppen
met het drinken van Light drankjes en e-mailde haar het artikel dat mijn vriend, advocaat van beroep, mij had
toegestuurd.Mijn zus belde me binnen 32 uur na ons telefoongesprek en vertelde me dat ze gestopt was met
het drinken van Light frisdrank en dat ze kon lopen. De spierkrampen verdwenen. Ze voelde zich nog wel
geen 100%, maar wel stukken beter. Ze zou met dit artikel naar haar dokter gaan en me later bellen.Wel, ze
belde me en vertelde dat haar arts verbaasd was. Hij zou al zijn MS- patienten bellen en navragen of zij
kunstmatige zoetstof van wat voor soort dan ook gebruikten. Kortom, zij werd vergiftigd door het aspartaam
in de Light drankjes en was letterlijk bezig dood te gaan.Toen zij op 22 maart in Florida aankwam, hoefde zij
nog maar 1 pil te slikken en dat was een pil tegen de aspartaam-vergiftiging. Zij is goed op weg naar een
compleet herstel en ZE LOOPT, geen rolstoel. Dit artikel redde haar leven. Als er op een label
"SUIKERVRIJ" staat : VERGEET HET!! Er zit gegarandeerd ASPARTAAM in. Ik heb verscheidene lezingen
gegeven op de Wereld Milieu Conferentie over Aspartaam , op de markt gebracht als Nutrasweet en diverse
andere namen .Tijdens een lezing door de "EPA" was bekend gemaakt dat er in 2001 in de USA een
epidemie was van MS en "systemic lupus" (een het gehele gestel betreffende huidziekte). Het was moeilijk
te bepalen welk vergif hier de oorzaak van was. Ik stond op en vertelde dat ik daar was om een lezing juist
over dat onderwerp te geven. Ik zal uitleggen waarom juist aspartaam zo gevaarlijkis. Als de temperatuur
van deze zoetstof boven de 86? Fahrenheit (32? Celcius) komt, verandert de methylalcohol in aspartaam in
formaldehyde en vervolgens in mierenzuur , dat opzijn beurt weer stofwisselingszuurvergiftiging veroorzaakt
.Mierenzuur is het vergif dat voorkomt in de steek van vuurmieren.De methanol vergiftiging lijkt heel erg veel
op MS en systematische lupus . Heel veel mensen hebben de verkeerde diagnose gekregen. Ofschoon MS
geen doodsvonnis betekent, is methanol vergiftiging dat wel.Systematische lupus komt bijna net zoveel voor
als MS, vooral bij Dieet Cola en Pepsi drinkers.Het slachtoffer weet gewoonlijk niet dat aspartaam de
boosdoener is. Hij of zij blijft het gebruiken; de Lupus wordt zodanig ge?rriteerd dat het levensbedreigend
kan worden.Wij hebben patienten gezien waarbij de symptomen van systematische Lupus verdwenen zodra
zij geen Light drank meer gebruikten. In gevallen van mensen met MS verdwijnen de meeste symptomen.
We hebben veel gevallen gezien waarbij het zicht terugkwam en het gehoor aanmerkelijk verbeterde.Dit is
ook van toepassing op gevallen van tinnitus en fybromyalgie.Gedurende een lezing zei ik: "Als u aspartaam
gebruikt en u lijdt aan fybromyalgie, krampen, pijnscheuten, gevoelloosheid in benen, duizeligheid, hoofdpijn,
tinnitus, gewrichtspijn, onverklaarbare depressie, angstaanvallen, onduidelijk spreken, vertroebeld zicht of
geheugenverlies, dan heeft u waarschijnlijk een aspartaam-vergiftiging .Mensen stonden op gedurende mijn
lezing en zeiden: ik heb sommige van deze symptomen, is het omkeerbaar?JA! JA! JA! Stop met het
drinken van Light drank en wees alert op aspartaam op voedsellabels . Veel producten worden hiermee
versterkt. Dit is een serieus probleem.Dr. Espart (een van mijn sprekers) merkte op dat zoveel mensen
symptomatisch schijnen te zijn voor MS en dat, gedurende zijn recente bezoek aan een ziekenhuis, een
verpleegster hem meldde, dat 6 van haar vrienden, allemaal zware Cola Light verslaafden, allen de
diagnose MS hadden gekregen. Dit kan geen toeval meer zijn.Light dranken zijn geen dieetproducten . Het
is een chemisch gewijzigd, veelvoudig sodium (zout) en aspartaam bevattend product, dat juist maakt dat je
verlangt naar koolhydraten . Het lijkt er eerder op dat je juist meer gaat wegen. Deze producten bevatten
formaldehyde , wat opgeslagen wordt in de vetcellen, vooral op de heupen en dijen . Formaldehyde is
absoluut vergif en wordt voornamelijk gebruikt om lichaamsweefsel te conserveren . Veel producten die wij
elke dag gebruiken bevatten deze stof, die wij niet in ons lichaam zouden moeten opslaan.Dr. Roberts
vermeldde in zijn lezingen dat, eenmaal verlost van de "dieetproducten" en met geen beduidende toename
van oefeningen, zijn patienten een gemiddelde van 19 pond verloren gedurende een
proefperiode.Aspartaam is vooral gevaarlijk voor diabetici . Wij ondervonden dat sommige artsen, die
meenden dat zij een patient hadden met retinopathie, in feite te maken hadden met symptomen veroorzaakt
door aspartaam. De aspartaam zorgt dat de bloedsuiker oncontroleerbaar wordt.Dientengevolge kunnen
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diabetici lijden aan acuut geheugenverlies tengevolge van het feit dat aspartaamzuur en phenytalaline
neurotoxisch zijn als ze zonder de andere aminozuren worden genomen die nodig zijn voor een goede
balans.Diabetes behandelen gaat helemaal over BALANS. Vooral bij diabetici passeert het aspartaam de
bloed/hersenen grens en maakt dan de neuronen van de hersenen slechter. Het veroorzaakt dan diverse
soorten van hersenbeschadiging, infarcten, depressie, manische depressie, paniek-aanvallen,
oncontroleerbare woede-aanvallen!!!
Consumptie van aspartaam veroorzaakt deze zelfde symptomen ook bij niet-diabetici . Documentatie en
observatie onthullen ook dat duizenden kinderen met de diagnose ADD en ADHDeen complete omslag
kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden.
Zogenaamdegedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig . De waarheid is dat
ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks "vergiftigd"
met juist het voedsel dat "beter voor hen zou zijn dan suiker".
Het vermoeden bestaat ook dat de aspartaam in duizenden pallets met Coke en Pepsi Light drank, die
gedronken werd door mannen en vrouwen in de Golfoorlog, gedeeltelijk schuld heeft aan het wel bekende
"Golfoorlog syndroom".
Dr. Roberts waarschuwt dat het geboortegebreken kan veroorzaken, zoals verstandelijke handicaps , als het
gebruikt wordt gedurende de tijd van conceptie of de zwangerschap .
Kinderen lopen vooral het risico van neurologische kwalen en zouden NOOIT kunstmatige zoetstof moeten
krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en andere
neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.
Hierin ligt het probleem. Er was een hoorzitting van het Congres waar grote bezwaren werden ingediend
tegen het gebruik van aspartaam.Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog
niets aan gedaan. De medicijnen en chemische lobbies hebben veel in de melk te brokkelen.
Helaas is het patent van MONSANTO op aspartaam verlopen . Er zijn nu meer dan 5000 producten op de
markt die dit dodelijke chemische product bevatten en er zullen er nog meer worden geintroduceerd.
Iedereen wil een stukje van de "Aspartaam-cake". Ik kan u verzekeren dat Monsanto, de uitvinder van
aspartaam, weet hoe dodelijk het is .
En is het niet ironisch dat Monsanto o.a. de Amerikaanse Diabetes Vereniging, de Amerikaanse Dieet
Vereniging en de Conferentie van het Amerikaanse College van Artsen sponsort?
Dit is onlangs aan het licht gebracht in de New York Times. Bovengenoemde organisaties kunnen geen
kritiek leveren of hun link met Monsanto bekend maken, omdat zij geld krijgen van de voedselindustrie en
achter hun producten moeten staan.
Senator Howard Metzenbaum schreef en presenteerde een wetsontwerp, dat men labelwaarschuwingen
moest aanbrengen op producten die aspartaam bevatten, vooral voor wat betreft zwangere vrouwen,
kinderen en babies. Het wetsontwerp zou ook onafhankelijke studies moeten instellen over de bekende
gevaren en de bestaande problemen bij de bevolking betreffende aanvallen, veranderingen in de hersenen,
neurologische veranderingen en gedragssymptomen.
Het wetsontwerp werd afgewezen.
Het is bekend dat de machtige medicijnen en chemische lobbies hier verantwoordelijk voor zijn door de
"honden" van ziekte en dood los te laten op een argeloos en ongeinformeerd publiek.
Wel, u bent nu geinformeerd. U HEEFT HET RECHT OM DIT TE WETEN!!!
PRINT DIT VERHAAL A.U.B. EN/OF E-MAIL HET AAN UW FAMILIE EN VRIENDEN
ZIJ HEBBEN OOK HET RECHT OM DIT TE WETEN!!!!!!

Ophef om vloekend kinderkoor
Een succesvolle viral in Vlaanderen: een kinderkoor zingt daags voor
Kerstmis in een winkelcentrum kerstliedjes met grove teksten. Het filmpje
is een hit op internet.
In het filmpje is een kinderkoor te zien in een Vlaams winkelcentrum. De
kinderen zingen bewerkte versies van bekende kerstliedjes. Het publiek
staat met klapperende oren te kijken en is niet altijd gediend de teksten die de kinderen zingen.
Opvoeding
Aan het eind van het optreden komt de aap uit de mouw. Op de melodie van ‘De herdertjes lagen bij nachte’
zingen de kinderen: ‘Niet elk kind is even gemakkelijk, bel daarom de opvoedingslijn.’ Dan is ook voor het
publiek duidelijk dat het gaat om een zogenaamde virale campagne voor de Opvoedingslijn, een
adviescentrum voor ouders met probleemkinderen.
Bekijk het filmpje: httpv://www.youtube.com/watch?v=ALv4rnLIAyE&feature=player_embedded
© RTL Nieuws.nl
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Planeet X UPDATE – 22 maart 2012
Geüpload door EmergencyCoalition op 28 dec 2011
Merk op: Dit is Terrels mening en dat van vele anderen! en we willen ons niet vastpinnen op vaste data.
Elenin, de aankondiger van iets groters…
Vermoedelijk was Elenin de aankondiger (Blue Katchina) van iets groters dat komen zou: Planeet X, aka
Nibiru, Nemesis, Tyche, CW Leonis, Wormwood, Red Katchina…
Een van de belangrijkste redenen dat Elenin zo belangrijk werd, is door de verbanden die gelegd zijn door
Mensur Omberbachish tussen aardbevingen en standen van hemellichamen. Elenin bleek volgens het
onderzoek steeds weer betrokken bij de zware aardbevingen. Sommige aardbevingen waren zó heftig dat
de as van de aarde meetbaar verschoven is en de dag enkele microseconden korter geworden is. Richard
Gross, een onderzoekswetenschapper van NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL), zegt dat de
aardbevingen een asverschuiving veroorzaakt hebben. Maar aangezien NASA niet te vertrouwen is, nooit
een rechtstreeks antwoord geeft en de boel misleidt, zou het daarom niet zo kunnen zijn, dat de as- en
poolverschuiving van buitenaf veroorzaakt is en dat het vervolgens aardbevingen veroorzaakt door het
verschuiven van de continentale platen?Nibiru komt er aan!
