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Kennedy en geheime genootschappen
Geplaatst door: Ad Broere
Vijftig jaar geleden sprak John F. Kennedy met vertegenwoordigers
van de Amerikaanse media. Kennedy wees op het grote goed van
persvrijheid. Niets rechtvaardigt censuur en het verdraaien of
wegstoppen van feiten. De burgers moeten onbevooroordeeld en
waarheidsgetrouw worden geinformeerd. Ook de overheid moet
daarbij niet worden ontzien. Want vergissingen en fouten kunnen
worden rechtgezet als deze tijdig worden gesignaleerd. Openheid en
transparantie leiden tot een sterkere en betere samenleving.
Kennedy was zich duidelijk bewust van de grote invloed van geheime genootschappen, die als een
kankergezwel door overheid, defensie en het grote bedrijfsleven woekeren. Geslotenheid en
medogenloosheid zijn hun kenmerken. Hij waarschuwde tegen hun enorme macht en hield de verzamelde
pers voor dat dit slechts doorbroken kon worden door mensen over alles te informeren, ook over zaken die
confronterend waren voor hen die in hoge posities zitten.
Over hun manier van doen zei Kennedy het volgende:
Ze passen de methode van infiltratie toe.
Ze kiezen voor de methode van chantage en intimidatie.
Ze ondermijnen en hollen gezag uit.
We kennen het lot van John F. Kennedy en steeds meer mensen weten, dat hij vermoord werd in opdracht
van de geheime genootschappen waar hij tegen streed. Zijn plan om de Amerikaanse overheid zelf geld in
circulatie te laten brengen in plaats van de Federal Reserve stond daarbij zo ongeveer gelijk aan het
tekenen van zijn eigen doodvonnis.
De Amerikaanse samenleving en in de afgelopen decennia ook de Europese zijn afgegleden tot de staat
waartegen Kennedy vijftig jaar geleden waarschuwde. De burgers worden gemisinformeerd en raken
gedesorienteerd. De media communiceren vrijwel uitsluitend nog dat wat door de geheime elite wordt
gewild. Een journalist die de moed zou hebben om op te staan en die zou gaan schrijven over wat er zich
werkelijk afspeelt in de wereld, zoals bijvoorbeeld in de internationale financiering, politiek, gezondheidszorg
enz., die kan erop rekenen dat hij of zij snel zonder werk zal zijn. Daardoor worden we niet naar behoren
geinformeerd over de praktijken van de farmaceutische industrie, voeding, olie en gas, banken en nog veel
meer. En als iemand dan de moed heeft om op basis van eigen onderzoek te publiceren over wat er zich
werkelijk afspeelt, dan wordt hij of zij weggezet als niet goed geinformeerd, conspiracy denker, dwarsligger
of het etiket dat het meest voor de hand ligt. En -tot dusver- bereikt men hiermee dat de meeste mensen
toch weer aan het twijfelen worden gebracht over de juistheid van wat de onderzoeker beweert.
Zouden de media zich ooit nog gaan gedragen zoals Kennedy hen vijftig jaar geleden voorhield? We leven
in een bijzondere tijd, waarin mensen in waarheid en echtheid opstaan waarvan niemand dat had verwacht.
Zo lang er leven is, is er hoop.
http://www.earth-matters.nl/52/4534/media/kennedy-en-geheime-genootschappen.html

Resten slachtoffers 11 september op vuilstort
Laatste update: 29 februari 2012 - Foto: ANP
WASHINGTON - Resten van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001
zijn op een stortplaats beland.
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt in een
rapport. Het is niet duidelijk om welke hoeveelheden het gaat.
Het gaat om gecremeerde resten die dusdanig klein of verbrand waren dat ze niet
meer geïdentificeerd konden worden.
De stoffelijke resten waren afkomstig van de aanslag op het Pentagon in Washington en het gekaapte
vliegtuig dat neerstortte bij het plaatsje Shanksville, in de staat Pennsylvania.
De zaak kwam aan het rollen door een onderzoek naar een eerder vergelijkbaar incident, waarover het
Pentagon dinsdag rapporteerde. Het Amerikaanse legermortuarium in Dover in de staat Delaware dumpte
tussen 2003 en 2008 resten van 274 militairen die omkwamen in Irak en Afghanistan op een stortplaats in
Virginia. De praktijk was niet bekend bij familieleden van de slachtoffers.
Het Witte Huis gaf een verklaring uit waarin stond dat de regering ''diep bezorgd" is over de berichten en dat
het Pentagon ervoor zal zorgen dat dergelijke vergissingen ''nooit meer gebeuren".
www.nu.nl
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Als u om uw privacy geeft, wist u vandaag uw zoekgeschiedenis uit Google
VK.nl 29 februari 2012
Vanaf morgen, 1 maart, wordt het nieuwe privacybeleid van Google van kracht. Middels een regelmatige
waarschuwing boven in beeld bij onder meer Google Search en YouTube heeft de internetgigant dat de
afgelopen weken duidelijk gemaakt. Hoewel weinig internetters het dus zal zijn ontgaan, zal menigeen er de
schouders over hebben opgehaald. Toch is het verstandig om de zoekgeschiedenis te verwijderen nu het
nog kan. Want de veranderingen zijn groter dan ze op het eerste gezicht misschien lijken. En de gevolgen
voor de privé-informatie van gebruikers ook: Google wil meer van die gegevens opslaan dan zij ooit eerder
heeft gedaan. Dat dient het gebruikersgemak, aldus Google. De informatie van verschillende
Googleproducten wordt namelijk aan elkaar gekoppeld.
Zo weten straks onder andere de e-maildienst Gmail, videowebsite YouTube en sociaal netwerk Google+
precies wie u bent, zonder dat u uw persoonlijke gegevens voor elke dienst afzonderlijk hoeft in te vullen.
Het grootste struikelblok is volgens privacybewakers dat Google nu ook de informatie uit de
zoekgeschiedenis naar andere diensten overhevelt. De zoekgeschiedenis bevat zoekopdrachten die de
gebruiker heeft ingetoetst, maar ook de websites die zijn bezocht. Tot nu toe werd die informatie strikt
gescheiden gehouden, maar als straks het nieuwe privacybeleid van kracht is, zal alle informatie op één
centrale plek worden bewaard.
Het centraliseren van al die gegevens heeft tot gevolg dat Google straks een groot deel van de 'identiteit'
van veel gebruikers in handen heeft. Want alleen al uit de zoekgeschiedenis valt vaak informatie te halen
over bijvoorbeeld iemands geloof, gezondheidsklachten, seksuele geaardheid, enzovoorts. Daar komen de
gegevens van andere diensten bij: waar wordt vaak over gemaild, welke filmpjes worden op YouTube
bekeken, enzovoorts. Die informatie zal door Google actief worden gebruikt om bijvoorbeeld op maat
gesneden advertenties te tonen.
De gebruiker kan ervoor kiezen om wel of niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden. Niet akkoord
gaan betekent een verlies aan functionaliteit, wel akkoord gaan betekent inleveren op de privacy. De keuze
om het bewaren van gegevens per dienst in te stellen, komt te vervallen: het is alles of niets. De botte keuze
die Google haar gebruikers voorlegt heeft geleid tot veel (aan)klachten van privacybewakers.
Wie volop gebruik wil kunnen blijven maken van de mogelijkheden die Google biedt, ontkomt er niet aan om
met de nieuwe gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Toch zijn er maatregelen te nemen die de schade
kunnen beperken. Het verwijderen van de zoekgeschiedenis is één van de belangrijkste.
Een korte handleiding:
- Log in op uw Google-account
- Ga naar 'privacy instellingen', vervolgens naar 'services' en dan naar 'Webgeschiedenis'
- Hier kunt u alle zoekopdrachten verwijderen en het bewaren van de webgeschiedenis uitschakelen
http://www.dossierdenhaag.nl/001246-Wis-uw-zoekgeschiedenis-uit-Google.html

Vuur in de lucht: mysterieuze vuurballen gemeld op beide halfronden. Raakt meer puin de aarde?
Australië
Een vurige meteoor verlichtte de hemel boven Victoria en Tasmanië. Het
voorwerp, beschreven als een gloeiende rode vuurbal, die horizontaal
langs de hemel bewoog afgelopen zondag, was een ongewoon gezicht
voor deze tijd van het jaar, volgens astronoom David Reneke.
Waarnemers zeggen dat de meteoor zichtbaar was voor ongeveer 20
seconden.
Professor Reneke zegt dat hij en zijn collega’s niet de precieze aard van
de meteoor kunnen vastleggen. Het kan een langzaam bewegend stuk
rots zijn dat in brand vloog, of een stuk ruimteafval, zei hij. "Het is
ongekend, want we bevinden ons op het moment niet in een meteorenregen periode,” aldus Professor
Reneke. “Vuurballen zijn over het algemeen zeer langzaam in hun beweging en ze reizen meer horizontaal
dan verticaal. Als je er ooit eentje gezien hebt, blijft het in je hoofd hangen voor de rest van je leven."
Professor Reneke zegt dat hij tientallen meldingen van waarnemingen ontvangen heeft uit heel Victoria en
Tasmanië. Sociale netwerksite Twitter gonsde met verslagen van de meteoor. Het fenomeen gebeurde,
nadat een vuurbal in de lucht werd gemeld boven het Verenigd Koninkrijk afgelopen zaterdag.
Grote vuurbal boven Engeland
Vele Britten belden eergisterenavond de politie vanwege een grote vuurbal die aan de hemel verscheen.
Sommigen dachten aan een UFO terwijl anderen vreesden dat er een vliegtuig in nood was. De
meteorologische dienst meldde later echter dat het waarschijnlijk om een meteoriet ging.
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wat is er gaande in de ruimte? : Magnetische verstoring onderweg
Een storing kabbelt door het polaire magnetische veld van de aarde op 1
maart. "De magnetometer naalden swingen hier in Noorwegen", aldus Rob
Stammes van het Polar Light Center in Lofoten. Heldere aurora's worden
waargenomen in Zweden en Finland. Foto's: #1, #2, #3.
ELECTRIC UNIVERSE: Solar Watch - Flying Through A Geomagnetic Storm!
Youtube.com/watch?v=8eHh8gIihcA&feature=uploademail
De laatste tijd heeft het International Space Station gevlogen door geomagnetische stormen, waardoor
astronauten een close-up van de aurora borealis kregen, gewoon uit hun ramen. ISS Vlucht ingenieur Don
Pettit deelt de geweldige ervaring in deze nieuwe video van Science@NASA.
Explosies op de Zon
De aardzijde van de zon is rustig, maar de andere kant is dat niet. Op 29 februari braken meerdere keren
zonnevlekken uit, drie CME’s de ruimte in slingerend over de westelijke kant van de zon. De Solar and
Heliospheric Observatory hebben de groeiende CME wolken vastgelegd.
De kans op meer zonne-uitbarstingen lijkt hoog. De kans op aardgerichte uitbarstingen is echter juist het
tegenovergestelde. NOAA voorspellers zeggen dat de kans op M- en X-klasse zonnevlammen momenteel
niet meer dan 1% is.
De meeste mensen zijn inmiddels bekend met de groene flits, een optisch fenomeen dat kort na
zonsondergang of voor zonsopkomst kan worden waargenomen.
Wat dacht je van een nog zeldzamere blauwe flits? Peter Rosén fotografeerde er op woensdag eentje vanuit
Stockholm. “Ik legde de zonsondergang vast toen er plotseling een schitterende blauwe flits verscheen, op
het moment dat de zon op het punt stond achter de boomtoppen te verdwijnen,” legde hij uit.
Blauwe flitsen worden op dezelfde manier gevormd als groene flitsen: licht beweegt zich in de dikkere
luchtlaag van de atmosfeer minder snel voort dan in de dunnere laag erboven. Hierdoor volgt zonlicht een
ietwat gekromde baan door de atmosfeer, in dezelfde hoek als de kromming van de aarde.
Lichtstralen met een hogere frequentie, zoals blauw en groen, worden echter verder gebogen dan
lichtstralen met een lagere frequentie, zoals rood en oranje. Hierdoor blijven de groene en blauwe kleuren
van de zon nog even zichtbaar, wanneer oranje en rode reeds achter de horizon zijn verdwenen.
Jules Verne beschreef de groene flits als “iets dat geen kunstenaar ooit op zijn palet zou kunnen krijgen….”
Bron: Boinnk.nl en Spaceweather.com

Hoe vitamine D helpt tegen de ziekte van Alzheimer
Vrijdag, 09 maart 2012
Vitamine D werd in eerder onderzoek geprezen omdat het in staat
is de opeenhoping van amyloïde plaques tussen de zenuwcellen in
de hersenen tegen te gaan.
Uit nieuw onderzoek blijkt hoe vitamine D de plaques exact
verwijdert. Amyloïde is een algemene term voor eiwitfragmenten
die het lichaam normaal aanmaakt.
Het Journal of Alzheimer’s Disease toont aan dat vitamine D3
werkt door bepaalde genen te activeren en signalen te versturen
die het immuunsysteem aan het werk zetten. Vervolgens wordt een belangrijk bestanddeel van amyloïde
plaques, namelijk het eiwit bèta-amyloïde, opgeruimd.
“Deze nieuwe studie verduidelijkt de betrokken mechanismen zodat we beter leren begrijpen hoe vitamine
D3 en curcumine kunnen worden gebruikt als mogelijke therapie voor de ziekte van Alzheimer,” zei Dr. Milan
Fiala van de Universiteit van Californië in Los Angeles in een verklaring.
Onderzoekers namen tijdens de studie bloedmonsters van mensen met en zonder alzheimer en isoleerden
bepaalde immuuncellen uit het bloed die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het eiwit bètaamyloïde.
In 2009 publiceerde het Journal of Alzheimer’s Disease dat vitamine D3 en curcumine uit geelwortel
samenwerken zodat het immuunsysteem het eiwit bèta-amyloïde in het brein afbreekt. Ze voegden toe dat
vitamine D3 voornamelijk uit zonlicht komt.
Een andere studie uit 2010 in het tijdschrift Archives of Internal Medicine toonde aan dat mensen met een
laag gehalte aan vitamine D meer kans hebben op cognitieve veroudering.
Bron: Huffingtonpost.com
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'Iraanse tanks helpen leger Syrië'; Kloof Israël en VS over Iran dieper
Peiling: 81% Israëliërs wil geen aanval op Iran zonder Amerika - Obama zal 'Noord Koreaanse kaart'
proberen uit te spelen
Iraanse tanks (foto) zouden het Syrische leger helpen bij het neerslaan
van de opstand in het land.
De topgeneraal van het rebelse Vrij Syrië Leger (SFA) heeft Iran,
Hezbollah en het Palestijnse Volksfront ervan beschuldigd president
Assad te helpen bij het neerslaan van de opstand in het land. 'Iraanse
pantserbrigades vechten zij aan zij met de strijdmacht van Assad, en
ook Hezbollah steunt het regime,' aldus SFA generaal Hussam Awac,
een gedeserteerde officier uit de inlichtingendienst van de Syrische
luchtmacht. Ondertussen wordt de kloof tussen Jeruzalem en
Washington over Iran steeds dieper. In zowel Israël als de VS wordt daarom met spanning uitgekeken naar
het bezoek van premier Netanyahu aan president Obama, aanstaande zondag en maandag.
Volgens generaal Awac zijn er Iraanse tanks gestationeerd bij de Syrische grens met Libanon en zou het
Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) de Syrische inlichtingendienst helpen bij het kidnappen
van Syrische dissidenten in Libanon. In de stad Homs zouden de rebellen diverse leden van de Iraanse
Revolutionaire Garde gevangen hebben genomen. Tevens zijn er drie Hezbollah terreureenheden in Syrië
actief, waarvan één gespecialiseerd is in explosieven en het uitvoeren van moordaanslagen. Zij worden
vooral ingezet in de steden. (1)
Israël is vage ultimatums zat
Met het zicht op het komende bezoek van premier Netanyahu aan Washington worden de meningsverschillen tussen Amerika en Israël over hoe Iran aan te pakken alleen maar groter. Achter alle glimlachen
en vriendschapsverklaringen gaapt een enorme kloof die volgens Jeruzalem is veroorzaakt door het
voortdurend opschuiven van de gestelde 'rode lijnen' door Obama. Iedere keer als Iran een 'rode lijn'
overschrijdt komt Obama enkel met een nieuwe rode lijn, waardoor het regime in Teheran onverminderd kan
doorwerken aan zijn nucleaire programma. De stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, generaal Norton
Schwartz, verklaarde gisterenavond dat Amerika inmiddels plannen opstelt om de Iraanse nucleaire
installaties aan te vallen voor het geval sancties en diplomatie weer niet blijken te werken (2). Israël wil dat
dit vage 'alle opties liggen op tafel' gepraat concreet wordt gemaakt en dat de VS een duidelijke grens stelt:
als Iran bij het negeren van het volgende ultimatum nog altijd niet meewerkt met de internationale
gemeenschap, dan volgt er militaire actie. President Obama weigert dit echter te doen en wil juist het
omgekeerde van Israël, namelijk dat de regering in Jeruzalem belooft geen eenzijdige actie te ondernemen
tegen Iran zonder de goedkeuring van Washington. En dat is iets dat de Israëliërs niet willen toezeggen.
AIPAC conferentie
President Obama en premier Netanyahu zullen aanstaande zondag beiden een op tv uitgezonden openingstoespraak houden op de jaarlijkse AIPAC (American Israël Public Affairs Committee) conventie in Washington. Beide regeringsleiders willen het liefste na de ander het woord nemen, zodat ze kunnen inspelen op wat
er werd gezegd zonder dat de ander nog kan reageren. Het is vooralsnog onduidelijk wie er op de
conferentie als eerste zijn toespraak zal houden. Obama zal er in dit verkiezingsjaar in ieder geval alles aan
willen doen om tegenover de 14.000 joodse afgevaardigden zo pro-Israël mogelijk voor de dag te komen. (3)
81% Israëliërs tegen aanval zonder Amerika
Een dag later volgt de topontmoeting tussen Netanyahu en Obama in het Witte Huis. Beide gelegenheden
zullen tegenover de media in het teken staan van eensgezindheid en vriendschap, maar achter de schermen
zijn de verhoudingen tussen beide landen inmiddels uiterst gespannen. Overigens blijkt uit een recente
opiniepeiling van de Israëlische Dahaf organisatie dat 81% van de Israëliërs tegen een eenzijdige aanval op
Iran is, maar dat twee derde vóór zo'n aanval is als dit samen met de Amerikanen gebeurt. 34% is sowieso
tegen een aanval door wie dan ook (4).
Noord Koreaanse 'kaart'?
Het ziet er dan ook naar uit dat Obama de 'Noord Koreaanse kaart' zal gebruiken om een militaire aanval op
Iran te voorkomen. Gisteren kregen we schijnbaar goed nieuws: Noord Korea zou bereid zijn om in ruil voor
voedsel en brandstof zijn uraniumverrijking stop te zetten en ook geen raket- en kernwapentesten meer uit te
voeren. Sommige Israëlische overheidsofficials zien daarom wel iets in het 'uithongeren' van Iran (6). Obama
zal dit aangrijpen om Israël te laten zien dat sancties wel degelijk werken. Probleem: Noord Korea heeft in
het verleden al vaker dit soort beloftes gedaan. Als het land vervolgens voedsel en brandstof had ontvangen
ging het daarna gewoon weer op de oude voet verder (5).
Iran rekt enkel tijd
Daarnaast kunnen de Israëlische leiders tegenwerpen dat als het extreem gesloten en straatarme Noord
Korea ondanks jarenlange sancties niet kon worden afgehouden van het produceren van een eigen
kernbom, waarom dit bij het veel verder ontwikkelde en minder geïsoleerde Iran dan wél zou lukken, zeker
omdat het olierijke land zich verzekerd weet van de steun van China en Rusland. Nieuwe onderhandelingen
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en een nieuwe ronde sancties zullen in de ogen van Jeruzalem Iran daarom net zoals in de afgelopen jaren
alleen maar extra tijd geven om de bouw van een kernwapen af te ronden. De verklaring afgelopen dinsdag
van de Iraanse minister van Defensie Ahmad Vahidi dat zijn land 'veel verborgen (militaire) capaciteiten'
heeft zal dit vermoeden in de ogen van Israël alleen maar bevestigen (6).
Xander - (1) Arutz 7, (2) Arutz 7, (3) DEBKA, (4) Arutz 7, (5) Ynet News , (6) Ynet News

Leesdossier: MABEL IN LIBIË
Plotseling, als donderslag bij heldere hemel werden wij weer met de neus op de feiten leugens gedrukt: Paul
spreekt. Paul wie? Paul Z. Is deze Paul verdachte in een strafproces? Nee, deze Paul werkt bij Royal
Haskoning, u weet wel een ingenieursbureau dat is vergeven van de politieke kopstukken.
Paul spreekt, maar dan wel schriftelijk. Op Nieuwzuur kwam er een soort interview met deze Paul langs,
maar hij wilde zelf niet in beeld, zelfs zijn achternaam moet geheim blijven. Mysterieuzer kan het bijna niet,
dit is toch een gewoon ingenieurtje die een paar damwandprofielen in het Libische Syrte in de grond aan het
rammen was? En toevallig in de buurt stond toen er een marine-helicopter achter een bult stenen op
hetstrand werd geparkeerd? Of zit het anders.
Eric Oostwegel, de baas van Haskoning kwam in beeld om het verhaal van Paul van commentaar te
voorzien. Eric Oostwegel, die met de kreunprinz naar olie aan het zoeken was op Groenland? Ja, díe Eric
Oostwegel en de vraag is niet óf, maar wannéér hij een onderscheiding tegemoet kan zien. Hoe het komt dat
we maar steeds denken dat Eric eigenlijk Paul is, u leest de onderstaande links er maar op na, maar
vertrouwen doen wij het in ieder geval nog steeds niet alle mooie “verklaringen” ten spijt.
Op blogjes werd immers gesuggereerd, dat de hele actie draaide om de evacuatie van wapenhandelaar
Mabel van Oranje, maar Paul zei dat dit ONZIN was en ja, wij moeten maar aannemen dat juist hij dit kan
weten. Maar hóe weet hij dat zo zeker, waar heeft hij die kennis opgedaan en had hij niet beter “geen
commentaar” kunnen zeggen, dat had namelijk minder opgevallen. Waarom is dezelfde vraag niet aan de
koene ridder Oostwegel gesteld? Het wordt steeds mistiger, dus steeds verdachter.
Want een aantal vragen blijft nog steeds zeer actueel:
1. WIE heeft de opdracht voor de evacuatie op staatskosten gegeven
2. WIE moest uit Libië weggehaald worden op staatskosten
3. WAAROM moest op staatskosten iemand worden weggehaald uit Libië
4. Waarom mogen wij niet weten wie de mysterieuze Paul is
5. Waarom bedanken Oostwegel en Paul samen niet voor de camera het Nederlandse volk voor de
reddingsactie op hun kosten
6. Waar was Verhagen gedurende de eerste dagen van de gijzelingsactie als “Minister van Innovatie”
7. Waarom deed Drs. Rutte de eerste dagen alsof hij volledig op de hoogte was
8. Wie is die Bas Burger die plotseling in beeld was op het Libische filmpje
9. Waar hebben ze die Zweedse dame opgepikt en hebben we Zweden een rekening gestuurd
10. Waarom zagen we Paul niet op dat filmpje
11. Waarom hebben de Libiërs Paul zo maar op het vliegtuig naar Nederland gezet
12. Waarom worden wij nog steeds voor OLIEDOM gehouden……..
Lees hieronder nogmaals onze artikelen in chronologische volgorde door en trek uw conclusies. Voor ons
staat vast, dat zolang wij niet exact weten hoe de opdrachtlijn is gelopen, de vragen alleen maar
indringender worden. Hoe het werkt in een normale commandostructuur, is als volgt:
 Op de Tromp komt de opdracht binnen iemand van het strand te evacueren
 De opdracht moet zijn geverifiëerd door de Opperbevelhebber, in dit geval Van Uhm
 Militairen komen alleen in actie als de minister opdracht geeft, in dit geval Hillen
 De minister maakt deel uit van het kabinet, waarvan Drs. Rutte de eerstverantwoordelijke is
 Het kabinet maakt deel uit van de regering, waar Drs. Rutte de “koningin-schoonmoeder”
onschendbaar houdt
 Eindbaas van de regering van Amsberg is niemand anders dan de “koningin-schoonmoeder”
mevrouw van Amsberg-zur Lippe B.
 Ook al heeft van Amsberg de opdracht gegeven, Drs. Rutte is verantwoordelijk
Dus onze vraag: “WIE heeft de opdracht geven?” is bij dezen de facto beantwoord. Het interview moet
dus niet met paul of Eric worden gehouden met van amsberg als regeringschef, eventueel terzijde gestaan
door Lakei Drs. Rutte voor een vrolijke noot in het geheel. Daarnaast kan Drs. Rutte zijn meesteres
ondersteunen als vertaler van wereldvreemd, soms onverstaanbaar en onnozel gebrabbel met accent. Dit is
geen belediging, maar een advies in landsbelang. Zolang hier ongekozen sujetten van obscure komaf géén
verantwoording hoeven af te leggen voor hun (mis)daden, zal de roep om een vreedzame staatsgreep
steeds maar sterker worden, onder het motto: “Zeg het met Blumen….”
Lees verder alle berichten op collega site Herstel de republiek!
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VN: delen grote Britse steden levensgevaarlijk door migrantenbendes
Gewelddadige rellen zoals vorig jaar augustus in grote Britse steden
dreigen de komende jaren in heel Europa steeds frequenter te worden,
totdat rond 2020 grote delen van veel steden totaal onleefbaar zullen
zijn geworden.
Terwijl de gevestigde orde in de Europese media en politiek nog altijd
de loftrompet steekt over het feit dat immigranten zo'n verrijking voor
de samenleving zijn, laat de harde realiteit in steeds meer grote
Europese steden zien waar deze 'verrijking' in werkelijkheid uit bestaat.
Volgens professor Hamid Ghodse, de president van de Internationale
Narcotica Controle Commissie van de VN, zijn delen van de grote Britse steden Manchester, Birmingham en
Liverpool inmiddels 'no-go' zones geworden voor autochtonen omdat ze zijn overgenomen door drugs- en
misdaadbendes die voornamelijk uit migranten bestaan. Zelfs de politie durft er niet meer te komen. Ghodse
vergelijkt de situatie in deze steden zelfs met de gevaarlijkste gebieden in Brazilië en Mexico.
Leden van de linkse Britse Labourpartij, net zoals in de rest van Europa traditioneel grote voorstanders van
immigratie, reageerden natuurlijk furieus op het jaarlijkse rapport van de VN topman, die de regering van
Groot Brittannië aanspoorde om snel maatregelen te nemen omdat het land anders sociaal uit elkaar dreigt
te vallen. De Engelse reguliere media (=staatspropaganda) waren er echter als de kippen bij om met zoals
gebruikelijk andere statistieken en verklaringen van politieagenten te 'bewijzen' dat het in Manchester lang
zo erg niet is als in bijvoorbeeld Rio de Janeiro.
Berlijn geteisterd door Poolse en Roemeense bendes
In Berlijn gaat het hard dezelfde kant op. In 2011 nam de criminaliteit in de Duitse hoofdstad op alle vlakken
fors toe. Er waren vooral meer inbraken (+ 25%) die hoofdzakelijk worden gepleegd door Poolse en
Roemeense bendes, die speciaal met dat doel de grens oversteken, hun slag slaan en weer vliegensvlug
verdwijnen (2). Een Polen-meldpunt zoals de PVV dat in Nederland opzette kent Duitsland echter niet. Dat is
immers niet politiek correct. Desondanks werd de misdaadexplosie al in 2004 voorspeld door de Duitse
auteur Udo Ulfkotte in zijn boek Grenzeloos Crimineel. Hij werd er destijds publiekelijk voor 'afgemaakt',
maar anno 2012 blijken zelfs zijn somberste voorspellingen overtroffen.
Terreur in Duits stadje
Overigens betreft het al lang niet meer enkel de grootste steden. Zo is bijvoorbeeld het Duitse stadje Uelzen
eveneens in de greep gekomen van jonge criminele immigranten van Arabische en Oost Europese komaf.
Ze plunderen winkels, randen willekeurig vrouwen aan en trekken zich niets aan van de politie. Zowel
agenten als journalisten en redacteuren van kranten die hier over schrijven worden met de dood bedreigd,
waarbij openlijk verwezen wordt naar het lot van anderen die hun mond weigerden te houden over de
'zegeningen' van de massale immigratie (3). Maar wat hen is overkomen komt natuurlijk óók niet in het
nieuws. In een grotere stad als Bremen eisen migrantenbendes zelfs 'beschermgeld' van journalisten en
politieagenten (!). Terwijl de 'zegeningen' die migranten met zich meebrengen dus steeds groter worden,
neemt tegelijkertijd ook de angst om hen te beledigen toe. Zo werd in de Duitse deelstaat Beieren een
politiekalender verboden omdat er op enkele humoristische cartoons migranten waren getekend. 'Racistisch!'
werd er natuurlijk onmiddellijk geschreeuwd, en dus moesten de 3000 exemplaren van de kalender van de
muur worden afgehaald. (5)
Migrantenkinderen vaak autistisch
Het gezaghebbende Britse vakblad British Journal of Psychiatry publiceerde onlangs een zeer politiek
incorrect Zweeds universitair onderzoek waaruit bleek dat kinderen van migranten veel vaker aan een
autistische stoornis lijden en beperkte intellectuele capaciteiten hebben. Er is een duidelijk verband
aangetoond met het land van herkomst van deze migranten; hoe lager ontwikkeld dit land is, des te groter is
de kans dat de kinderen van deze migranten iets mankeert. De oorzaak lijkt gelegen in het feit dat zwangere
immigranten vlak voor, tijdens en na de emigratie aan een hoge mate van stress blootstaan, wat van invloed
is op de nog ongeboren vrucht. (4)
Motivatie serieverkrachter: islamitische cultuur
Omdat sommige moslims zich beledigd voelen door christenen die een kettinkje met een kruisje dragen
heeft de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT dit zijn medewerkers inmiddels verboden (6). De collega's van
British Airways is dit om dezelfde reden al vele jaren verboden. Om even terug te gaan naar de andere kant
van de Noordzee: onlangs werd in Londen de 23 jarige moslim Sunny Islam veroordeeld voor het onder
bedreiging met een mes verkrachten van zeven vrouwen, waaronder een 15 jarige tiener (7). Zijn motivatie:
ze liepen na zonsondergang nog op straat en het hoorde nu eenmaal bij zijn islamitische achtergrond (8). De
doodsbange slachtoffers hebben levenslang, maar deze cultuurverrijker loopt over 11 jaar weer vrij rond.
Een eveneens uit een oriëntaals land afkomstig ouder stel haalde onlangs de kranten omdat ze een
doofstom meisje 9 jaar lang sinds haar 10e als (seks)slavin hadden misbruikt. Volgens het meisje werd ze
uit Pakistan naar Manchester gebracht en werd ze gedwongen in een kelder te leven zonder toilet en zonder
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bed, waardoor ze op de betonnen vloer moest slapen. Ook werd ze voortdurend zwaar mishandeld en
regelmatig verkracht (9).
Waarheid over Mohammed = discriminatie
Om dit verhaal in een wrange context te plaatsen: in december 2011 werd de islamexpert Elisabeth
Sabaditsch-Wolff in hoger beroep strafrechtelijk veroordeeld omdat ze had gezegd dat de islamitische
profeet Mohammed seks met een kind (een 9 jarig meisje) heeft gehad. De rechter bestreed niet dat dit klopt
-immers, de moslims leren dit zelf ook-, maar hij vond het desondanks discriminerend voor de islam dat dit
feit door een niet-moslim werd bevestigd (!).
Ondertussen gaat de islamisering van Europa onverminderd door. In het Duitse Gelsenkirchen werd de
jaarlijkse godsdienstviering van een basisschool in een moskee gehouden omdat 83 van de 140 kinderen
(Turkse) moslims zijn (10). De socialistische minister van Justitie van de deelstaat Rheinland-Pfalz liet zich
onlangs ontvallen dat de strenge islamitische Shariawetgeving in sommige gevallen best in Duitsland kan
worden toegepast (11).
2020: Steden Europa onleefbaar
De Amerikaanse CIA schreef in 2008 in een rapport niet voor niets dat grote delen van veel Duitse steden in
het jaar 2020 onleefbaar zullen zijn geworden doordat migrantenbendes er de macht zullen hebben
overgenomen. Andere Europese landen die eveneens jarenlang hun grenzen hebben opengezet wacht een
vergelijkbaar lot. Terwijl politie en justitie zich nu al in alle stilte voorbereiden op zware onlusten doen de
politiek en de media nog steeds alsof we in tralala land leven. En als we dan uiteindelijk ruw wakker worden
geschud door burgeroorlogachtige toestanden zullen we ongetwijfeld te horen krijgen dat 'we dit nooit
hadden kunnen zien aankomen'. Maar: 'Men kan een deel van het volk voortdurend misleiden en het hele
volk een poosje, maar men kan niet het hele volk de hele tijd misleiden' (Abraham Lincoln). (12)
Xander - (1) Mail Online, (2) Berliner Zeitung, (3) KOPP / Haz.de, (4) News Medical , (5) Augsburger
Allgemeine ; (6) News from Poland, (7) Mail Online, (8) KOPP, (9) Mail Online, (10) Der Westen, (11) Welt
Online, (12) KOPP

Mensen voor eeuwig leven door robots - binnen 10 jaar realiteit?
Een Russische ondernemer wil mensen "eeuwig doen leven" door middel van
robots binnen de komende 10 jaar.
De Britse Daily Mail meldt dat Itskov, een media-ondernemer, beweert dat hij 100
wetenschappers heeft ingehuurd voor zijn hi-tech onderzoeksproject, genaamd
"Avatar" en op zoek is naar anderen om te helpen.
Eerste doelgroep
Het project omvat het uploaden van de menselijke geest - zonder operatie - in
robots. Hij hoopt om zijn doel te realiseren in de komende 10 jaar, en de eerste
doelgroep is "personen met een handicap en mensen op het randje van sterven". "Dit project leidt de weg
naar onsterfelijkheid," vertelde Itskov de krant. "Een persoon met een perfecte Avatar zal in staat zijn om
deel te blijven hebben aan de maatschappij. Mensen willen niet sterven."
Volgende fase
Itskov vertelde het nieuwsblad eveneens dat zijn "volgende poging" zal zijn om een nieuw lichaam te creëren
voor de mens. "Het zal een perfecte brein-machine-interface hebben die controle toelaat, en een menselijk
brein life-support systeem, zodat de hersenen buiten het lichaam kunnen overleven," zei hij.
Derde fase
Een derde fase zal zijn om een kunstmatig brein te maken voor een uiteindelijk doel, van het kunnen
"uploaden" van de menselijke mind / geest in holografische lichamen.
"Herinner je in ‘Star Wars’, Obi-Wan's hologram? Dat was nogal verbazingwekkend!", zei Itskov.
Itskov zegt dat hij wil samenwerken met het Defense Advance Research Projects Agency in het
Amerikaanse leger. Het agentschap doet al onderzoek naar wegen om haar legertroepen hun minds (geest)
te gebruiken, om op afstand robots te bedienen die de menselijke soldaten zullen vervangen op het slagveld.
Zie ook:
Verboden Poorten - Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (8)
Eerste generatie verbeterde mensen loopt binnen 10 jaar op straat
Mogen en moeten wij onze lichamen onbeperkt laten aanpassen en veranderen?
Xandernieuws.punt.nl/?id=609652&r=1&tbl_archief=&
Military Artificial Intelligence A.I. Autonomously Machines : Link To AI's You
Can Talk To
Geüpload door Marygreeley1954 op 27 feb 2012
a-i.com, Therobotreport.com ; Bron: Au.news.yahoo.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Behoorlijk gevaarlijke Noorderlichten vormen een technologische bedreiging
Fox News - Pretty dangerous Northern Lights pose tech threat - Fox News FEB.26.2012
Geüpload door TheJirka75 op 28 feb 2012
Ze zien er extreem mooi uit, maar kunnen ze ook gevaarlijk zijn? De Aurora Borealis (Noorderlicht) zou een
potentiele bedreiging vormen voor al onze technologie, inclusief GPS systemen en satellieten. Bovendien
kunnen astronauten er door in gevaar verkeren.
Omdat NASA bezorgd is, heeft het afgelopen week een raket meer dan 3.000 km de ruimte in gezonden om
de effecten te bestuderen en zich voor te bereiden.
Auroa Borealis komt in 2013 tot een maximum, want volgend jaar is namelijk de piek van de Zonnecyclus.
Aurora display and breakup over Fairbanks, Alaska. (February 19, 2012)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Plotseling overleden journalist had extreem belastende video's Obama met terroristen
Werd Andrew Breitbart vermoord omdat hij keihard bewijs in handen
had dat Obama een communistische infiltrant is die de Verenigde
Staten wil verwoesten?
De afgelopen week volkomen onverwacht op 43 jarige leeftijd
overleden bekende Amerikaanse onafhankelijke onderzoeksjournalist
Andrew Breitbart zou slechts enkele uren voor zijn dood extreem
belastende video opnamen hebben vrijgegeven met daarop beelden
van Barack Obama in het gezelschap van Weather Underground
terroristen, die zoals we in 2008 al schreven van plan waren om de
Amerikaanse overheid over te nemen, 25 miljoen burgers af te slachten en de VS te veranderen in een
communistische dictatuur. De Weather Undergroundorganisatie werd geleid door Bill Ayers, een voormalige
vriend van Obama en tevens degene die de huidige president hielp bij het lanceren van zijn politieke
carrière. Hoewel dit reeds een bewezen en goed gedocumenteerd feit is zou een video waarop Obama
daadwerkelijk te zien is in het gezelschap van Ayers, die aanslagen pleegde op het Pentagon, het ministerie
van Buitenlandse Zaken, diverse politiebureaus en federale gebouwen, hoogstwaarschijnlijk dodelijk zijn
voor zijn herverkiezingscampagne.
Volgens voormalig FBI agent Larry Grathwohl, die destijds in de organisatie infiltreerde, was Weather
Underground van plan om de Amerikaanse regering ten val te brengen en de deur open te zetten voor
Cubaanse, (Noord) Vietnamese, Chinese en Russische troepen om de VS te bezetten. Amerikanen die
zouden proberen te vechten voor hun vrijheid moesten in 'heropvoedingskampen' worden gestopt. Ayers
schatte dat zo'n 25 miljoen Amerikanen hardnekkig zouden blijven weigeren zich te 'bekeren' tot het
communisme. Zijn oplossing voor hen: eliminatie in concentratiekampen.
'Breitbart vermoord door regering Obama'
Drie weken geleden kondigde Breitbart in Washington aan dat hij de video's op 1 maart zou vrijgeven.
'Wacht maar af wat er op die dag gebeurt,' sprak hij, daarbij ongetwijfeld nooit rekening houdend met het feit
dat hij uitgerekend op die dag zou sterven. Het is daarom niet verwonderlijk dat op talloze forums wordt
gespeculeerd dat Breitbart in werkelijkheid het slachtoffer is geworden van een moordaanslag. De bekende
radio presentator Michael Savage speculeerde openlijk dat de regering Obama hier wel eens achter zou
kunnen zitten. 'Gezien wat we weten van wat er nu in het Witte Huis zit... mogen we de vraag stellen... of er
niet een onderzoek zou moeten plaatsvinden,' aldus Savage, die eraan toevoegde dat hij Breitbart twee keer
privé had ontmoet en hem had aangeraden om bodyguards te nemen en 's avonds niet alleen op straat te
gaan wandelen, omdat hij zichzelf in groot gevaar bracht door Obama zo publiekelijk aan te vallen.
'Denkt u dat het mogelijk is dat hij werd geëxecuteerd? Vermoord door zekere slechte krachten in Amerika zijn wij nu het Zuid Amerika (Argentinië) uit de jaren '70 geworden, waar mensen begonnen te verdwijnen?'
Savage speculeerde dat Breitbart mogelijk heimelijk met een substantie werd geïnjecteerd waardoor hij een
hartaanval kreeg. Een andere mogelijkheid is dat er op afstand een elektronisch apparaat op hem werd
gericht, met dezelfde fatale gevolgen. (1)
Infiltratie Witte Huis geslaagd
Gezien Obama's herverdeling van de Amerikaanse welvaart, het feit dat hij de VS nu al met meer schuld
opzadelde dan alle eerdere Amerikaanse presidenten bij elkaar opgeteld, zijn steun voor de opkomst van de
radicale anti-Westerse islamitische Moslim Broederschap in zowel het Midden Oosten als in de VS en
Europa en zijn streven om Amerika in nucleair opzicht éénzijdig vrijwel volledig te ontwapenen lijkt het plan
van Ayers' Weather Underground om een communistische infiltrant op de hoogste positie in het Witte Huis te
brengen en deze in slechts enkele jaren tijd de Verenigde Staten te laten verwoesten, nu al geslaagd.
Xander - (1) Infowars
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Obama rechtvaardigt FEMA opsluiting van burgers!
Obama Justifies FEMA imprisonment of civilians!
Geüpload door coffeefication op 22 jan 2011
Bekijk deze schokkende video van president Obama die gevangenneming rechtvaardigt, oeps, sorry…
‘langdurige detentie’ van burgers. Obama wil hen niet classificeren als krijgsgevangenen, want dat betekent
dat ze vallen onder het Verdrag van Genève en zijn beschermd tegen marteling. Dat is de reden waarom er
zo'n ophef over het S1867 wetsvoorstel is.
Hollywoodfilm ‘Minority Report’
Heb je ooit de film ‘Minority Report’ (2002) gezien met Tom Cruise in de rol van politieagent van de
PreCrime afdeling?
Deze film van Steven Spielberg is er in geslaagd om een diepere boodschap mee te geven. Het
toekomstbeeld dat geschetst wordt, maakt indruk en geeft stof tot nadenken. Het is Washington DC in 2055
en de stad is al zes jaar vrij van moorden, doordat een drietal pre-cognitives (kunstmatig in leven gehouden
mensen) in staat is om te voorspellen dat er een moord gepleegd gaat worden. Een speciale PreCrime unit
onder leiding van John Anderton (goede rol van Tom Cruise) voorkomt dan dat die moord ook daadwerkelijk
gepleegd wordt. Het systeem lijkt perfect te zijn, maar zoals altijd is er een zwakke schakel en dat lijkt John
Anderton te zijn, wanneer hij als dader uit het systeem komt rollen. John weigert zich bij voorbaat bij zijn
schuld neer te leggen en trekt in zijn eentje ten strijde tegen het systeem, waarbij het niet duidelijk is wie hij
kan vertrouwen…
PreCrime arrestaties weerhoudt mensen van misdaad (toekomstige moord etc.), die ze NOG NIET
hebben gepleegd!
Obama doet de verbluffende uitspraak, dat er wellicht een aantal mensen is, dat niet terechtgesteld kan
worden voor misdaad in het verleden. Maar, die desondanks een bedreiging vormen voor de veiligheid van
de VS.
Kortom: mensen zullen verwacht worden een misdaad te plegen en om die reden moeten we hen preventief
opsluiten, aldus Obama.
De nieuwe 'National Defense Authorization Act' (NDAA) wet S1867- Het is officieel - De VS is een
politiestaat
Ongelofelijk, maar waar. Als Obama denkt dat je een mogelijke bedreiging voor de samenleving vormt, kun
je voor onbepaalde tijd, of voor altijd, worden vastgehouden… zonder proces, geen misdaad, en zonder
bewijs. Nergens in de wereld betekent dit meer dan 28 dagen…. in de Verenigde Staten kan dit permanent.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Kamervragen over huiszoekingen voor Koninginnedag
vrijdag 9 maart 2012
De gemeente Rhenen wil huiszoekingen laten uitvoeren in voorbereiding voor
Koninginnedag. Het staatshoofd bezoekt de Utrechtse stad dit jaar. Wie niet
mee wil werken aan de huiszoekingen, riskeert een celstraf.
In Rhenen worden vergaande veiligheidsmaatregelen genomen voor het
bezoek van de Koningin. GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi meldt aan elsevier.nl
dat hij Kamervragen over de kwestie gaat stellen.
De burgemeester van Rhenen, VVD’er Joost van Oostrum, antwoordt op een vraag of bewoners ook kunnen
weigeren aan huiszoekingen mee te doen dat dit niet mogelijk is.
Arresteren
‘Ik snap uw emotie, maar ik raad u aan zich daar niet tegen te verzetten. Want als u dat doet, dan denk ik
dat u met Koninginnedag niet in Rhenen bent, maar in het arrestantencomplex van de gemeente Utrecht, te
Houten,’ zegt Van Oostrum op een bijeenkomst voor bewoners.
Vanwege het drama in Apeldoorn neemt Rhenen extra veiligheidsmaatregelen. Bewoners mogen ook hun
auto’s en brommers op 30 april niet op straat parkeren en er worden extra beveiligingscamera’s geplaatst.
Ondanks het ongeluk van prins Friso wordt Koninginnedag wel gewoon gevierd, met een bezoek van de
koninklijke familie aan Rhenen en Veenendaal.
Privacy
Vanwege de huiszoekingen nomineerde de beweging Bits of Freedom de gemeente Rhenen voor de Big
Brother-award voor privacyschendingen.
De prijs ging echter naar het Korps Landelijke Politiediensten vanwege het gebruik van spyware en het
hacken van hackingslachtoffers.
Door Marlou Visser
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Monsanto krijgt ‘blinde’ goedkeuring voor GMO..!
Door GuidoJ.woensdag, 29 februari 2012
Ondanks alle doemberichten rondom de verspreiding van genetisch
gemanipuleerde zaden in de wereld, zaden van o.a. het creepy bedrijf
Monsanto, blijft dit bedrijf in staat haar gemanipuleerde zaden en
manipulatieve politiek te manifesteren. De vraag is wanneer
overheden, volksvertegenwoordigers nou gewoon eens opstaan en
KEIHARD afstand nemen van deze politiek. Het verhaal hieronder toont ook weer KEIHARD aan, dat een
bedrijf als Monsanto op maffia-achtige wijze te werk gaat.
Wat zou ánders de reden moeten zijn van een ministerie van Landbouw dat niet voor burgers besluit te
testen op de gevaren van GMO, maar zich geheel achter Monsanto schaart en al deze goedkeuringseisen
het liefst wenst te omzeilen..??!
Ministerie in VS geeft Monsanto ‘blinde’ goedkeuring
februari 2012 © Natural Society
© vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be
x
“Dit is een maatregel die Monsanto en andere biotechnologiereuzen helpt
om hun concurrentie te verpulveren en enorme winsten te maken”..
X
Langzaam maar zeker trekken de Monsanto's van deze wereld het net
dicht en komt de waarheid van dit motto dichterbij.. De politiek lijkt nu ook
op grote schaal omgekocht en gemanipuleerd door deze duistere clubs..
Wanneer je in der veronderstelling was dat Monsanto’s gebrek aan
veiligheidstesten voor hun genetische gemanipuleerde zaden (GMO),
al een kwalijke zaak was, maak je dan nu op voor een ongelooflijke
staaltje manipulatie van de USDA, US Department of Agriculture, dus
het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.
Ondanks allerlei overduidelijke aanwijzingen over de negatieve invloed van
GMO-gewassen aan het menselijk lichaam (o.a. orgaanschade) en de
natuur (bijv. gemuteerde insecten!), laat het USDA weten dat het de regels
wil veranderen rondom de bedrijven die genetische gemanipuleerde zaden ‘produceren’.
Ze wil deze bedrijven een ‘spoed reguliere review’ geven inzake de veiligheid van deze gewassen, teneinde
hen ‘geen verkoop te laten verliezen’, door de lange keuringstijden..!! Er is dus nóg minder tijd uitgetrokken
om de potentiële gevaren van de GMO-gewassen te onderzoeken…
Naar verwachting zullen in Maart a.s. deze maatregelen al effectief worden, wanneer ze gepubliceerd
worden in het ‘Federal Register’. De USDA heeft voor ogen om de keuringstijd met de helft te verkorten,
zodat de GMO-zaden ‘sneller geïmplementeerd kunnen worden in het wereldwijde voedselaanbod’..
“Het blijkt namelijk dat de bestaande USDA-keuringsprocessen langer duren dan gepland, door ‘het
algemeen belang, wettelijke uitdagingen en de maatregelen die verbonden zijn met de komst van een
nationale biologische voedselstandaard”, aldus Michael Gregoire, assistent-secretaris van de USDA. says
USDA deputy administrator Michael Gregoire.
Bittere humor, maar de kern van de zaak: Hoe kun je 'eigenaar' zijn
van 'voedselzaden'..? Het lijkt het enige doel van Monsanto, ondanks
allerlei mooie, maar loze verhaaltjes. En steeds meer komt de
schadelijkheid van GMO-zaden en -oogsten aan het licht!
Volgens de USDA staan er veel beperkingen op de weg om Monsanto
en haar collega zadenmanipulatoren, een soepele toegang te bieden
tot de vrije markt met hun laatste ONGETESTE GMO-CREATIES.
Beperkingen zoals publieke belangen (activisten die proberen om de
gevaren van GMO voor het voetlicht te slepen), wettelijke beperkingen
(bijv. boeren die Monsanto voor de rechter dagen wegens ‘genetische
vervuiling’) en ook de nationale voedselstandaardisering.
Inzake de rechtszaak tegen Monsanto kunnen we melden dat deze is gestart op 31 Januari jl en dat meer
dan 50 boeren zich hebben gemeld om tegen Monsanto te getuigen, waarbij Monsano heeft geprobeerd
deze dagvaarding teniet te doen. Feitelijk komt het erop neer dat ‘men’ bij het USDA bevreesd is dat
Monsanto cashflow zal missen aan landen als Brazilië, die zich helemaal bedienen van belachelijke
goedkeuringsprocessen..! Steve Censky, voorzitter van de American Soybean Association, de Amerikaanse
Sojabonen Vereniging, zegt het in heel simpele bewoordingen aldus: “Dit is een poging om Monsanto en
andere biotech-bedrijven te helpen om de concurrentie te pletten en winsten te maken. Wie kan het
schelen tenslotte, dat het gaat om de publieke gezondheid?”
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Marktanalyst Jeff Windau van effectenbedrijf Bloomberg zegt het in andere woorden: “Wanneer je de
goedkeuringstijd voor GMO-zaden kunt verkorten, maak je veel sneller omzet met je producten”.
Uiteindelijk blijft de vraag keihard overend: Werkt de USDA voor de publieke zaak, dus de Amerikaanse
burger of voor Monsanto en haar companen..? Het antwoord lijkt overduidelijk.
x
Is het een doortrapte zet van Bill Gates of is hij de naiviteit zelve in zaken als GMO
en wereldwijde vaccinaties..?
En dan hebben we Bill Gates met zijn verborgen GMO-agenda..
Steeds opmerkelijker lijkt de rol van Bill Gates te worden in het kader van GMO..!
Kennelijk zijn de krachten achter de schermen erin geslaagd wizzkid Bill Gates om te
turnen van ‘lulletje-rozewater’ tot ‘strijder voor de belangen van de wereldbevolking’..
En daarmee Bill Gates te hebben gemaakt tot de PR-man van hun verborgen
agenda.. Bijvoorbeeld het minimaliseren van de wereldbevolking..
Maar langzaam maar zeker wordt deze verborgen agenda van Bill Gates heel
zichtbaar. Liet hij zich al eerder uit over de voordelen van vaccinaties om de
wereldbevolking te manipuleren.. (HIER en HIER), het blijkt nu ook dat Bill Gates niet
uitgepraat raakt over de voordelen van genetische gemanipuleerde zaden. Kennelijk heeft de geilheid
rondom zijn aankoop van 500.000 aandelen Monsanto in 2010 hem GMO-vleugels gegeven..!
Volgens Gates is het nodig voor de wereldvoedselaanbod, dat bedrijven als Monsanto hun goede werk doen
en ervoor zorgen dat met de toenemende wereldbevolking straks iedereen te eten blijft hebben, ook en met
name in de armste landen.. Dat Bill daarbij voorbij gaat aan de 100.000-Indiase boeren die jaarlijks
zelfmoord plegen, omdat ze door het patentregime van Monsanto zó volledig aan de grond zitten, dat ze
geen andere uitweg meer zien dan zelfmoord, laat Ome Bill buiten beschouwing. (HIER)
Maar volgens Gates is Monsanto het bedrijf dat de wereld gaat helpen om
uithongering te verdrijven.. En dat tegelijk, met de intrede van de GMOzaden, een ongekend aantal ongewenste gezondheids- en milieueffecten
optreden door de verspreiding en consumptie van deze GMO-zaden, daar
heeft Ome Bill nog kennelijk zich nog nooit in verdiept.. Een prominent
reviewstudie van maar liefst 19 GMO-studies heeft onlangs
ONTEGENZEGGELIJK aangetoond dat de consumptie van GMOgewassen, zoals maïs en sojabonen, kan leiden tot significante
aandoeningen van organen, zoals lever en de nieren.
***
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsanto-krijgt-blinde-goedkeuring-voor-gmo/

Coca-cola en Pepsi gelinkt aan kanker
Coca-Cola, Cola Light, Pepsi en Pepsi Light, vier van de best verkochte
frisdranken ter wereld, blijken een chemische stof te bevatten die kanker
veroorzaakt in laboratoriumdieren.
Dit blijkt uit een onderzoek gedaan door het ‘Center for Science in the Public
Interest’ (CSPI). Volgens het CSPI vormt de hoeveelheid chemische stof,
genaamd 4-methylimidazole of 4-MI, in de dranken een risico voor de
volksgezondheid. De groep heeft daarom een petitie neergelegd bij de
Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) voor een verplichte melding op de etiketten op
frisdrankverpakkingen met de waarschuwing voor het risico op kanker.
De stof 4-MI is een bijproduct van het chemische proces dat frisdrankbedrijven gebruiken om dranken
kunstmatig de bekende karamel kleur te geven. In 2009 werd 4-Mi in Californië al opgenomen op de lijst van
kankerverwekkende stoffen.
De FDA voelt niets voor de waarschuwing op de etiketten en geeft aan dat er diepgaand recent onderzoek is
geweest naar karamel kleurstof en 4-MI en dat het veilig is.
Het is niet de eerste keer dat een onderzoek alarmbelletjes laat afgaan over de risico’s van frisdranken. De
suikerhoudende dorstlessers zijn ook al gekoppeld aan de stijgende obesitas- en diabetescijfers.
Coca-Cola en Pepsi gaan hun recept voor 's werelds meest populaire drankje aanpassen, nu de
overheid een ingrediënt op de lijst van kankerverwekkende stoffen heeft geplaatst:
Hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1406116/2012/03/09/Coca-Cola-en-Pepsi-passen-recept-aan-nawaarschuwing-over-kanker.dhtml
Bron: Welingelichtekringen.nl en Huffingtonpost.com
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Petitie voor belastingverlaging brandstof
Het zal je niet ontgaan zijn: de brandstofprijzen zijn in februari 2012 weer door het oude
record gegaan. De officiële lezing dit keer is de politieke onrust over Syrië en Iran. Maar
toch is het gek dat de brandstof in Nederland nog altijd zoveel duurder is dan bijvoorbeeld
in Luxemburg. En dat komt echt niet omdat ze in Luxemburg nou zoveel olie uit de eigen
bodem halen.
Nee, het grote verschil zit hem in de accijns en BTW. In Nederland wordt de prijs van
brandstof opgebouwd uit een aantal componenten te weten:
1. productie: alles wat nodig is om de brandstof te produceren, van olieboren tot
raffineren
2. distributie: alles wat nodig is om de brandstof bij de pomp te krijgen, + handelsmarge
3. heffingen: alle opslagen van de overheid
4. BTW: belasting over de toegevoegde waarde: 19%
Deel 1 en 2 worden beïnvloed door actualiteiten zoals olierampen en onrusten in olierijke gebieden zoals
Syrië en Iran. Maar deel 3 en 4 natuurlijk niet. En laat dat nou veel meer dan de helft van de brandstofprijs
vertegenwoordigen!
Vaste heffingen
Het deel heffingen is een vast bedrag. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door onze overheid vastgesteld en
staat voor 2012 op € 0,73 per liter brandstof (bron: rijksoverheid.nl). De accijns is met 1,7% verhoogd.
Belangrijkste reden hiervoor is inflatiecorrectie.
Variabele heffingen
Hoe duurder de brandstof, hoe hoger de BTW, hoe meer de overheid ontvangt. Wanneer alle componenten
zijn opgeteld, wordt er 19% BTW geheven over de totaalprijs om tot de uiteindelijke prijs aan de pomp te
komen. Dat betekent dus dat de overheid meer BTW ontvangt naarmate de brandstofprijs stijgt. Bij een
brandstofprijs van € 1,80 is het deel BTW € 0,29.
Opgeteld en afgetrokken
Als je dit verhaal heel kort door de bocht bekijkt, profiteert de overheid van hogere inkomsten uit de BTW op
brandstof, door onrusten in Syrië en Iran. Je zou bijna denken dat Den Haag baat heeft bij dergelijke
onrusten, maar daarvoor zal de “winst” te klein zijn en het gevaar te groot. Maar ondertussen zijn wij,
automobilisten, wel mooi de dupe. Want wij hebben geen keuze behalve de hogere brandstofprijs te betalen.
De overheid pakt bij de € 1,80 die wij per liter betalen € 1,02 aan inkomsten!
Ons voorstel
Wat is dan ons voorstel? Verlaag de accijns en ontlast daarmee de automobilist. Wij zijn een land dat groot
is geworden door transport en logistiek. Daarin waren we al groot in de tijd van de VOC en dat zijn we nog
steeds met bijvoorbeeld een van de grootste en succesvolste havens ter wereld. Laat Den Haag dan
diezelfde logistiek ook een hart onder de riem steken en de accijns verlagen. Ben jij ook voor? Laat je stem
horen op www.berekenjeautokosten.nl/petitie en bij voldoende stemmen dienen wij de petitie in. Met meer
dan 1.000 bezoekers per dag moeten we snel een flink aantal petitie inschrijvingen kunnen verzamelen. Zou
het helpen? Niets doen helpt niet!
Dank voor je steun,
Berekenjeautokosten.nl - Teken hier de petitie