Velen wijzen op de komst van een groot hemellichaam, de komst van Nibiru in ons zonnestelsel. Nibiru is
vanuit het sterrenbeeld Leeuw ons zonnestelsel binnengekomen en komt momenteel steeds dichter bij de
Zon. Elenin is via dezelfde baan gekomen, en is zo een soort van boodschapper geworden van iets veel
groters dat er achteraan komt. Het is niet voor niets dat NASA haar Buzzroom (en meer) uit de lucht gehaald
heeft, en een ernstige waarschuwing aan haar personeel afgegeven heeft, en zelfs de zeer belangrijke
stereo-telescopen op Elenin had gericht. Dat doen ze niet voor een onbenullige sneeuwbal! Nee, ze hebben
zeer zeker ook gekeken naar wat er achteraan komt. In de baan van Elenin volgt Niburu, iets dat wel degelijk
in staat is om de aarde te beroeren, en waarvan we de gevolgen op aarde reeds kunnen vaststellen.Iedere
keer als onze aarde tussen de Zon en Nibiru in komt te staan, wordt onze aarde door elkaar geschud en
veroorzaakt dat asverschuivingen. Het onderstaande plaatje van Terral Croft verduidelijkt deze situatie. Je
moet je daarbij voorstellen dat de planeet Nibiru recht boven het plaatje staat, in de richting van Leo/Leeuw
en langzaam dichterbij komt, en langs de linkerkant om de Zon gaat draaien naar zijn perihelium, dichtste
punt bij de Zon, voordat hij weer ons zonnestelsel verlaat.De 188 dagen seismische cyclus
Iedere keer als de aarde dicht bij Leeuw komt, dus in de buurt komt van Nibiru, of in één lijn met die planeet,
en de Zon komt in Waterman, gebeurt er iets.De aarde draait in één jaar om de Zon in 365 dagen, de helft
daarvan is 182,5 dagen. En omdat Planeet X linksom beweegt, is de aarde steeds later bij die planeet, elke
keer ongeveer 5.5 dag en kom je uit op een cyclus van 188 dagen. In de afbeelding hierboven zie je alle
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grote aardbevingen precies in dié cyclus passen, en aardbevingen met asverschuivingen vinden elke keer in
maart plaats, wanneer de aarde dicht bij Nibiru komt. Je ziet dat het pijnlijk nauwkeurig klopt. De volgende
gebeurtenis in deze cyclus zal dus op 22 maart 2012 plaatsvinden, en omdat de aarde dan weer dichter bij
Nibiru zal zijn, zal de aardbeving weer sterker worden en zal de as weer meer gaan verschuiven. De video
hierboven van Terral verduidelijkt het een en ander.Wat we niet weten, is waar Nibiru zich op dit moment
bevindt, en hoelang het nog zal duren voordat hij werkelijk in zijn perihelium komt. Dat hij dichterbij komt, valt
niet te ontkennen; je ziet de aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen als een grote klok verder
tikken. Hoe erg het 22 maart zal worden, is niet te voorspellen. Uiteraard ernstiger dan de vorige keer in
Japan, en de kans is ook weer heel groot dat het in de buurt van de Ring of Fire (Ring van Vuur) zal zijn,
Nieuw-Zeeland, Indonesië, Japan, Californië, Zuid Amerika….Opvallend is dat deze theorie niet
overeenkomt met 21 december 2012
Na 22 maart is 26 september 2012 de eerstvolgende datum met een iets mindere impact, en zal de datum
daarna dicht bij april 2013 liggen. Uiteraard weten we dat de lange telling misschien heel nauwkeurig is,
maar dat er nog steeds onduidelijkheid is over de precieze startdatum. Dus wellicht blijkt die datum eerder
eind maart 2013 te zijn.Verwachtingen en meer informatie
22 maart 2012 is de dag dat de Aardas naar verwachting 5+ inches zal verschuiven, samen met de
watervoerende lagen van de aarde en een 9+ magnitude aardbeving zal plaatsvinden, volgens velen voor de
kust van Californië. De astronomen hebben nog tijd om online te gaan om te beginnen met hun
observeringen, want het zware massa object is nu overdag in de lucht zichtbaar.Deze waarschuwingsvideo
met de links geven je toegang tot meer informatie over wat er gaat komen dan alle andere media op het
internet. Een link naar de video van Mary Greeley laat zien hoe de aardbeving activiteit al toeneemt, hetgeen
werd voorspeld door de lopende modellen, omdat de magnetische verbinding tussen het inkomende zware
massa object en de aarde nu groeit. Ook wordt een tiental X-klasse Zonnevlammen verwacht, die
toegespitst worden rond 22 maart 2012, hetgeen tevens elektriciteitsnetten kan beschadigen en
communicatie netwerken de komende lente. Dus wakker worden; bereid jezelf voor op wat komen gaat en
geef het door. He is coming very soon!Thebarcaroller March 22, 2012 Video: http://youtu.be/zLoK-d4cMSw
Mary Greeley Volcano Uptick Activity Video: http://youtu.be/KLpAUNrYW0Y
My 188-Day Cycle Explained Video: http://www.youtube.com/watch?v=rNGDzLCkDGM
188-Day Cycle Diagram: http://i29.photobucket.com/albums/c266/Terral03/188DayCycle.jpg
Research Link List: http://2012forum.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=24176
Cru4t Heavy-mass Object PDF: http://wakenews.net/Nibiru_Final_Update.pdf
188-Day Cycle Map: http://1.bp.blogspot.com/XOOp8szcVYs/TnY_eiTDnuI/AAAAAAAAEFE/aP5fsm3vUPQ/s16...
Terrals Research Group: http://www.paltalk.com/g2/group/1388121500/Terrals website:
http://www.emergencycoalition.comZie ook:Planet Venus has been HIT by a massive object?! On
December 27, 2011UFO Caught by MrMBB333 Great Catch
Youtube.com/watch?v=Q3ABGULVbMEPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

A New Global Economic Restructuring
Gepubliceerd op 1 jan 2012 door bblcsedona
LINK - Gelieve te verspreiden! Voel je vrij om deze video in te sluiten, Digg, Tweet en Facebook.
James Martinez leest een verklaring van de vertegenwoordigers van een nieuwe wereldmunt, die wordt
aangekondigd en langzaam geïntegreerd in ons bewustzijn als een manier om de tirannie van de huidige
banksystemen te beëindigen.
Conscious Media Network is benaderd door een vertegenwoordiger van de wereldwijde leiders en
financiers van 130 landen om een verklaring uit te zenden over een nieuwe globale economische
herstructurering, die zal opkomen in 2012.
De verklaring zal worden gegeven via een video-opname interview met een leek namens het
samenwerkingsverband, dat de afgelopen 8 jaar achter de schermen heeft gewerkt aangaande het probleem
van de niet-duurzame mondiale economie. De groep die deze verklaring afgeeft, heeft verklaard – in
reactie op de samenzwering kwesties – dat “de gebruikelijke verdachten niet de verdachten zijn” en dat
de mondiale Elite ook begrijpt dat het ongedekte, digitale geldsysteem mislukt is volgens ons allemaal, zijzelf
inbegrepen. Dat betekent dat mensen, die aan de duistere kant staan, die positie nu hebben overstegen en
zich realiseren: “We kunnen dat niet meer doen”. Het is als in de Star War film, ze zijn naar de andere kant
gegaan. En veel mensen hebben dat nu gedaan…
Deze aankondiging is om de invoering van een Nieuwe Mondiale Economische Constructie te dienen, dat
in 2012 ten tonele zal komen. Zij die betrokken zijn bij dit plan noemen het de ‘grootste humanitaire
inspanning’ in de moderne geschiedenis. Het zal voor ieder van ons in de loop van de tijd vastgesteld
worden of dit een waarheidsgetrouwe verklaring is.
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CMN is een neutrale partij voor deze uitzending en in wat het beweert, aangezien het economische
consortium op dit moment niet wenst om dit nieuws via de mainstream media door te laten breken. Besteed
er serieuze aandacht aan, omdat het een nieuwe manier van handel op de planeet zal worden, die effect op
ons heeft in de toekomst. Het zal door middel van ons begrip en onze aanvaarding zijn, dat dit zal gaan
gebeuren.
Een deel van dit plan bevat een ontbinding van schulden op een weloverwogen en geplande wijze. Het
plan zelf is ons wereldbeeld, onze zienswijze verbrijzelen, en in deze video-opname verklaring wordt hier
slechts op gezinspeeld.
Er zullen er dit jaar meer volgen.
Lees hieronder de aankondiging (gedeeltelijk vertaald):
Noch banken noch de overheid (noch de mainstream wetenschappers in enig geval) hebben rekening
gehouden met een realistisch vermogen van de economie om te betalen, in ieder geval, te betalen zonder
dat de economie krimpt. Via hun media en denktanks hebben zij het grote publiek ervan overtuigd, dat de
beste manier om rijk te worden, is door snel geld te lenen, onroerend goed te kopen, aandelen en obligaties
aan te schaffen, waarvan de prijzen wel zouden gaan stijgen, opgeblazen door de bankkredieten; op deze
wijze de progressieve waardering van ‘welvaart’, die de afgelopen eeuwen was bereikt, omkerend.
Om het maar botweg te noemen, het resultaat is een ‘vuilnisbak economie’ geworden. Haar doel was om het
onmogelijk te maken voor het grote publiek om nog te controleren wat daadwerkelijk plaatsvond, om de
geplande macht in de handen te krijgen van de financiële elite. En dat alles onder het motto dat dit efficiënter
zou zijn dan dat dit door de publieke sector gedaan zou worden.
Planning en taxatie door overheden werd door deze elite bestempeld als ‘de weg naar een lijfeigenensysteem’. Alsof het systeem van de ‘vrije markten’, dat gecontroleerd werd door de bankiers, geen vrijbrief
gaf om risicovol te gaan handelen, niet in het belang was van een ‘happy-few’, die oligarchisch optraden, en
op een niet democratische wijze.
Regeringen wordt verteld om landen die schulden hebben gemaakt, te versterken met bailouts die de rijkste
laag van de bevolking ten goede komen, door dit te schuiven op de belastingbetaler.
Het niet rekeninghouden met de wensen van de kiezers brengt de daaruit voortvloeiende nationale schulden
op wankele grond, staatskundig en zelfs legaal. De zogenaamde ‘fiat’-schulden, aangereikt door overheden
of door financiële buitenlandse bedrijven, ondanks de grote oppositie ertegen, waren net zo zwak als die
bijvoorbeeld door de Habsburgse en andere despoten uit het verleden werden gebruikt. Door een gebrek
aan een brede steun, kunnen zij sterven met het regime dat met hen in zee is gegaan. Nieuwe overheden
kunnen democratisch handelen, om het bancaire- en financiële sector op te dragen de economie te steunen,
maar natuurlijk niet andersom!
Volumineuze berichten in de media van het aanhoudende wereldwijde economische bloedbad kunnen leiden
tot het standpunt, te stellen dat onze wereld niet de fundamenten van de economie begrijpt, hetgeen oude
wereldleiders zoals Hammurabi, de Egyptische Farao’s, en zelfs Romeinse keizers wel heel goed wisten.
De waarheid is simpelweg dat de op schuld gebaseerde economieën – geld als schuld met al zijn intrinsieke
ongelijkheid en eeuwige armoede is voorbestemd om te worden vernietigd. Oude despoten waren
allesbehalve filantropen. Net als alle andere despoten in de geschiedenis werden ze gedreven door
eigenbelang. Maar hebben ze op z’n minst erkend dat een eerlijk economisch systeem in ieders belang is?
Gezien onze moeilijke economische omstandigheden is het vergeeflijk dat wij kleine mensen wanhopen en
met de handen in het haar zitten. De heersende opvatting van de kleine mensen is dat we machteloos zijn
om grote veranderingen teweeg te brengen.
Het is niet zo dat wereldleiders of financiële leiders en economen, te veel om op te noemen, de ineenstorting
van het huidige financiële systeem niet hebben opgemerkt.
In dit verband wordt verwezen naar het commentaar van Sir Mervyn King, gouverneur van de Bank of
England, en de opmerkingen van Stephen Green als HSBC voorzitter, en de opmerkingen van de paus, en
de zeer recente opmerkingen van president Barack Obama en vele, vele anderen. Al deze standpunten zijn
dan wel afkomstig uit het unieke perspectief van elk individu, maar er loopt een rode draad.
Dus de gedachte is dat, hoewel vrije markt kapitalisme het slechtste systeem is, ook iets anders niet werkt.
Het socialisme, het kapitalisme, het communisme, allemaal mislukken ze. Er zijn dus geloofwaardige
“ismen”. Churchills opmerkingen zouden door ons allemaal moeten worden erkend.
Dus wat kunnen we doen? Kunnen we alleen maar meer schuld creëren, en de val versnellen? Zijn wij allen
– regeringen, kleine individuen en instellingen, machteloos?
De oplossing is het creëren van een nieuw financieel systeem, dat voorzien is van de meest
krachtige economische instrumenten die de wereld ooit heeft gekend. Het is niet een “isme”. Het is
handel, gericht op het creëren van schaalbare welvaart voor het grootste aantal mensen binnen een
duurzame, door activa gedekte “opborrelende” wereldeconomie.
Het is een instelling voor het verstrekken van welwillendheid voor de hele mensheid, ongeacht kleur,
wereldvisie of plaats op aarde. Dit alles zonder het creëren van schuld en zonder dat de belangen van
anderen worden geschaad, maakt niet uit of ze groot zijn of klein.
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Hoewel het vandaag de dag alleen bekend is bij een handjevol mensen over de hele wereld, bestaat het
desondanks binnen een machtig en krachtig nieuw systeem dat is gecreëerd en beheerd door kleine
mensen. Het is reeds begonnen met weinig mensen. Weinig mensen zijn de sterkste kracht op aarde…
Dit zijn zeer interessante ontwikkelingen, waar je de bijbel eenvoudig naast kunt leggen!
Maar hoe misleidend zijn deze zogenaamde mooie uitspraken aangaande ‘DE OPLOSSING’: een nieuwe
wereldmunt, uitgebracht door een nieuwe wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde (NWO).Dit zou volgens
de tussenpersoon – zelf blijven ze achter de schermen!- ‘nieuwe hoop’ geven, en een ‘medicijn zijn voor
onze planeet’ zijn.
Het is zo misleidend, omdat precies dezelfde mensen, die achter het huidige financiële en politieke systeem
de touwtjes in handen hebben, straks nog steeds de macht zullen hebben wanneer ze spoedig de NWO
gaan opvoeren. Ook al liegen ze ons voor dat ze van de ‘duistere kant naar de andere kant’ zijn gestapt, en
dat WIJ het systeem nu zullen gaan runnen. Dit betekent juist GEEN grote bevrijding voor het hele
menselijke ras!! Dit is het begin van de NWO; mensen zullen moeten gaan kijken met andere ogen (en
oren), aldus de contactpersoon. Er is GEEN licht aan het eind van de tunnel van de NWO. Satan is een
leugenaar vanaf het begin. De volgende level zou Human.02 zijn!? En ga je ascenderen (opstijgen) of niet, is
hun vraag… Zoals je ziet, is dit jaar 2012 het begin.
Deze oplossing zal echter blijken regelrechte tirannie te zijn, die de vrijheid van iedere burger op aarde
volkomen zal ontnemen, of je dat nu wilt of niet.
Binnen enkele weken zal een grotere hoeveelheid details volgen, wordt er beloofd. Let op: dit gaat niet
alleen over economie! Hierdoor gaat alles voor ALTIJD veranderen.
Zie ook: Biochip666.blogspot.com/p/chip-in-2013
Bron: Beforeitsnews.com, Cmn.tv/news/new-world-currency, Abovetopsecret.com
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Supervulkaan roert zich op 50 km van Duits-Belgische grens
Experts vrezen voor uitbarsting zoals Pinatubo onder Laacher See
in Eifelgebergte. De hele wereld houdt de adem in bij
onheilsberichten over de supervulkanen zoals onder Yellowstone
in de VS, de grote broer van de Vesuvius nabij Napels of de
IJslandse schrik Katla, maar nu blijkt er ook zo'n aartsgevaarlijk
exemplaar aan onze voordeur te liggen. Experts waarschuwen
voor de verhoogde activiteit van een enorme vulkaan onder de
Laacher See tussen Bonn en Koblenz, in vogelvucht op zo'n 50 km
van de Duits-Belgische grens. Als dit monster zou uitbarsten, dan
wordt gevreesd voor een uitbarsting van de omvang van de
Pinatubo. Die bedekte op de Filipijnen 20 jaar geleden een enorm
gebied met een dik pak as en was meteen de grootste
vulkaabuitbarsting van de vorige eeuw.
Het lieflijke meer Laacher See herbergt een 'monstervulkaan'.
In het Eifelgebergte krioelt het van de niet-actieve vulkanen en die
vormden lieflijke meertjes in hun eeuwenoude kraters. Ideaal om
op vakantie te gaan of voor een wandeling, maar mogelijk wordt
dat gevaarlijk. Als de berekeningen van de wetenschappers
kloppen dan is de vulkaan onder de Laacher See 'over tijd'. Deze
supervulkaan barstte een keer om de ongeveer 12.000 jaar uit en het verontrustende is dat de vorige keer al
12.900 jaar geleden is.
Nu kennen we wel meer van die onheilspellende berichten van sluimerende supervulkanen, maar toch zijn
er verontrustende tekenen van verhoogde activiteit. Zo werden verdachte luchtbellen op het meer
aangetroffen. Die zouden van koolfstofdioxide afkomstig zijn (zie filmpje). Dat zou moeten bewijzen dat de
vulkaan onder de Laacher See nog actief is en dat de magmamassa aan het 'ontgassen' is.
Verwoestende gevolgen
Een uitbarsting zou volgens experts verwoestende gevolgen hebben. Gigantische evacuaties (ook in ons
land) zouden noodzakelijk zijn, een enorm gebied zou onder een dikke aslaag bedekt worden. Bovendien
zou de reusachtige aswolk een globale afkoeling teweeg brengen. Laat ons hopen dat die uitbarsting er niet
komt, want ze zou te vergelijken zijn met die van de Pinatubo op de Filipijnen in 1991. Toen werd een gebied
van meer dan 1000 vierkante kilometer onder een dkke laag as bedolven. Liefst 10 miljard ton magma, 20
miljard ton zwaveldioxide en 16 kubieke kilometer as werden de lucht ingestuurd en de temperatuur over de
hele wereld zakte met een halve graad omdat de zon voor een deel 'gehinderd' werd door de eruptie.
http://www.hln.be/hln/nl/2654/Extreme-Aarde/article/detail/1371582/2012/01/02/Supervulkaan-roert-zich-op50-km-van-Duits-Belgische-grens.dhtml
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Economie ten gronde door VMBO-t (deel 1)
Iedere ouder stelt zich na de 1e Citotoets van hun kind de vraag: "...als 'ie nou maar niet dat Vmbo op
moet?" - maar nu even wat de gevólgen al zijn:
we zullen voortaan rekening moeten houden met nog veel méér aan Moerdijkse chemiebranden,
gasontploffingen, Pernisrampen en andere bizarre electriciteitsbranden.
Oorzaak is dat in 2011 in de Rijnmond slechts 20 leerlingen zich aangemeld hebben voor de mbo-opleiding
werktuigbouwkunde en daar zal de gehéle Rijnmond, dus inclusief alle raffinaderijen, chemiebedrijven en
overige techniekbedrijven in Rijnmond het vanaf 2015 mee moeten doen... (!)
En bij justitie pijnigen ze zich ook al het hoofd over de uitstékende opleidingen van het in ChemiPack
aanwezige kader met indrukwekkende titels - en dan dit? Toch was die gigantische Moerdijkse chemiebrand
het werk van een in chemie niet opgeleid zijnde alochtone werknemer die een brander (moest) zette op een
bevroren pomp van chemisch afval - open vuur is in zulke bedrijven al helemaal zwáár verboden hoe verzin
je het?
Toch kan het. Eerder, in de '70er ontplofte de Cindi in Uithoorn waarbij 9 doden vielen door een ordinaire
chemische fout want 7 zeer hoog opgeleidde ingenieurs en 3 computers hadden niet gezien dat een
bepaalde katalisator eigenlijk een zuur was en geen voorgeschreven alkali.
Om dergelijk stukjes onbenul, alsmede de aanstaande ondergang van onze maatschappij door de
geleidelijke uitschakeling van alle productiefaciliteiten zoals in Spanje: goed te kunnen verklaren zullen we
dus een duik moeten doen in schoolopleidingen, zowel vroeger als nu.
Op dit punt dan falen journalisten omdat die nooit op technische scholen zijn geweest en heb je een insider
voor benodigd.
In de '80er jaren vond minister-president Kok dat onze Hi-Tech samenleving geleidelijk aan omgevormd
moest worden naar een: 'handelsstromen en dienstenmaatschappij' - maar met zijn dollartekens in de ogen
vergat hij kennelijk dat monteurs die nog verwarmingsketels kunnen repareren: geen chinees exportproduct
zijn.
Want opeens staat momenteel dat rare Vmbo/t -onderwijs, althans wat daar momenteel dan voor door moet
gaan: in het centrum van de kenniseconomie want 57% van alle kinderen gaat wel de Vmbo erop - maar
dáárna? Wat hebben die 57% van al onze stómste kindertjes daarin geleerd en wat kun je allemaal als je
erafkomt?
In ieder geval kun je met dit diploma vakkenvuller worden bij Albert Hein, of postbesteller op zaterdag.
Voorts kun je ermee vloerveger worden in garages, of uitmester in paardenmaneges en je bent dan 16 jaar.
Zulk nep-onderwijs daar wagen ouders hun kinderen niet aan... en terecht natuurlijk.
Technische hersens zijn compléét anders...
Hoe huidig Vmbo onderwijs eruitziet hoef ik niet de beschrijven, dat deden andere bladen als nrc en Elsevier
10 jaar geleden al.
Kort verteld: op een Vbmo-school ben jij gedurende 4 jaar lang niets meer dan een "brugpieper" de gehéle 4
jaar lang (!) en ook op de volgende ROC wordt je nog eens gedurende 2 jaar verder in "schakelklassen"
bekwaamd tot je op je 18e geschikt gemaakt bent voor jouw éérste, echt technische vaklessen.
Ten opzichte van de vroegere ambachtschool duurt het heden dus 6 jaar, en 5 jaar tov. de lts vòòrdat je
goed technisch vakonderwijs verkrijgt - "voorbereiding" geheten.
Werkt dat? Nee. Dat moeten we uitleggen.
Wel, de psychologie heeft eind jaren '90 vastgesteld dat ál hun testen en profielen op vrijwel iedere blanke,
vrouwen en alochtoon uitstekend werkt - edoch met één rare uitzondering: een technicus! Zijn brein werkt
wel zó kompleet anders dat de psychologie faalt in alle beoordelingen en testen die over een gekke techneut
zo deskundig (moesten) waren opgesteld bleken allemaal ernaast te zijn - een ontdekking overigens die men
pas deed na overgedaan onderzoek van de Una-Bombertechneut.
Men weet dus nu dat deze rare hersenkronkels al ontstaan vanaf het 4e jaar en geschrokken ouders iedere
belangstelling voor technische mechanica zo snel mogelijk de kop dienen in te drukken want hiermee
verdien je later niet goed.
Niet voor niets stellen 95% van alle ouders na een 1e Citotoets dan ook: "Als 'ie nou maar niet dat Vmbo
opmoet want dan hebben we een onvolwaardig kind". Dat kan heel goed kloppen want 86% van alle Vmboleerlingen brengt hun tijd door met gamen, overigens tot grote tevredenheid van generaals want moderne
oorlogen worden immers allang vanaf een toetsenbord met joystick gepleegd.
Nu we dus weten hoe technische hersenkronkels dan wel werken begrijpen we nú pas waarom kinderen in
alle brugklassen NIETS meer bijleren: ook ónze hersenen filteren de hele dag onnutte dingen weg en dus:
bij technische kleutertjes nog maar gaat alles wat niet-technisch is het éne oor in en wordt meteen op de wcpot uitgeplast, er blijft niets achter evenals televisiereclame nog moet worden weggefilterd.
De jeugd leert dus wel - maar slechts enkele leuzen als 'the Axe-effekt' blijft iets van hangen en de rest wordt
(volkomen onbewust) wel overboord gezet.
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Voortgezet speciaal onderwijs
In 2003/4 genoten 54.000 leerlingen speciaal vervolgonderwijs - in 2011 was dat al opgelopen tot bijna
70.000, in 7 jaar dus een toename van +32.000 leerlingen. (!)
Voortgezet speciaal onderwijs is echter bedoeld voor kinderen in een rolstoel, cq, zware ziektegevallen maar
is eigenlijk nooit bedoeld geweest voor "ontwikkelingsstoornissen". Staatssecretaris van Bijsterveld kan de
cijfers niet geloven en 3700 leraren moeten eruit.
Terecht? Ja, maar voor Mytylscholen is dit wel in- en in-triest.
Wat er in werkelijkheid aan de hand is, is namelijk iets totaal anders: iedere basisschool moet sinds 2004
technische belangstelling in hun leerplannen opnemen om in kinderen die benodigde hersenkronkel voor
techniek erin te brengen. Het is een uiterste poging van de Overheid om kinderen belangstelling voor
techniek bij te brengen totdat... de 1e Citotoets afkomt en ouders tot hun schrik bemerken dat hun kind dat
waardeloze Vmbo opmoet - en met alle geweld hun kind dwingen een andere school te kiezen als het vooral
maar gèèn Vmbo zal worden... en daarvoor is ouders werkelijk niets te dol.
Studiebegeleiders, vastgestelde "ontwikkelingsstoornissen", dyslexie, letterlijk álles wordt dan uit de kast
gehaald om de inmiddels de door Overheid zo zorgvuldig aangekweekte belangstelling voor techniek: zo
snél mogelijk weer de kop in te drukken maar eigenlijk komt het erop neer dat speciaal onderwijs wordt
gebruikt, eigenlijk misbruikt om die op basischolen als Rijksbeleid aangewakkerde technische hersenkronkel
maar zo snel mogelijk uit hun koppie weer eruít te krijgen.
Zeker een derde van de huidige Onderwijsbegroting wordt namelijk besteed aan sabotage van Rijksbeleid
want het huidige onderwijs barst letterlijk van de consulenten en studiebegeleiders en véél van alles maar...
technische scholen? Nergens...
Op de basisschool wordt wel (Rijksverplichte) liefde voor het electriciensvak bijgebracht - maar in heel
Utrecht kun je geen electricien worden - in de '60er kon je dat vak vanaf je 13e jaar op maar liefst 12
Utrechtse scholen leren. Nogal een verschil.
Een vloed van technische Una-Bombers
De gevolgen zijn op straat zichtbaar: alleen al de stad Den Haag bevat 1100 reljongeren die al blowend de
Haagse straten onveilig maken maar nergens een baan kunnen vinden. Wethouder Marnix Norder gaat nu
'snoeiharde maatregelen' nemen tegen hun uitkeringen want die gaan omlaag of worden zelfs helemaal
stopgezet maar, omdat de reljongeren nog wel 30kM-scooters zonder valhelm en een BlueBerry als
plattegrond op het stuur willen hebben om indruk op willige meisjes te maken: dan moet hun uitkering op een
wat andere manier bij elkaar gesprokkeld worden. Hoe? Daar mag uzelf naar raden: via het raam natuurlijk,
met mes op zak.
En er is al jaren een heuse spijbelpolitie actief om spijbelende leerlingen op te sporen waarvan hun
woonadres onbekend is. Dit geldt met name voor inmiddels zwanger geraakte Vmbo-scholiertjes... meestal
niet ouder dan 12, 13 jaar en inmiddels 0,7% over alle brugscholen tot 16 jaar gerekend.
Nog een instelling die alarm slaat is instelling Siriz die opvanghuizen heeft voor zwangere tieners. "Wij zien
juist bij Vmbo en Mbo dat meisjes meer risico lopen op ongewenste zwangerschappen. Alleen al in ons
opvanghuis te Gouda hebben we 3x zoveel aanvragen als aanbod". (!)
Ook het flitspaal-explosief dat een EOD-er zijn arm afrukte: mag zonder meer op het conto van een
gefrustreerd 'self-made'-techneutje worden bijgeschreven die vast niet het juiste technisch onderwijs kreeg
en: daardoor geen baan had.
Hoewél: in dit specifieke geval valt zowel de EOD-er alsook zijn omstanders te verwijtten dat zij hun dvdvakliteratuur over the Una-Bomber niet goed bekeken hadden: wie namelijk met gefrusteerde techneuten
omgaat kan altijd voor pijnlijke verrassingen komen te staan, met deelneming overigens.
Want ook ikzelf werd op 4-jarige leeftijd korte tijd in een kindertehuis opgesloten na de ontploffing van mijn
allermooiste kryptonlampje in de kleuterklas: "Kijk eens juf, evenveel licht als 220 volt!" - ja technici goed
opleiden is nog een vak apart - wist die kleuterjuf vèèl dat bij een platte batterij er 45 atmosferen bij 650
graden van komt?
Pas toen ik weer loskwam werd me dat allemaal onderwezen en als 5-jarige zoog ik de nu wel verstrekte
elektrotechnische vakkennis dan ook op als een spons.
En daarvoor hadden we in Nederland dan ook de Wet op de Beroepenbescherming waarin as. techneutjes
vanaf hun 14e jaar in een Rijksbestand officiëel werden ingeschreven als... onze toekomstige verzetshelden.