Journal Medische Ethiek: Sta abortus NA geboorte toe, baby's zijn geen mensen
Geen persoon? Geen automatisch recht op leven?
Het Journal of Medical Ethics, een internationaal vakblad voor medische
professionals en researchers, heeft onlangs een onderzoek van Italiaanse en
Australische academici gepubliceerd, waarin wordt gepleit om abortus NA de
geboorte toe te staan. Met andere woorden: ouders moeten de keus hebben hun
pasgeboren kind te vermoorden, ook als deze niet gehandicapt is. Baby's zouden
namelijk 'nog geen mensen zijn' en daarom geen automatisch recht op leven hebben.
'Post-geboorte abortus'
Het pleidooi om zuigelingenmoord te legaliseren, werd geschreven door Alberto
Giubilini van de afdeling filosofie van de Universiteit van Milaan en Francesca
Minerva van het Centrum voor Menselijke Bioethiek van de Monash Universiteit in
Melbourne, Australië. De auteurs schrijven dat ze de voorkeur geven aan de term
'post-geboorte abortus' in plaats van infanticide (zuigelingenmoord), omdat de laatste term doet denken aan
een 'kind', terwijl een pasgeboren baby volgens hen nog slechts een 'foetus' is, wat volgens hen niet
hetzelfde 'morele equivalent van leven' bezit als een kind.
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Risico voor gezin of samenleving
'Zowel een foetus als een pasgeborene zijn zeker menselijke wezens en potentiële personen, maar geen
van beiden is een 'persoon' in de zin van het hebben van het 'morele recht op leven'. Met 'persoon' bedoelen
we een individu, die op zijn minst enige basiswaarde aan zijn eigen bestaan kan geven, op zo'n manier dat
het beroofd worden van zijn bestaan daadwerkelijk als een verlies wordt ervaren.' Post-geboorte abortus zou
daarom moeten worden toegestaan in gevallen waarin 'het welzijn van het gezin' risico loopt, zelfs al zou er
een mogelijkheid zijn dat de baby later een 'acceptabel leven' zou kunnen krijgen.
Ondraaglijke last
De academici gaan ook niet akkoord met de term 'euthanasie' omdat dit betrekking heeft op het belang van
de (lijdende) persoon, die wil sterven. Bij post-geboorte abortus is dit duidelijk niet het geval, omdat wordt
gekeken naar het belang van de ouders en het gezin, niet dat van de baby. Als voorbeeld worden kinderen
met het Down syndroom genoemd. Vaak kunnen deze kinderen heel gelukkig worden, maar zijn ze volgens
de auteurs een ondraaglijke last voor het gezin en voor de maatschappij als geheel, vooral omdat de staat
opdraait voor de hoge kosten om hen te verzorgen.
'Mens heeft geen automatisch recht op leven'
Zodra het gezin of de samenleving door een pasgeborene sociaal, economisch of psychologisch een te
zware last wordt opgelegd, zou post-geboorte abortus op de zuigeling mogen worden uitgevoerd, vinden
Giubilini en Minerva, al hebben pre-geboorte abortussen in hun ogen wel de voorkeur. 'Het enkel een
menselijk wezen zijn, is op zichzelf geen reden om iemand het recht op leven te geven. Tenslotte wordt van
veel mensen het recht om te leven niet erkend: reserve embyro's bij het onderzoek naar stamcellen van
embryo's, foetussen waar abortus is toegestaan, en criminelen waar de doodstraf is toegestaan.'
De redacteur van het vakblad, Julian Savulescu, vertelde Fairfax Media dat het stel met de dood bedreigd is,
omdat hun standpunten online werden gepubliceerd afgelopen week.
Dit is absoluut weerzinwekkend, net een Holocaust!!!
Bron: Xandernieuws.punt.nl en Theaustralian.com.au Journal of Medical Ethics ; (2) The Intel Hub

België massaal aan de Prozac – Artsen strijken vermogens op
BELFORT-GROUP INFORMEERT & Psychiater bevestigt:
Antidepressiva als Prozac verhogen het risico op zelfmoord
Geachte,
We nemen in België met zijn allen bijna 1 miljoen antidepressiva per dag,
voorgeschreven door psychiaters die er ‘heilig’ in geloven dat door deze
antipsychotica hun patiënten geholpen zullen worden.
De Ierse psychiater David Haley is er duidelijk anders begonnen over te
denken, zoals uit dit recente artikel blijkt. Zijn conclusie na jarenlang grondig onderzoek - o.a. als expert in
vele gerechtszaken, waarbij hij geheime bedrijfsdocumenten onder ogen kreeg - is vernietigend:
antidepressiva, Prozac op kop, verhogen het risico op zelfmoord.
Sindsdien bijt hij zich vast in de desinformatie over de risico’s van pillen en schopt zo tegen de schenen van
de farma-wereld én collega’s met alle voorspelbare gevolgen van dien: verlies van top job aan de
universiteit, gediscrediteerd in academische middens, afgeluisterd en begedreigd worden, enz… Ook
apotheker Fernand Haesbrouck kan over dit soort heksenjacht/inquisitie meespreken.
Voor de Belfort-group is dit overigens geen nieuws. Op ons symposium van 13 februari 2010 hadden we
John Virapen als gastspreker. Hij is voormalig topman van Eli Lilly, producent van Prozac, en heeft in die
functie meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren, om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later
begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het
geheel niet in de gezondheid van de consument.
Hij wilde deze praktijken kwijt aan de wereld en heeft in 2008 een boek gepubliceerd dat ook in het
Nederlands vertaald op de markt kwam, met als titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’
en waarin hij o.a. het volgende aantoont:
• grote farmaceutische bedrijven besteden ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts om hem/haar ertoe te
bewegen hun producten voor te schrijven.
• meer dan 75 procent van de ‘deskundige’ wetenschappers worden betaald door de farmaceutische
industrie.
• er is voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen korte termijnonderzoek gedaan.
• de farmaceutische industrie verzint ziekten en promoot deze met doelgerichte marketingcampagnes.
Het is het bekende verhaal van de almacht van Big Farma die in de praktijk het gezondheidsbeleid bepaalt .
Bijna alle studies over antidepressiva zijn uitgevoerd door de producenten. Het is alsof je autoconstructeurs
zelf de veiligheid van hun auto’s zou laten beoordelen.
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Aan medicatie gekoppelde problemen zijn nu de op drie na belangrijkste doodsoorzaak in
ziekenhuizen!
Ook aan zwangere vrouwen wordt aangeraden om antidepressiva te gebruiken (net als zich te laten
vaccineren!) terwijl deze het risico op geboorteafwijkingen en ontwikkelingsachterstand bij baby’s
verdubbelen! Zelfs kinderen ontspringen de dans niet, ondanks het feit dat bewezen is dat ze ernstige
gewichtstoename en diabetes veroorzaken, leiden tot verhoogd zelfmoordrisico en premature cardiale
risicofactoren en de levenskwaliteit drastisch verminderen.
Het wordt hoog tijd dat we met zijn allen – burgers, politici, medici, academici, journalisten – beginnen in te
zien dat deze farmaceutische mega-industrie ons onvoorstelbaar ziek en zwak maakt, en dit ten koste van
enorm veel geld dat wordt opgestreken door hun gewetenloze aandeelhouders.
Hoogachtend,
Peter Vereecke, Initiatiefnemer Belfort-group - Hooiwege 20, 9940 Evergem

Chip beweegt ‘draadloos’ door bloedbaan
Medische beloften voor de toekomst, van geïmplanteerde microchips
die helpen tijdens operaties tot volledige nano-schaal operaties met
cel-precisie, komen een stukje dichter bij de werkelijkheid. Stanford
engineer researchers hebben een microchip ontwikkeld, die door
vloeistoffen kan zwemmen terwijl het gevoed wordt en draadloos
aangestuurd. Ter grootte van 3x4 millimeter is de chip kleiner dan het
hoofd van Lincoln op een Amerikaanse cent, waardoor het de mogelijkheid van
belangrijke medische toepassingen vergroot.
Elektro-engineering onderzoekers, onder leiding van Ada Poon, ontwikkelden
een kleine chip, die in staat is zich door een vloeistof te bewegen met behulp van
draadloze energie. Het onderzoek houdt een grote belofte in voor toekomstige
ontwikkelingen in de geneeskunde.
Onderzoeksfase
De chip is nu in de engineering onderzoeksfase, maar lijkt veelbelovend voor
praktische toepassingen in de toekomst. Met de verdere ontwikkeling kunnen de
medische ingenieurs in theorie de chips uitrusten, om gegevens te verzenden
vanuit het bloed van een patiënt om deze nauwkeurig te testen, of om medicijnen
af te geven aan individuele cellen, om zodoende een nauwkeurige behandeling mogelijk te maken.
Nieuwe draadloze medische hulpmiddelen
Dit nieuwe onderzoek, recent gepresenteerd door professor Ada Poon op de International Solid-State
Circuits Conferentie, houdt tevens een belofte in voor een geheel nieuwe categorie van medische
hulpmiddelen, die niet van batterijen afhankelijk zijn. Poon's team is gespecialiseerd in draadloze energie,
iets dat voor kort voor onmogelijk werd gehouden om voor transmissie door menselijk weefsel te zorgen.
Uit onderzoek bleek dat veel hogere frequenties van het lichtnet dan aanvankelijk werd gedacht, zich zouden
kunnen verspreiden door verschillende menselijke weefsels. Zo zou draadloze stroom met frequenties in de
orde van televisie- of mobiele telefoongolven worden gebruikt om vermogen te leveren.
Snelle en vergaande ontwikkeling
Poon’s chip beweegt heel langzaam door vloeistoffen, op basis van afstandsbedieningen, en ontvangt al zijn
vermogen dus draadloos. Poon zegt dat toepassingen voor deze technologie zowel relatief snel als ver
zullen komen in de toekomst.
Op de korte termijn gaat Poon’s team in gesprek met artsen, om de bewegende chips te gebruiken om
katheters te begeleiden in de juiste positie voor nauwkeurige operaties.
De ontwikkeling heeft het potentieel voor een nieuwe klasse van medische apparaatjes, die door de
bloedbaan van een patiënt zwemmen, om gegevens te verzamelen of juist energie af te geven.
Een andere potentieel project voor het onderzoek is het op afstand sturen van chips, uitgerust met sensoren,
in coronaire bloedvaten van een patiënt. Meerdere van deze sensoren rondom strategische locaties in het
hart zouden gegevens kunnen verzenden met voldoende precisie, om een kaart van de activiteit van het hart
te maken, en onregelmatigheden te ontdekken.
Feedback-systeem aan chip toevoegen
Poon benadrukt dat, om echt de geneeskunde te veranderen, de chip in staat zou moeten zijn om feedback
te krijgen van zijn omgeving, wanneer het bijvoorbeeld omdraait als het een bloedbaan wand raakt.
"Als we echt een robuust systeem willen, moeten we een feedback-systeem toevoegen," zegt Poon.
Zie ook: Je-volgende-recept-zou-weleens-voor-een-microchip-kunnen-zijn
Bron: Stanforddaily.com
http://biochip666.blogspot.com/2012/03/chip-beweegt-draadloos-door-bloedbaan.html
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VS sturen in Brussel aan op conflict met Iran
Door Rik van Cauwelaert
De Verenigde Staten leggen druk op België om SWIFT, de internationale organisatie met hoofdkwartier in
Terhulpen die zo’n 80 tot 90 procent van het internationale financiëleberichtenverkeer regelt, te verplichten
de verbindingen met Iran door te knippen.
SWIFT – voluit: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – is het bindmiddel van het
internationale bankensysteem. Naar schatting regelt SWIFT dagelijks internationale financiële transacties
voor een totaal van zo’n 6000 miljard dollar. Duizenden bedrijven en financiële instellingen zijn op het
SWIFT-netwerk aangesloten.
Machtige lobbygroep
In de Verenigde Staten heeft de bankcommissie van de senaat onlangs een amendement aangenomen dat
SWIFT wil verplichten de transacties en communicatie met Iran stop te zetten. De senatoren keurden het
amendement goed onder druk van de machtige lobbygroep United against nuclear Iran, gefinancierd vanuit
de VS en Israël. Alle SWIFT-bestuurders en de gouverneurs van Europese centrale banken kregen een brief
van de drukkingsgroep waarin wordt gedreigd met juridische stappen indien Iran met nucleaire wapens zou
uitpakken. Met het doorknippen van de verbindingen tussen SWIFT en Iran willen de Verenigde Staten een
einde maken aan het Iraanse nucleaire programma, waarvan in het Westen wordt aangenomen dat het zal
leiden tot de aanmaak van atoomwapen.
Om te voorkomen dat SWIFT, met internationaal hoofdkwartier in Terhulpen nabij Brussel, deze maatregel
naast zich neer zou leggen zet de Amerikaanse diplomatie nu zware druk op België en op de Europese Unie
om SWIFT te verplichten de banden met Iran door te knippen. Ruim 40 Iraanse banken maken gebruik van
het SWIFT-netwerk. Die banken isoleren kan een fatale klap toebrengen aan het financiële verkeer in Iran.
Gevaarlijke ingreep
Volgens specialisten is het bruusk stopzetten van de SWIFT-communicatie met Iran een gevaarlijke ingreep
die de olieprijzen naar nieuwe hoogten kan jagen. En dat is het laatste wat de nu al kwakkelende
wereldeconomie kan gebruiken.
Terwijl de Belgische diplomatie heel voorzichtig reageert, is de Europese hoge vertegenwoordiger Catherine
Ashton voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid wel geneigd de Amerikaanse eis in te willigen. Wat
dan weer voor oplopende wrevel zorgt binnen de Europese Commissie.
De spanning tussen de VS, Israël en Iran heeft al geleid tot een verhoogde activiteit van de Amerikaanse
marine in de Straat van Hormoez, de toegang tot de Perzische Golf, waarlangs dagelijks 20 procent van de
globale olieconsumptie passeert.
Geopolitieke machtsstrijd
De poging om het SWIFT-verkeer met Iran door te knippen betekent een nieuwe fase in de geopolitieke
machtsstrijd die aan de gang is. Daarom ook wijzen sommige diensten met enige nadruk op het feit dat Iran
nog altijd één van de financiers is van het internationale terrorisme.
In 2006 geraakt uitgerekend SWIFT al gemoeid met de Amerikaanse strijd tegen het internationale
terrorisme. Want toen raakte bekend dat de Amerikaanse schatkist en de inlichtingendienst CIA inzage
hadden in alle SWIFT-transacties.
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3062.html

Grote onrust op komst in westerse landen
Complete artikel: nicodegeit.wordpress.com
Jarenlang hebben overheden te veel geld uitgegeven. Ook bedrijven
en particulieren staan vaak diep in het rood. Waar overheden nog met
veel moeite kunnen lenen is het voor veel bedrijven en particulieren
vrijwel onmogelijk nog meer geld te lenen. Overheden zien zich
gedwongen pijnlijke bezuinigingen door te voeren, bedrijven en
particulieren die diep in het rood staan houden de hand op de knip.
Geen nieuwe badkamer, geen nieuwe vloer, geen nieuwe auto, enz.
Lange tijd groeide de schuld van particuliere huizenbezitters in Nederland met zo’n 50 miljard euro per jaar.
Het ziet er naar uit dat de kredietgroei tot stilstand is gekomen vanwege stagnerende huizenprijzen. Als de
huizenprijzen verder dalen zal er afgelost moeten worden waardoor een neergaande spiraal ontstaat: nog
minder uitgaven, nog meer werklozen en faillissementen, enz. Daardoor dalen de belastinginkomsten
waardoor overheden nog meer moeten bezuinigen. Het gevolg: boze mensen die de straat opgaan en met
de politie gaan vechten.
Vechtende mensen in het Italiaanse Torino:
Bron en video: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/grote_onrust_op_komst_in_westerse_landen
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Johan Friso naar Londen, wie gaat dat betalen?
De kans dat Johan Friso a.s. weekend van Innsbruck naar het London
Bridge Hospital in Londen zal worden vervoerd worden steeds
duidelijker. Het ziekenhuis beschikt over de noodzakelijke expertise,
patiënten vanover de hele wereld worden hier onderzocht en zeker
gelet het feit dat Friso met zijn familie in Londen woont, is deze optie
beter dan hem naar Luik te vervoeren.
Inmiddels begon in de Nederlandse MSM de polemiek; wie nu de
“schuld” krijgt toegewezen aan het lawineongeval en werd er al druk
gewezen naar de heer Moosbrugger, de zoon van de eigenaresse van het hotel Zur Post, waar de oranje
familie al sinds 50 jaar haar intrek neemt. Hijgerige kreten, dat er een justitieel onderzoek naar Moosbrugger
zou zijn ingesteld, suggereerde dat hij ook wel eens aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor het
ongeval en…. dus de schade die hieruit voortvloeit. Nu zijn dit twee verschillende zaken namelijk ; een
mogelijke strafrechtelijke, waarna dan later een civiele procedure zou kunnen worden opgestart.
Er wordt in deze verwezen naar het zgn. Piz Buin arrest van de Oostenrijkese Hoge Raad,waaruit naar
voren komt dat diegene die de meeste ervaring heeft in een dergelijk uitstapje, de leiding op zich neemt en
derhalve dan ook als schuldige aan een ongeval kan worden aangewezen. Maar gelet het feit dat Johan
Friso als zeer ervaren kan worden aangemerkt, en absoluut niet vast staat dat Moosbrugger de prins zou
hebben geadviseerd om juist onder de gevaarlijke omstandigheden niet deze afdalingsroute te nemen,
maakt de kans dat Moosbrugger als “schuldige” kan worden aangewezen minimaal. Daar komt ter ontlasting
van Moosbrugger nog bij, dat de prins geen ski airbag droeg, Moosbrugger wèl, en beide als gelijk
geoefenden kunnen worden aangemerkt.
Een tegenvaller dus voor de oranje familie, die zoals de ervaring leert graag de schuld bij een ander
neerleggen. Zie o.a. het door Maxima veroorzaakte auto ongeluk met een Haagse slager, waar zij deze
geen voorrang verleende, maar de oranjes middels een legertje advocaten trachtten aan te tonen, dat de
slager wetende dat er wel eens iemand met haast uit de paleisuitgang kon komen, zijn snelheid
dienovereenkomstig had moeten aanpassen. Een ander geval was het ongeluk veroorzaakt door Pieter v.
Vollenhoven, waarbij er een dode viel. Ook hier werd er net zo lang gesjoemeld totdat de schuldvan een lid
van het koningshuis tot het minimale werd beperkt, het wordt dus nog interessant.
Leuke bijkomstigheid is, dat een Canadese professor in de Londense kliniek proeven heeft uitgevoerd of
comateuze patiënten reageren op grappen. Het blijkt dat naarmate de grap naar zijn hoogtepunt gaat er
steeds meer hersenprikkels gemeten konden worden. Dit belooft nog een probleem te worden, want wie
gaat Friso eventueel grappen vertellen die hij begrijpt en of het programma Bananasplit voldoende zal zijn
om hem te laten gieren van het lachen, wagen wij te betwijfelen.
http://www.geennieuws.com/2012/03/johan-friso-naar-londen-wie-gaat-dat-betalen/

Satellietbeelden: Iran ruimt geheim nucleair werk op
07/03/12 − bron: AP/Redactie
© AFP. Het Parchin-complex in Iran op een foto uit 2004.
Op satellietbeelden is te zien hoe trucks en graafmachines af en
aan rijden bij een Iraanse legerbasis. Dat hebben anonieme
diplomaten woensdag tegen persbureau AP gezegd. De
werkzaamheden wijzen er volgens de diplomaten op dat er wordt
geprobeerd elk spoor van radioactiviteit bij de basis te verwijderen.
De werkzaamheden zijn er mogelijk op gericht de straling die is
vrijgekomen bij een test met een neutronenontsteker op te ruimen,
aldus twee van de diplomaten. Een neutronenontsteker is cruciaal
voor de ontwikkeling van een kernbom. Een derde diplomaat kon dit niet bevestigen, maar zei wel dat een
neutronenontsteker geen enkel ander doel dient dan de ontwikkeling van kernwapens.
Het zou gaan om het Parchin-complex. Iran weigerde tot enkele weken geleden nog inspecteurs van het
Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) tot de basis toe te laten. Het IAEA maakte dinsdag echter
bekend dat Iran bereid is de inspecteurs toegang te verschaffen.
De satellietbeelden zijn afkomstig van de lidstaten van het IAEA, aldus de diplomaten. Ze zijn recent en er
worden constant nieuwe beelden geleverd. De diplomaten zijn experts op het gebied van kernfysica bij het
IAEA. Ze bedongen anonimiteit om vertrouwelijke informatie te bespreken.
Het IAEA verdenkt Iran er al langer van in het Parchin-complex aan een kernwapen te werken. Het
agentschap zei in november dat er mogelijk testen waren uitgevoerd op de basis met conventionele
explosieven, die weer worden gebruikt om een kernreactie op gang te brengen.
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VERPLICHTE vaccinaties?
De ontwikkeling die zich afspeelt achter de schermen, in met name de
VS, maar ook in andere landen, lijkt erop te duiden dat overheden korte
metten willen maken met de twijfels rondom vaccinaties. Overheden
willen niets weten van mogelijke vaccinatiegevaren en worden steeds
rigoureuzer ten aanzien van het toedienen van vaccinaties.
Verplichte vaccinaties zijn in sommige staten van de VS al min of meer
de gewoonste zaak van de wereld. Allemaal onder het motto van: ‘Wie niet gevaccineerd is, is een gevaar
voor de volksgezondheid’…
Het is ongetwijfeld de lobby van Big Pharma, dat met de verdiende miljardenwinsten van haar eerdere
campagnes, die achter deze smerige politiek zit, om mensen monddood te maken, mensen hun primaire
recht op lichaamsbeschikking af te nemen, in het kader van NOG MEER vaccinaties verkopen. Of heb jij
wellicht de indruk dat men WERKELIJK probeert om op deze agressief-naïeve wijze de volksgezondheid te
dienen…?
Een artikel in een Ierse krant, waarbij het verplichten van vaccinaties onderwerp is. De knuppel wordt
regelrecht in het hoenderhok gesmeten. Angst getriggerd, zodat de lezer eigenlijk niet meer het
tegenovergestelde durft te beweren.
Het verplicht vaccineren van kinderen - zonder toestemming of medeweten van ouders - zou spoedig
de norm kunnen worden over de hele wereld…
Gezondheidswerkers in de Verenigde Staten, Engeland, Australië en over de hele wereld gaan sinds kort
een grens over, waarbij ze in het territorium komen waar ouders normaliter beslissen over vaccinaties voor
hun kinderen. Gezondheidsinstanties blijven nogal eens in gebreke – expres of per ongeluk – in het
informeren van het publiek over hun rechten om vaccinaties te weigeren, zowel op scholen als in de
werksituatie. Maar men werkt nu aan een strategie om vaccinatieprotocollen in te voeren, waarbij kinderen
zonder enige vorm van ouderlijke toestemming kunnen worden ingeënt.
Een jaar geleden heeft de farmaceutische industrie in samenwerking met de Centers for Disease Control
(CDC), afdeling Gezondheid en Preventie, miljoenen dollars opzij gezet om speciale vaccinatieklinieken te
installeren in openbare scholen. The Rand Corporation, een door Sanofi Pasteur betaald bedrijf, had precies
beschreven hoe dit plan tot stand zou moeten komen, waarbij vaccinatieklinieken hun intrede doen in de
openbare scholen. Critici zeggen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het vergiftigen van kinderen met multidosis vaccins.
De volgende stap is natuurlijk dat je een gevaar bent voor collega's,
wanneer je niet gevaccineerd bent… Als je de boodschap maar lang
genoeg inpompt bij burgers, zullen 'we the sheeple' erin gelóven dat
ongevaccineerde mensen daadwerkelijk een bedreiging vormen.
Het volgende rapport “Are we Making the Grade with Our Children” is
een mooi overzicht van de doelstellingen van deze
vaccinatieklinieken op scholen. En Australië wil de HPV-vaccinaties
in het vaccinatieprogramma invoeren.
Natuurgeneeskundig arts en vaccinatie-onderzoeker, Dave Mihalovic,
beweert dat de Publieke Gezondheidszorg instanties deze Centra erdoor
drukken onder het mom van ‘Preventieve Geneeskunde’. Deze centra bieden volgens hem een opening voor
de farmaceutische giganten om toegang te krijgen tot studenten, tot hun zorgdossiers en ook om gevaarlijke
(experimentele) behandelingen te gaan geven, zoals niet-geteste medicijnen en vaccinaties, zonder de
volledige “informed consent” van de ouders. De toestemmingsformulieren voor ouders zijn een éénmalige
handeling. Dat betekent dat ouders niet meer dan één keer schriftelijk toestemming hoeven te geven,
onafhankelijk van hoe vaak men daarna het kind gaat vaccineren op school.
“Dit is werkelijk een ongelooflijke fortuinlijke positie voor Big Farma” zegt Mihalovic. “Bij elke ouder
zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen, want een beleid dat erop gericht is dat ouders niet
meer voor elke afzonderlijke injectie of medicinale behandeling worden geïnformeerd, is voor de
(negatieve) effecten”.
De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry stelde terloops voor
om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen EN TOE TE
LATEN DIENEN, ZONDER TOESTEMMING VAN OUDERS…
Perry kwam al eens behoorlijk onder vuur te liggen vanwege zijn voorstel
om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen zonder ‘informed
consent’ en zonder toestemming van de ouders. (Update : Maar vanaf dit
voorjaar zullen alle studenten in openbare en privéscholen verplicht
ingeënt worden tegen hersenvliesontsteking. Dankzij gouverneur Rick Perry
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zal het wetsartikel S.B. 1107 binnenkort in werking treden. Zie de laatste alinea van dit artikel).
SaneVax Inc. heeft kortgeleden de FDA geïnformeerd dat in sommige van de flesjes met het HPV-vaccin,
dat op de markt gekomen is, er een besmetting zou zijn met een recombinant HPV DNA (rDNA). Dit is een
tot nu toe onbekende contaminatie, die mogelijk heeft geleid tot (wetenschappelijk) bevestigde berichten dat
Gardasil geïnduceerde auto-immuun-gebaseerde ontstekingen reacties, veroorzaakt in diverse weefsels,
ook in de gewrichten en in het centrale zenuwstelsel.
SaneVax heeft een onafhankelijk laboratorium gevraagd om deze contaminatie te bevestigen en heeft
inderdaad HPV-recombinant (rDNA) gevonden in 13 vaccinatieflesjes. De verschillende lotnummers kwamen
uit Nieuw-Zeeland, Australië, Spanje, Polen, Frankrijk en de VS. 100% van deze materialen testten positief
op de aanwezigheid van de betreffende genetisch gemodificeerde HPV DNA !
De staat Californië heeft het wetsvoorstel nr. AB 499 ingevoerd, waarbij kinderen van 12 jaar kunnen
worden gevaccineerd met vaccins zoals Gardasil, zónder dat de ouders hiervan weten of zelfs
toestemming voor hebben gegeven.
Het is het afgelopen jaar zelfs zover gekomen, dat er een zogenaamd vaccinatie-demonstratieproject is
gelanceerd door PATH International, in samenwerking met de Indiase overheden en gesponsord door Bill en
Melinda Gates Foundation, maar dit project is wegens ‘onethisch gedrag’ gestopt.
Maar ook in Canada worden ouders vaak onder druk gezet om hun kinderen te laten vaccineren, met
het dreigement dat hun kind anders niet op school kan worden toegelaten. En dit nota bene terwijl de
meeste provincies helemaal géén wetgevende regels hebben over verplichte vaccinatie!
Ouders wordt zelden verteld dat er ook uitzonderingen mogelijk zijn, op grond van geweten of religie.
Hoewel er geen wet is in British Columbia, die regels stelt voor vaccinatie als voorwaarde voor toelating tot
de scholen, bestaat er wel een zgn. ‘Infant’s Act’ die gezondheidswerkers in feite een ‘carte blanche’ geeft
om medische handelingen op kinderen toe te passen, zonder medeweten en toestemming van de ouders.
Het Vaccine Risk Awareness Network(VRAN) is al verschillende keren door ouders benaderd, vanwege het
feit dat hun kinderen door verpleegkundigen van de scholen waren meegesleept en tegen hun wil
waren gevaccineerd.
Een moeder uit Burnaby in British Columbia was een van de ouders, die boos was dat haar 13-jarige dochter
gevaccineerd is met het HPV vaccin zonder ouderlijke toestemming. Rosemary Reid: “ Ik had er absoluut
geen idee van dat dit gaande was” en “Ik denk dat het nog steeds aan de ouders moet zijn om de beslissing
te maken”.Maar volgens de woordvoerder van ‘Fraser Health Authority’ kunnen kinderen zelfs het bezwaar
van de ouders verwerpen als ze door de verpleegkundige geacht worden volwassen genoeg te zijn (merk
op: dit geldt dus OOK voor België en Nederland !). De simpele vraag is of 12-, 13-, of 14-jarigen wel
‘volwassen’ genoeg zijn om de voordelen versus de nadelen van vaccins (of welke medische behandeling
dan ook) af te kunnen wegen of de alternatieven te (her)kennen.
Robina Siddique beweert dat haar zoontje Mohammed Raees Ali, tegen haar
wensen vaccinaties kreeg in Birmingham.
De situatie met betrekking tot het vaccineren die studenten verpleegkunde,
studenten op lerarenopleidingen, tandtechniekers, werkers in de gezondheidszorg,
is eveneens behoorlijk grimmig. Deze mensen worden vaak gedreigd met uitsluiting
van de opleiding of verlies van hun baan, als ze weigeren zich te onderwerpen aan
hepatitis B vaccinatie, testen op tuberculose of griepprikken.
Gezondheidswerkers die de griepprik geweigerd hebben, kregen soms
ontslag in verpleeghuizen of geen uitbetaling van loon. Van degenen die wél
instemmen met de griepprik, wordt geëist dat ze een papier ondertekenen dat
het instituut, de vakbond en het farmaceutisch bedrijf vrijwaart van alle aansprakelijkheid in geval
van schade aan de gezondheid of gezondheidsklachten als reactie op het vaccin.
In Engeland negeren verpleegsters regelmatig de wensen van ouders. Het Britse
ministerie van Gezondheid ontkent niet dat instemming van de ouders wenselijk is,
maar vindt het niet essentieel. Norman Wells, directeur van ‘Family en Youth
Concern’ zegt: “Jonge meisjes vaccineren zonder toestemming van hun ouders is
onethisch”.
Toch hoeven artsen en verpleegkundigen deze toestemming niet te hebben alvorens
over te gaan tot vaccinatie. Dokters in Engeland hebben gerapporteerd dat meisjes
van net 12 en 13 jaar lijden aan verlammingen, stuiptrekkingen, en
gezichtsproblemen nadat ze het HPV vaccin gekregen hebben. Huisartsen zijn ervan
beschuldigd de BMR prik (bof mazelen rode hond) heimelijk toegediend te hebben
aan kinderen die in hun praktijk komen voor andere vaccins. En het BMJ (British
Medical Journal) publiceerde in 2009 een onderzoek dat claimde dat het kon
aantonen dat werkers in de gezondheidszorg de plicht hebben om ‘zorg te dragen
voor’ meisjes, voor wie geen toestemming van de ouders gegeven is voor het HPV vaccin.
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De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen
geen vaccin gewassen is.
Het British Journal of Cancer publiceerde een klinische studie over ‘HPV vaccinatie onder etnische
minderheden in Engeland’. Er is niet bewezen, op welke wetenschappelijke gronden dan ook, dat vaccineren
een primair middel is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het recht op volledige informatie als men
een medische procedure – welke dan ook – overweegt, is een fundamenteel mensenrecht en een uiterst
belangrijk medisch ethisch gegeven dat de medische wetten in bijna elk land bepaalt. Deze ethiek is
ontstaan vanuit de Neurenberg processen na de Tweede Wereldoorlog. Het verbiedt experimenten op
mensen en het gebruik van dwang of intimidatie in medische procedures.
De instituten die deze dwingende tactieken gebruiken, handelen in strijd met fundamentele medische
ethische regels en moeten daar krachtig op aangesproken worden, willen wij wat overblijft van onze
vrijheid met betrekking tot gezondheid voor de mensheid in stand houden. De vakbonden die
samengespannen hebben met de verschillende instituten om vaccinatie af te dwingen moeten ook
ter verantwoording geroepen worden voor het feit dat ze falen bij het waarborgen van de rechten, die
kinderen en arbeiders beschermen tegen medische dwang en verlies van individualiteit.
Texas vereist meningitis-vaccinatie voordat studenten worden toegelaten!
Voormalig presidentskandidaat en gouverneur van Texas, Rick Perry, heeft een wet getekend, waarbij
college studenten verplicht worden zich te laten vaccineren, of gevaccineerd te zijn tegen meningitis
(hersenvliesontsteking). Dit geldt voor alle studenten die op de campus van een universiteit verblijven, maar
ook voor studenten die daarbuiten wonen. De nieuwe wetgeving, die door beide kampen (Republikeinen en
Democraten) werd gesteund, verplicht studenten onder de 30 jaar, een bewijs te tonen van meningitisvaccinatie of een getekende professionele verklaring te overleggen, waarin duidelijk is dat de betreffende
persoon geen vaccinatie mag ontvangen, voordat de studenten hun lessen mogen volgen!
De maatregel is effectief vanaf het voorjaar van 2012, of het lente-semester en geldt voor ALLE studenten in
Texas, in zowel publieke als privéscholen. Deze wet komt in de plaats van een mandaat, dat al gold vanaf
2009 en alleen van toepassing was voor studenten die op campus woonden. En hoewel studenten nog
steeds de mogelijkheid krijgen op basis van hun geloofsovertuiging of hun geweten te weigeren, wordt hen
dit niet verteld en lopen de meeste studenten mee in de grijze massa, die zich laat vaccineren, vóór zij aan
college beginnen. Het voorkomen van meningitis op colleges is feitelijk nonsens, omdat
hersenvliesontsteking gewoon bijna NOOIT voorkomt op scholen, ondanks het feit dat studenten er over het
algemeen überhaupt al niet tegen gevaccineerd zijn!
Het lijkt een hele poppenkast, waarachter de uiterst dubieuze inzet van gouverneur Perry schuilgaat. Hij was
ook de man, die in 2007 een zogenaamde ‘executive order’ uitvaardigde, die het mogelijk diende te maken
dat ALLE schoolmeisjes in Texas een gevaccineerd dienden te worden met het Gardasil-HPV-vaccin. Later
werd deze maatregel gelukkig teruggedraaid, maar het toont de feitelijke houding en verborgen agenda van
deze Rick Perry, die met een aantal van zijn vaccin-pusher-maatjes bezig lijkt om het vieze werk op te
knappen voor Big Pharma, dat alle jonge mensen in Texas met chemische injecties wil bestoken.
Bron: Wanttoknow.nl