Iedere as. gasfitter, piloot, zeekapitein en electricien staat in dit bestand: niet alleen omdat publiek tegen
theoretische academici moet worden beschermd maar ook vanwege Una-Bombers met ingenieursopleiding
zonder baan.
Deze dr.ir.mr. kijkt als schrijver/techneut nog altijd terug op mijn béste Utrechtse lts: alwaar nog échte
ingenieurs les gaven en de school 3x zoveel aanmeldingen kreeg dan ze plaatsen kon. En levensgevaarlijk
ook nog: er viel 1x/week een dode aan electriciteit - tegenwoordig hoor je daar haast nooit meer van.
Vreemd want technici werden uiterst slecht betaald en toch waren ze de feitelijke motor van de economie die
de jaren '60 met gemiddelde rendementscijfers van +8% tot grote bloei brachten.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/economie_ten_gronde_door_vmbo_t_deel_1
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Economie ten gronde door VMBO-t (deel 2)
Complete artikel: beteronderwijsnederland.net
Tegenwoordig schakelen alle ouders onderwijsconsulenten en
schoolpsychologen in, en zelfs wordt voortgezet speciaal onderwijs
ingeschakeld om uit alle macht maar te voorkomen dat hun 12-jarige tiener
nog dat Vmbo opmoet.
In het vorige artikel zijn de gevólgen van dit beleid al uitgelegd:
de Moerdijkse chemiebrand, de Schipholbrand en een ontplofte flitspaal
door het "vakwerk" van een miskende Una-Bombertechneut.
In dit 2e artikel gaan we bekijken waarom Vmbo nou zo'n slechte naam heeft dat de Onderwijsinspectie
jaren geleden al alarm sloeg doordat de helft van alle vwo-leerlingen helemaal niet op vwo hadden moeten
zitten... de inspectie denkt dat de omhooggevallen leerlingen het héle Hoger Onderwijsplan nu bezoedelen
met telkens maar lagere diploma-eisen en grijpt in: voortaan mag een mislukt vwo-examen niet meer met
een hbo-diploma worden 'gerepareerd'.
Tijd dus om die vroegere, kennelijk mateloos populaire "Lager Voortgezet" -scholen te bekijken die door
mevrouw Netelenbos werden samengevoegd tot dat Vmbo - en dat bovendien "Voorbereidend
middelbaar??" - onderwijs suggereert? Kennelijk is dat niet waar?
Want later slecht verdienen kan het niet zijn geweest, immers een goed opgeleid electricien verdiende in de
'60er stukken minder dan een vuilnisman of een grondwerker.
Het moet dus iets anders zijn waarom ouders van nu hun kind absoluut niet dat Vmbo opwillen en letterlijk
álles uit de kast halen om dat door de Regering op basisscholen via het leerplan al ingebrachte 'technische
belangstelling': zo snel mogelijk uit het brein van hun kind eruit te krijgen en daarbij wordt niets geschuwd...
Jaarlijks stromen 4500 éxtra kinderen bovenop de huidige 60.000 kinderen het voortgezet speciaal onderwijs
in: ze zijn NIET invalide doch slechts op: Vmbo-advies en dát wordt als een ernstige hersenafwijking bezien.
Staatssecretaris van Bijsterveld is dat zat en ontslaat er nu 3700 leraren van.
Wel, het Vmbo is de door mevrouw Netelenbos samengevoegde voortzetting van achtereenvolgens:
* de Mulo-A
* de Huishoudschool
* de lagere landbouwschool
* de bakkersschool
* de lassersscholen (ooit een Philips-opleiding)
* de Vglo (voor de allerergste stomkoppen)
* en nog een groot aantal opleidingen, meest avondopleidingen.
De hoofdbedoeling was: dat een niet-technische leerling alsnog de techniek inkon en ook andersom
switchen was nu mogenlijk, verder moest ALLE Vmbo toelating geven op het Middelbaar onderwijs waarin
ook schakelklassen werden geïntegreerd tot de ROC - en het vervolg op ROC is de Hoge School als HBO.
Hoe was vroeger Mulo-niveau?
Tamelijk hoog. Wie van Mulo-A afkwam kon metéén als data-typiste aan de slag en verdiende een
'jeugdsalaris' dat evenhoog was als een volwassen vakman in de werkplaats. Menig metaalbankwerker had
een tiener in huis die meer verdiende dan hijzelf. En het was ook het juiste opstapje voor verpleegsters en
onderwijzers.
Een boute bewering? Nee, want deze schrijver heeft het allemaal van dichtbij gezien.
Mulo-B was erg hoog, om niet te zeggen: zéér hoog! Met vooral wiskunde en bedoeld om op het vwo te
komen, meestal lycea, maar met schakelklassen en bijles was gymnasia goed mogenlijk hoewel, de
eigenlijke route via de Hbs was eigenlijk het juistere traject naar Hbo en Universiteit; maar in ieder geval
stond het traject voor laatbloeiers open.
In de jaren '50 dus voordat Cals zijn Mammoetwet in een rooms/rode coalitie doorjoeg: was ons onderwijs
veel beter dan waar ter wereld ook, én, er werden vele Nobelprijzen aan landgenoten uitgereikt. Tòen ja.
Nu nooit meer want de TU-Delft zijn samen met de Tilburg en Groningen de allerbelabberste universiteiten
van heel Nederland.
Toch kostte onderwijs de schatkist toen slechts: geloof het of geloof het niet 13%!! - op dit moment kost ons
dat 45% van de hele Staatsbegroting terwijl duizenden technische scholen zijn gesloten: niemand wil dààr
nog op!
Techniek is altijd al geïnfekteerd geweest met nonsens op academisch niveau. Al in de jaren '70 was Hoger
Technisch onderwijs zo slecht dat ir.Frits Philips een eigen Technische Universiteit op zijn eigen
Philipsterrein afeiste en en begon met bouwen. Hij kreeg er geen toestemming voor, bouwde illegaal verder
en haalde échte ingenieurs uit Zwitserland en achter het IJzeren Gordijn.
Pas na veel soebatten werd zijn 'particulier universiteitje' dan eindelijk erkend want tot zolang stonden er wel
Philips-uitvinders uit zijn eigen Natlab voor de klas en dacht zijn vorige pseudo-doctorandussen als
managementlagen wel op straat te zetten - maar inplaats daarvan vloog hijzelf letterlijk eruit.
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De journalistiek faalt hier
Maar waarom dan? Op dit vlak kan geen enkele journalist deze vraag beantwoorden:
Hoé: kan het mogelijk zijn dat in de '60 het electriciensvak het meest slechtst betaalde baantje was, heel wat
slechter betaald dan een vuilnisman - en tóch kreeg iedere lts: 3x zoveel leerlingen dan ze plaatsen
konden... hoe kòn dit nou waar zijn?
En dit raadsel kan de journalistiek niet oplossen - ze weten overigens wel dat de gigantische economische
Big-Booming (elk jaar +8%) vooral aan technici te danken was.
De psychologie gaf pas enkele jaren geleden het antwoord: technische hersenkronkels ontstaan op 4 jarige
kleuterleeftijd en alle psycho-"logische" modellen en -rapporten kloppen altijd bij iedereen behalve: een
technicus want hier faalt de p-logica. Of... zit er wel een gezonde psyche bij ze in???
Technici zien liever de achterkant van een televisietoestel dan de voorkant, om over algebra, Franse les en
maatschappijleer maar te zwijgen. Alles, letterlijk álles wat op school wordt geleerd gaat als
reclamemateriaal zó de vuinisbak in. Ze studeren écht wel maar "het plakt niet? Als een zeef..."
Op dit vlak heeft mevrouw Netelenbos qua technologie een ernstige fout gemaakt - maar dat psychologen
hun fout pas in 2004 ontdekten kan haar niet aangewreven worden.
Mijn verhaal
Deze schrijver die op 4-jarige leeftijd met Volt en Ampères in de weer was kan ervan meepraten en ben
daarom vanaf 8 jaar maar radiomonteur gaan studeren want de rest van dat basisonderwijs leek eigenlijk
meer op de ronkelende reclameblaadjes van de winkels en zo. Zou ik toen een goede leraar gehad hebben
dan zou ik op m'n 12e als volwaardig televisiemonteur kunnen solliciteren, iets wat ik gediplomeerd op m'n
14e dan ook maar deed wegens overvolle lts-scholen.
Maar als jezelf 4 jaar op een Lagere Technische School hebt doorgebracht - en dan op je 17e jaar al een
(voorlopig Ere-)doctoraat in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht verwierf over een
verschrikkelijk radioactieve elektrische kist waarmee Semieten door de woestijn zeulden en op ene dag 1400
geëlektrokuteerde doden in hun met kwikdamp gevulde hoogspanningsruimte opleverde: in zulke
techniekruimtes heb je metaaldraad doorweven schorten benodigd en een laskap voor: die had Aäron.
Voor de wetenschap was dit raadsel dus opeens opgelost - en dit is toch bewijs hoe goed mijn zogenaamd
"lagere" technische school wel niet was, niet dan?
Hoe was vroeger dan: "lager" technisch onderwijs?
Wel, mijn 1e lts-jaar eind 1958 was een brugklas waar ik op 12-jarige leeftijd elektrisch lassen leerde - maar
het 2e jaar was wel zó doordrongen van veiligheid en alles op veiligheidsgebied dat je zelfs onderweg nog
inschattingen maakte wanneer er een ongeluk zou gaan gebeuren. En als ergens de straat openlag maakten
we er foto's van - en dan de volgende dag foto's maken van de 'erintuimelsporen' ervan. In het 2e jaar
kregen we veel chemische basiskennis, materialenkunde en vooral: veiligheidskunde.
Grote posters in de klas: "Denk aleer ge doende bent, en doende denk dan nog!" met een gat en met veel
bloed op het hoofd. Geloof het of geloof het niet: maar in de 3e klas kregen wij als electriciens in de dop
zelfs biologie van een echte slager uit het slachthuis, compleet met stroomdoorgangen en putwonden op
een bloederige varkenskop. En we kregen films met bliksemwonden en we bezochten de
hoogspanningslaboratoria van Cocqerell met hun één meter lange elektrisch vuur. We kregen een lichtkast
met een prent voor onze neus gezet en erin een gele lamp: als die gele lamp ons blikveld geel deed worden:
dan héél diep inademen en snel uitademen razendsnel, dit omdat de EHBO had uitgezocht dat je na een
halve dag bewusteloos geen zuurstof in je hartvezels had en je slechts 7 seconden de tijd hebt om jouw
sterven nog om te keren naar het rijk der levenden. De Overheid stelt gedurende 4 dagen een glazen deksel
op jouw overlijdenskist verplicht maar écht doodgaan moet je nog wel leren natuurlijk, en het omkeren van
sterven dus ook want daar dient dat wettelijk verplichte glazen deksel dus voor.
Dát was nog eens goed "lagere" technische schoolkennis en heeft me al 5 keer het leven gered... maar zelfs
zulke overlevingskennis wordt nergens meer geleerd. Overbodig te vertellen dat mijn best geoutileerde lts
over niet minder dan zéven betonnen kluizen beschikte waar elk een vrachtwagentje wel inkon.
Op bevel van Mw.Netelenbos werd in 1990 deze razend populaire technische school + avondscholen met
inmiddels 3200 techneutjes dichtgegooid en werd in 2000 een gemeenschappelijk huisjesblok.
Kok en zijn Intergalactische Sozialisten
Inmiddels hebben we dan die door vakbondsman Kok zo goed voorspelde maatschappij van zorgverleners,
handelsstromen, en zelfs met een eigen goederenspoorlijn dwars door de Betuwe om alle chineesche
teringzooi in Duitsland te kunnen plempen en we verdienen goud aan ons distributienet van Russisch
aardgas. We maken dus niet zelf de dingen meer maar laten ver weg afgekeurde troep maken en dat
verkopen we via Rotterdam zo snel mogelijk weer door.
En ook onze zorgmaatschappij bestaat momenteel vooral uit het produceren van gepeperde facturen met
vele cijfers voor de komma en een flink btw-bedrag eronder als afdracht voor de Staat der Nederlanden maar zorgverlenen doen we niet meer: ter vergroting van de service is serviceverlening 'gedigitaliseerd'
geworden in de vorm van 'self-service' zoals 'Do-it-yourself' prik-kastjes die alles over jouw opsturen naar
een Electronisch Patiënten Register.

Nieuwsbrief nr. 143 – 9 januari 2012 - pag. 95

Om te laten zien hoe "handel en diensten" nou werkt: medicijnpillen kosten 0,2 ct/stuk en kosten bij de
apotheek 18 euro/doosje van 8 stuks.
Aardgas komt uit Rusland voor 0,02 ct/M³ en kost de consument 42 ct/M³.
De zelflerende afstandbediening 'SilverCrest' kost bij Lidl e.7,95 en bij dozenschuiver MediaMarkt kost
diezelfde zelflerende afstandbediening e.43,50.
En de gemiddelde bekeuring is verhoogd van 180,- euro naar 320,- euro, daarom wordt een politieagent ook
'diender' genoemd want hij dient niet het volk maar politici.
Schreeuwend tekort aan vieze technici
Op dit moment staan alle bouwbedrijven, alsook de fabrikanten van elektrische voertuigen bij de Overheid te
klagen dat ze nèrgens aan technici kunnen komen. Allèèn al in NEDERLAND hebben we op -DIT MOMENTeen nijpend tekort van niet minder dan 25.000 technici... en dan hebben de overige vaak ook nog de
verkeerde opleidingen.
Om een voorbeeld te geven: de voertuigtechniek. Daar kun je automonteurs voor opleiden maar elektrische
voortuigen hebben 750 volt aan boord en kleine vrachtwagentjes staat zelfs 1250 volt op. Gevolg: dát is
hoogspanning en dat mag een automonteur niet dichter dan 4 meter benaderen... sterker nog, er moet bij
geopende kap zelfs een schriklint omheen getrokken worden... en hoe kom je als garage aan zwaar
gecertificeerde hoogspanningmonteurs die nog "onder spanning bevoegdheid" hebben? Dat hebben zelfs
erkende installateurs nog niet eens!
Het gevolg hiervan is dat elektrische auto's door onbevoegd personeel wordt nagelopen totdat... het eerste
lithium-ongeluk (een sterk giftig metaal) zich aandient en waar de Overheid uiteraard voor 80% mag
opdraaien: dat hebben we in Moerdijk en eerder Schiphol's detentiecentrum al meegemaakt want met opzet
de Wet op de Beroepenbescherming overtreden wordt niet door verzekeringen gedekt.
Wat gebeurt er als deze Wet niet meer werkt? Dwz. dat er geen database meer bijgehouden wordt van alle
gasfitters en electriciens? Wel: komplete PIN-geldautomaten worden al bij de Albert Hein vervangen door
nep-automaten die exact alles nadoen zoals de echte dat doen, behalve dan bankbiljetten uitreiken want dat
doen ze in Bulgaria nog wel prima. Maar ook de Schipholbrand en ChemiePack kan zonder meer op het
ontbreken van technisch INZICHT worden toegeschreven.
Een kulverhaal? Helaas nee
Vanaf nov.2011 worden politieagenten opgedragen geen boetes meer uit te delen voor fout kenteken,
onverzekerd rijden, kapotte rijtijdenklokken of versleten remmen. Reden: de bekeuringen komen niet aan bij
het Justitiëel Incasso Bureau omdat het Ministerie was vergeten er technische keuringsambtenaren voor aan
te stellen - of ze waren onvindbaar.
Dito hoogspanningsbranden: daar waagt de brandweer zich niet aan, en omdat iedere maand wel ergens
een scootmobiel in de brand vliegt is het dus een kwestie van tijd of ook elektrische auto's zal ooit een
electrisch hogespanningsvuur overkomen dat niet mag worden geblust, zèlfs niet benaderd. Van
hoogspanning blijf je heel vér vandaan en moet iedereen wegwezen.
Bij botsproeven bleek trouwens al dat van GM's 'Volt' de helft in de fik vloog met een lááiend elektrisch
vuur, met 750 volt op de vlammenzee... en met vonkjes die 5 cm diep in je huid inbranden volgens de
formule: Ph=(-log)H+.
M.a.w. een ervaren energiemonteur ziet zich de nieuwe Schipholbranden allang opdoemen en wacht nog op
de plofberichten in de krant.
Rampzalig NEDERLAND
In 2011 slaat de Schiedamse ondernemer A.de Jonggroep alarm:
"Hier in de regio zijn dit jaar maar 20 aanmeldingen geweest voor de mbo-opleiding werktuigbouwkunde. En
dáár moeten alle raffinaderijen en techniekbedrijven in de héle Rijnmond het mee doen".
En die gevolgen zijn zichtbaar, want de leiding van ChemiePack van de Moerdijkbrand wordt door Justitie
vervolgd omreden dat zij: mét hun indrukwekkende titels in 'Bedrijfsmanagement', 'Technische
Bedrijfskunde', 'Bedrijfseconomie' vast wel moeten hebben geweten dat op zulke bedrijven niet met open
vuur kan en mag worden gewerkt. Dit is dus een hemelsbreed verschil met vroegere lts waar je als 13jarigen de veiligheidsregels nog letterlijk eringepompt werden en je voortdurend alert was op andermans
fouten: van leidinggevenden, die vooral.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/economie_ten_gronde_door_vmbo_t_deel_2

Economie ten gronde door VMBO-t (deel 3)
In de vorige artikelserie zag u eerst de impopulariteit van het Vmbo, afgezet dan tegen de wél zeer populaire
en uitstékende lts, samen met de al even hoogstaande mulo-A.
En, niet te vergeten: beide scholen waren éindscholen: verder leren hoefde niet maar alles kon.
In dit 3e vervolgartikel komen we tot de crusiale vraag hoe onderwijsministers nou zo stom konden zijn om
téchnisch vakonderwijs nou samen te voegen met huishoudscholen en het kantooronderwijs van de Mulo.
Dit onderzoek is namelijk al geweest en heet: 'Het van Kemenaderapport'.
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Letterlijk staat in zijn rapport te lezen dat opeenvolging van socialistische kabinetten heeft geleid tot
verloedering van ons onderwijs en worden de namen Cals, Bos en mw.Netelenbos met name genoemd als
de vernielers ervan. Men noemt dan wel man + paard, maar niet de grondoorzaak en die moet kennelijk
buiten lts en Mulo liggen, dat kan haast niet anders.
Er bestonden namelijk vòòr de samensmelting tot Vbo nog enkele schooltypen waar oa. Justitiële
probleemkinderen opkwamen: dat was de Vglo, een noodgedwongen school waar alle kinderen opkwamen
die nergens plaatsbaar zijn en waar ze verplicht opkwamen tot hun 14e, later 15 jaar als onderwijsplicht.
Speciaal Onderwijs werd voornamelijk "onzichtbaar" verstrekt: het betrof vooral extra toezicht en vervoer van
de meisjes want de pil bestond wel, maar niet voor dat doel.
Mijn verhaal
De naoorlogse Vglo kwam dus omdat de leerplicht van 12 tot 14 jaar was verlengd en wat de Vglo voor een
schooltype dan was: dat kreeg ik te horen van kinderen die hetzij maar snel door hun ouders eraf waren
gehaald, hetzij verwijderd wegens voortgezette misdrijven en nog niet veroordeeld konden worden.
Ik citeer zo wat Justitiële "geweld"-plegers die de beuk erin hadden gezet: De één:
"Ik wilde timmerman worden maar dat mocht niet van bovenmeester Keuper"
-"Nou in de bouw zitten ze te springen om goede timmerlui en verdient goed". Toen ik wat beter keek bleek
dat de Broederschool van Zeist flappen overhandigde aan die bovenmeester: de Cito-toets bestond immers
niet dus de bovenmeester kon invullen wat hij maar wilde.
Nummer 2 ook al boos:
"Ik wilde scheepsmachinist worden maar moest ook al de Vglo op, maar daar was geen scheepsmotor te
zien?" - inmiddels was hij na een aantal knokpartijtjes al 19 want hij had de hele technische school
overnieuw moeten doen vooraleer hij op de Amsterdamse Zeevaartschool toelating mocht doen - het werd
de machinistenschool in Ede want hij kon niet zwemmen en had door het verkeerde schooltype al een flinke
straflijst opgebouwd en dan zit een schip er niet meer in.
De meisjes die ik op de Vglo sprak waren ook al boos.
"We zitten dezelfde taal- en rekensommen te maken die we in Bunnik 4 jaar geleden al kregen?! Waar is dat
voor?" - dat wist ik niet, ik ben namelijk techneut en die kunnen niet rekenen: daar gebruikten we toen
immers allemaal een schuiflineaal voor.
Totdat ze erachter kwamen dat ze vanaf de Vglo verkocht werden en brachten dan zo'n 2000 gulden per
lichaam op: de kleintjes zijn namelijk het duurst.
Dit kon ik in mijn eentje niet meer aan, daarom naar de Lange Nieuwsstraat 98 in Utrecht gefietst en dan
wachten tot ik oudere vrouwen naar buiten zag komen - dat zijn dan vaak de kinderrechters. Ik er eentje
aangesproken waar ze precies zulke opbod- en afslagavonden deden en zij nam me mee, het
Gerechtsgebouw weer in en dan maar alles opbiechten van wat ik wist.
Het mag dan zó zijn dat de RK-Kerk actueel de schuld krijgt van zo'n 20.000 mishandelde kinderen maar dat
je in de Vglo vloeibaar onderwijs kreeg - een andere manier om dergelijke straatschoffies nog hersens bij te
brengen bestond niet - dát onderwerp staat niet in Deetman's rapport dat met een wel èrg vernauwde
kokerblik allèèn het katholieke onderwijs onder de loep neemt.
Nu we dit "schooltype" tussen aanhalingstekens hebben bekeken en dat door haar voorgangers met lts was
samengevoegd tot het Vbo - kunnen we de gedachtegang van de latere minister Netelenbos wel begrijpen
door, behalve die zedenloze Vglo dan ook maar alle Lom-scholen zoals Bartimeüs en Effatha onder dat
Vmbo als paraplue te persen - en die begrijpelijkerwijs prompt begonnen te steigeren.
Professor Heertje doet verslag op ZRTL-7:
Onschuldig
Het parlementaire onderzoek naar de reeks vernieuwingen op het terrein van het onderwijs levert
spectaculaire beelden op. Jos van Kemenade, Jacques Wallage, Wim Deetman, Jo Ritzen en Tineke
Netelenbos: ze wassen allemaal hun handen in onschuld.
Mislukkingen
Zij staan nog steeds achter de middenschool, de basisvorming, de grootschaligheid, de afbraak van de
lerarenopleiding, de profielen van de Tweede-Fase en het Studiehuis. Tegelijk zijn al deze veranderingen
blijkens hun mededelingen: door anderen ingevoerd. Psychologisch is deze houding begrijpelijk omdat het
steeds om mislukkingen gaat, maar uit een oogpunt van waarheidsvinding is dit weinig fraai.
Chantage
Een spraakmakende onthulling was het chanteren van de lomscholen door Tineke Netelenbos. Zij is
verantwoordelijk voor het invoeren van het VMBO. Minister Netelenbos wilde dat de scholen voor kinderen
met leer- en opvoedingsmogelijkheden zouden opgaan in het VMBO. Deze scholen voelden daar op goede
gronden niets voor.
Zwakke knieën
Netelenbos belde de voorzitter van de organisatie van deze scholen, Nico Rosenbaüm. Zij deelde hem
mede de werkgelegenheid en de salarissen van de docenten niet te kunnen garanderen als hij niet met het
VMBO zou meedoen.
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Voor deze chantage ging Rosenbaüm door de knieën. Een gedrag, karakteristiek voor velen in het
onderwijsveld. Hij had de openbaarheid moeten zoeken.
Ziet u dit scenario al vòòr zich? Manshoge draaibanken, zolderhoge freesbanken en leerlingen in een
rolstoel erachter??? Of een leerling bouwvakker cement scheppen in een rolstoel?
Natuurlijk kunnen invaliden uitstekende radio/televisie- en computertechneutjes zijn, of in de latere ict maar
daar heb je dan wel speciaal onderwijs voor benodigd.
De lts was immers in de 1e-plaats bedoeld om leergierige kleine vaktechneutjes voor het bedrijfsleven klaar
te stomen (lts=éindschool!): nou bedrijven stonden soms wel met z'n drieën naast elkaar in ons lokaal te
solliciteren, aan òns ja, of we alstublieft, alstublieft bij hún op de stoep kwamen melden en we werden met
"U" aangesproken, met hoofdletter.
Wie op z'n 16e van de lts afkwam was gewoon klaargestoomd om vaktechnisch te werken - of je kon vooraf
kiezen voor extra wiskundelessen tbv. vervolgscholen, dat kon ook.
Of je ging meteen op voor een echt sectordiploma, ook dat kon zoals VEV's basis-techniekexamen waarmee
je direkt de Bovag/GaWaLo/klimaatkunde/Installatie als avondklassen kon volgen.
Dit alles kun je met Vmbo-diploma niet meer: het is slechts een basis-leerweg voor een volgende school, en
tóch kost dat verzonnen Vmbo-"diploma" de Staat nog e.77.000,- p/p.
Wàs het wel: 'landsbelang'?
Het wordt echter een ander verhaal als men bedenkt dat mevr.Netelenbos in de jaren '80 als directrice van
de Hollandse Betonbouw invloed uitoefende op de Onderwijsraad voor een ander type schoolverlater:
namelijk computerspecialisten en persluchtbesturingen.
Dat kon, en dat type techneuten kwam er dus ook (Bron: Eén Vandaag 2011) maar zij wilde ze op
voortgezet niveau. Ook dat kon, dat werden de ROC's en eropvolgend de Hoge Scholen - maar dat werd
dan wel een gepeperde rekening omdat het tevoren allemaal goedkopere avondopleidingen betrof en dat nu
allemaal overdag moest worden gedaan: dan kun je niet in jouw fabriek aan het productieproces deelnemen.
En dáármee verviel ons zo zorgvuldig opgebouwde technisch onderwijs tot de grandioze puinhoop die het
nu is: een techneutje kan absoluut niet zonder al vanaf z'n 8e jaar technisch onderwijs te verkrijgen want
geen enkel leerplan kan hem nog iets bijleren. En dan wordt zo'n aanstaande ingenieur erg dom "verklaard"
maar is dat zeker niet.
Het is hierom dat ik minister Netelenbos ervan verdenk dat zij: met de huidige schaarste aan technisch
personeel iets heel anders op het oog moet hebben gehad: het bewust creëren van vaktechnische schaarste
zodat de huizenprijzen wel zodanig zouden oplopen dat ze geen gelijke tred, nòch met lonen, nòch met
inflatie, nòch met grondprijzen, nòch met duurdere materiaalprijzen in overeenstemming meer zouden
hebben - maar wél werd er door iedereen goed verdiend op de in pijlsnelle vaart alsmaar doorstijgende
huizenprijzen! En daarmee in hun kielzog de huurprijzen meetrok zodat welhaast iedereen huursubsidie +
hypotheekaftrek nodig heeft.
En de Overheid maar betalen... sterker, door pure hebzucht is onze maatschappij nou opgescheept met
kleine techneutjes die hun bromfiets- en telefoonhobby met straatroof financieren.