Plunderen bankrekeningen zal explosief toenemen
Het aantal plunderingen van bankrekeningen zal de komende jaren
explosief stijgen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van
Bonn in Duitsland en het bedrijf G Data Software in een gezamenlijk
onderzoek naar banktrojans. Hackers lanceren elke dag zeker 600
nieuwe, zeer geavanceerde, virussen (zogeheten banktrojans),
waarmee ze de bankgegevens van onder meer Nederlanders proberen
te achterhalen. Slechts 12 procent! van de meest gebruikte
virusscanners is in staat om binnen 24 uur deze virussen te herkennen, meldt Sp!ts.
Banken zijn in toenemende mate verwikkeld in een cyberoorlog met hackers die bankrekeningen van
argeloze consumenten proberen te plunderen.
De onderzoekers zeggen serieuze aanwijzingen te hebben dat bendes personeel in de Oekraïne
inschakelen om, als de pc van een consument eenmaal is overgenomen, handmatig extra betaalopdrachten
toe te voegen zonder dat de rekeninghouder dit merkt. De Universiteit van Bonn becijferde ook dat
Nederlandse consumenten bij iedere geslaagde aanval gemiddeld voor tenminste 4632 euro wordt
gedupeerd. In de eerste helft van 2011 betekende dat een schadepost van in totaal 11 miljoen euro. De
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat het aandeel van banktrojans in deze schadepost nog
beperkt was. De Universiteit van Bonn en G Data voorspellen echter dat banktrojans mogelijk al in de loop
van dit jaar voor bijna de helft van alle geslaagde aanvallen verantwoordelijk zijn.
Bron: Spitsnieuws.nl
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Valse ‘geheime bijbel’ opgedoken in Turkije waarin Jezus de komst van Mohammed voorspelt
 Vaticaan wil het 1.500-jaar-oude manuscript zien
 12 jaar lang verborgen door de Turkse staat
 Handgeschreven in goud-geletterd Aramees
Een geheime bijbel waarin Jezus de komst van de profeet Mohammed
naar de aarde voorspelt heeft de interesse gewekt van het Vaticaan.
Bronnen melden dat Paus Benedictus XVI het 1.500 jaar oude boekwerk
graag wil zien. Velen zeggen dat het gaat om het evangelie van
Barnabas, dat al tenminste 12 jaar verborgen wordt gehouden door de
Turkse autoriteiten.
Het handgeschreven goudgeletterde boekdeel, ter waarde van 12 miljoen euro, is geschreven in het
Aramees. Het zou naar verluid de vroegste leringen van Jezus en een voorspelling over de komst van de
profeet bevatten.
Het verhaal…
Het volgende verhaal gaat rond:
De teksten, geschreven op dierenhuid, zouden in 2000 tijdens een anti-smokkeloperatie ontdekt zijn door de
Turkse politie. Het boek werd tot 2010 streng bewaakt, waarna het in handen kwam van het Etnografisch
Museum in Ankara.
Een fotokopie van een enkele pagina van het handgeschreven manuscript is zo’n 1,3 miljoen euro waard.
De Turkse minister van Cultuur en Toerisme Ertuğrul Günay zei, “dat het boek een authentieke versie van
het evangelie kon zijn, dat altijd is onderdrukt door de Rooms-Katholieke kerk vanwege sterke
overeenkomsten met de islamitische kijk op Jezus”.
Toevoeging op het evangelie???
Günay voegde toe, dat het Vaticaan een formeel verzoek heeft ingediend om het manuscript te mogen
bekijken. Moslims stellen dat het een toevoeging is op het Evangelie volgens Marcus, Mattheüs, Lucas en
Johannes. (Ja, dat zouden ze graag willen!)
Net zoals bij de islam, wordt Jezus in de evangelie gezien als een mens en niet als god. Het boek verwerpt
de heilige drieëenheid, de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest, en nu komt het… verwerpt
Jezus’ kruisiging en ‘onthult’ dat Jezus de komst van de profeet Mohammed voorspelde.
Hij zei tegen een priester: “Hoe zal de messias worden genoemd? Mohammed is zijn gezegende naam.” In
een ander evangelie is Jezus niet de messias, maar een Ismaëliet, een term die gebruikt wordt voor Arabier.
Het is dan ook goed mogelijk dat Jezus een donkere huidskleur had.
Volgens sommigen gaat het om een vervalsing uit de 16e eeuw. Professor theologie Ömer Faruk
Harman zei, dat wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan naar de bijbel om te achterhalen
hoe oud het manuscript in werkelijkheid is.
Lieve mensen, dit is een LEUGEN die regelrecht uit de koker van satan komt. Juist in deze tijd worden
zogenaamde archeologische opgravingen en vondsten gedaan van ‘artefacten’, die in werkelijkheid
vervalsingen zijn. Het doel hiervan is om de mensheid te misleiden en rijp te maken voor de komende Mahdi
uit de Koran, ofwel Antichrist (wereldregeerder) uit de Bijbel!
Het is tijd om wakker te worden!!
Bron: Dailymail.co.uk
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Kredietstatus Griekenland naar laagste niveau
Het vertrouwen van kredietbeoordelaar Moody's in Griekenland is
verder weggezakt. De status van het land is vrijdag verlaagd van Ca
naar C, het allerlaagste niveau dat Moody's kent. Een vooruitzicht gaf
het bedrijf niet.
De Griekse premier Lucas Papademos
Reden voor de verlaging van de kredietstatus is de schuldenverlichting
van 107 miljard euro. Het Griekse parlement stemde daar vorige week
mee in. Volgens Moody's betekent het programma “verwachte
verliezen voor beleggers van meer dan 70 procent”. Dat leidt tot onrust,
met als gevolg dat Griekenland in gebreke blijft, aldus de beoordelaar.
Bron: Telegraaf.nl en Chicagotribune.com
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Stel u bent aan een auto toe en wel een nieuwe!
Nou dan nodig ik u graag uit bij deze, om ons, maar niet alleen het
onze, maar het perfide en ondoorgrondelijk belastingsysteem wat onze
overheden weten te hanteren eens van nabij te bekijken.
Stel dat u en eventueel uw gezin besloten hebben tot de aanschaf van
een nieuwe auto, nou reken maar dat daar de fiscus blij mee is, heel
blij zelfs. Laten we een rekensommetje gaan maken, enkel en alleen
om bewust te worden hoe ons systeem in elkaar zit en hoe we
gemanipuleerd worden.
We gaan geenszins overdrijven en we houden het ‘netjes’ zogezegd. U heeft uw oog laten vallen op een
middenklassertje zoals dat heet in modern spraakgebruik van pak ‘m beet zo rond de € 25.000,Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn betaalt u dan minimaal en sowieso 11,1% BPM en natuurlijk de
onvermijdelijke 19% BTW op die nieuwe bolide van u. En om het verhaal niet ál te ingewikkeld te maken
zullen we voorzichtigheidshalve er nog eens ong. 20% erbij rekenen aan verborgen en niet direct zichtbare
belastingen ( importtaksen/vervoer e.d. ) om nog maar niet te spreken van de inkomsten belasting die uw
dealer weer over zijn zojuist gemaakte winst moet betalen. Plus nog wat kleine dingen zoals zelfs de
assurantiebelasting op de door u verplicht af te sluiten autoverzekering.
Al met al, als u eenmaal naar buiten rijdt met uw nieuwste aanwinst á raison van € 25.000,- dan bent u
grofweg gesproken al € 12,500,- kwijt aan de fiscus! Geloof me, ze lachen zich slap daar, om u, wel te
verstaan, in Den Haag en Brussel!
MAAR DAN, DAN BEGINT HET GROTE GRAAIEN PAS!
Zoals bekend kost een liter brandstof inmiddels al rond de € 1,80 waarvan ruim 60% opgaat aan heffingen,
accijnzen en BTW. Stel u rijdt 5 jaar met uw auto en gemiddeld incl. vakanties zo’n 40.000 km per jaar dan is
dat 200.000 km, 2 ton op ‘t klokje zoals dat heet in het jargon. Met een gemiddeld brandstofverbruik voor uw
middenklassertje van 1 op 12,5 is dat zo’n 16.000 liter brandstof over 5 jaar genomen á € 1,80. Wel dat
maakt € 28.800,- en daarvan 60% belasting of hoe het ook moge heten. Dat is dus €17.280,- rechtstreeks in
de staatskas vanuit uw portemonnee, geld dus waar u al inkomstenbelasting over betaald heeft, dat moet u
zich ook nog even realiseren nietwaar?
MAAR DAT IS NOG LANG NIET ALLES!
Natuurlijk bent u een nette en voorzichtige rijder maar helaas niet volmaakt en de valkuilen van de
Hermandad, ach die kunt u ook niet allemaal kennen en ze hebben u toch 5 keer in 5 jaar tijds te pakken
voor laten we zeggen € 100,- per overtreding. Dat maakt wederom € 500,- vanuit uw knip in die van de staat!
Natuurlijk bent u zuinig en gaat u verantwoordelijk om met uw nieuwe bezit en u gaat braaf naar de garage
voor de onderhoudsbeurten en later de A.P.K. Ook op de banden let u goed zodat het profiel acceptabel en
veilig blijft, desnoods schaft u zich een extra stel winterbanden aan. U betaald keurig u vignetjes bij de
ANWB voor uw buitenlandse (Europese) tripjes en ‘s-winters zorgt u er natuurlijk ook voor dat de hoeveel
anti vries e.d. op peil is. Incl. de div. sets banden en nog wat accessoires zo links en rechts gedurende 5
jaar, wel dan bent u toch, met de beurten mee, minimaal € 1.000,- per jaar kwijt, waarvan weer de helft, denk
aan de 19% BTW, richting de staatsruif vloeit. Dat maakt over 5 jaar dus weer € 2.500,- in hún knip!
Dan de wegenbelasting, ook zo’n leuke uitvinding. Tja,die middenklasser van u, die kost toch echt € 139,- in
de drie maanden en over 5 jaar genomen is dat toch: 20 keer een periode van 3 maanden dus: € 2.780,welke ook weer in die grote staatsruif terecht komt.
Haha, u bent er nog lang niet! Met uw aankoop bent u ook toegetreden tot het gilde van gewaardeerde
melkkoeien der parkeerders. Ben maar gelukkig dat u geen vertegenwoordiger bent, oh sorry, dat heet
tegenwoordig natuurlijk accountmanager, dat staat beter nietwaar? Maar u moet toch regelmatig deze en
gene bezoeken die in een centrum woont, waar van die parkeerautomaten staan of anderszins betaalde
voorzieningen zijn om uw stalen ros een moment kwijt te kunnen. Zullen we zeggen 5 keer per week
parkeren en dan niet in een dure parkeergarage maar gewoon aan de weg á €2,- per keer. Dat is dus een
tientje in de week. Afgerond € 500,- per jaar dus € 2.500,- over 5 jaar. En dat dus alleen voor het mogen
wegzetten van uw auto op de openbare weg waarvoor u ook al wegenbelasting heeft betaald. Dat heet dus
belasting voor het rijden en belasting voor het stilstaan.
Laten we die kleine incidentele dingetjes nou maar even achterwege zoals kosten voor een pontveer, de
kosten van het verlengen van uw rijbewijs, de kosten voor een inzittendenverzekering en over de eventuele
bijtelling als u de auto voor uw beroep nodig heeft daarover zwijgen we maar helemaal,
Nou u mag het gaan optellen wat u kwijt bent aan directe dan wel indirecte belastingen, accijnzen, BTW e.d.
Dat is over een periode van 5 jaar ruim: € 38.000,- VOOR EEN AUTO DIE IN EERSTE INSTANTIE €
25.000,- aan aanschafprijs heeft gekost.
Vindt u het gek dat het openbaar vervoer zó onderontwikkeld is en zó vreselijk duur is? Maar wedden dat ze
zich een kriek lachen als u die auto gaat aanschaffen? Maar beseffen we ook hoe het systeem in elkaar zit?
Hoe doordacht, hoe uitermate sluw, hoe fijnmazig en hoe perfide? Tja, was het niet ene Mammon die dit
systeem bestuurt. Van hem kun je toch ook zoiets verwachten! - Silvia Videler
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Goddelijke mens laat schepping verdwijnen
Bart van den Dikkenberg
Tal van milieuproblemen teisteren op dit moment de aarde. Niet alleen de
klimaatverandering eist haar tol, ook nucleaire rampen, gifbergen en uitputting
van de bodemschatten doen een aanslag op de aarde. Met ziekten,
hongersnoden en watertekorten als gevolg. Hoeveel wanbeheer kan de
planeet nog hebben?
De mensheid oefent een bijna goddelijke macht uit op de aarde, maar de
gevolgen daarvan zijn ten hemel schreiend, vindt de Britse
wetenschapsjournalist Mark Lynas. In zijn boek ”De mens als God” luidt hij de
alarmklok.
„We hebben bossen geveld, graslanden omgeploegd en alle werelddelen naar
onze hand gezet. Met onze luchtvervuiling hebben we de kleur van de hemel
zelfs veranderd. Ons afval is overal te vinden, van de hoogste berg tot de
diepste oceaan. Overal waar je kijkt, is de schepping verdwenen. Daar kan niemand omheen.”
Lynas betwijfelt ernstig of dat proces straffeloos kan doorgaan. „Het Bijbelboek Genesis staat vol met
voorbeelden van mensen die gestraft worden omdat ze God willen evenaren. Dankzij de synthetische
biologie zijn wij dan wel scheppers van leven geworden, maar aan de andere kant vernietigen we het in
hoog tempo. De aarde is nu in de doodsgreep van een massaal uitsterven van planten en dieren.”
Dat de huidige status-quo nog altijd ongelimiteerd voortduurt, verbaast Lynas in hoge mate. Nog
verbazingwekkender vindt hij het hoe onwetend de mensheid blijft van de kolossale omwenteling die zich
voltrekt. „We zijn ontstellend, fenomenaal onwetend. En we blunderen maar door.”
Aan wat voor soort zaken denkt de auteur dan? Bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee de mensheid de
aarde ‘plastificeert’. „Plastic vind je overal. Onderwatercamera’s hebben plastic zakken gefotografeerd die
spookachtig boven de zeebodem dreven, 1,5 kilometer onder het Noordpoolijs.”
Op de atol Midway in de Stille Oceaan verwoest het plastic afval complete vogelkolonies. „Albatrossen
voeden hun jongen naar schatting 5 ton plastic per jaar. Bijna de helft van de kuikens gaat eraan dood.” Een
journalist van de Los Angeles Times die er ging kijken, schreef: „De atol ligt bezaaid met rottende
vogellijken, akelige verenkransen en beenderen rond kleurrijke hopen flessendoppen, plastic dino’s,
damstenen, viltstiften, parfumflesjes, vislijnen en kleine balletjes piepschuim.”
Dat dieren eraan doodgaan, is nog te verteren. „Maar doordat wij aan de top van de voedselketen staan,
lopen we extra risico”, stelt Lynas. „Eind jaren 80 vonden onderzoekers in moedermelk van Eskimovrouwen
een tien keer zo hoge concentratie pcb’s als gebruikelijk. Allemaal dankzij een dieet van zeehond, walrus en
walvis, dieren met massa’s opgehoopte gifstoffen in hun vet.”
Hoewel leven „onnoemelijk taai” is, leiden menselijke activiteiten zoals ontbossing, overbevissing,
stuwdammen tot massale vernietiging van ecosystemen. Het is niet alleen jammer dat er diersoorten door
uitsterven; de mensheid krijgt er eveneens last van, denkt Lynas. „In een woud op Borneo ontdekten
biologen een boompje dat een werkend geneesmiddel tegen het aidsvirus hiv produceerde. Toen de
onderzoekers later op die plek terugkwamen, was het boompje gekapt, en een ander exemplaar was niet
meer te vinden. Wie weet of er niet een wingerd in het amazonewoud groeit met een geneesmiddel tegen
kanker?” Met een gigantische stuwdam in het oerwoud van Venezuela als voorbeeld, illustreert de
wetenschapsjournalist dat menselijke verstoringen complexe ecosystemen grondig kunnen ontwrichten. In
de rivier ontstonden tal van kleine eilanden, waarvan sommige totaal werden kaalgevreten door mieren
omdat natuurlijke vijanden ontbraken. Volgens hem beginnen wetenschappers nu pas door te krijgen op hoe
talloos veel manieren verschillende soorten onbewust samenwerken, een proces dat door menselijk
ingrijpen grondig kan worden verstoord.
Menselijke activiteiten beïnvloeden ook allerlei wereldwijde kringlopen, zoals die van koolstof. Overmatige
CO2-uitstoot verstoort de koolstofcyclus en leidt tot wereldwijde opwarming, zwaardere orkanen, ernstige
overstromingen en droogte, schrijft Lynas op basis van getoetste wetenschappelijke artikelen.
Verder hebben rook, stof en roet afkomstig van menselijke activiteit op de waterkringloop het effect van een
dagelijkse vulkaanuitbarsting: er ontstaat meer bewolking op sommige plaatsen op aarde, waardoor het
vaker en heviger regent. Met overstromingen als gevolg.
Dat is volgens Lynas nog niet alles. „We leven op een rokerige planeet. Hoe dichter de bevolking, hoe dikker
de nevel, hoe meer astma en andere longaandoeningen er voorkomen. We hebben met de zwevende
deeltjes zelfs de kleur van de hemel veranderd.” De helderblauwe lucht is grauw geworden.
Zijn analyse is onheilspellend. „De wetenschappelijke bewijzen zijn keihard dat we razendsnel het kritische
punt naderen waarop ons ingrijpen in de grote bio-geochemische kringlopen de aarde zelf bedreigt en
daarmee het overleven van de mensheid. Het is niet langer de natuur die de hoofdrol speelt. Wij zijn het
zelf.”
Mede n.a.v. ”De mens als God”, door Mark Lynas; uitg. Jan van Arkel, Utrecht 2011; ISBN 9789062245109;
300 blz.; € 14,95.
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De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 7)
Kerstmis 2010: Paus Benedictus houdt voor een raam van zijn privé
vertrekken een kaars omhoog. Werkt de paus -vrijwillig of gedwongenmee aan de komst van de Valse Profeet?
Waarom heeft het Vaticaan jarenlang het 'Derde Geheim van Fatima'
voor het publiek verborgen gehouden en gaf het in 2000, toen het
geheim eindelijk officieel geopenbaard werd, slechts een gedeeltelijke
en vervalste verklaring hier over uit? Het antwoord is
hoogstwaarschijnlijk gelegen in het feit dat ongeveer één derde van de
geestelijke hiërarchie in het Vaticaan achter de schermen toewerkt
naar de vervulling van een eeuwenoud satanisch Illuminati-Vrijmetselaars plan om in de eindtijd de in de
Bijbel voorzegde 'Valse Profeet' op de troon van de paus te laten plaatsnemen.
Toen paus Johannes XXIII in 1960 de volledige inhoud van het Derde Geheim van Fatima las besloot hij het
-in tegenstelling tot de instructies die één van de ontvangers van het Geheim, zuster Lucia, zou hebben
gekregen- niet openbaar te maken maar achter slot en grendel te bewaren. De eerste twee delen van het
Geheim waren overigens verbazingwekkend nauwkeurig gebleken; zo werden het -door 70.000 mensen
waargenomen- 'wonder van de zon', het einde van de Eerste Wereldoorlog, de naam van de paus tijdens het
begin van de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van Rusland -in 1917 nog een onbeduidend land- als
afschrikwekkende wereldmacht correct voorzegd.
Kardinaal Pietro Bertone, de huidige nummer 2 van het Vaticaan en één van de twee 'Petrus Romanus'
kandidaten, bezocht vanaf 2000 op bevel van de paus de in afzondering levende zuster Lucia, die in 2005
overleed. Volgens de Italiaanse journalist en Vaticaan kenner Antonio Socci -auteur van het boek 'Het Vierde
Geheim van Fatima'- zou Bertone grote psychologische druk op Lucia hebben uitgeoefend om te blijven
zwijgen over de werkelijke inhoud van het volledige Derde Geheim van Fatima.
Machtsstrijd en compromis over Fatima
Volgens Socci werd dit geheim desondanks naar de buitenwereld gelekt. Toen paus Johannes Paulus II en
kardinaal Ratzinger (de huidige paus) het complete geheim wilden openbaren, stuitten ze op hevige
weerstand van kardinaal Sodano, destijds de nummer 2 van het Vaticaan. Er rolde een compromis uit de
onderlinge machtsstrijd die was ontstaan: Sodano zou de 'bisschop-in-het-wit visioen' -waarin de paus in de
eindtijd over de lijken van zijn bisschoppen en kardinalen het Vaticaan zal ontvluchten en in een half
verwoest Rome zal worden vermoord- onthullen, maar hier de totaal ongeloofwaardige en belachelijke
verklaring aan geven dat dit betrekking had op de moordaanslag op de paus in 1981.
Op zijn beurt zou paus Johannes Paulus II tijdens de op 13 mei 2000 gehouden dienst waarin de andere
twee Fatima kinderen - Jacinta en Francisco- heilig werden verklaard op verdekte wijze het tot dan toe
verborgen gehouden, meest afschrikwekkende deel van het Derde Geheim onthullen. Door in zijn preek over
de Apocalyps te verwijzen naar de Rode Draak (Satan) die met zijn staart één derde van de sterren des
hemels -in de katholieke theologie symbool voor de geestelijken- op Aarde doet belanden, zou hij impliciet
hebben onthuld dat een groot aantal katholieke geestelijken in werkelijkheid onder invloed van de duivel
staan en dat 'Fatima' daarom een grote afval van het christelijke geloof in de eindtijd voorspelt.
De Rode Draak en de sterren des hemels
De traditionele Engelse bisschop Richard Nelson Williamson, tegenstander van de veranderingen die door
het Tweede Vaticaanse Concilie in gang werden gezet, bevestigde dit toen hij in 2005 vertelde dat kardinaal
Ratzinger aan een Oostenrijkse priester -een kennis van Williamson- zou hebben opgebiecht dat hij
gedwongen werd akkoord te gaan met de slechts gedeeltelijke of zelfs valse Fatima verklaring in 2000.
Welke geheime krachten in het Vaticaan hadden een dergelijke macht om Ratzinger daartoe te dwingen? In
het licht van paus Johannes Paulus' preek over de Rode Draak en de sterren des hemels wordt zo sterk de
indruk gewekt dat minstens 33% (33=een zeer belangrijk occult getal in de Vrijmetselarij) van de hiërarchie
in het Vaticaan toewerkt naar de vervulling van een satanisch eindtijdplan.
Het Geheim van La Salette
Dit lijkt te worden bevestigd door het oudere, nauwelijks bekende 'Geheim van La Salette'. Op 19 september
1846 zou Maria in Frankrijk zijn verschenen aan Mélanie Calvat en Maximin Giraud en hen hebben
meegedeeld dat
'de aarde door plagen, wijd verspreidde hongersnood en allerlei andere rampen zal worden getroffen. Er zal
een serie oorlogen komen tot aan de laatste oorlog, die door de tien koningen van de Antichrist zal worden
uitgevochten. Zij hebben allen hetzelfde doel en zullen de enige heersers op Aarde zijn. Voordat dit gebeurt
zal er een soort valse vrede op de wereld heersen. Mensen zullen aan niets anders dan aan vermaak
denken en zich aan allerlei soorten zonden overgeven... dit zal de ure der duisternis zijn. De Kerk zal in een
verschrikkelijke crisis terechtkomen... Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden...
De Kerk zal worden verduisterd en de wereld zal in totale ontzetting verkeren.'
Zowel paus Pius IX als paus Leo XIII erkenden de authenticiteit van deze profetie, maar Franse
Vrijmetselaars die in de 19e eeuw in de Katholieke Kerk waren geïnfiltreerd stelden alles in het werk om
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deze voorspellingen in diskrediet te brengen. Dat deden ze omdat steeds meer katholieke theologen -zoals
kardinaal Henry Manning en bisschop Salvator Grafen Zola- ervan overtuigd waren geraakt dat Rome in de
eindtijd inderdaad de zetel van de Antichrist zal worden. Door hen dreigde het satanische IlluminatiVrijmetselaars plan om uiteindelijk de macht in Rome over te nemen vroegtijdig aan het licht te komen.
'Synagoge des satans'
Dit plan was toen al bekend in het Vaticaan. Paus Pius IX noemde de geïnfiltreerde luciferiaanse
Vrijmetselaars 'lichtdragers' niet voor niets de 'synagoge des satans', en paus Leo XIII vaardigde in 1884 de
Humamum Genus encycliek uit met als doel de pogingen van Vrijmetselaars de Roomse Kerk binnen te
dringen en te corrumperen een halt toe te roepen. Later werd echter pijnlijk duidelijk hoezeer deze infiltratie
al was geslaagd: paus Leo's eigen secretaris / 'nummer 2', kardinaal Mariano Rampolla del Tindaro, bleek
een geheime Vrijmetselaar te zijn en lid van de duivelse Ordo Templi Orientis (O.T.O.) sekte waar ook de
beruchte satanist Aleister Crowley toe behoorde en later de leider van werd.
'Paus gevangene in eigen paleis'
De Canadese marineofficier en populaire schrijver William James Guy Carr was een erkende autoriteit op
het gebied van de Illuminati en hun banden met de Vrijmetselarij. Nadat hij de groepering vanaf de oprichting
in 1776 door Adam Weishaupt nauwgezet had bestudeerd schreef hij in 1959 in het boek 'De Rode Mist over
Amerika' dat het van begin af aan Weishaupts hoofddoel was geweest te infiltreren in het Vaticaan en de
Kerk van binnenuit uit te hollen 'totdat ze niets dan een lege huls zouden overlaten.' Als reactie op zijn boek
zou Carr een groot aantal brieven van priesters hebben gekregen die dit bevestigden en schreven dat de
paus 'niet meer dan een gevangene in zijn eigen paleis was', omgeven door 'specialisten', 'experts' en
'adviseurs' met een geheel eigen agenda. De paus zou zelfs dag en nacht in de gaten worden gehouden,
zelfs in zijn privé vertrekken. 'Degenen die dit doen zijn allemaal speciaal gekozen leden van een zekere
orde, en ze zijn allemaal afkomstig van hetzelfde instituut... waar Weishaupt... samenzwoer.'
Werken Ratzinger en Bertone mee aan de komst van Petrus Romanus?
Carrs beschrijving komt naadloos overeen met die van de in vorige delen besproken katholieke geestelijke
Malachi Martin en andere priesters, die eveneens in de openbaarheid probeerden te treden over het bestaan
van een uitermate machtige Illuminati-Vrijmetselaars groep in de hoogste kringen van het Vaticaan. Was het
deze aan Satan toegewijde groep die kardinaal Ratzinger en kardinaal Bertone ertoe 'dwong' een
misleidende verklaring over Fatima naar buiten te brengen? En houdt dit in dat de huidige paus en nummer
2 heimelijk meewerken -hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig- aan het overkoepelende plan om de Valse Profeet
'Petrus Romanus' nog dit jaar op de troon van het Vaticaan te zetten?
Xander - (1) Raiders News Update (part 10)
Zie ook:
27-02: De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 6)
21-02: Meer signalen dat Vaticaan conclaaf voorbereidt voor verkiezing nieuwe paus
19-02: De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 5)
13-02: De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 4)
12-02: 'Italiaanse aartsbisschop verwacht in 2012 moordaanslag op paus'
02-02: De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 3)
30-01: De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 2)
03-01: '2012 wordt het jaar van de komst van de laatste paus, Petrus Romanus'