Een boute bewering - echter wie de vele bijbaantjes als commissaris van onze 1e- en 2e-Kamerleden
bekijkt, ziet dan al spoedig dat we zelfs helemaal geen volksvertegenwoordigers hebben die ze zeggen te
zijn: het zijn voor het meest zakelijke vertegenwoordigers voor GROTE bedrijven.
Een andere conclusie kan na debacle's als Studiehuis, profielen van Tweede-Fase en de afbraak van de
lerarenopleidingen niet meer gesteld worden want ze zaten erbij en ze keken er naar - en daar zijn alle
huidige leerlingen op het Vmbo de dupe van want dat is gèèn eindschool en hun "diploma" dat 77.000,- euro
kost, heeft slechts de waarde van een Citotoets. Zo zien alle ouders van hun kinderen het kennelijk - maar
nu leest u het zwart op wit.
Was getekend: dr.ir.mr.F.Floor, boa-601
www.zaplog.nl

De gulden weer terug?
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Obama verklaart iedereen de oorlog (maar vooral Iran)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 02-01-2012 15:26, 0 reacties, rubrieken:
Corporatisme, Big Oil, Wapenindustrie, Geopolitiek, Iran, Peakoil, Politiek, Coverups, Terrorisme en Oorlog
“Het feit dat ik deze wet als geheel ondersteun, betekent niet dat ik het met alles
wat in deze wet staat eens ben. In het bijzonder, heb ik deze wet onderschreven
ondanks mijn reserveringen ten aanzien van bepaalde paragrafen die het
vastzetten, ondervragen en vervolgen van personen die van terroristische
activiteiten worden verdacht regelen.” Jawel, de nieuwe National Defence
Authorization Act is wet en vanaf nu, precies op het moment dat bijvoorbeeld
#occupy-bewegingen aan de stoelpoten van de corpocratie beginnen te zagen, kan
iedere pipoo die door de powers-that-be wordt verdacht van terroristje-spelen ook
binnen de grenzen van homeland USA voor eeuwig, zonder normaal proces, in de kerkers gegooid worden.
Hopsa, een paar eeuwen burger- en mensenrechten overboord. Maar de NDAA kent nog veel meer
addertjes onder het gras. Zo kan ieder financieel instituut, waar ook ter wereld, dat zaken doet met Iran
rekenen op Amerikaanse straf-sancties. Kortom: de zweep voor Russen, Chinezen en een handvol
Europese landen. Nog los van het feit dat deze boycot een directe oorlogsverklaring aan Iran zelf is.De
nieuwe ronde eenzijdige Amerikaanse sancties tegen Iran, die vrijwel meteen op kritiek vanuit Peking
konden rekenen, lijken de volgende stap in een opeenstapeling van provocaties richting Teheran. Begonnen
met een “Iraans terreurplot” uit de hoge hoed van Washington, via het onder druk zetten van de VNatoomwaakhond IAEA om “dodgy inlichtingen” over het Iraanse atoomprogramma tot “waarheid” te verklaren
richting een “full-blow” semi-oorlogsverklaring aan de Iraanse Centrale Bank, precies op het moment dat de
laatste regulaire Amerikaanse troepen Irak verlaten (voor “reposture” in verschillende Arabische golfstaatjes,
een “omstationering").Diezelfde Golfstaten die nu (voor goed geld) als thuisbasis dienen voor verschillende
Amerikaanse eenheden kunnen tevens rekenen op de levering van militaire high-tech uit de USA. 85 F-15
gevechtsvliegtuigen voor Saudi Arabië (goed voor 30 miljard dollar, levering: 2015), 96 THAAD luchtdoelbatterijen voor de Verenigde Arabische Emiraten (3.48 miljard dollar), moderisering van het Saudische
patriot-raketten arsenaal (1.7 miljard dollar) en de levering van 209 patriots aan Koeweit (900 miljoen dollar).
Bovendien krijgt Irak nog voor 11 miljard dollar aan wapens geleverd. In het kader van “quality advance” kan
Israël meteen rekenen op het allernieuwste wapentuig uit de Verenigde Staten, daar de Israëli’s een
“voorsprong” op arabische landen wordt gewaarborgd.Het antwoord uit Teheran bestaat voorlopig uit blaffen,
militaire oefeningen en een mogelijk (eenzijdig) verbod op doorvaart van de straat van Hormuz voor
“buitenlandse” militaire schepen. De in de westerse media tot belachelijke proporties opgeblazen dreiging
van het “sluiten van de straat van Hormuz” door Iran, komt slechts op konto van enkele Iraanse
(populistische) politici. Zoals herhaaldelijk door Teheran aangehaald is het afsluiten van de zeestraat geen
officieel beleid van Iran.De EU loopt natuurlijk in ganzepas achter de Verenigde Staten aan, en zal in de
nabije toekomst ook overgaan tot scherpere sancties tegen Iran. Uiteraard vanwege het verdachte Iraanse
atoomprogramma. Dat enkele EU-landen als Griekenland voor een groot deel van hun energie-voorziening
afhankelijk zijn van Iraanse olie, is kennelijk onbelangrijk. Overigens lijkt het excuus “atoomprogramma” in
de Verenigde Staten niet het beoogde resultaat bij de, ondertussen oorlog-sceptische, bevolking te
bewerkstelligen. Daar wordt opeens het oude paard “911” van stal gehaald om de publieke opinie richting
een positieve beoordeling van militaire operaties tegen Iran te bewegen.Tot slot: vredesnobelprijswinnaar en
grondwetdeskundige Barack Obama, de man van “change” ten aanzien van de interneringpolitiek van zijn
voorganger George W. Bush, heeft via de NDAA de normale procesrechten van binnenlandse en
buitenlandse verdachten in handen van Amerikaanse autoriteiten afgeschaft, terreurverdachten kunnen
zonder proces voor eeuwig worden vastgezet, buitenlandse familie van Al Qaida leden (dat heerlijke
verzamelbegrip) mogen door het Amerikaanse leger gevangen worden genomen, buiten Amerikaanse
grenzen mogen zonder beperingen gevangenissen of kampementen worden gebouwd en zowel in het
binnenland (!!) als in het buitenland mag het leger terreurverdachten oppakken, ondervragen en vasthouden.
“Reserveringen” heeft de Amerikaanse president bij de wet die hij ondertekende. Zoals de organisatie
Human Rights Watch opmerkt: “Obama lijkt de geschiedenisboeken in te gaan als de president die het
“onbeperkt vasthouden van verdachten” zonder proces in de Amerikaanse wet
verankerde.”http://zapruder.nl/portal/artikel/obama_verklaart_iedereen_de_oorlog_maar_vooral_iran/rss
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Wie bepalen het nieuws in Nederland?
‘Whoever controls the media, controls the mind.’ - Jim Morrison
De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds
minder handen. Op een enkele uitzondering als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der
tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts
enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De
media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde
1
onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’ Multinationals welke, sinds hun
2
ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.
Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt. Bij hen geen andere dan de
officieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de
missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische
vragen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur.’ Veelal blijken de media propaganda- en
manipulatiekanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC – Wisselbank –
3
Staten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvoor een onlosmakelijke eenheid vormen. Duidelijk
komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de Tweede Wereldoorlog als veel media hun ware
gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. In Nederland is er slechts een
handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?
Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij
Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het
belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar
Groot-Brittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul)
4
5
Reuter. Voor de stichting van dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom. In 2008 fuseert de
Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van ’s werelds
belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en
eigendom van de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste van Canada en staat op de 31ste plaats
in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet, bekleedt thans het
voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters. Net als de familie Reuter destijds, zijn de
Thomsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert
aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge
van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit mediaimperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te
6
vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten.
Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs
7
marktleider op dit gebied. Thomson’s Financial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s
Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij ‘investeringsbanken’ als Citygroup,
8
Goldman Sachs en JP Morgan. Volgens Wikipedia leidt de Rothschild familie deze sectie van (Reuters)Thomson: ‘De Rothschilds hebben de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie
9
tabellen in investeringsbankieren, fusie- en overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.’
Kent Cooper, directeur van de Associated Press waar hij 41 jaar werkte, schrijft in zijn autobiografie ‘Barriers
Down’ (1942) hoe de Rothschild familie een aandeel heeft gekocht in de belangrijkste persagentschappen,
waaronder Reuters. Op pagina 7 doet hij verslag van een twintig jaar durend gevecht om het recht van
Amerikanen op de waarheid over het wereldnieuws en wie het bepalen.
‘Adolfs Nieuwe Papegaai’ nu in handen van royalistische nazaten nazi-collaborateur
Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de
internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn ‘ready-to-publish’ nieuws in twintig
talen de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli
10
2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.
Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet:
omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt
reproduceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is
Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkt het ANP
echter vlijtig samen met het nazi-regime en staat het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Een getuige uit
die tijd merkt op:
‘Ieder had wat een hekel aan die [ANP]journaals omdat ze net als de kranten een propaganda maken welke
11
ons kermisachtig aandoet.’ Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naamloze
Vennootschap, voor het leeuwendeel eigendom van investeringsmaatschappij NPM Capital (Nederlandse
Participatie Maatschappij), onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het
grootste familiebedrijf in Nederland en in bezit van de familie Fentener van Vlissingen, een der machtigste
12
en rijkste geslachten in Nederland. Het ANP is dus, zoals wikipedia stelt, een privé-onderneming.
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De godfather van de familie, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het familiefortuin vergaard in de jaren vlak
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door uitgebreid met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945
bepleitte hij samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Frits
ontvangt drie onderscheidingen voor zijn verdiensten: voor zijn nazi-collaboratie twee van de Führer,
13
waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Adelaar en een ridderschap in de Orde van
14
de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit. Net als bij Israel Reuter en Roy Thompson heeft de Kroon
zichzelf zo weer van een loyale discipel verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten
van nazi-Duitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw
15
na.’
De protestantse Fenteners behoren tot de intimi van de Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met
– aldus ondermeer Marco Venema van Ravage: voormalig SS-er en IG Farben medewerker – ‘Benno’ zur
Lippe, wiens lidmaatschap van de nazi-partij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door
16
valsheid in geschrifte (Volkskrant 06-12-95). Fentener zou zich in 1940 aan de nazi-top hebben
aangeboden als stadhouder van Nederland – net als Bernhard – onderhield eveneens nauwe contacten met
IG Farben, producent van Zyklon B en hielp de prins bij het arrangeren van de vlucht per KLM van tientallen
nazi’s naar Argentinië, aldus Edwin de Roy van Zuydewijn.
Geen verkeerd woord bij het ANP over het koningshuis, Shell of de Gasunie: Edwin de Roy van Zuydewijn
beschuldigt het persbureau in een zeer lezenswaardige brief van promotie van regeringsstandpunten en het
moedwillig vervormen van het nieuws ten faveure van het koningshuis en corporatieve belangen. Als
nieuwsverspreider dient het ANP ook nog een ander doel, aldus De Roy, ondermeer refererend aan de
demonisering van Pim Fortuyn:
17
‘Het aan de schandpaal nagelen van diegenen die de leugens die ons regeren trachten te openbaren.’
De publieke omroep: gretig graaien naar uw belastinggeld met de zegen van de HEERE
Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de
kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht Geen Stijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor
18
koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd. Tijdens de doop van
prinses Ariane op 20 oktober 2007, roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aandeel
in het fascistische Videla-schrikbewind waaronder meer dan dertigduizend burgers verdwijnen, velen in zee
19
vanuit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien. In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door
20
RTL, heeft de Nederlandse Omroep Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd. En zo zijn
er legio voorbeelden van manipulatie te noemen.
De kritiekloze houding naar Amerika, het koningshuis, religie, Israël, het bedrijfsleven en de politiek; kortom
de gevestigde orde, is in goede handen bij de machtigste man van de Nederlandse Publieke Omroep: NPObestuurder en hoofd ‘corporate communications’ Henk Hagoort. Zoals altijd een strategische en
machtsbestendigende pion op de juiste post. Opgegroeid in een Veluws orthodox christelijk milieu, lid van de
‘zwarte kousen’ Gereformeerde Bond, voormalig docent aan fundamentalistische creationismebolwerken als
de Evangelische Hogeschool en reformatorische Hogeschool De Driestar – waar homoseksuelen
Untermenschen zijn, moslims afgodendienaars en vrouwen ondergeschikt – alsmede als ouddirecteur van
de Evangelische Omroep, is hij een man naar het hart van kabinet Balkenende. Hagoort is daarentegen met
21
zijn macht en opvattingen een serieuze bedreiging voor de (seculiere) (pers-)vrijheid.
Ook in andere opzichten wordt het algemene publiek niet gediend. In plaats van inhoudelijke programma’s
die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de commerciële omroepen maar waar geen geld
voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan buitensporige zelfverrijking. Net als bij de commerciëlen zijn niet
waarheidsvinding en eerlijke informatie de drijfveer maar harde pecunia: er is sprake van een verziekte
22
graaicultuur. Televisiemaker Rik Felderhof zegt ‘niets te verwachten’ van de voorgestelde beloningscode
en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren bij de publieke omroep van soms
800.000 euro per jaar naast de inkomsten uit hun privé-bedrijven (klik hier voor een overzicht van deze
privé-bedrijven). Volgens Hangoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke
discussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: ‘het
stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt.’ Op Hangoorts
beschuldiging van arrogantie reageert ‘klokkenluider’ Rik: ‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum
weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’, doelend op de democratische noodzaak voor de
23
Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belastinggeld.
Eigenaar RTL: ooit Hitler’s spreekbuis en uitbater van joodse slaven maar thans zionist
Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes, nipplegate of babybungelend-uit-raam van Michael Jackson, schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke
wereldnieuws wordt besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van
de Duitse mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privé-bezit van de familie Mohn, de aangetrouwde
tak van het schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann. Bertelsmann bezit tevens Random House, de grootste
uitgever van de Verenigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt samen met dit
24
laatste bedrijf twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa.
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Om de mentaliteit en sfeer van deze private corporatie te proeven moeten we ook hier een blik werpen op de
achtergronden. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn nazi25
verleden toegeeft. Het bedrijf maakt net als Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste
winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)literatuur als ‘Het Kerstboek van de
Hitlerjeugd’ en nazi-overheidspropaganda. Het bedrijf heeft direct overleg met Hitlers propagandaministerie
en is, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakt, gelijk Philips in Nederland,
26
voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid. SS-er Heinrich Mohn staat in de Tweede
Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS.
Reinhard en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de 147 rijksten der aarde. Politiek, media en het
corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik
Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de
27
28
Bilderbergconferenties. Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome en – ondanks zijn verleden –
29
samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’ Inmiddels staat dochterlief
Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium.
Eigenaren Veronica TV, Net5, SBS6 gelieerd aan Bilderberg en Council of Foreign Relations
Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSiebenSat.1 Media.AG, na de RTL-Group de
tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity
corporaties Permira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is samen met zijn neef George
Roberts, een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council of Foreign Relations, zit in
30
commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit. Daarnaast bezoekt hij de
Bilderberg conferenties en staat voor 2009 weer op de gastenlijst (tezamen met een grote delegatie
Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout
Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der
31
Veer namens de Shell).
Onder de titel ‘Take Back the Economy’ vinden er in de zomer van 2008 in een groot aantal steden protesten
plaats tegen KKR omdat corporate opkopers als deze de kredietcrisis mede zouden hebben veroorzaakt
teneinde goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. (In de VS is de financiële crisis dan ongeveer een jaar
32
oud. Bekijk deze veelzeggende videoclip).
De machtige Berlusconi van de Lage Landen met familiefortuin uit plantagearbeid
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen
identiteit verloren. De zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC,
Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische familie (Vrij Nederland 15-05-09). De
huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Persgroep
corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte
‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van geldbelustheid en
saneringsdrift te ontkrachten. Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij bovengenoemde
Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders
(w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel, macho en houdt van
33
snelle auto’s. Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij – komend uit een
bankiersfamilie – tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast
gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin
en investeringsmaatschappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?
De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren
dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië
34
vormgegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960). E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen
de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, ‘Red Rubber: The story of the
35
rubber slave trade’ (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.
Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen
36
voort. In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder
plantagebezitters, in termen als ‘wreed, onmenselijk, verdorven’ waarbij ‘winstbejag al vanaf het prilste begin
het allerbelangrijkste [was]’ en behept met ‘nazi sympathie die volgens [Nasilowski, arts in Congo] door vele
37
Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.’ Frans Buelens beschrijft in ‘Congo 1885-1960, een financieel
economische geschiedenis’ hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot, Lippens en
Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin verkondigd wordt
dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven ‘behaalden in de
38
koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten worden.’
De transformatie van het medialandschap tot melkkoe voor de aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal. Net als de plantages in
Congo is het enige oogmerk hier: corporate winst voor de aandeelhouders. Waarheidsvinding en eerlijke
informering van het publiek zijn volledig ondergeschikt. De opgekochte kranten van soms zeer diverse
signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde
middentoon krijgen. Deze inhoudelijke monochromie bereikt Van Thillo door de werknemers die al te zeer
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een bepaalde kleur vertonen te ontslaan. Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent
de verhalen over Van Thillo’s liefde voor kranten:
‘die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erfgoed, als een
belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert
hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is.
Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)
Oudjournalist bij De Morgen, John Vandaele zegt er het volgende over:
‘Wat er nu gebeurt met deze ontslagen is meer van hetzelfde. Opnieuw wordt de krant inhoudelijk
bijgestuurd door het personeelsbeleid. […] Na verluidt werden ook vooral mensen ontslagen die zich tijdens
de onderhandelingen met de eigenaar opwierpen als woordvoerders en leiders namens het personeel. […]
…de kritische krant die De Morgen ooit was, dan spreek je toch over een verschil van dag en nacht.
Daarmee is de transformatie van het Vlaamse medialandschap al heel ver gevorderd. […] Niemand heeft
39
daarin zo’n grote rol gespeeld als Christian van Thillo. Hij introduceerde de echt commerciële krant.
Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecom-corporatie, een investerings
corporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgomery,
net als Van Thillo bekendstaand als een harde, genadeloze saneerder (De Gelderlander, 9 mei
40
2007). Telegraaf bliksemafleider voor de overheid en specialist in zondebokken in oorlogs- en
vredestijd
Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende Telegraaf Media Groep, waar
ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen. De TMG
is voor meer dan 30% in handen van de familie Van Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen
dat naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4% procent in het ANP zou hebben.
In de oorlog zijn zij navolgers van het door collaborateur en naoorlogs christenpremier Jan de Quay
verdedigde rechts-autoritaire corporatisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de Corporatieve
Concentratie – een voorloper van het Zwart Front – en andere rechts-autoritaire groeperingen. Het Zwart
Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische organisatie.
41
Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.
De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had
gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazi42
bladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden. Net als nu is de Telegraaf in die tijd al de
bliksemafleider voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17
mei 1942 schrijft:
‘Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat
de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het
jodendom is. Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het
eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen
teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uitzwierven’ (Volkskrant 15-04-06).
De legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de machthebbers
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internationale corporaties is sinds de tachtiger
jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn
schatplichtig aan de grote. Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien mediacorporaties die de toon zetten. De
vijf grootste corporaties zijn Bertelsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert
Murdoch’s News Corporation. Zij vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een
klein aantal ultramachtige families dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te verbreiden.
Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op
leven of dood voor journalistiek en zelfbeschikking.’ Hij stelt dat de crisis in de nieuwsvoorziening hand in
hand gaat met de huidige economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en
de afname van met name kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte
opvattingen door de overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige
profiteurs floreren in het schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt.
Vergaande mediabesluiten nemen zij achter gesloten deuren. Deze crisis heeft zijn wortels in de periode
voor de vlucht van het internet en voor de huidige depressie. Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger
jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de zestiger en zeventiger jaren is
verdwenen.
De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ontstaan, aldus McCesney, is het blindelings
steunen en vertrouwen op ‘officiële’ bronnen – de machthebbers – als de basis voor een nieuwsitem: ‘de
legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’ Als een journalist hun officiële uitleg van de
terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’ omdat hij zijn privé-ideologie op zou dringen. Er
is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, religieus of anderszins. Er is alles mis met de
nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een
43
vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving.
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Who controls your mind?
McCesney schrijft dat in de huidige samenleving journalistieke vrijheid en waarden die indruisen tegen de
corporate belangen daarentegen worden onderdrukt. Het is ‘een ramp voor alles, behalve de meest
oppervlakkige opvatting van democratie’ – een corporatocratie waarvan de vertegenwoordigers het eens
zullen zijn met het motto van founding father John Jay:
44
‘Those who own the world, ought to govern it.’
Update 15-12-09: Voor de eigenaar van 80% van de Nederlandse tijdschriften & internetkranten als NU.nl
zie: Eigenaar NUjij: Bilderberger, trilaterist en CIA-agent
Update 23-12-09: NRC-Handelblad -> C&A-Handelsblad. De verliesgevende NRC is inmiddels door
VanThillo verkocht aan de investeringscoproratie Egeria, eigendom van de schatrijke Nederlands-Duitse
familie Brenninkmeijer.
Update 28-05-10: De aandelen ANP zijn overgenomen door V-Ventures, onderdeel van Vereniging Veronica
(Volkskrant 28 mei 2010). Vereniging Veronica (niet te verwarren met het afgesplitste Veronica TV) was tot
2001 onderdeel van de joint-venture Holland Media Groep, tegenwoordig RTL Nederland. (bron: wikipedia
“Veronica Omroep Organisatie”). RTL Nederland is onderdeel van het boven besproken Bertelsmannconcern, een van de vijf grootste mediaconcerns ter wereld.
1 Zie John Pilger’s documentaire ‘The New Rulers of The World.’
2 Voor het ontstaan van de eerste mondiale corporaties en een beschrijving van hun ‘psychopathische
persoonlijkheid’, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.’
e
3 Voor een beschrijving van de wisselwerking tussen staat, corporatie en bank vanaf de 17 eeuw, zie
anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.
4 Bron: wikipedia engels, 21 juli 2009.
5 ‘Paul Reuter’, Encyclopedia Brittanica student edition.
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11 Blz. 33, Bart van der Boom, ‘We leven nog. De stemming in bezet Nederland.’
12 ANP grotendeels eigendom van Fentener van Vlissingen. Zie verschillende bronnen: Volkskrant 26-1103; Mediafacts.nl 25-11-03, ‘NPM Capital neemt belang in ANP’; Zeer lezenswaardige (!) brief v. Dr. Edwin
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14 Nederlandsch Economisch-Hstorisch Archief, Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen
15 NRC, ‘Een heerser op vele fronten,’ 24-11-06.
16 Verleden Bernhard: Zie anarchiel.com, ‘Het Koningshuis’; ‘Prins Bernhard’, Marco Venema, Ravage.
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'Soldaten van Allah' bereiden in 35 kampen in VS ongehinderd terreurdaden voor
Sheikh Mubarak Gilani roep in de VS openlijk op tot de vernietiging
van Amerika. Toch onderneemt de regering Obama geen enkele
actie tegen hem en zijn jihadgroep.De radicale islamitische
jihadgroep Jamaat ul-Fuqra, bekend als 'Moslims van Amerika',
heeft minstens 35 trainingskampen in de Verenigde Staten
opgezet vanwaar acties tegen Amerika worden voorbereid.
Ondanks de openlijke doelstelling van de 'soldaten van Allah' om
de Verenigde Staten te vernietigen, doet de regering Obama niets
tegen de kampen en weigert ze zelfs de organisatie op de
terreurlijst te plaatsen.
Van New York in het oosten tot Californië in het westen heeft de jihadgroep, die volgens leider Sheikh
Mubarak Gilani 'de meest geavanceerde trainingen in islamitische militaire oorlogsvoering' aanbiedt, voor dat
doel vele honderden hectaren land opgekocht. In een promotievideo van Gilani's 'soldaten van Allah' wordt
in het Engels verklaard dat 'wij vechten om de vijand te vernietigen. Wij staan tegenover het kwaad en zijn
wortels, en deze wortels zijn Amerika.'
Gilani en zijn organisatie worden verdacht van het plegen van minstens 50 moord- en brandaanslagen in de
Verenigde Staten, alsmede ook de moord op een journalist van de Wall Street Journal in Pakistan, Daniel
Pearl. Desondanks onderneemt de regering Obama geen enkele actie om het snel groeiende aantal
moslims dat zich bij de jihadgroep aansluit tegen te gaan. In de promotievideo wordt Amerikaanse
bekeerlingen tot de islam, die voor een groot deel afkomstig zijn uit de zwarte bevolking in gevangenissen,
geleerd hoe ze AK-47 geweren, raketwerpers, machinegeweren en explosieven moeten gebruiken. Ook
worden er instructies gegeven hoe Amerikanen moeten worden ontvoerd en vermoord, en hoe er het beste
sabotage en andere subversieve operaties kunnen worden uitgevoerd.
Taqiyya
'Doe alsof je hun vriend bent. En dan vermoord je ze,' zegt Sheikh Gilani in de video over de 'Amerikaanse
ongelovigen', geheel volgens het door de islamitische wereld gehanteerde taqiyya concept, waarin de vijand
misleid mag worden door leugens, valse beloften en verdragen, totdat de moslims sterk genoeg zijn om de
strijd met hen aan te gaan.Dit overkwam Daniel Pearl toen hij in 2002 in Pakistan probeerde Gilani te
interviewen. Hij werd echter gekidnapt en later onthoofd. Een jaar later bekende Iyman Faris, lid van zowel
Gilani's Jamaat ul-Fuqra als al-Qaida, dat hij van plan was om de Brooklyn Bridge in New York op te
blazen.Gilani's hoofdkwartier bevindt zich in Hancock (N.Y.), waar rekruten worden opgeleid die later naar
Pakistan worden gestuurd om daar een meer jihadistische paramilitaire training te ondergaan. Een
undercover agent van het Northeast Intelligence Network ontdekte dat Amerikanen die in de buurt van de
kampen wonen zich grote zorgen maken over de militaristische trainingen van de moslims en dat ze
buitengewoon gefrustreerd zijn dat de overheid er geen enkele aandacht aan schenkt.
Xander - (1) World Net Daily (promo video 'Home Grown Jihad' met beelden van moslimterroristen die
oefenen in de Amerikaanse kampen)
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De geheime 118 kernwapens van… Israël..!
Door GuidoJ.zaterdag, 7 januari 2012
De reikwijdte van de nieuwst ballistische atoomraketten van Israël,
de 'Jericho 3'.
Als we in deze tijden iets niet meer zouden moeten tolereren is het
meten met 2 maten.. Want waarom ben jij als ‘metende’ méér dan
degene die aan de maatstaf dient te worden gelegd..? In het geval
van Israël en het atoomprogramma van Iran, waarover de hele
‘Westerse’ wereld schijnt te moeten vallen, IS er duidelijk sprake
van het meten met 2 maten..! Israël is gewoon keihard de 5e of 6e
atoommacht in de wereld. En dan spreken we niet over het
opwekken van energie met atoomkracht..!