Pedojager dreigt: Wij nemen het recht in eigen hand
Pedojager Jos Aalders vindt dat overheid, politie, justitie en rechters te weinig doen om Nederlanders met
pedoseksuele gevoelens aan te pakken. ‘Vanaf nu nemen wij het recht in eigen hand!’
Dat meldt Aalders, voorzitter van de anti-pedoclub Partij Rechten Kind, donderdag.
‘Het loopt echt de spuigaten uit. Zolang de rechterlijke macht zich zo blijft gedragen, zullen wij vanaf nu zelf
het recht in eigen hand gaan nemen!’
Andere pedojagers
Aalders zegt woensdag in Geleen een pedo te hebben ‘bezocht’. De zelfbenoemd kinderombudsman belooft
er in de toekomst meer met bezoekjes te zullen ‘vereren’.
Mocht het Nederlandse beleid tegen verdachte en veroordeelde pedoseksuelen niet veranderen, dan ‘zullen
er straks nog heel andere pedojagers op gaan staan’, dreigt Aalders.
Grote kei
De strijd tegen pedoseksuelen neemt steeds radicalere vormen aan. Zo zijn er demonstraties georganiseerd
voor het huis van pedoclub-bestuurslid Marthijn Uittenbogaard, terwijl hij nooit is veroordeeld en naar eigen
zeggen geen seks heeft met kinderen.
Onder luid gejuich van buurtbewoners stonden er vorig jaar zomer 150 motorrijders bij hem op de stoep.
Ook kreeg Uittenbogaard een grote kei door zijn raam en is zijn huis bekogeld met verf en bierflesjes.
Door Jeroen Langelaar voor Elsevier.
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Laatste gesprek Netanyahu - Obama voor inval in Iran?
02 Maart 2012
Nu Netanyahu zich voorbereidt op zijn reis naar Washington, slaat de
regering-Obama een hardere toon aan over Iran.
De belangrijke media meldden deze week met grote koppen, dat Israël
het verzoek had geweigerd, om de VS tevoren te waarschuwen als het
van plan is om de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen.
Maar misschien is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu daar wel mee bezig, als hij zich dit weekeinde
voorbereidt voor zijn reis naar Washington. Sommigen speculeren dat het gesprek maandag in het Witte
Huis de laatste ontmoeting van Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama kan zijn voor een
onvermijdelijk Israëlisch ingrijpen in Iran.
In de aanloop dat de vergadering spraken ambtenaren van de regering-Obama harde woorden over Iran, en
suggereerden dat eerdere verklaringen, dat de VS een Israëlische aanval niet zou steunen, onjuist waren.
'Het is absoluut duidelijk dat het beleid van de president is te voorkomen dat Iran de beschikking heeft over
nucleaire wapens', zei minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton woensdag tegen de commissie
Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.
Clinton's verklaring was van belang omdat zij benadrukte dat de VS, evenals Israël, niet wil wachten tot Iran
daadwerkelijk een kernwapen bouwt of gebruiksklaar heeft, maar vastbesloten is om zelfs te voorkomen dat
Iran de mogelijkheid hiertoe krijgt.
Woensdag maakte ook de stafchef van de Amerikaanse luchtmacht generaal Norton Schwartz aan
verslaggevers bekend dat de VS zelf aanvalsplannen heeft voorbereid, en deze waarschijnlijk uitvoert, als
Israël in oorlog komt met Iran.
Stoere taal is één ding, maar het voormalige hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst Amos
Yadlin (nu directeur van Israels Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies) zei dat Netanyahu harde
garanties zal vragen bij zijn ontmoeting met Obama.
In een redactioneel commentaar in de New York Times schreef Yadlin: 'Wat nodig is, is de ijzersterke
Amerikaanse garantie' dat als Israël niet zelf optreedt tegen Iran, de VS zal doen wat nodig is om er zeker
van te zijn dat Iran geen kernwapens kan bouwen. Als een dergelijke garantie ontbreekt, kan Israëls
leiderschap 'er ook voor kiezen om te handelen zolang dit nog kan', waarschuwde Yadlin.
Ondertussen zijn de Iraanse leiders zijn druk bezig hun volk op te jutten voor de komende krachtmeting.
'De Iraanse natie zal de arrogante machten harder dan ooit in hun gezicht slaan door hun hoge opkomst,"
verklaarde de Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei tijdens een bijeenkomst voor de
parlementsverkiezingen van vrijdag.
De bikkelharde regering van Iran en zijn radicale religieuze heersers zullen naar verwachting aanzienlijk
sterker uit de verkiezingen komen, omdat vrijwel alle hervormingsgezinde partijen zijn uitgesloten van
deelname.
Ryan Jones bron http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2050--laatste-gesprek-netanyahu-obama-voor-inval-in-iran

Australië – Overstromingen en evacuaties na record regenval
Warragamba Dam in western Sydney reached 100 per capacity just
before 7pm (2 maart 2012)
De afgelopen dagen viel op sommige plekken 200 millimeter regen. De
autoriteiten hebben vandaag 3500 mensen opdracht gegeven te
evacueren.
Het grootste deel van de staat in het zuidoosten van het land kampt
met overstromingen. Circa 75 procent van New South Wales wordt geteisterd door de zware regenval.
Voor dit weekeinde is nog meer zware regenval voorspeld! ''Huizen zouden geïsoleerd kunnen worden of
onder water komen te staan'', zei Murray Kear van de noodhulpdiensten in New South Wales.
Er wordt verwacht dat de Hawkesbury-Nepean Rivier zal stijgen tot 11 meter in de komende 48 uur. "Voor
de laatste piek van deze omvang moeten we 20 tot 30 jaar terug", aldus Kear. Op beelden is te zien hoe de
Warragamba Dam in Sydney overstroomt. Het is voor het eerst in 14 jaar dat dit gebeurt.
In de hele deelstaat zijn al circa 2300 mensen geïsoleerd geraakt door de watersnood. Ook Victoria, een
andere zuidelijke deelstaat, en enkele steden in het noorden kampen met grote wateroverlast door de regen.
De situatie in Australië met betrekking tot de overstromingen is veel ernstiger dan men denkt. Wellicht volgt
er nog een update.
Video van Warranga dam die overstroomt:
Au.news.yahoo.com/video/national/watch/28486100/
Geüpload door theTrumpetNetwork op 1 mrt 2012
Bron: Au.news.yahoo.com en News.com.au en Nu.nl
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Digitale televisie: Mind Control door ‘stil geluid’ sinds ‘90
Het Pentagon maakt in het geheim gebruik van een psychotronische
technologie, die bekend staat als Silent Sound Spread Spectrum
(SSSS) of Squad, en die sinds de negentiger jaren volledig
operationeel is.
Deze technologie werd in januari 1991 voor het eerst gebruikt tegen
Iraakse troepen, die in de Eerste Golfoorlog verscholen zaten in ondergrondse bunkers in Koeweit en Irak.
De fysieke, emotionele en psychologische effecten van deze technologie zijn dusdanig, dat
honderdduizenden Iraakse troepen zich plotseling - zonder een kogel af te vuren - overgaven. De troepen
kwamen massaal uit hun bunkers in de woestijn en zwaaiden met witte vlaggen.
Eerbiedig en volgzaam
Waarom zouden doorgewinterde oorlogsveteranen zich op een dergelijke manier gedragen? Ze werden
eenvoudigweg blootgesteld aan een technologie die zo extreem en onbegrijpelijk is dat ze plotsteling het
bewustzijn hadden van eerbiedige kinderen, die blij waren nog in leven te zijn.
Deze technologie wordt op een meer subtiele manier gebruikt tegen nietsvermoedende burgers. Het gaat
om een zeer geheime operatie, waarbij mind control op grote schaal wordt toegepast op de gehele
bevolking, om mensen zodanig te manipuleren dat ze eerbiedig en volgzaam worden.
Ultra High Frequency-golven
Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemt de technologie ook wel S-quad of Squad. In de privésector
wordt het ook wel Silent Subliminal Presentation System genoemd.
SSSS is een technologie die subliminale programmering toepast en gedragen wordt door UHF-golven (Ultra
High Frequency). Er worden op deze manier onhoorbare boodschappen in het onderbewustzijn van de mens
gebracht.
In 20 jaar tijd is de technologie geperfectioneerd om de totale onderwerping van het volk te realiseren. UHF
is de frequentie (100 MHz) die de media sinds het begin gebruiken voor televisie- en radiouitzendingen.
SSSS gebruikt UHF als draaggolf.
Met behulp van een EEG (elektro-encefalografie) kunnen wetenschappers emoties identificeren in het brein
en ze zelfs dupliceren. De frequentie van deze emoties kan vervolgens de mensen bereiken via de UHFgolven uit televisies of radio’s. Als je brein bijvoorbeeld met behulp van onzichtbare radiogolven gevoed
wordt met de frequentie van hopeloosheid of wanhoop, dan voel je die emoties ook daadwerkelijk.
HDTV - Waarom de regering ons zo graag helpt aan een scherper beeld
Bij deze technologie wordt gebruikgemaakt van een combinatie van HAARP-installaties, GWEN-torens,
zendmasten en High-Definition televisie (HDTV).
HDTV komt je huis binnen via de kabel, satelliet, HD-televisie of een HDTV-decoder. Waarom wil de
regering ons zo graag helpen aan een scherper beeld?
Het Amerikaanse Congres nam een wet aan die de overgang naar HD zelfs verplicht maakte op 17 februari
2009 en die stelde dat 90 procent van de kosten zou moeten worden gesubsidieerd.
Sinds 4 juli 2009 zendt de publieke omroep in Nederland uit in HD-formaat. Het aantal HD-programma’s zal
geleidelijk worden verhoogd. Anno 2012 zijn veel programma’s op de Nederlandse televisie nog niet in HDkwaliteit te bekijken, maar veel aangekochte films en series worden wel in HD uitgezonden.
De commerciële zenders zijn inmiddels bij een aantal kabelmaatschappijen in HD te zien. Koploper is
Caiway, die alle zenders in HD doorgeeft. Via de satelliet zijn RTL 4, 5, 7 en 8, SBS 6, Net 5 en Veronica in
HD te zien. Tijd om wakker te worden! Meer lezen:
Silent Sound Spred Spectrum (SSSS) and the All-Digital TV Broadcast Signal
Non-Lethal Weapons, Psychotronics and
Silence, Sound Manipulation and Mind
Control
Bron:
Dutchamazingnewsblog.wordpress.com en
Scribd.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en
Eindtijd.goedbegin.nl

De angst aanjagende grafiek van de
Europese jeugdwerkeloosheid
maart 03, 2012 By: silviavideler
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Visioen over een slechte president, en meer
Geüpload door 777aej op 27 feb 2012
Vertaald fragment
…. vervolgens had ik een woord en een visioen. Ik was aan het bidden tot de Heer, en Hij begon tegen me
te praten. Nadat Hij een paar zinnen tegen me gezegd had, zei Hij: ‘Schrijf dit op’, dus ik miste de eerste
paar zinnen.
Door Zijn hand alleen
Maar Hij zei, ‘Ik wil niet dat mijn kinderen in het duister tasten. Ik zal het allemaal openbaren. Waarom
verhard je je harten en keer je je rug toe en spot je ermee? Kun je de waarheid niet zien, terwijl het is
opgeschreven voor je? Kun je de woorden van de profeten niet horen? Waarom wend je je af zoals je
voorvaders dat deden? Vertrouw de stem van degenen die mijn stem horen. Hoor jij mijn stem? Als je mij
kon horen, zou je weten waar naartoe te gaan en wat te doen in deze laatste dagen (eindtijd). Weet je van
de plaats die ik voor je heb voorbereid? Of vertrouw je op je wereldse voorraden? Zoek me NU, want die
dingen zullen je niet beschermen. Door mijn hand zullen mijn kinderen worden gered, DOOR MIJN HAND
ALLEEN.
Vervolgens had ik een visioen…
Ik ging een donkere conferentieruimte binnen. Het was erg slecht verlicht. En er zaten mensen aan een
lange conferentietafel. Toen ik die tafel bereikte, was vóór mij de laatste stoel. De stoel stond
achterstevoren; ik kon niet zien wie er in zat. Ik zal het uittekenen… De bovenkant van de rug van de stoel
was veel breder dan de onderkant. Toen ik de achterkant van de stoel naderde, ging ik er aan de rechterkant
omheen… en ik zag er Obama zitten.
Ik keek naar hem en zijn ogen waren volkomen zwart. Hij zat daar met de leiders van de wereld. Hij zei tot
hen, ‘We moeten voor hen buigen. We hebben geen keuze; ze zijn machtiger dan wij’. En ik wist dat ze over
de aliens spraken, maar ik wist ook dat de aliens al contact met hem hadden gehad. Op de een of andere
manier hadden ze reeds contact gehad, en nu probeerde hij de wereldleiders te overtuigen. De enigen die ik
kon zien, waren Netanyahu en Obama.
Ik heb vijf dromen / visioenen van Obama gehad (zie hieronder)… Wel, dit is de zesde nu.
Prez
Youtube.com/watch?v=i5RUP1G0Rws&feature=uploademail
Dit is een samenvatting van Youtube gebruiker 777aej van Prez (= President) Obama: stuk voor stuk hele
opmerkelijke en veelzeggende dromen, en niet in chronologische volgorde:
1 Visioen van de president, die Staat van Beleg (Martial Law / Politiestaat) heeft verklaard, omdat de VS aan
alle kanten door legertroepen wordt omringd. Onze eigen (Amerikaanse) wapens zijn verminderd, in slechte
staat en de Amerikaanse troepen hebben zich teruggetrokken.
2 Visioen van president, gevallen / verslagen in de Arabische woestijn, vlak voor de ‘tabernakel van de
antichrist’. ‘Vervolgens staat Michael op’.
3 Visioen van het 7-hoofdige Beest in de Arabische woestijn. Eén van de Westerse hoofden is gewond. Het
woord dat werd gegeven: ‘VS’. Vraag: ‘Waarom de VS?’ Antwoord was: ‘Omdat jullie een Arabische leider
hebben, en jullie tradities zijn niet van Mij’.
4 Visioen van de president en Ahmadinejad, elkaar de handen schuddend bij een buitenaards ruimteschip in
Iran.
5 Visioen van een Griekse tempel. In een van de pilaren was een cartoongezicht van de president gekerfd.
Ik hoorde de woorden: ‘Dit is de zetel van de antichrist’.
6 Visioen van de president als een bezeten man. Hij vertelde de wereldleiders: ‘We moeten voor hen (aliens)
buigen’. Hij zat in een troon-achtige stoel.
Barack Obama (BO) en presidentsvrouw, zittend in fauteuils in het jaar 2014-2015, zelfs met hun
tegenstanders (mijn familie) aan hun voeten.
Geüpload door 777aej op 5 apr 2011
Interpretatie van de fauteuil: ze (Obama en zijn vrouw) zullen ofwel aan de macht blijven, of groeien in macht
gedurende het jaar 2012.
De niet-gelovigen zullen zich totaal niet bewust zijn van wat komen gaat…
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Zeer interessante bevindingen over ‘11's’ en WO3
door Carol Garza - Bron: Fivedoves.com
Good Morning, Good Evening wherever you are Doves !
While I am in constant prayer for the saints and the unbelievers, I am
excited as all get out that 2012 is the year the LORD makes a way for us to
escape all the things that are about to come to pass !!!
Here is some more compelling evidence for the Doves to chew on!!
April 11, 1990 – Russian President Gorbachev announced Russia would join a New World Order.
September 11, 1990 – President G Bush Sr calls the Gulf War an opportunity for the New World order in an
address to Congress entitled “Toward a New World Order”.
September 11, 2001 -- Eleven years to the day after President Bush [Senior] delivers his speech to
Congress entitled Toward a New World Order, and 1 year and 1 day after the official birth of the New World
Order, "terrorists" attack and destroy the World Trade Center and severely damage the Pentagon.
September 12, 2001 -- "There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry
out what his father - a phrase his father used I think only once, and it hasn't been used since - and that is a
new world order." - Senator Gary Hart, Council on Foreign Relations meeting.
October 11, 2001 -- Tom Brokaw (popular US news anchor) announces the world now has formed into the
New World Order.
11 years later, September 11, 2001=2012
From the website Cuttingedgeministries, the following statement was made in 2008:
This brings us to THE reason I think that 2012 might be the year Antichrist arises. Keeping in mind that
President Bush, Sr., addressed the Congress on the subject, "Moving Toward A New World Order", precisely
11 years before the attacks of September 11, 2001, I wonder if the Illuminati Plan calls for precisely 11 years
between the attacks of 9/11/2001, to the time when Antichrist arises, or to the time the 91-day Third World
War begins that shall establish him on the world scene?
Therefore, the time differential would be: September 11, 2001 to September 11, 2012 -- exactly 11 years.
And from Threeworldwars.com check this out:
Two World Wars have already been achieved, and the Third and final World War envisions an attack on
Iraq, Iran and/or Syria as being the trigger to set the entire Middle East into fiery conflagration. Once
America is firmly entrenched into the Middle East with the majority of her first-line units, North Korea is
to attack South Korea. Then, with America's forces stretched well beyond the limit, China is to invade
Taiwan. This will usher in the start of World War Three.
I just love how the Lord helps us not to get weary in waiting and watching for Him to come for us !!!
Shalom everyone !

Poetin’s opmerkelijke uitspraken
Vladimir Poetin heeft bij de presidentsverkiezingen bijna 64 procent van de stemmen gekregen. Dat is
duidelijk nu vrijwel alle stemmen in Rusland zijn geteld.
Met 99 procent van de stemmen geteld, stond Poetin op 63,8 procent. De communist Zjoeganov eindigt als
tweede met ruim 17 procent. De drie andere kandidaten bleven onder de 10 procent.
Premier Poetin eiste eergisteravond al de overwinning op in een toespraak voor tienduizenden aanhangers
bij het Kremlin. Hij haalde scherp uit naar de oppositie. Die heeft zich volgens hem in de aanloop naar de
verkiezingen schuldig gemaakt aan politieke provocaties. "Maar mijn kiezers hebben zich daardoor niet van
de wijs laten brengen", zei Poetin.
En als dit niet de stem van de duivel is…

Fraude
De oppositie gaat vandaag in Moskou de straat op om te protesteren tegen verkiezingsfraude. Er zouden
duizenden incidenten in stembureaus zijn geweest. Zo zouden veel waarnemers zijn geweerd bij het tellen
van de stemmen.
Bron en video: Nos.nl
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Klokkenluideronline Hack attack!
Door: Moderator op 3 maart, 2012
MET KLEM EM SPOED FINANCIELE STEUN NODIG * STORT EEN
BEDRAG OP DE REKENING VAN ONZE SITE VIA ONZE SITE! *
LUISTER VANAVOND MASSAAL NAAR KLOA IN EEN SPECIALE
UITZENDING
TWEEDE WERELDOORLOG REVISITED: ILLEGALE PERS ALS
OPGEJAAGD WILD * KLOKKENLUIDERONLINE 2012 IS HET
PAROOL IN 1944 * WEERZINWEKKENDE TERREUR TEGEN WEBSITES DIE DE WAARHEID BRENGEN
* INTERNATIONALE AANDACHT VOOR ATTACK OP KLOL * LEES ALLE ACHTERGRONDEN MET DE
COMMENTS OP ARGUSOOG * ZIJN DE AANVALLEN GETRIGGERD DOOR ONZE ONTHULLINGEN
OVER FRISO? * HOE MACHTIG IS ORANJE?
Ons team 24 uur non-stop heeft gewerkt deze site in de lucht te krijgen na reeksen lafhartige aanvallen van
de pedofielen en criminelen rond de macht en de staat. Nooit worden onze feiten weerlegd, nooit wordt met
open vizier gestreden, nooit krijgen we de kans ons verhaal te doen in een eerlijk en open proces. Nooit.
Kunnen ‘ze’ niet aan, de kinderverkrachters. Dus kiezen ze geheel in stijl voor de anonieme, laffe en
stiekeme aanval in de rug met als doel de informatie en de feiten ontoegankelijk te maken. Kijk wat Yehudi
Moszkowicz deed bij Webspace Design, de actie waarmee alle ellende begonnen is. We moeten
terugslaan. Het is oorlog. Ruim alle exemplaren van het weekblad Elsevier op als ware het chemisch afval
wat het in feite ook is: gif voor de geest, geschreven door monsters als G. Leistra en A. Joustra die
samenspannen met de kinderverkrachters. Bescherm het volk tegen de laffe propaganda voor onze corrupte
rechtstaat van mensen als Leistra en F. Jensma en kranten als De Telegraaf. Ze hebben geen weerwoord.
Kunnen ze ook niet hebben. Maar net als in de tweede wereldoorlog zal ook nu de waarheid winnen.
Klokkenluideronline het Parool van 2012! STEUN ONS IN ONZE STRIJD TEGEN DE CRIMINELEN EN DE
PEDOFIELEN DIE JULLIE KAPOT MAKEN! ‘Klokkenluideronline Hack attack!’
http://www.klokkenluideronline.nl/