Waarom dient Iran, een welvarende, uiterst Westers-gerichte maatschappij, te voldoen aan de maatstaven
van hén die zélf geen haar beter zijn..? Vreemd, bijna kinderachtig om een land te wijzen op overtredingen
van een nucleair programma, terwijl je zelf niet wenst te voldoen aan internationale maatstaven, noch
toezichthouders toelaat..! En toch is de hypocriete houding van Israël die naar onze mening veel te weinig
onder de aandacht wordt gebracht. In de doofpot, zoals je wilt.. En als wij ergens voor zijn, je weet het, dan
is het wel om die doofpotten af te schaffen, ze op te bergen in het museum-voor-vergane-tijden…!
x
De hypocrisie van Israël’s nucleaire programma, of: De geheime 118 kernwapens van… Israël..! Zegt het feit dat Israël weigert om inspecteurs van het internationale atoomagentschap toe te laten niet
feitelijk al genoeg. Inspecteurs die controleren of het Nucleaire Non-proliferatieverdrag wordt nageleefd. Een
internationale overeenkomst van landen die de verkoop van nucleair materiaal dient limiteren. Dat Israël
weigerde om dit verdrag te tekenen, ontslaat haar natuurlijk niet van de morele verantwoordelijkheid de
internationale afspraken rondom verspreiding van nucleair materiaal te eerbiedigen. Maar kennelijk is dát
ook een stap te ver voor Israël, dat zich steeds agressiever lijkt op te stellen tegenover Iran’s vreedzame
atoomprogramma. De vraag is daarmee gewettigd of het veilig is in de wereld, om Israël toe te staan om
wetten van de Verenigde Naties te laten negeren. In het bijzonder natuurlijk nádat dit land vredelievende
humanitaire acitvisten koelbloedig vermoordde, in het geval van schepenvloot die naar Gaza onderweg was
om voedsel en levensbehoeften te brengen. En de VS, de internationale politieman, die het zo hoog op heeft
met vrede en veiligheid in de wereld…? De meet net zo makkelijk mee met de 2 maten waarmee Israël dat
meent te kunnen doen.. Kort maar krachtig: Israël heeft een eigen kernwapenprogramma, schijt aan wat de
wereld hiervan vindt, en wil het liefst Iran’s nucleaire programma platbombarderen. Hoezo hypocriet?
Israël’s atoom-WAPEN-programma..!
Daar waar Iran spreekt over het ontwikkelen van een atoomprogramma voor het gebruik van atoomenergie
voor stroomopwekking, is dat in het geval van Israël al lang niet meer ‘Im Frage’.. Dit land maakt gewoon
kernwapens, punt uit.
De beide atoomonderzoekscentra in Israël, in Dimona, ver in de
Oostelijke woestijn en in het Westelijk gelegen Soreq.
Israël heeft hiervoor 2 kernonderzoekscentra ontwikkeld, in
Dimona en Soreq. (afbeelding) De laatste schattingen van
deskundigen komen erop uit, dat Israël inmiddels zo’n 118
kernwapens, gebaseerd op plutonium, heeft geproduceerd.
Daarnaast heeft het ballistische raketten, die in staat zijn deze
kernkoppen af te schieten. Eén van die raketten is de zg. ‘Jericho’ballistische raket en inmiddels is daar een tweede versie van in productie. De ‘Jericho’-raket no. 1 is
inmiddels achterhaald, maar had een reikwijdte van 500 kilometer, en was in staat om een kleine 20 kilo aan
nucleaire bewapening te vervoeren. Dat is een slagkracht van 20x de atoombom die viel op Hiroshima in
Japan in 1945. Maar de Jericho 2 heeft een radius van maar liefst het 3-voudige van zijn voorganger. Deze
raket is in staat om 1500 kilometer te overbruggen, een afstand die juist voldoende is om Iran te bereiken.
De draagkracht van déze raket is maar liefst 1 megaton nucleaire slagkracht, dat een 1000-voud is van de
Hiroshima-bom. Onder wapenexperts in de wereld wordt al lang gesproken over de opvolger van alweer de
Jericho 2, namelijk de 3-versie. Deze zou in staat zijn om een afstand te overbruggen van maar liefst 5000
kilometer, waarbij héél Iran en héél Europa in het vizier komt.
En terwijl de hele wereld geacht wordt te kijken naar de ‘dreiging’ van het Iraanse atoomprogramma, waarbij
iedereen in de wereld dient te worden gebrainwashed op een manier, waarbij Iran de Zwarte Piet dient
toegespeeld te krijgen, gaat Israël rustig verder met het atoomWAPENprogramma. Ongetwijfeld ter
zelfverdediging..
Kijk naar dit korte nieuwsitem van de nieuwszender Al Jazeira over Israël en haar atoombewapening
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/de-geheime-118-kernwapens-van-israel/
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Bill Gates werkt achter de schermen aan vorming autoritaire VN-wereldregering
Bill Gates, zelf één van de allerrijkste mensen ooit, is een groot
voorstander van het herverdelen van de welvaart en het reduceren
van de wereldbevolking door ondere andere vaccinaties.
Microsoft oprichter Bill Gates, nog altijd één van de rijkste mensen
op aarde, gebruikt zijn kapitaal om achter de schermen een
autoritaire VN wereldregering te verwezenlijken die de macht krijgt
om vooral de Westerse landen allerlei welvaartsbelastingen op te
leggen en militair in te grijpen als een land zich niet houdt aan de
gedragsregels van de VN. Gates baarde in 2010 opzien toen hij
openlijk pleitte voor het massaal inzetten van vaccins om de
wereldbevolking te reduceren, en voor de invoering van een 'jury' die moet beslissen of zieke en/of oude
mensen nog in leven mogen blijven.
Officieel wil Gates met de naar hem genoemde stichting meewerken aan de opheffing van armoede in de
wereld. Daarom stelde hij tijdens de G20 topontmoeting in november 2011 de invoering van voor de rijke
landen verplichte belastingen op financiële transacties (FTT), tabak, vliegreizen, brandstof en Co2 (energie)
voor. Dit wordt ook wel de Tobin Tax genoemd, naar de Amerikaanse econoom die dit bedacht heeft en
waardoor de VN over vrijwel ongelimiteerde fondsen zal kunnen beschikken.
De huidige president van de VS, Barack Obama, diende als senator in 2008 een wetsontwerp in -één van de
zeer sporadische voorstellen die ooit van zijn hand kwamen- met de titel 'Wereldwijde Armoede Wet', die de
VS zou hebben verplicht tot een afdracht van 0,7% van het BNP aan de VN, wat zou kunnen oplopen tot
zo'n $ 845 miljard dollar. Het Huis van Afgevaardigden stemde ermee in, maar de Senaat wees het
uiteindelijk af. Bill Gates lijkt Obama's droom nu via een achterdeurtje toch te gaan verwezenlijken.
Overigens was en is de VS ook zonder deze wet de belangrijkste financier van de VN.
Extremistisch Handvest
Obama's Wereldwijde Armoede Wet was direct gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie,
dat in 1999 en 2000 werd opgesteld door grote maatschappelijke organisaties en een blauwdruk was om
uiteindelijk te komen tot een wereldregering onder auspiciën van de VN. Dit Handvest omvat 12 principes:
1. De VN krijgt zeggenschap over alle internationale instellingen.
2. De VN gaat alle multinationals en financiële instituten reguleren, inclusief het opleggen van milieu- en
arbeidsregels.
3. De VN gaat belastingen heffen over alle internationale financiële transacties, vliegreizen en brandstof, en
gaat zelfs 'vergunningen' afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen.
4. De leden van de VN Veiligheidsraad verliezen hun vetorecht, waardoor de invloed van de VS sterk wordt
beperkt. Er komt een 'Volksvergadering' die zal worden samengesteld door maatschappelijke organisaties,
die in realiteit vrijwel allemaal (extreem) linkse en socialistische doelstellingen nastreven.
5. Er komt een eigen VN leger.
6. De legers van de landen worden juist
verkleind en alle wapens moeten worden geregistreerd.
7. Niet alleen landen, maar iedere aardbewoner wordt verplicht om zich te onderwerpen aan alle VN
verdragen en verklaringen over de mensenrechten.
8. Het VN strafgerechtshof (in Den Haag) krijgt zeggenschap over alle landen.
9. Een nieuwe VN instelling gaat de naleving van 'duurzame ontwikkeling' afdwingen.
10. Er komt een internationale VN milieu rechtbank.
11. Ondanks het feit dat 'Global Warming' door talloze wetenschappers en onderzoeken is ontkracht, wordt
het principe verplicht toegepast en krijgt iedere aardbewoner een maximale 'Co2 uitstoot' toegewezen.
12. De schulden van de armste landen worden kwijtgescholden en de natuurlijke hulpbronnen worden door
de VN gelijkmatig verdeeld (met een forse verarming van de bevolking in het Westen tot gevolg).
In het Handvest wordt de VN de macht gegeven over de hele aarde, de lucht en de zeeën, en krijgt de
organisatie de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en zelfs over
radio- en tv. Alles wat te maken heeft met de vooruitgang wordt onderworpen aan (hoge) belastingen.
Millennium doelen
Er was echter één groot probleem: het Handvest werd door hoge VN diplomaten veel te direct en 'eerlijk'
gevonden. De doelstellingen zijn zó extreem dat ze hoogstwaarschijnlijk op grote weerstand zouden stuiten,
vooral in het Westen, omdat die landen voor vrijwel alle kosten moeten opdraaien. Daarom werden de
doelstellingen doelbewust in vage, veel 'zachter' klinkende termen verpakt, die begin deze eeuw bekend
werden gemaakt als de acht 'Millennium Doelen':
1. Los extreme honger en armoede op, uiterlijk in 2015.
2. Zorg voor algemeen basisonderwijs voor iedereen.
3. Bevorder gelijkheid van de seksen, verstevig de positie van vrouwen.
4. Verminder kindersterfte.
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5. Verbeter de gezondheid van moeders.
6. Bestrijdt HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.
7. Voer 'duurzame ontwikkeling' in.
8. Zet wereldwijde ontwikkelingssamenwerking op.
Wie zou niet met de meeste, zo niet alle van deze nobele doelstellingen instemmen? In werkelijkheid zit
achter deze 8 voor vrijwel iedereen aanvaardbare punten het extreme Handvest voor Wereldwijde
Democratie, dat een wereldwijde herverdeling van de welvaart wil opleggen aan de rijke landen. Eén van de
manieren waarop dit wordt bereikt is de uitvoering van het radicale 'Agenda 21' programma, waar bijna alle
landen -en dus ook Nederland- hun handtekening onder hebben gezet. 'Agenda 21' streeft officieel naar het
verminderen van de wereldbevolking met maar liefst 85%, wat voor ons eigen land betekent dat er ruim 14
miljoen mensen moeten verdwijnen.
'Nuttige idioten'
Nu Bill Gates Obama's Wereldwijde Armoede Wet nieuw leven ingeblazen heeft zal het niet lang duren
voordat de eerste VN belastingen aan de Westerse bevolking zullen worden opgelegd. Gates is hiermee één
van de rijke kapitalisten geworden die door Lenin, de eerste communistische leider van de Sovjet Unie, werd
omschreven als de 'nuttige idioten' die zélf het socialistische touw zouden verkopen waaraan het
kapitalisme, en daarmee het democratische en vrije Westen, zou worden opgehangen. Onze eigen politici
hoeven nu alleen nog maar de strop om onze halzen aan te trekken door steeds meer nationale
bevoegdheden over te dragen aan de EU en de VN.
Xander - (1) Worldview Times

Lady Gaga baadde in bloed voor satanisch ritueel
Een schoonmaakster van het Intercontinental Hotel in Londen
kreeg de schrik van haar leven toen ze de badkamer van Lady
Gaga moest schoonmaken…Het bad van Gaga's peperdure suite
zat na haar vertrek vol met een onbekende rode vloeistof. Een
kamermeisje was ervan overtuigd dat het om een grote
hoeveelheid bloed ging, waarin Gaga volgens haar baadde als onderdeel van een Satanisch ritueel. 'Ik
vertelde alles tegen de conciërge, maar die zeiden me te doen alsof ik niets gezien had', meldde ze
aan de website Truthquake.Andere personeelsleden van het hotel geloven dan weer dat de rode vloeistof
gebruikt werd voor één van haar rare podiumoutfits of bizarre podiumrituelen. Het zou niet de eerste keer
zijn dat Gaga verdacht wordt van vreemde gewoontes in hotels: zo laat ze elke kamer controleren op
paranormale activiteiten.Vertaald door JosieJe kunt een link zien tussen Izebel (uit de bijbel) en GaGa.
Zij zal dit moeten doen, om te kunnen brengen wat ze doet. Kijk naar New York, het vraagt om Ritueel bloed,
Rituele offers, de weg voor de Antichrist bereidend.
2 Koningen 9:30
Jehu kwam te Jizreël. Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar
hoofd, en zij keek uit het venster.
- Schilderde haar gezicht - letterlijk, "verfde haar ogen antimoon", de bovenste en onderste oogleden, een
normale praktijk in het Oosten, zelfs tot op de huidige dag. Het effect is in één keer het oog schijnbaar te
vergroten, en er een onnatuurlijke glans aan te geven.
Representaties van de ogen, aldus versierd, doen zich voor op de Assyrische beeldhouwwerken, en werd
gepraktiseerd onder de Joden, en
Jeremia 4:30
Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt
met zwart? Tevergeefs maakt gij u mooi, de minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven. (Ik denk dat
ze voorzichtig moet zijn)
- Bedekte (omhulde) haar hoofd, en kleedde zich zonder twijfel in koninklijke gewaden, omdat ze misschien
zal sterven als een koningin, in een ware koninklijke uitdossing.
1 Koningen 18:28
… Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij
dropen van bloed. (Dit is waar hun ritueel om vraagt)
Dit is waar het Ritueel om vraagt, het werd van hen geëist.
Jezebel had een lust voor Gods Profeten en mensen,
2 Koningen 9:7
Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat Ik het bloed van mijn knechten, de profeten, ja, het bloed
van alle knechten des HEREN aan Izebel wreke.
Is dit niet een Soort Lady Gaga?Bron: Nieuwsblad.bePosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en
Eindtijd.goedbegin.nl
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