Klokkenluideronline gehackt
De beroemde en beruchte website Klokkenluider Online is offline.
(inmiddels hersteld). Dinsdag werd de site al platgelegd door
middel van een DDos-aanval, waarbij de server werd overvraagd.
Vrijdag kwam de site weer even online, maar inmiddels lijkt ook
een databaseserver te zijn gekraakt. Het is nog niet bekend hoe
groot de schade is.
Guy Fawkes-maskers
"De reden dat de website offline is gezet heeft te maken met
enkele publicaties van Micha Kat," zeggen de hackers. "In die publicaties beschuldigt en beledigt hij
onterecht een collega-journalist." Volgens Kat maakt een bekende misdaadjournalist namelijk deel uit van
een pedonetwerk. "Een andere reden [voor de hack] is slechte journalistiek," aldus de activisten. "Wij
hebben gedaan wat het Openbaar Ministerie eerder had moeten doen. Namelijk de website offline zetten."
Maar volgens ingewijden is er meer aan de hand. Want Anonymous heeft helemaal geen motief om deze
site aan te vallen. Binnen het hackerscollectief leven veel ideeën die overeenkomen met het wereldbeeld
van Kat. Het is dan ook geen toeval dat Klokkenluider Online werd versierd met de Guy Fawkes-maskers die
ook door aanhangers van Anonymous worden gedragen.
Wie wel een motief voor de hack hebben, zijn de vele mensen die op Klokkenluider Online in een kwaad
daglicht werden gesteld. En dat zijn er tallozen, van journalisten en politici tot topambtenaren en advocaten.
Zou een van hen een scriptkiddie hebben ingehuurd, om de aanval vervolgens onder de naam Anonymous
op te eisen? Wordt ongetwijfeld vervolgd. Update inmiddels is klokkenluideronline weer aangevallen en uit
de lucht na plaatsing van het artikel “Joris Demmink en de hack aanval”.
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Duitse minister wil verkiezing EU-president
Laatste update: 3 maart 2012
Foto: AFP
BERLIJN - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle vindt dat
de EU-president direct door de burgers moet worden gekozen.
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle vindt dat de EUpresident direct door de burgers moet worden gekozen.
Ook wil hij dat de EU-grondwet wordt voorgelegd in een referendum, zegt hij in een
interview dat zondag verschijnt in de krant Welt am Sonntag. Westerwelle is van de
liberale partij FDP, een zusterpartij van de Nederlandse VVD en D66.
''We hebben politieke figuren nodig waarmee mensen in heel Europa zich kunnen vereenzelvigen'', zei hij in
de krant. ''Daarom ben ik voor een rechtstreekse verkiezing van een president, die tevoren campagne moet
voeren in heel Europa. Dat kan Europa weer wat glans geven.''
De huidige EU-president Herman Van Rompuy is donderdag herkozen door regeringsleiders van de 27 EUlanden. De Belg was in 2009 uit hun midden gekozen voor de functie, waarvoor ook de toenmalige
Nederlandse premier Jan Peter Balkenende destijds vaak werd genoemd. Het huidige EU-verdrag is door de
bijna alle lidstaten zonder referendum aangenomen. Dat gebeurde nadat de bevolking van Nederland en
Frankrijk in 2005 een soortgelijke tekst hadden verworpen in een referendum.
Volgens Westerwelle heeft Europa ''een gemeenschappelijke grondwet nodig, waarover de burgers in een
volksraadpleging zouden moeten stemmen''. Hij hoopt dat er op middellange termijn een nieuwe kans
ontstaat. Volgens hem heeft het huidige EU-verdrag van Lissabon meerdere constructiefouten.
http://www.nu.nl/politiek/2754921/duitse-minister-wil-verkiezing-eu-president.html

Die Welt: 'Noord Korea testte in 2010 Iraanse kernbom'
Zweedse kerngeleerde: Noord Koreaanse / Iraanse bom gebaseerd op plutonium, niet op uranium
De onlangs overleden Noord Koreaanse leider Kim Jong-il zou al in
2010 een kernbom hebben getest voor de Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad.
Volgens de gezaghebbende Oostenrijkse Wiener Zeitung, die een
nieuwsbericht van het Duitse Welt am Sonntag aanhaalt, heeft Noord
Korea in 2010 minstens twee testen uitgevoerd met kernkoppen,
waarvan één aan Iran toebehoorde (op 1 januari 2011 schreven we
voor het eerst over deze test). Dat zou betekenen dat Iran 'de bom' al
heeft, iets dat militaire actie van Israël en/of de VS tegen het land
vrijwel zeker maakt - of juist niet.
Volgens Welt am Sonntag is de informatie over de Iraanse kernproeven in Noord Korea afkomstig van de
Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization (CTBTO), de in Wenen gebaseerde internationale
organisatie die streeft naar het totaal verbieden van alle testen met nucleaire wapens, ook ondergronds. Zo'n
44 landen -waaronder de VS, China, India, Israël, Pakistan, Noord Korea, Iran en Egypte- hebben het
verdrag nog altijd niet geratificeerd. Amerika, Pakistan, India en Noord Korea hebben het verdrag zelfs nog
niet ondertekend.
Plutonium, geen uranium
De Zweedse kernfysicus Lars-Erik de Geer stelt na onderzoek dat Noord Korea bij zijn eerste kernproeven in
2006 en 2009 plutonium in plaats van uranium heeft gebruikt. Dat zou kunnen inhouden dat de internationale
controverse over het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma één grote misleiding is en Iran dus reeds
beschikt over op plutonium gebaseerde kernbommen.
Westerse inlichtingendiensten zouden volgens Hans Rühle, een hoge official van het Duitse ministerie van
Defensie, al enige tijd van de gezamenlijke Noord Koreaanse - Iraanse kernproef afweten. Tevens zou het
IAEA over een document beschikken waarin blijkt dat de voormalige Iraanse Ayatollah Khamenei al in 1984
de opdracht gaf om een eigen kernbom te bouwen.
Propaganda?
Sommige commentatoren zijn van mening dat dit bericht enkel propaganda is om de wereldopinie klaar te
maken voor een al lang geplande militaire aanval op Iran. Het tegendeel zou echter eveneens waar kunnen
zijn. Immers, als Iran reeds beschikt over een of meerdere kernkoppen, dan is het risico dat het land
hiermee een verwoestende vergeldingsaanval op Israël en/of Amerikaanse doelen in het Midden Oosten
uitvoert dermate groot, dat mogelijk definitief wordt afgezien van militair ingrijpen.
Xander - (1) Wiener Zeitung
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Israël twijfelt openlijk aan steun VS en stelt Obama ultimatum over Iran
Is het slechts gespeeld, of heerst er écht grote onenigheid tussen de
Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Obama?
Spanningen zijn er al een lange tijd, maar nu gaat de achter de
schermen almaar voortdurende crisis in de relaties tussen Washington
en Jeruzalem een nieuwe fase in. Israël begint namelijk openlijk te
twijfelen aan de vriendschap van de Verenigde Staten. Volgens de
London Telegraph zal Premier Netanyahu, die vandaag in Washington
de AIPAC (American Israël Public Affairs Committee) conferentie
toespreekt, Obama morgen in het Witte Huis een ultimatum stellen: als de VS niet openlijk belooft Iran met
desnoods militaire middelen af te houden van een kernbom, dan zal Israël dat binnen enkele maanden zelf
doen (1).
Netanyahu zal aan Obama de boodschap overbrengen dat Israël van Iran eist dat
* de ondergrondse uraniumverrijkingsinstallatie bij Fordo wordt ontmantelt;
* het hoog verrijkte uranium, waarmee een kernbom kan worden gebouwd, uit het land wordt
getransporteerd en onder internationale controle wordt geplaatst;
* het Iraanse uranium niet verder wordt verrijkt dan 5% in plaats van de huidige voorraad die tot 20% werd
verrijkt. 5% is voldoende voor civiele doeleinden maar niet voor een kernbom.
Analisten denken dat Obama zal weigeren deze eisen over te nemen omdat de president bang is dat Iran de
nieuwe ronde gesprekken over zijn nucleaire programma, die volgende maand zal plaatsvinden, zal
annuleren. Ook zal Netanyahu, die denkt dat Iran opnieuw slechts tijd rekt met de zoveelste gespreksronde,
de boodschap meekrijgen dat als Iran weigert mee te werken Obama desondanks tegen militaire actie blijft
en Israël niet op Amerikaanse steun hoeft te rekenen als de joodse staat besluit om éénzijdig de Iraanse
nucleaire installaties aan te vallen.
'Accepteer nucleair Iran'
Obama lijkt daarmee hetzelfde standpunt te hebben ingenomen als Rusland, dat de afgelopen tijd in diverse
boodschappen aan de regering in Jeruzalem heeft laten weten dat het huidige Iraanse nucleaire programma
'onomkeerbaar' is en daarom moet worden geaccepteerd.
De New York Times speelde hier alvast op in door het al lang ontkrachte verhaaltje dat Iran zijn
kernwapenprogramma al jaren geleden heeft stopgezet nieuw leven in te blazen. Hiermee werden de laatste
twee rapporten van het Internationale Atoom Energie Agentschap volledig genegeerd. Het IAEA
concludeerde juist dat Iran vanwege de blijvende weigering de inspecteurs toegang te geven tot belangrijke
nucleaire installaties en het feit dat het land al bijna 110 kilo 20% verrijkt uranium heeft geproduceerd -bijna
de helft van de 250 kg die nodig is voor een kernbom- wel degelijk nog steeds bezig lijkt met een geheim
militair nucleair programma.
Twijfel aan steun VS aan Israël
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman waarschuwde vandaag in een radio interview dat
Israël mogelijk niet langer op de VS kan rekenen als het in grote problemen terecht komt.
Lieberman deed zijn uitspraken met name in het kader van het 'systematisch vermoorden van onschuldige
burgers' door de Syrische president Assad. 'Als de internationale gemeenschap niet in staat is de
slachtpartijen in Syrië te stoppen, wat is dan de waarde van de beloften om de veiligheid van Israël te
beschermen?'
Verder maakte de minister duidelijk dat hij niet van plan is om mee te doen met de wederzijdse
vrienschapsverklaringen op en rond de AIPAC conferentie en vroeg hij zich openlijk af of Israël met de VS
moet samenwerken bij een eventuele aanval op Iran. Hij benadrukte dat Israël een 'onafhankelijke staat' is
die 'uiteindelijk besluiten zal nemen die gezien de stand van zaken op dat moment het beste zijn.'
Obama heeft joodse stemmen nodig
President Obama begon afgelopen vrijdag al met het paaien van de joodse stemmen die hij zo hard nodig
heeft als hij de verkiezingen in november wil winnen. Hij verklaarde dat de VS en Israël 'heel open,
rechtstreeks en eerlijk tegenover elkaar zijn' en dat de verschillen tussen beide landen 'tactisch zijn, en niet
strategisch.' (3) Volgens de New York Times oefenen Israëlsupporters in Amerika grote druk uit op Obama
om een harder standpunt in te nemen tegenover Iran. Ook de Israëlische president Peres, die eveneens een
toespraak houdt op de AIPAC conferentie, zal een vergelijkbare boodschap aan Obama overbrengen.
Om de steun van Amerikaanse bevolking -die nog altijd in grote meerderheid achter Israël staat- niet kwijt te
raken zal Obama waarschijnlijk hardere uitspraken doen en opnieuw de onvoorwaardelijke Amerikaanse
steun aan de joodse staat toezeggen. Achter de schermen lijkt de onenigheid tussen Washington en
Jeruzalem echter alleen maar groter te worden, al is zeker niet uitgesloten dat dit slechts een tactiek is om
Iran zand in de ogen te strooien over het hoe en wanneer van een Amerikaanse militaire aanval. Obama zal
namelijk vrijwel zeker de verkiezingen verliezen als hij inderdaad weigert een éénzijdige Israëlische aanval
te steunen.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) DEBKA ; (3) Arutz 7
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Een goed en veilig alternatief voor Google zoekmachine: ixquick (ingezonden)
Ja kan ook hun startpagina in je browser zetten: https://startpage.com/ned/
daarin zijn de instellingen al automatisch op hun proxy gezet, dus hoef je geen proxy icoontje meer aan te
klikken. {youyube}2eV8f5NZP4A&contex{youtube} - 28 januari - Data Protection Day 2010
Vanaf vandaag biedt Ixquick haar nieuwe proxydienst aan die het gebruikers mogelijk maakt om over het
web te surfen in volledige privacy. De proxy maakt het mogelijk om veilig en anoniem websites te bezoeken,
zónder dat er enige persoonlijke informatie uitgewisseld wordt met de website die men bekijkt.
De Ixquick proxy is een gratis dienst die werkt via de Ixquick zoekmachine: https://www.ixquick.nl/
Als gebruikers een zoekopdracht uitvoeren, vinden zij onder ieder resultaat de optie "proxy" waarop men kan
klikken. Als deze optie wordt geselecteerd, fungeert Ixquick als tussenpersoon die de pagina ophaalt en
weergeeft in een apart proxy venster. De proxy biedt complete anonimiteit, omdat de gebruiker nooit direct
contact maakt met de website van een derde partij. Het IP-adres van de gebruiker blijft onzichtbaar voor de
website die bekeken wordt. Bovendien is het ook niet mogelijk voor deze website om cookies te plaatsen op
de computer van de gebruiker. Op de proxy dienst zijn dezelfde privacy voorwaarden van toepassing als die
waardoor Ixquick zo bekend is geworden: Ixquick slaat geen IP adressen op, maakt geen
gebruikersprofielen van zoekopdrachten, en houdt geen gegevens bij van het proxy gebruik. Ixquick's
privacy bescherming vervult hiermee wereldwijd een voorbeeldfunctie en is als enige met het "Europees
Privacy Zegel" bekroond. Ixquick heeft speciaal vandaag gekozen voor de introductie in verband met "Data
Privacy Day". "Mensen zijn meer dan ooit bezorgd over het online opslaan van hun persoonlijke informatie"
zegt algemeen direkteur Robert Beens. "De vandaag gelanceerde proxy is een volstrekt logische aanvulling
op de service die wij onze gebruikers al bieden. Mensen willen niet alleen 100% privacy bij het zoeken naar
informatie. Ze willen die informatie vervolgens ook anoniem kunen bekijken.De nieuwe Ixquick proxy maakt
dat mogelijk. Mensen die de proxy eens willen uitproberen kunnen een zoekopdracht uitvoeren en dan
klikken op de "proxy" optie onder het betreffende resultaat.
Over Ixquick
Ixquick is een internationale zoekmachine met een unieke privacy policy. Ixquick registreert geen IPadressen, gebruikt geen 'ID-cookies' en wisselt geen privacygevoelige informatie uit met derden. Het is ook
de eerste en enige zoekmachine die SSL encriptie biedt, waarmee voorkomen wordt dat gegevens kunnen
worden afgeluisterd Zoekmachine Ixquick werd gelanceerd in 1998 en is eigendom van de Nederlandse
onderneming Surfboard Holding BV uit Zeist.
In de Verenigde Staten is Ixquick bekend onder de naam Startpage.com.
Meer over Ixquick, inclusief de unieke manier waarop Ixquick de privacy van haar gebruikers beschermt,
vindt u op Note voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Alex van Eesteren van Surfboard Holding BV.
Tel. +31 30 6971778 - E-mail:alex@ixquick.com

Apollo Zero: De maanlanding hoax (video)
Zaterdag, 03 maart 2012
De documentaire Apollo Zero probeert te bewijzen dat de mens nooit
werkelijk op de maan is geweest. Denk hier eens over na: tot op de dag
van vandaag zijn er slechts drie landen in geslaagd om een mens in een
baan om de aarde te krijgen: de Verenigde Staten, Rusland en China.
Kennelijk is het lastig genoeg om alleen al in een baan om de aarde te
komen. De maan staat op zo’n 384.000 kilometer van de aarde. Sinds de
vermeende maanlandingen heeft geen enkel land beweerd verder dan
640 kilometer van het aardoppervlak te zijn gekomen. Het internationale ruimtestation ISS draait op een
hoogte van 320 kilometer in een baan om de aarde. Er is een groot verschil tussen 384.000 kilometer en 640
kilometer. Waarom komt niemand vandaag de dag verder dan 640 kilometer en konden we in 1969 een
retourtje maan à 768.000 kilometer maken? NASA stelt dat drie mannen in een raket werden geladen,
384.000 kilometer naar de maan vlogen en zich in een baan om onze natuurlijke satelliet manoeuvreerden.
Het ruimteschip zou zich vervolgens losgekoppeld hebben waarna twee astronauten 96 kilometer aflegden
naar het maanoppervlak. In een vacuüm. En bij een zesde van de aardse zwaartekracht. Ze verbleven tot
drie dagen op de maan waar ze bij 120 graden Celsius golf speelden en rondreden in een maanbuggy.
Daarop zouden ze vanaf het maanoppervlak zijn gelanceerd om aan te meren bij de derde astronaut die met
meer dan 6.400 kilometer per uur om de maan suisde. Het gezelschap maakte daarna de 384.000 kilometer
lange terugreis naar huis. Apollo Zero toont op heldere en overtuigende manier aan dat de beweringen van
NASA geen stand houden. Niburu.nl
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Hoe krijg ik mijn kind terug?
Door Redactie op 4 maart 2012
Nederland is een merkwaardig landje. Voor alles wat ook maar enigszins van
belang kan zijn in onze maatschappij, bestaat er bij de overheid een
voorlichtingsafdeling die de burgers leert hoe het moet. Bijvoorbeeld waarom het
van belang is om afval te scheiden; hoe je tijdens vakantie je huis veilig achter laat
zodat inbrekers geen kans maken; welke subsidies er zijn om je huis beter te
isoleren, dat de maximum snelheid gaat veranderen van 100 naar 120 km/u, enz.
Vaak worden overheidsfolders in meerdere talen gedrukt, zodat iedereen goed op
de hoogte is van wat de overheid aan haar burgers wil communiceren.
Er is echter een domein in het leven van burgers waar de overheid niet of
nauwelijks over communiceert, terwijl er juist van de kant van de burgers al decennia lang gevraagd wordt
om duidelijkheid (en rechtvaardigheid). Hoe kunnen ouders veilig over hun eigen kinderen blijven
beschikken, zonder dat hun lichamelijk en psychisch welzijn wordt geschaad, door overijverige
kinderbeschermers die van overheidswege geen verplichting hebben aan waarheidsvinding te doen, of zelfs
hun eigen protocol op de juiste wijze na te volgen. Hoe kunnen ouders hun kind terug krijgen, nadat het door
een onrechtmatige daad bij hen is weggehaald? Het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk voor ouders
om de gegevens op te vragen die hebben geleidt tot de beslissing om hun kind onder toezicht te stellen of uit
huis te plaatsen. Zelfs advocaten en juristen weten hier nauwelijks de weg in, terwijl het overduidelijk is dat
de rechten van burgers op dit gebied glashelder zouden moeten zijn.
De overheidsfolder voor beschuldigde ouders
Waar blijft de overheidsfolder die ons verteld welke simpele en duidelijke stappen er genomen dienen te
worden om een schrijnend onrecht ongedaan te maken? De overheid is wel heel ‘klantvriendelijk’ in het
vereenvoudigen van het aanmelden van een gezin, bij een vermoeden van kindermishandeling. Het is nu
makkelijker om je buren aan te geven, omdat er is besloten dat de melder anoniem mag blijven. Er zijn volop
reclameboodschappen op t.v. die kindermishandeling onder de aandacht brengen en de bezorgde burger
weet wat hem in zo’n geval te doen staat. Er wordt door die zelfde overheid niet verteld wat de gevolgen
kunnen zijn van die melding, vooral wanneer het een vals alarm bleek te zijn, maar door tunnelvisie van de
AMK-medewerkers er een onomkeerbaar proces in gang wordt gezet dat met een sneltreinvaart leidt tot een
uithuisplaatsing van normale, gelukkige kinderen. En welke lijdensweg ouders moeten gaan, om zelfs bij
gebleken vals alarm de kinderen weer veilig in het eigen nest terug te krijgen.
De overheid vertelt niet aan de bezorgde burgers die geven om het welzijn van kinderen, dat er ook veel
kinderen grote geestelijke schade oplopen, juist dóór het ingrijpen van kinderbeschermers. En dat het een
onmogelijke opgave is om je onschuld als ouder te bewijzen, omdat niet wetenschappelijk onderbouwde
aannames en vooroordelen met een hardnekkigheid in dossiers blijven terugkeren of het een onkruid is. De
overheid moet zijn burgers eens eerlijk gaan voorlichten in wat voor traject ouders terecht komen die worden
beschuldigd van kindermishandeling. Dan kunnen burgers een gewogen beslissing nemen bij het doen van
een AMK-melding en is de melding geen impulshandeling als gevolg van de reclameboodschap.
Ik stel me zo voor dat er een folder wordt samengesteld met de titel: Vals beschuldigd van
kindermishandeling - Wat nu? De opening van de folder zal gaan over de noodzaak om kinderen veilig te
laten opgroeien, maar eveneens de noodzaak om met alle mogelijke middelen te voorkomen dat ouders ten
onrechte hun kinderen kwijt raken, omdat de overheid zich er heel goed van bewust is, dat dit óók heel
schadelijk is voor de kinderen. De folder vermeldt heel eerlijk dat de klachtenprocedures bij AMK en BJZ
doodlopende wegen zijn en dat de burger zichzelf veel tijd en ergernis kan besparen door meteen de
noodzakelijke juridische stappen te nemen. Het eerste advies luidt dan ook; Neem een advocaat. Dan volgt
een simpel, logisch en helder stappenplan voor het opvragen van het volledige dossier bij het AMK, BJZ en
de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt vermeld onder welke wet dat moet gebeuren, met welke
artikelen en hoe er bezwaar kan worden gemaakt, als hier niet door de genoemde organisaties aan wordt
voldaan. De burger wordt goed geïnformeerd dat kennis, macht is. En dat de macht die
kinderbeschermingsorganisaties en allerlei stichtingen over ouders uitoefenen, voornamelijk gebaseerd is op
het achterhouden van belangrijke informatie. De slogan in de folder luidt: Laat u niet misleiden. Ken uw
dossier!
Als het voor sommige burgers nog steeds te ingewikkeld is om te begrijpen hoe ze hun dossier
opgeschoond kunnen krijgen en volledig kunnen worden gerehabiliteerd, dan is er ook nog een speciale
hulplijn. Daar wacht een vriendelijke meneer of mevrouw die nog eens stap voor stap de procedure met u
doorneemt. Als dat nog niet voldoende is, kunt u naar een instantie waar samen met u het formulier wordt
ingevuld. Net als met uw belastingformulier. De folder vermeldt nogmaals dat het intact laten van gezinnen
de hoogste prioriteit heeft en dat het niet de bedoeling is dat alle kinderen door de staat gaan worden
opgevoed. Dus slimme burgers claimen hun kinderen terug! Uw kinderen bevrijden uit de klauwen van
Jeugdzorg? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
Sven Snijer - http://www.argusoog.org/hoe-krijg-ik-mijn-kind-terug/
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Monsanto’s Roundup vernietigt ook mannelijke vruchtbaarheid!
Door GuidoJ.zaterdag, 3 maart 2012
Monsanto's 'Round-up' wordt met miljoenen liters gesproeid over
gewassen overal ter wereld. De planten zijn GM-beschermd tegen dit
gif, maar de mens en de Aarde..? Niet dus..! RoundUp blijkt een uiterst
giftige stof voor het milieu en voor mens en dier. Een product dat
DIRECT uit de schappen verwijderd moet worden!!
x
Monsanto’s Roundup vernietigt mannelijke vruchtbaarheid!
Bron: Natural News – HIER - vertaling © 2012 – Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be
x
Een recente studie die werd gepubliceerd in het ‘Journal of Toxicology in Vitro’ toont aan dat, zelfs bij kleine
doseringen, Monsanto’s onkruidverdelger Roundup, testosterone vernietigt, wat uiteindelijk kan leiden tot
mannelijke onvruchtbaarheid. Inmiddels staat de teller daarmee op meer dan 25 aandoeningen die je kunt
oplopen door gebruik van dit schandalige gif, wat ook in Nederland gewoon te koop is bij Intratuin of elke
andere groensuper.. Reden voor deze jongens om direct te stoppen met dit goedje!!
Een heel gemeen goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle
tuincentra in Nederland te koop...!!) Monsanto blijkt buiten de Vietnam-oorlog, waar het
het dioxine-gif "Agent Orange' leverde, ook in alledaagse situaties de boel ernstig te
kunnen vergiftigen..!! Onder deze 25 punten staat ook al de bewezen aantasting van
RoundUp van het menselijk DNA, geboorte-afwijkingen, leveraandoeningen en kanker.
Voor haar studie naar de invloed van RoundUp op de mannelijke vruchtbaarheid
hebben Emilie Clair en haar collega’s van de ‘Universite de Caen Basse-Normandie
Institute of Biology’ in Frankrijk de effecten getest van glyphosate, de actieve ingredient
in Roundup, op de testiculaire cellen in ratten. Daarbij werden verdunningen gebruikt
van 1 deeltje op 1 miljoen to 10.000 deeltjes per miljoen, wat gelijk staat aan het
blootstellen aan RoundUp in verschillende sproeisterktes in het praktische gebruik van
RoundUp. ELK VAN DE TESTS toonden onmiskenbaar de invloed aan van RoundUp
op testiculaire cellvergifiting. Het was verbazend te concluderen, aldus de
onderzoekers, dat zelfs bij inademing van 1 deeltje per miljoen (ppm) RoundUp
verantwoordelijk bleek voor de endocrine verstoring van vermindering van testosterone niveau’s van
ongeveer 35%..! Je moet weten dat 1 ppm bijzonder weinig is, en veel en veel lager ligt dan de
typische blootstelling aan een stof in alledaagse milieu-situaties.
Bij hogere niveau’s van RoundUp in het lichaam, bleek deze stof verantwoordelijk te zijn voor het vollledig
afsterven van testiculaire cellen in minder dan 1 uur na inademing tot maximaal 48 uur na blootstelling!! En
we spreken hier dan alleen nog maar van acute vergiftiging, terwijl de studie zich niet bezig heeft gehouden
met blootstelling van lange duur, zoals bij herhaaldelijk gebruik en continue gebruik, aan het smerige goedje
wat RoundUp bewezen heeft te zijn. RoundUp blijkt in die grote mate al te worden gebruikt, dat het steeds
meer wordt aangetroffen in grondwater en rivieren..!
Het lijkt er steeds meer op dat de werkelijkheid deze karikaturale plaatjes
inhaalt..! Wetenschappers luiden steeds vaker de noodklok omtrent
gezondheidsrisico's die het gebruik van GMO-zaden en de verwoestende
onkruidbestrijder 'RoundUp' met zich meebrengt.
Een vergelijkbare studie die in 2007 was gepubliceerd in het tijdschrift
‘Reproductive Toxicology’ toonde vergelijkbare resultaten aan.. Je vraagt je af
met hoeveel geld Monsanto al die keuringsinstanties heeft omgekocht om
goedkeuring te krijgen voor haar RoundUp-vergif..! In tests die toen gedaan
zijn, in 2007, bleek dat RoundUp verantwoordelijk was voor de ‘afwijkende
structuur van de testikels en de epididymal (een zwellichaampje rondom de
testikels) van mannetjes-eenden en ook invloed had op het niveau van testosteron en estradiol. E.e.a.
resulteerde in een afwijkende vorm van de mannelijke ontvangers die in de testikels aanwezig zijn.
Dus volledig in tegenstelling met de claims van Monsanto, is er HELEMAAL GEEN VEILIG NIVEAU van
gebruik van RoundUp…! Bij typische normale niveau’s van gebruik, blijkt RoundUp dus feitelijk al
levensgevaarlijk te zijn voor menselijke cellen en serieuze negatieve effecten te hebben op het
voortplantingssysteem van de mens.. En bij het inademen van RoundUp in kleine hoeveelheden, blijkt dit
zware vergif dus verantwoordelijk voor afwijkingen in hormonale functies en kan het leiden tot een laag
testosterongehalte bij mannen..! “Omdat het een systematisch pesticide is, wat in hoge doses wordt
gesprayed, komt het voor in hoge doses in oogsten, zoals fruit en noten die wij vervolgens weer
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consumeren.” Zo schrijft Leah Zerbe over RoundUp in een recent artikel. En wat zijn de 3 eenvoudige
stappen om je blootstelling aan dit zware gif te vermijden?
Eet in de eerste plaats biologische groenten, fruit en andere gewassen. Gebruik organische
tuiniertechnieken in je eigen tuin en begin ook in je eigen tuin met het aanleggen van een biologische
groententuin. En dit alles om je nog minder bloot te stellen aan de giftige rotzooi die RoundUp feitelijk is.
Bronnen voor dit artikel:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233311003341
http://www.activistpost.com
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623806002711
http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/roundup-herbicide
http://www.rodale.com/roundup-dangers?page=0,0
Learn more: http://www.naturalnews.com/035135_Roundup_herbicide_testosterone.html#ixzz1o5l6f5PR
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsantos-roundup-vernietigt-ook-mannelijke-vruchtbaarheid/

Japanse researchers vinden wapen uit dat spreker letterlijk het zwijgen oplegt
Het is een apparaat dat recht uit de tijd van George Orwell zou
kunnen komen. Japanse onderzoekers hebben namelijk een
apparaat uitgevonden dat conversaties zou kunnen stilleggen. Zo
kan een spreker letterlijk het zwijgen worden opgelegd. Kazutaka
Kurihara en Koji Tsukada ontwierpen een pistool dat ze de 'Speech
Jammer' oftewel ‘Spraakblokkeerder’ noemden. Ideaal om een
rumoerig klaslokaal of lawaaierige bibliotheek te laten verstommen.
Het legt personen "gesproken gehoorzaamheid" op, vertellen de
uitvinders. Het toestel is werkzaam vanop 30 meter afstand.
Wanneer het pistool wordt afgevuurd op een persoon die aan het spreken is, wordt die zo goed als
onmiddellijk stil. De gebruikte techniek creëert deze stilte door de hersenen van de spreker te bevriezen.
Werking stiltepistool
Het pistool neemt via een microfoon de spraak op en stuurt dan hetzelfde geluid terug in minder dan 0,2
seconden. De techniek, 'vertraagde auditieve feedback' genaamd, kan volgens psychologen zo goed als
zeker de spraak afremmen, iemand laten stotteren en hen dan volledig doen verstommen. De techniek is
gebaseerd op de theorie, dat als we spreken, onze hersenen moeten horen wat er uit onze mond komt,
maar het verontrustend vinden hetzelfde twee keer te horen. Het zou geen pijn veroorzaken, maar hetzelfde
gevoel creëren als wanneer je de echo van je stem hoort tijdens een telefoongesprek of tijdens een
chatsessie op Skype.
Uitspraken terugsturen
"Eigenlijk wordt de spraak afgeremd door de spreker zijn eigen uitspraken terug te sturen met een vertraging
van een paar honderd milliseconden", vertellen de wetenschappers in een nieuw onderzoeksrapport van het
Nationaal Instituut voor Geavanceerde Industriële Wetenschap en Technologie in Tskuba en op de
Universiteit van Ochanomizu , in Japan. "Mensen zullen geen enkel fysiek ongemak ervaren en het effect
verdwijnt onmiddellijk wanneer hij of zij stopt met spreken."
Hulpmiddel stotteraars
Een voorbereidend onderzoek toont aan dat het toestel beter werkt bij iemand die een voorbereide
toespraak voorleest dan bij spontane gesprekken. Het zou dus het perfecte middel zijn om je minst favoriete
politicus het zwijgen op te leggen. Het apparaat is niet helemaal slecht, want het zou ook het leven van
mensen met een spraakgebrek kunnen verbeteren.
De foto's van het apparaat kun je HIER bekijken.
Possible technology used to trigger "strokes" and "cognitive seizures" in people, revealed by MSM?
Youtube.com/watch?v=_qM90SHqc4c&feature=uploademail
De meesten van jullie herinneren zich misschien nog de virale video's met nieuwslezers, zoals Serene
Branson en Mark McAllister, met cognitieve (spraak) aanvallen op hun live verslaglegging, die ervoor
zorgden dat ze de controle over hun spreken verloren en begonnen met het herhalen en uitbrengen van
onverstaanbare klanken. Wat door MSM 'beroertes' en 'complexe migraines’ werd genoemd, lijkt eindelijk
gedeeltelijk onthuld als een apparaat, dat in staat is om spraakstoornissen te activeren met exact dezelfde
symptomen, aangetoond door deze en andere verslaggevers in het afgelopen jaar.
BIG BROTHER NOW: Global Police State - Speech-Jamming Gun Invented, That Silences Speech!
Geüpload door TheAlienProject op 2 mrt 2012
Bron: Hln.be en Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Gestolen NASA-laptop bestuurt ruimtestation ISS : Commandocodes onversleuteld
01 maart 2012 | Jeroen Geuens
Een laptop die gestolen werd van NASA bevatte commandocodes voor
het internationale ruimtestation ISS. Zo wijst een onderzoek van de
ruimtevaartorganisatie uit.
“De diefstal van een NASA-laptop in maart 2011 resulteerde in het verlies
van enkele belangrijke algoritmen die gebruikt worden om het ISS te
beheersen”, zegt inspecteur-generaal van NASA Paul K. Martin in een
geschreven verklaring. Volgens hem bevatten andere verloren laptops
gevoelige informatie over NASA’s Constellation- en Orion-programma’s.
Regelmaat
Zo’n 48 toestellen van de organisatie raakten verloren of werden gestolen
tussen april 2009 en april 2011. Het verlies van de toestellen zorgde voor de ongeautoriseerde vrijgave van
persoonlijke informatie en intellectuele eigendommen van derden.
Tijdens 2010 en 2011 ondervond NASA 5.408 computerproblemen die resulteerden in het onrechtmatig
verlenen van toegang tot controlesystemen en software. De incidenten kostten de organisatie zo’n 7 miljoen
dollar. “Maar,” zegt Martin voorzichtig, “het meldingssysteem voor verloren goederen werkt op vrijwillige
basis. De cijfers stellen mogelijk niet alle verloren data voor als personen het verlies of de diefstal niet
hebben aangegeven.” Martin zei in 2011 dat NASA het slachtoffer was van 47 cyberaanvallen: Advanced
Persistent Threats of APT’s. De aanvallen zouden uitgevoerd zijn door goed voorziene personen of
groepen die in alle stilte informatie willen stelen of aanpassen.
Toegang tot gebruikersinformatie
Van die aanvallen slaagden dertien erin computers van de organisatie te compromitteren, zegt Martin.
Tijdens een van die aanvallen werden gegevens van meer dan 150 NASA-medewerkers gestolen. Die
gegevens konden gebruikt worden om toegang te krijgen tot het systeem.
Een andere aanval wordt nog steeds onderzocht; boosdoeners richtten hun pijlen op het Jet Propulsionlaboratorium in Pasadena, Californië. De indringers gebruikten Chinese IP-adressen en “kregen toegang tot
belangrijke JPL-systemen en gevoelige gebruikersprofielen”, aldus Martin.
Martin schetst een droevig beeld van NASA’s beveiligingsniveau. Amper 1% van NASA’s draagbare
toestellen wordt versleuteld. “Totdat NASA encryptie van draagbare toestellen verplicht maakt, blijven
gevoelige data op de toestellen vatbaar voor verlies of diefstal”, besluit hij.
http://www.zdnet.nl/news/136875/gestolen-nasa-laptop-bestuurt-ruimtestation-iss/

Aantal moskeeën VS in tien jaar flink gegroeid
Trouw, Robin de Wever −01/03/12
Het Islamic Center of America in Dearborn, Michigan ©EPA.
De Amerikaanse moskee zit in de lift: waren er net na de eeuwwisseling nog 1200 islamitische godshuizen,
nu zijn dat er ruim 2100. Ze trekken veelal etnisch gemengde publieken, concluderen de grote
moslimorganisaties in een onderzoek.
In meer dan de helft van de moskeeën klinkt een relatief liberaal geluid. Van de geënquêteerde
moskeeleiders zegt 56 procent de heilige geschriften 'flexibel' te benaderen en hun theologie in een
hedendaags perspectief te plaatsen.
Actieve deelname
Iets meer dan een tiende noemt zichzelf traditioneel, slechts een op de honderd hangt het orthodoxe
salafisme aan. Bijna alle leiders (98 procent) vinden dat moslims actief moeten deelnemen aan de
maatschappij. Negen op de tien vindt dat moslims politiek actief moeten zijn.
De meeste leiders vinden dat de Amerikaanse maatschappij over het algemeen geen vijandige houding
heeft tegenover de islam. Ze zijn positiever dan elf jaar geleden: toen vormden de leiders die er zo over
dachten nog een minderheid.
Meer moslims
De islamitische gemeenschap lijkt gegroeid, schrijven de organisaties in hun rapport The American Mosque
(http://www.cair.com/Portals/0/pdf/The-American-Mosque-2011-web.pdf). Uit het onderzoek blijkt dat in 2011
zo'n 2,6 miljoen moslims deelnamen aan het Eid gebed, het ritueel dat volgt op de ramadan en de hadjpelgrimage.
Het is volgens de organisaties onmogelijk om op basis van dat getal te schatten hoe groot de
moslimgemeenschap is. Eerdere schattingen van 1 tot 2,4 miljoen gelovigen lijken in ieder geval nogal
bescheiden. Ze noemen een schatting van 7 miljoen realistischer. Als die schatting klopt, is nu twee procent
van de Amerikanen moslim.
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Stad in Californië verbiedt roken in je eigen achtertuin
Bron / origineel: www.dailymail.co.uk
Een stad in Californië stelt voor om het roken buitenshuis te verbieden, zelfs voor
bewoners die op hun eigen terrein een sigaret opsteken. Roken is al in het grootste deel
van het land verboden binnen openbare ruimten en in Californië is het verboden om te
roken in parken en speeltuinen.
De stad Rocklin, in de buurt van Sacramento, zou de draconische regelgeving verder
kunnen uitbreiden door deze ook op privé-eigendom toe te passen. De ongewone
regeling is ingegeven door een lokale familie die zich ergerden aan hun buurman die
buiten rookte en veroorzaakte dat rook in de buurt van hun huis waaide. Ze beweerden dat de gezondheid
van hun kinderen in gevaar was gebracht door meeroken, volgens CBS 13.
Hoewel sigaretten roken kan worden beschouwd als een vieze gewoonte, zeggen sommige mensen dat een
verbod zou kunnen interfereren met de grondwettelijke eigendomsrechten. En andere zijn bang dat het
voorstel daadwerkelijk gezondheidsproblemen zou kunnen veroorzaken, met rokers die gedwongen zijn
binnen de grenzen van hun huis te roken, wat vooral schadelijk is voor mensen met jonge kinderen.
Maar voorstanders van het plan zeggen dat een algeheel verbod de enige manier is om sigarettenrook weg
te houden van niet-rokers. Rocklin inwoner Ryan Malonson zei dat hij twijfelde dat de maatregel zou worden
aangenomen en beschreef het voorstel als "onaanvaardbaar". Maar stadsambtenaren houden vol dat ze ze
actief het idee van een verbod overwegen.
Hoewel roken vroeger in de VS een algemeen voorkomend en sociaal aanvaardbaar gebruik was wordt het
door de jaren heen steeds meer omstreden. Er zijn nu maar weinig openbare plaatsen waar het legaal is om
te roken en hard aanpakken van roken op privéterrein zou een extreme beperking zijn.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/stad_in_californie_verbiedt_roken_in_je_eigen_achtertuin

Politici verzwegen omvang Oost-Europese misdaad
Europese politici hebben bewust de aard en de omvang van de Oost-Europese
misdaad toegedekt in de aanloop naar de toetreding van Oost-Europese
landen tot de Europese Unie (EU). Dit zegt de Utrechtse criminoloog Dina
Siegel (49) deze week in weekblad Elsevier.
Siegel geldt als de Nederlandse deskundige op het gebied van de OostEuropese maffia.
Import misdaad
'Brussel weigerde het gevaar van de import van misdaad onder ogen te zien,’ zegt Siegel. Meer wantrouwen
was volgens haar op z’n plaats geweest. 'Die Oost-Europese samenlevingen zijn sterk gecriminaliseerd.'
Mede dankzij PVV-leider Geert Wilders - die een meldpunt opende voor overlast door Oost-Europeanen staan de problemen die het lidmaatschap van landen als Polen, Roemenië, Litouwen en Bulgarije van de EU
met zich meebrengt 'eindelijk' op de agenda, aldus Siegel. 'Alleen wijst Wilders met de arbeidsmigranten de
foute schuldigen aan. Deze mensen hebben niets met die misdaadbendes te maken.'
Mobiele bendes
Het aantal door Oost-Europeanen in Nederland gepleegde misdrijven groeit snel. Het gaat in veel gevallen
om 'mobiele bendes' die korte tijd in Nederland verblijven, op verschillende plekken toeslaan, en weer
terugkeren naar hun land van herkomst. De bendes worden aangestuurd door Oost-Europese en Russische
misdaadsyndicaten. Justitie en politie hebben nauwelijks zicht op de omvang van het probleem. Sinds het
wegvallen van de grensbewaking tussen de Schengen-landen kunnen deze criminelen zich nagenoeg
ongestoord verplaatsen. Mede door de slechte samenwerking tussen de opsporingsdiensten in West- en
Oost-Europa wordt naar schatting slechts 5 tot 10 procent van alle misdrijven opgelost.
Criminoloog Siegel noemt de aanpak van de Oost-Europese misdaad in Nederland 'naïef'. 'Het feit dat er
nog altijd geen korpschef een portefeuille Oost-Europese misdaad heeft, duidt op onderschatting.'
Zie ook: Delen grote Britse steden levensgevaarlijk door migrantenbendes
Bron: Elsevier.nl
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'Duitsland schrapt uitkeringen voor buitenlanders'
Uitkeringstoerisme Oost Europeanen stijgt ook in Nederland explosief
Ruim 40% van alle Turken in Duitsland is afhankelijk van een
uitkering.
Klein bericht met mogelijk verstrekkende gevolgen. De Duitse
Bondsrepubliek lijkt te hebben besloten zich niet aan de
Europese richtlijnen te houden ten aanzien van het
verstrekken van uitkeringen aan buitenlanders. Duitsland
behoudt zich het recht voor geen uitkeringen (meer) te
verstrekken aan niet-Duitsers. De officiële mededeling van
het Duitse Bondsagentschap voor Arbeid heeft een golf van
onrust onder de vele in Duitsland woonachtige allochtonen veroorzaakt. (1)
In Duitsland is 24% van alle Turken afhankelijk van een WW of Bijstandsuitkering. Worden daar ook de
Turken bij gerekend die een Duits paspoort hebben, dan is dit percentage zelfs ruim 40%. Uit de
aankondiging van het Duitse Bundesagentur für Arbeit (2) kan worden opgemaakt dat de Turken zonder
Duits paspoort geen recht meer hebben op een uitkering. Maar ook bijvoorbeeld Grieken die tientallen jaren
in Duitsland hebben gewerkt maar nooit een Duits paspoort hebben aangevraagd, zouden onder de nieuwe
regeling geen uitkering meer ontvangen.
In de aankondiging is te lezen dat de Duitse sociale rechtbank in 2010 heeft geoordeeld dat het uitsluiten
van buitenlanders van Duitse uitkeringen op grond van de Europese regelgeving niet rechtmatig is. Daarom
hebben de Duitse autoriteiten besloten om een 'voorbehoud' te maken tegen deze regels, waardoor deze
uitsluiting alsnog met terugwerkende kracht vanaf 19 december 2011 is ingevoerd.
Uitkeringstoerisme
De Duitse maatregel is duidelijk bedoeld om het uitkeringstoerisme uit met name Oost Europa een halt toe te
roepen. Ook in Nederland is dit een groeiend probleem. Vorig steeg alleen het aantal Polen dat in Nederland
een uitkering krijgt explosief naar 12.000. Het Nederlandse kabinet wil daarom dat Roemenen en Bulgaren
in ieder geval tot 2014 een werkvergunning nodig blijven hebben om naar ons land te komen (3). Het laatste
nieuws is dat er de laatste jaren zóveel een beroep op onze uitkeringen wordt gedaan, dat de kas voor WWuitkeringen diep in het rood staat (4).
Sociale zekerheid onder druk
Het sociale zekerheidsstelsel staat onder grote druk, zeker nu de huidige gedoogcoalitie CDA-VVD-PVV
bijeen is om nog eens 9 miljard euro aan extra bezuinigingen in te vullen. Eerder besloot de regering al om
de uitkeringen van in het buitenland woonachtige Nederlanders te verlagen (5) en om het inkomen van nog
thuiswonende kinderen van de bijstandsuitkering van hun ouder(s) af te trekken, een ingrijpende maatregel
die per 1 juli zo'n 60.000 mensen treft (6).
Ook wil de VVD dat het beheersen van de Nederlandse taal vanaf 2013 een voorwaarde wordt om in
aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering (8). Plannen om het bijstandstoerisme door Oost
Europeanen in te dammen zijn er al enige tijd (7) en zullen ongetwijfeld versneld gaan worden als Duitsland
inderdaad zijn sociale zekerheidsstelsel goeddeels blijkt te hebben gesloten voor buitenlanders. Dit zal
namelijk ongetwijfeld een nog grotere toestroom van buitenlanders naar Nederland veroorzaken.
Xander - (1) KOPP, , (2) Arbeitsagentur, (3) NU, (4) NU, (5) NU, (6) NOS, (7) NU, (8) NU

Kas voor WW-uitkering is leeg
Financieel | actueel nieuws | 05 Maart 2012
Nadat groep Bilderberg en de politiek het plan uitvoerden om de
pensioenfondsen te plunderen en de spaartegoeden te
plunderen door een zelf gecreerde crisis te veroorzaken slaan
ze nu gewetenloos toe en gaan verder met het plan om de
bevolking kapot te maken,ook de WW-kas is geplunderd en
staat 1.9 miljard in het rood.
De miljardenreserves in de kas voor werkloosheidsuitkeringen
zijn in een paar jaar volledig verdwenen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.
De UWV-cijfers worden naar buiten gebracht door Trouw-verslaggever Wybo Algra (lees hier het artikel,
alleen voor geregistreerden). Eind 2008 zat er nog meer dan 9 miljard euro in de WW-fondsen. Nu staan zij
1,9 miljard euro in het rood.lees verder bij RTL
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/03_maart/05/binnenland
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NASA: Verf asteroïde om botsing met Aarde in 2013 te voorkomen
Bij een eventuele inslag kan een gebied van ca. 2000 vierkante
kilometer worden verwoest.
De circa 60 meter grote asteroïde 2012DA14, die in februari 2013
rakelings langs de Aarde zal scheren, zou volgens de NASA met
verf kunnen worden bespoten om een eventuele botsing met onze
planeet te voorkomen. De verf zou het zonlicht kunnen dempen,
waardoor de temperatuur op de asteroïde daalt en deze een
andere koers aanneemt. Het risico van deze methode is echter dat
het rotsblok uit de ruimte dan júist inslaat als deze in 2056
opnieuw de baan van de Aarde kruist.
2012DA14 (tussen de 40 en 95 meter groot) werd ontdekt door Spaanse astronomen en zal op 15 februari
2013 op slechts 27.000 kilometer afstand de Aarde passeren. In astronomische termen is dat extreem
dichtbij. Sommige satellieten staan verder van onze planeet vandaan.
Volgens dr. Dunham van de NASA is de kans aanwezig dat de asteroïde bij het in aanraking komen met
onze atmosfeer in talloze kleinere brokstukken uiteen zal vallen, die hoogstwaarschijnlijk grotendeels zullen
verbranden voordat ze op Aarde vallen. Behalve de ongewone 'verf optie' zou de asteroïde ook met een
ruimteschip of met wapens (raketten?) uit zijn baan kunnen worden gestoten. Voor het bouwen van een
ruimteschip is echter geen voldoende tijd meer.
Inslag verwoest gebied als Luxemburg
In het slechtste geval overleeft de asteroïde de botsing met onze atmosfeer en stort hij op onze planeet
neer. De klap die dan volgt zal net zo groot zijn als de asteroïde die in 1908 in Tunguska (Siberië)
terechtkwam en die 2150 vierkante kilometer bos -een gebied bijna zo groot als Luxemburg- verwoestte.
De komende tijd gaan astronomen 2012DA14 nauwkeurig analyseren, omdat de vraag of de asteroïde
mogelijk op Aarde gaat neerstorten voor een groot deel afhangt van de exacte samenstelling van het
ruimteobject. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of er actie ondernomen moet worden
om een potentiële ramp af te wenden.
Xander - (1) Russia Today

Asteroïde impact met de aarde in 2013 ?
3/4/2012 -- Asteroid to impact Earth in 11 months?! February 2013 -- Asteroid 2012 DA14
Geüpload door dutchsinse op 4 mrt 2012
NASA confirmed that there is a good chance asteroid could strike the Earth Feb 2013
Youtube.com/watch?v=YvywJADo9SY&feature=uploademail
Volgend jaar zal een asteroïde extreem dicht langs onze planeet scheren, zo heeft het Russische
staatspersbureau Ria Novosti gemeld.
Wetenschappers voorspellen dat de asteroïde 2012 DA14 een goede kans van botsen met de aarde heeft
binnen elf maanden. Volgens RT, heeft NASA bevestigd dat de ca. 60 meter asteroïde, die werd gespot door
de Spaanse sterrenkijkers in februari dit jaar, een goede kans van impact met de aarde heeft.
Op 15 februari 2013 zal 2012 DA14 op 29.000 km passeren. Dat is dichter dan stationaire satellieten rond de
aarde. Die draaien een baan op zowat 35.700 km hoogte, aldus Novosti dat zich op de website van het
Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA baseerde. Bij impact zou 2.000 vierkante kilometer gebied kunnen
worden verwoest.
Volgens NASA zou de asteroïde met verf kunnen worden bespoten om een eventuele botsing met onze
planeet te voorkomen. De verf zou het zonlicht kunnen dempen, waardoor de temperatuur op de asteroïde
daalt en deze een andere koers neemt. Maar hier zijn risico’s aan verbonden.
Astronomen overal ter wereld houden 2012 DA14 nu in het oog
om de precieze grootte en het traject te weten te komen.
Bovendien hangt een mogelijke impact voor een groot deel af van
de exacte samenstelling van het ruimteobject. Aan de hand van
deze gegevens kan worden bepaald of er actie ondernomen moet
worden om een potentiële ramp af te wenden.
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Verklaring en oproep Micha Kat
Maatschappij | actueel nieuws | 05 Maart 2012
Op bijgaande foto Micha kat die rake klappen heeft uitgedeeld aan de gevestigde orde en in totale oorlog is.
LAFFE ATTACK OP KLOKKENLUIDERONLINE BEWIJST DE KRACHT VAN ONZE FEITEN EN DE
PANIEK VAN DE NWO * OPROEP TOT STEUN VIA AANVALLEN OP MSM-WEBSITES * SITE AF EN TOE
IN DE LUCHT * OP ZOEK NAAR DEFINITIEVE OPLOSSING * PEDOFIELEN GAAN OVER TOT
TERREUR EN INTIMIDATIES * OVERZICHT MEDIA-AANDACHT VOOR AANVAL OP KLOL *
ARGUSOOG BIEDT STEUN; WEKELIJKS KLOA?
EXTRA: HET EXPLOSIEVE ARTIKEL OVER ELSEVIER, ARENDO JOUSTRA, OLTMANS EN FRISO * DE
FRISO-BRIEF VAN OLTMANS * HET DEMMINK-COMMENTAAR VAN JOUSTRA
Via de volgende media kan men zich op de hoogte stellen van de unieke ontwikkelingen rond onze
‘complotsite’ klokkenluideronline die in werkelijkheid natuurlijk een ‘waarheidssite’ is (lees vooral ook de
honderden comments): Argusoog, Crimesite, Airdemon, PC Active. Wij denken dat het vooral de
onthullingen over Friso zijn geweest die de aanleiding hebben gevormd tot de grootste aanval uit de
Nederlandse cyber-geschiedenis op een website. Voor nog meer achtergronden en analyses: beluister de
laatste uitzending van KLOA. Wat kunnen we nu nog meer doen?
Ten eerste moeten we de sites van de MSM terug-aanvallen met postings over de hack van KLOL. Vooral
de sites van Elsevier, De Telegraaf, HP/deTijd, Trouw. Ten tweede zou er graffiti door mensen kunnen
worden aangebracht op in het oog springende plaatsen om aandacht te vestigen op de hack
(‘Klokkenluideronline moet weer on air’) en op panden van de criminele MSM. Ten derde zouden echte
‘actievoerders’ de exemplaren van Elsevier kunnen ‘opruimen’ uit de schappen van de kiosken bij wijze van
wraak en ‘oog om oog’. Ook onze onthullingen over Elsevier’s directe betrokkenheid bij het pedo-netwerk via
met name Arendo Joustra en Gerlof Leistra zouden een rol hebben kunnen gespeeld in de takedown,
temeer daar deze lijn en de ‘lijn-Friso’ in elkaar over gingen lopen. Arendo Joustra blijkt als secretaris van de
Willem Oltmans Stichting informatie weg te houden van journalisten terwijl diezelfde Oltmans in zijn
dagboeken en andere publicaties veel informatie geeft over de pedo-netwerken en over de homoseksualiteit
van Friso.
Hieronder het explosieve artikel waarin alles bij elkaar komt: Marianne Vaatstra, Gerlof Leistra, Arendo
Joustra, Joris Demmink en Johan Friso:
ARENDO JOUSTRA IN FRISO HOMO-COVER UP
Door: Micha Kat op 28 februari, 2012
WEEKBLAD ELSEVIER BLIJKT EEN WEERZINWEKKENDE COVER-UP VOOR BESCHERMING VAN
CRIMINELEN EN KINDERVERKRACHTERS ONDER LEIDING VAN GERLOF LEISTRA [BACKGROUNDS]
EN ARENDO JOURSTRA * WANNEER WORDEN DE BURELEN VAN DEZE CLUB BEDREIGERS
BESTORMD? * ALLES WAT WE MELDEN IS WAAR EN NOG VEEL ERGER!
HIERONDER: DE EXPLOSIEVE FRISO-BRIEF VAN WIJLEN WILLEM OLTMANS * OLTMANS HAD DIEPE
KENNIS VAN PEDO-NETWERKEN
BREAKING BREAKING BREAKING. Het moest er wel van komen: het definitieve en beslissende bewijs van
de sleutelrol van Elsevier binnen de Nederlandse pedo-netwerken. Het begon in 2007 met de bizarre
verdediging door de homofiel Arendo Joustra van de pedofiel Joris Demmink. Toen de berichten over
‘misdaadredacteur’ Gerlof Leistra en zijn aanwezigheid bij rituele moordpartijen. Leistra bleek Joris Demmink
persoonlijk te kennen en als enige journalist van Nederland toegang tot hem te hebben. En nu dit. Te
ongelofelijk voor woorden. Te bizar ook. Maar er is altijd meer.
Arendo Joustra blijkt secretaris te zijn van de Stichting Willem Oltmans. Willem Oltmans had grote kennis
van pedo-netwerken. Dit is ons ook bevestigd door Henk Krol van de GayKrant die goed met Oltmans was
bevriend. Oltmans heeft een zeer omvangrijk oevre nagelaten met name in de vorm van tienduizenden
pagina’s dagboeken. In deze dagboeken staat zonder twijfel belangrijke en mogelijk zelfs explosieve
informatie over mensen als Joris Demmink, Frits Salomonson, prins Claus en ook prins Friso. Informatie die
niet is bestemd voor het Nederlandse volk en de vrije journalistiek. Dus is Arendo Joustra van Elsevier er als
‘waakhond’ bovenop gezet: hij moet ervoor zorgen dat er geen informatie naar buitenkomt die de
plunderende en verkrachtende ‘elites’ van ons land in de problemen zouden kunnen brengen. Lees hier hoe
Joustra zijn rol van pedo-waakhond medio vorig jaar ‘invulde’. Bij Elsevier zijn ze inmiddels zo in paniek, dat
de telefoon helemaal niet meer wordt beantwoord. Leistra is al weken niet meer op zijn post.
LEES HIER HET WEERZINWEKKENDE FRISO-COMMENTAAR VAN ELSEVIER TERWIJL HET BLAD
HET WARE VERHAAL WEET
Bijna tien jaar na zijn dood zorgt Willem Oltmans nog altijd voor rumoer en spektakel: thans is hij het
‘breekijzer’ dat de samenspanning blootlegt tussen Elsevier en de Nederlandse pedo-netwerken
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Hieronder, om de zaak nog verder op de spits te drijven, een brief die Willem Oltmans vlak voor zijn door
schreef aan prins Johan Friso bij gelegenheid van zijn aangekondigde huwelijk met Mabel Wisse Smit:
Brief aan Friso
10/9/2003 1:52:05 PM, door Willem Oltmans
Z.K.H.prins Friso,
Prins van Oranje, Mecklenburg-Schwerin, zur Lippe Biesterfeld en von Amsberg.
vaste woonplaats onbekend, zeker nu.
Beste Friso,
Waar ben je aan begonnen? Het is weinig solidair jegens je aanstaande vrouw, nu zij van alle kanten wordt
aangevallen over de affaire op de Neeltje Jacoba, om niet met je eigen inordentelijke avontuurtjes uit de tijd,
dat je in Californie studeerde, voor de draad te komen. Dit zou de druk op de ketel voor lieve Mabel doen
afnemen en uitkomen doet het toch.
Bovendien zou openbaarheid van je eigen seksuele experimenten alleen maar duidelijker onderstrepen,
waarom jullie juist zo uitstekend bij elkaar passen en het huwelijk zeker door moet gaan, alleen dan ergens
anders dan in Delft. Beter in Monaco of Liechtenstein. Of, je kunt ook het roer helemaal omgooien. Denk er
aan: de kunst van leven is om de persoon te worden, die je werkelijk bent.
Daarbij komt, dat Peter R. de Vries al bij de rechercheur is geweest, die jou in de V.S. begeleidde. Het
gefilmde interview ligt op de plank. Omdat hij homo was, introduceerde hij jou in de “gay scene” in Amerika,
zoals de vriend van je ouders, Frits Salomonson, prins Claus indertijd meenam naar de nichtententen in New
York, zoals Josje Hagers, royalty verslaggeefster van De Telegraaf al in 1982 signaleerde. Ook de Oranje
appeltjes vallen nooit al te ver van de boom. Je begrijpt, dat ik de eerste ben om je nieuwsgierigheid naar
wat de herenliefde inhield, zoals ook je vader dit schijnbaar koesterde, te begrijpen en kunnen inschatten. Ik
wist ook niet, dat homoseksualiteit bestond tot ik op Yale arriveerde en de mooiste jongens ongevraagd op
mijn kamer bleven plakken. Je moet van zeer sterke huize komen om dan niet vroeg of laat voor de bijl te
gaan. Yanks zijn voor mij in dit opzicht altijd nummer een gebleven. Ik ben later ook getrouwd, maar eigenlijk
werd de koers al op Yale bepaald, die ik na Frieda dan ook heb bijgesteld.
Jij weet natuurlijk ook, dat Der Spiegel van plan was je vader op de omslag als homo te plaatsen. Omdat,
toen jij een teenager was, je een blonde adonis was(er werd kennelijk beter op je maaltijden gelet dan nu) en
je er het minst uilig van de drie uitzag – Alexander en Constantijn zijn doorgefourneerde hetero’s wat op een
kilometer afstand is waar te nemen – deden steeds sterkere geruchten de ronde, dat jij, van een ander
kunnen was. Jij hebt je koers na Berkeley blijkbaar ook op automatische piloot gezet, en zit nu dan ook tot
over je oren in de nesten, omdat je blijkbaar nog niet hebt ontdekt, of gekozen, voor de vrije markt. Bij twijfel
onthoud U.
Geloof me er zijn teveel beschikbare dames – zoals er voor mij teveel beschikbare heren zijn – om in alle
eerlijkheid op een ervan een abonnementje te nemen. Mabel experimenteerde op haar wijze met Klaas,
maar wat heb jij allemaal in Californië geflikt? Je bent niet het type om je driften tussen de deur te regelen,
dus er is op een seksueel super actieve campus als Berkeley toch het nodige gebeurd? Vertel het maar, dan
kan Mabel ook weer rustiger slapen. Ik ga niet verklappen wat je eigen rechercheur hierover al aan Peter de
Vries heeft gezegd. Dat zou RTL auteursrechten schenden zijn.
Luister naar de wijze raad van een oude oom. Mabel vindt wel een andere Neeltje Jacoba. Verkeer je echter
in de waan, dat Mabel toch de enige is,laat Holland achter je en ga in Californië wonen. Maar daar loop je
het levensgevaarlijke risico, dat je naast Mabel aan goede oude tijden wordt herinnerd en als ik deed, jij ook
jouw koers permanent gaat bijstellen. Wil je als prins van Oranje vrij en onverveerd (Wilhelmus) leven, neem
dan in godsnaam tijdig een overstapje. Bespaar jezelf de schijnvertoning in Monaco of Liechtenstein.
Willem Oltmans
Hier de beslissende artikelen over Gerlof Leistra:
GERLOF LEISTRA OPNIEUW GENOEMD
Door: Micha Kat op 15 februari, 2012 in Algemeen
Breaking: nieuwe klap voor de holocaust-mafia en nieuw bewijs voor de holo-hoax * het gaat maar door: alle
‘bewijzen’ worden een voor een van tafel gekegeld * holocaust-mafia steeds radelozer * holocaust expliciet
ingezet als motief voor aanval op iran en begin derde wereldoorlog precies zoals micha kat heeft voorspeld
Verdenkingen van aanwezigheid bij moordpartijen van elsevier’s misdaad-’verslaggever’ worden steeds
sterker * leistra rende naar joris demmink in een poging deze site veroordeeld te krijgen wegens -opnieuw,
het wordt eentonig- ‘smaad’ * hoofdredacteur joustra weigert vragen te beantwoorden * leistra geeft geen
alibi
Gerlof leistra weigert de feiten tot zich te nemen in de zaak-vaatstra: is hij medeplichtig?
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Een derde website/bron maakt melding van de aanwezigheid van Gerlof Leistra bij rituele moordpartijen,
thans in Hattemerbroek. Op Sp00kje.nl lezen we: Voor de pedofiele genoegens van topambtenaren en leden
van het koninklijk huis werden en/of worden voorstellingen georganiseerd in de locatie 8094 Hattemerbroek
bij de Elburgerweg op de coördinaten 52.28.15.29 Noorderbreedte en 6.01.43.76 Oosterlengte te zien.
Voorstellingen waarbij verzorgt door de criminelen, geronselde kinderen uit jeugddetentiecentra werden
misbruikt. Het theater wordt gebruikt voor de martel/moordvoorstellingen en loopt vol met perverts. Het is
een kaal gebouw met binnenin alleen maar 1 grote zaal, die voorzien was van een aantal rijen stoelen met
een zijpad en een tussen pad. Getuigen spreken over de aanwezigheid van ca. 50-60 man/vrouw die daar
fors voor moeten betalen, waaronder, Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George
Soros (Györge Schwartz), P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster, Dick Berlijn, Gerlof Leistra, Carla
Eradus, Geert Wilders, Mark Rutte, Joris Demmink, Guus Pareau Dumont (psychiater Friso). Een gouden
business voor de topcriminelen, waar bedragen van EUR250.000,- de ronde doen, maar belangrijker is de
opgedane contacten en foto- en filmopnames. Wilde verhalen? Komplotten? Nou nee.
Het is namelijk vastgesteld in andere landen, met name in Belgie, dat dergelijke ‘feestjes’ worden gevierd
waarbij tal van prominenten aanwezig zijn en wij durven hier met 100% overtuiging te schrijven dat deze
‘festijnen’ zich ook in Nederland hebben afgespeeld met als huiveringwekkende hoogtepunten rituele
moorden op jonge meisjes zoals Marianne Vaatstra en Milly Boele. Om zich zeker te stellen van de ‘steun’
van de media is het logisch en begrijpelijk dat de pedo-martelaren er alles aan doen invloedrijke journalisten
chantabel te maken. Gerlof Leistra komt als eerste in beeld. Hier een overzicht van al het bewijs tegen hem
en meer info over de bizarre rol van zijn hoofdredacteur Arendo Joustra.
Deze Joustra wil alleen vragen beantwoorden, zo laat zijn secretaresse ons weten, als we ‘afstand nemen’
van de beschuldigingen aan Leistra en deze van de site verwijderen. Een bizarre opstelling van nota bene
een journalist. Meneer Nixon wil alleen vragen beantwoorden als u alle verdenkingen inzake Watergate laat
vallen en ook toezegt er niets over te gaan schrijven. Prins Bernhard beantwoordt alleen vragen over
Lochkeed als van te voren vaststaat dat hem niets te verwijten valt en dat ook door u wordt gehonoreerd. Als
een man als Joustra zijn toevlucht neemt tot dit soort paniek-reacties moet er wel iets mis zijn bij Elsevier.
Iets goed mis.
En dat is er ook. Hoe is het anders te verklaren dat Leistra weigert de feiten tot zich te nemen in de zaakVaatstra? Dat hij, waarschijnlijk tegen beter weten in, het officiele OM-standpunt blijft verdedigen hoewel dat
al lang als leugenachtig van tafel is gespeeld? Hiervoor is slechts een verklaring mogelijk: niet het dienen
van de waarheid is Leistra’s belang, maar het beschermen van de moordenaars van Marianne waar hij zelf
wellicht bij hoort! Maar er is meer. Opnieuw. Op 12 februari om 10:46 AM uur vroegen we Leistra per email
op zijn alibi voor de nacht van 30 april op 1 mei 1999. We mochten geen antwoord ontvangen.
LEISTRA EN VAATSTRA: AANGIFTE, UPDATES
Door: Micha Kat op 26 januari, 2012 in Algemeen
LEES HIERONDER DE COMPLETE VERDENKING TEGEN ELSEVIER-JOURNALIST GERLOF LEISTRA *
OOK HOOFDREDACTEUR ARENDO JOUSTRA DIEP IN DEMMINK-GATE * NICHT VAN DE HOOFDBRON BLIJKT BIJ ELSEVIER TE WERKEN * MICHA KAT GEROYEERD DOOR NVJ?
AAN DE ORDE IS NIET DE VRAAG OF LEISTRA BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE MOORD OP
VAATSTRA, MAAR OF MICHA KAT DE WET HEEFT OVERTREDEN MET ZIJN ARTIKEL OVER LEISTRA
* JOURNALISTEN ZIJN NIET VERPLICHT DE WAARHEID TE SCHRIJVEN, WEL HUN STUKKEN NAAR
VERMOGEN TE ONDERBOUWEN EN DAT HEEFT MICHA RUIMSCHOOTS GEDAAN * LEES VERDER
VOOR HET OVERZICHT VAN HET BEWIJS TEGEN LEISTRA
Hieronder een overzicht van wat er ter tafel ligt tegen Gerlof Leistra van Elsevier:
1. Een bron beschuldigde Leistra van aanwezigheid bij de rituele lustmoord op Marianne Vaatstra in 1999.
Toen deze beschuldiging werd geuit was zij nog advocate met een eigen kantoor. Kort daarna is er een
tuchtklacht tegen haar ingediend die erop neer komt dat zij gestoord is en het vak niet meer zou mogen
uitoefenen. Voor zover wij kunnen beoordelen is deze klacht gegrond verklaard waardoor zij nu niet langer
advocate is. De verklaring van de advocate is hier te lezen. Wij hebben ons deze beschuldiging niet ‘eigen
gemaakt’ zoals dat juridisch heet maar gepresenteerd als op zichzelf staand nieuwsfeit onder de kop
Bronnen: Leistra in pedonetwerk. Daarenboven zijn we pas tot openbaarmaking van de beschuldiging
overgegaan nadat een andere website deze als eerste had geuit. Hiermee is voor het OM een onneembaar
juridisch verdedigings-bastion opgetrokken.
2. Leistra heeft in 2005 een necrologie gewijd aan een Zeeuwse pedofiel met Joris Demmink als ‘een van
zijn beste vrienden’ (Leistra). Zowel deze pedo als Demmink zijn verbonden aan een stichting die een
meisjeshuis runt in Sihanoukville, een berucht pedo-paradijs in Cambodja. In het betreffende artikel wordt
Demmink sprekend opgevoerd, iets wat in geen enkele andere publicatie is gebeurd. Dit bewijst dat er
speciale banden bestaan tussen Leistra en Demmink. Hier de achtergronden. Opvallend is ook de positie in
het Cambodja-bestuur van een hoge bankier van Fortis, de bank die werd geleid door de pedofielen Lippens
en Davignon.
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3. Leistra laat in zijn werk zien dat hij volledig aan de leiband loopt van Justitie. Dit wijst op een chantabele
positie waarbij hij moet schrijven wat Justitie zegt omdat Demmink kennis heeft van zijn betrokkenheid bij de
Vaatstra-moord. Zo werken alle criminele netwerken. Er is geen enkel voorbeeld van Leistra als zelfstandig
denkend journalist. Met name in de zaak-Vaatstra weigert Leistra elke lezing serieus te nemen die indruist
tegen de -reeds bewijsbaar leugenachtige- lezing van het OM.
4. De hoofdredacteur van Leistra, Arendo Joustra, schreef op het hoogtepunt van de zaak-Demmink in 2007
kort na de aangifte van Baybasin een bizar pro-Demmink commentaar dat in strijd was met alle toen
beschikbare feiten. Joustra wil thans niets meer zeggen over de zaak en niet ingaan op het betreffende
commentaar. Dit commentaar is alarmerend in combinatie met de beschuldiging aan het adres van Leistra.
Joustra is homofiel en een bekende van Demmink. Ook Leistra is een bekende van Demmink zoals wordt
bewezen in zijn stuk over de Zeeuwse pedo. Demmink was baas van de asielzoekerscentra ten tijde van de
moord op Marianne. Het asielzoekerscentrum in Kollum heeft reeds direct een allesoverheersende en
centrale rol gespeeld in de zaak die ook reeds direct door alle media werd verzwegen, uiteraard ook door
Leistra en Elsevier.
5. Leistra was aanwezig op de afscheidsreceptie van Harm Brouwer als topman van het OM. Brouwer
speelde een hoofdrol in de Vaatstra-zaak als hoofdofficier in Leeuwarden. Leistra weigert de feiten over
Brouwer tot zich te nemen en/of te onderzoeken, des te stuitender in het licht van zijn sleutelrol bij het laten
ontsnappen van de twee hoofdverdachten Feik en Ali. Nimmer heeft Leistra iets over deze twee asielzoekers
willen publiceren ondanks overweldigend bewijs voor het sleutelrol in de zaak-Vaatstra.
In onze ogen tonen deze vijf punten overtuigend aan dat Leistra geen journalist is, maar een hitman van
Demmink. Er is geen twijfel mogelijk. Tevens vormen deze punten meer dan voldoende juridische basis voor
artikelen die Leistra koppelen aan de moord op Vaatstra, zulks temeer nu er ook directe beschuldigingen in
die richting worden geuit nog wel door een advocate. De wijze waarop wij de artikelen hebben gebracht laat
een grote zorgvuldigheid zien met respect voor Leistra en het onderwerp
Hier het Demmink-commentaar van Arendo Joustra:
zondag 17 juni 2007 10:21 / 28 reacties
Fluistercampagne tegen ‘pedofiele’ topambtenaar
Blijkbaar is het nogal makkelijk om tegen een ongetrouwde hoge ambtenaar op Justitie een luistercampagne
op gang te brengen
Arendo Joustra
Zowel dagblad De Telegraaf als het tv-programma EenVandaag, betaald door de overheid, bracht deze
week de secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, in verband met pedofilie.
De Telegraaf noemde zijn naam niet, wat hypocriet is, want het is nogal doorzichtig om wie het gaat. En
EenVandaag heeft het over Joris D., terwijl hij geen verdachte is en niet is veroordeeld.
Kleine kinderen
Verhalen dat de ambtenaar ‘het’ met minderjarige jongens doet (‘kleine kinderen’ heet het dan al snel), gaan
al langer in de media. Maar bewijs is nooit geleverd en de betrokken media, Panorama en de Gaykrant,
hebben destijds bakzeil moeten halen.
Dit voorjaar dook er opnieuw een aanklacht op tegen Demmink. Dit keer van iemand die als zeer
onbetrouwbaar moet worden gekenschetst, namelijk een door de Nederlandse rechter tot levenslang
veroordeelde Turkse drugscrimineel die denkt dat hij door Demmink in de cel zit in plaats van door zijn eigen
criminele daden.
Deze Turk weet te melden dat Demmink in Turkije aanwezig is geweest op seksfeestjes en daar heeft
verkeerd met, opnieuw, minderjarige jongens, kleuters eigenlijk, als we hem moeten geloven.
Zogenaamd bewijs
Het zogenaamde bewijs van De Telegraaf en EenVandaag is dat de rijksrecherche en de geheime dienst
onderzoek naar Demmink hebben gedaan. Zo’n onderzoek ligt voor de hand na zulke verdachtmakingen.
Bovendien geldt zo’n onderzoek standaard voor een secretaris-generaal, die immers hoogste ambtenaar
van het departement is.
Hoe dan ook, volgens het ministerie hebben de naspeuringen geen strafbare feiten opgeleverd. De
roddelaars laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Als een onderzoek geen gevolg heeft, is er volgens
hen sprake van een ‘doofpot’.
Demmink kan een onaangename botterik zijn. Maar hij verdient het niet om zonder een spoor van bewijs te
worden beschuldigd van seks met jongens onder de achttien of, erger, pedofilie. bron http://www.nrcombudsman.nl/artikel/1601/verklaring-en-oproep-micha-kat.html#more-1601
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Dwangbevelloos gezond..?!
Door GuidoJ.zondag, 4 maart 2012
Dwangbevelloos Gezond?
Drs. John Consemulder, 3 maart 2012 Healingsoundmovement.com
Even voorstellen?
'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
Mijn naam is John Consemulder, neuropsycholoog, auteur (o.a. van het boek
‘Blauwdruk’ en 2 nieuwe boeken over (het neurotoxische ‘zoethoudertje’)
Aspartaam en Informatie Geneeskunde -de toekomst van geneeskunst; effectief, kostenbesparend en
zorgpremieverlagend). Ook ben ik Muziek/Events/Radio/TV producent en presenteer en produceer ik het
HealingSoundMovement TV programma, waarbij ik in gesprek ga met kopstukken op het gebied van
Duurzaamheid, Nieuwe Wetenschap, Gezondheid, Bewustzijn en Spiritualiteit. Ons programma wordt
uitgezonden via Duurzaam24tv (via internet, smart phones, TABs, iPads, maar ook via kabel en
glasvezelnetwerk zeer binnenkort).
Ik wil hierbij een oproep doen aan een ieder die ons werk wil steunen. Het betreft
een vraag om financiële steun om het ons mogelijk te maken om een kort geding
aan te spannen tegen het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Ik heb daar op dit
moment denk ik een aantal zeer goede redenen voor, die ik in dit artikel uit zal
werken. Zoals sommige lezers misschien weten houd ik mij als wetenschapper,
spreker, auteur en radio/tv programmamaker al vele jaren bezig met bewustmakend
nieuws en inspirerende informatie en initiatieven voor een betere wereld in brede
zin. Mijn idee is hierbij dat een gewenste verandering idealiter tot zijn recht komt
vanuit een soort ‘natuurlijke evolutie’, en die verloopt meestal via hieraan
voorafgaande veranderingen in bewustzijn en zogenaamde paradigma
verschuivingen. Vanuit een ander bewustzijn, vanuit een ander perspectief en vanuit
een nieuw inzicht, vloeien de juiste ethische stappen en veranderingen in daad en
gedrag meestal vanzelf hieruit voort.
Waarom handelt de overheid niet VIT..?
Maar dit dient dan wel op een manier te gebeuren die werkelijk Duurzaam en ‘ VIT’ is: Verantwoordelijk,
Integer en Transparant. Zoals sommigen van jullie misschien weten, toon ik jaren aan dat onze
gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, de vaccinindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en zelfs
onze overheid zich niet erg ‘VIT’ gedragen. In vele artikelen toon ik aan dat vaccinaties in feite
onwetenschappelijk, ineffectief maar ook potentieel levensgevaarlijk zijn. In een artikel over de Codex
Alimentarius toon ik aan dat de voedingsmiddelenindustrie en ook de smaakmiddelindustrie (net als de
farmaceutische industrie) eerder geld en belangen hoog in het vaandel hebben staan, dan onze
VolksGezondheid.
Maar zijn wij eigenlijk zelf nog wel ‘VIT’? Staan wij misschien
stilzwijgend toe dat onze zorg zorgwekkend zieker wordt, terwijl ze
meer kost in economisch moeilijke tijden? Stellen wij ons zelf wel
Duurzaam op? Hoe zit het met ozne eigen verantwoordelijkheid en
zelfbeschikkingsrecht?
Ook heb ik meerdere keren geschreven en gesproken over de
leugens en de belangenverstrengeling binnen de de
gezondheidszorg. Ook de zogenaamde ‘draaideurenpolitiek’ (van
industrie naar politiek en na ‘bewezen diensten’ in de politiek en
beleidsfuncties weer terug naar een betere functie binnen dezelfde industrie waaruit men vandaan kwam)
laat ik hierbij niet onbesproken. Ook bespreek ik de vele marketingstrucs, corruptieschandalen en geheime
‘regelingen’ bij rechtszaken die de industrie kenmerkt-een industrie die zelf wel ‘immuniteit’ wordt geboden
tegen aansprakelijkheid, terwijl de enige vorm van ware immuniteit voor ons gewoon gezondheid zelf is
(zonder dekking tegen aansprakelijkheid).
Maar nog veel belangrijker: ik laat ook zien dat de gezondheidszorg vele malen goedkoper, efficiënter en
met minder bijwerkingen en verslavende effecten zou kunnen zijn, als natuurlijke geneeswijzen,
orthomoleculaire geneeskunde, informatie geneeskunde, digitale biologie, elektromagnetische homeopathie
(goedkoop en en zeer efficiënte geneeswijzen die wereldwijd zeer in trek waren, voordat de macht van de
industrie werd geïmplementeerd)voorop zouden staan in het aanbod en de de dekkingsgraad binnen onze
zorg. Dit kan uiteraard bestaan naast de mogelijkheid van een eventueel medicijn of operatie of eerste hulp
bij ongevallen.
Complementaire zorg zou niet moeten inhouden dat de echte goede en preventieve zorg niet of nauwelijks
wordt vergoed bij torenhoge premies. Echte complementaire zorg stelt gezondheid voorop en stimuleert
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goede biologische en levende voeding, psycho-neuroimmunologie, gezonde levensstijl, ongekleurde en
onafhankelijke wetenschap, en stelt het zelfhelend vermogen en ware immuniteit centraal.
De ervaring leert dat wanneer wij gebruik wensen te maken van echte effectieve en preventieve
‘alternatieve’ zorg, deze meestal niet of nauwelijks wordt vergoed (en al zeker niet vanuit de
basisverzekering, dus ondanks dat er meer betaald moet worden voor ‘aanvullende’ zorg, houdt dit in de
praktijk vaak nog steeds in dat we alleen maar meer premie betalen voor nog steeds geen echte zorg).
Onze zorg is zorgwekkend ipv zorgeloos: we worden steeds meer meegesleurd van patiënten naar
patenten, van zorg naar geld en belangen, van preventie naar symptoom verschuiving, van zelfhelend
vermogen naar chemische afhankelijkheid…
De zaak tegen Dr. Johan Oldenkamp
Ook heb ik me altijd ingezet voor onze vrijheid van meningsuiting, privacy en fundamentele rechten zoals
ons zelfbeschikkingsrecht, met name als het om ons recht op ongecorrumpeerde informatie en vrije keuze
mbt onze gezondheid gaat. Om deze reden heb ik onlangs Dr. Johan Oldenkamp benadert, en hem ruimte
geboden om zijn verhaal te vertellen in een TV-special (zie HIER op YouTube )
John Consemulder in gesprek met Johan Oldenkamp (links)
Dr. Johan Oldenkamp weigert pertinent om een verplichte
zorgverzekering af te sluiten, omdat hij zich beroept op het
zelfbeschikkingsrecht. Omdat Johan Oldenkamp weigert om een
zorgverzekering af te sluiten heeft het College van
Zorgverzekeringen hem een boete opgelegd. Omdat Johan ook
deze niet erkent en aanvaard, vindt er nu op 16 maart vanaf 2 uur
de executieverkoop plaats van zijn inboedel (zie nieuws en oproep
om hier vooral bij aanwezig te zijn en feest te vieren op pateo.nl)
Wij zullen die dag aanwezig zijn om alles te filmen, interviews af te nemen, diverse menigen en opvattingen
te peilen en te inventariseren wat er nu echt leeft onder de bevolking. Juist omdat de publieke opninie vaak
via verdraaingen of weglatingen van de feiten wordt beïnvloed (soms zelfs in de vorm van ware propaganda
zoals ‘vaccinaties zijn veilig en effectief’ terwijl er voldoende studies zijn om het tegenovergestelde te
beweren), willen wij laten zien wat nu de echte opvattingen zijn mbt hetgene wat Johan Oldenkamp ‘de
zorgfraude’ noemt, die over onze ruggen in ons land plaats vindt.
Omdat Johan een daad wil stellen (hij roept niet iedereen op om hetzelfde te doen, want zijn situatie laat toe
dat hij een daad kan stellen en mogelijk zelfs een precedent schept om legaal een zorgverzekering te
kunnen weigeren!) gebruikt hij dit machtsvertoon om juist deze misstanden aan de kaak te stellen (en de
belangen binnen de zorgverzekeringswet te ontmaskeren) in de vorm van een geweldloze demonstratie. Let
wel: wel zelf je eigen eten en drinken meenemen, deze behoren niet tot de inboedel van Johan
Maar wat heeft al het voorgaande nu te maken met onze oproep om steun? Soms ‘ spant de kosmos samen’
om bepaalde gebeurtenissen te kunnen laten plaatsvinden die ‘de bedoeling zijn’, is mijn overtuiging. Zo
worden er soms wonderlijke ‘synchroniciteiten’ in het leven geroepen (bijna letterlijk!) die je kunt opmerken
als je hier voor open stelt. Maar ons gezin werd op 29 februari verrast door een ogenschijnlijke
synchroniciteit die een wat ‘ georkestreerder karakter’ lijkt te hebben.
Op dezelfde dag dat ik op diverse websites en andere media had aangekondigd een TV-special te willen
produceren om Johan’s verhaal over de ‘zorgfraude’ en ons zelfbeschikkingsrecht om een vrije keuze te
hebben mbt gezondheid de ruimte te geven, ontving ons gezin –onterecht- een dwangbevel…met executoire
titel! En wel vanuit hetzelfde College van Zorgverzekeringen die straks Johan,s spullen gaat verkopen op 16
maart…
Het dwangbevel is ‘In Naam der Koningin’ (die volgens sommige opvattingen onrechtmatig op de troon zou
zitten, zie bijv. het boek ‘ Bedrog om de Kroon’ van auteur Ine Veen, zie ook de TV-special vanaf minuut
20:48) en op verzoek van ‘de publiekrechtelijke rechtspersoon, het College voor Zorgverzekeringen,
krachtens mandaat vertegenwoordigd door de hoofddirecteur van het Centraal
Justitieel Incasso bureau, zijnde een agentschap van het Ministerie van Justitie…’.
In het afschrift wordt verder (in naam der Koningin) bevel gedaan om binnen 2
dagen te betalen, met aanzegging “dat het opkomen tegen het betekende
dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan conform artikel 4:123 Algemene wet
bestuursrecht dient te geschieden door middel van dagvaarding van het College
voor Zorgverzekeringen…Het executiegeschil schorst niet de tenuitvoerlegging,
tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding desgevraagd
anders beslist.”
En de verdere aanzegging, “dat bij niet en/of tijdige voldoening aan dit bevel zal
worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging van voormelde titel door de
inbeslagname van de roerende en/of onroerende zaken van de gerekwireerde en
voorts door alle andere middelen rechtens, dat de gerekwireerde voorts ingevolge
het bepaalde in de wet gehouden is direct na het verstrijken van de gestelde
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termijn aan mij gerechtsdeurwaarder zijn/haar bronnen van inkomsten en die van de partner, met wie een
gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, op te geven,”
Dus even in normale burgertaal: er wordt in dit dwangbevel bevolen binnen 2 dagen te betalen, anders
worden wij verplicht onze inkomstenbronnen (waar is de privacy en zijn de rechten van de partner?) te
overleggen. Maar ook wordt bij niet betaling dus overgegaan tot executieverkoop en kan beslag gelegd
worden op roerende en/of onroerende goederen (lees: onze rechtmatige bezittingen en inkomsten, etc.!)
En nu komt het ‘mooiste’ (luister ook naar wat ik met Johan bespreek in de TV-special ‘ Zorgeloos Gezond’,
vanaf ongeveer 12 minuut en 20 seconden tot minuut 13!): de Trias Politica (scheiding der machten) lijkt
inderdaad niet meer heilig in ons kikkerlandje: er kan geen bezwaar worden gemaakt…Johan heeft dus
gelijk dat het CvZ “ de slager is die zijn eigen vlees keurt”… Over niet ‘VIT’ gesproken, de instantie waar je je
klacht neerlegt heeft twee afhankelijke petten op en speelt gelijk maar even voor eigen rechter!
Let wel: de enige manier dat wij nog wat zouden kunnen ondernemen tegen dit onjuiste en onrechtmatige
besluit, is om zelf te gaan procederen tegen het CvZ… In de toelichting van het dwangbevel valt te lezen:
“Bent u het niet eens met de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel, dan kunt u een executieverschil op grond
van artikel 438 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering aanhangig maken. Dit betekent dat een
procedure moet beginnen bij de Burgerlijke Rechter. Als u dit overweegt, is het raadzaam hierover juridisch
advies in te winnen. Start u een procedure bij de rechter, dan wordt de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel
niet automatisch stopgezet. U kunt hierom verzoeken bij de voorzieningenrechter in kort geding.”
Sommige advocaten hebben al laten weten dat het weinig zin heeft om te strijden tegen de premie of de
hoogte ervan. Maar in ons geval gaat het juist om het aantoonbare feit dat er onterecht een besluit is
genomen om als wanbetaler aangemeld te worden (en een tweede onterecht besluit om dit niet direct of
later terug te trekken! En het wordt nog gekker: het CVZ die, net als onze zorgverzekeraar, door mij zijn
benaderd en voorzien van alle informatie en betalingsbewijzen die onomstotelijk aantonen dat er geen
enkele sprake kan zijn van ‘wanbetalersschap’, weigert op dit moment te reageren…
Eerder heeft onze zorgverzekeraar ons gedagvaard voor een rechtszaak. Na enkele overtuigende brieven
van mijn hand en ondersteunende betalingsbewijzen dat er geen enkel argument is om als wanbetaler
aangemeld te worden bij het CvZ, is het ons zelfs gelukt om de zorgverzekeraar de zaak weer van de rol te
halen. De zorgverzekeraar had inmiddels al wel het CvZ ingeschakeld en bemoeit zich niet met deze
verdere procedure (ook al was er dus bewijs van een onjuist besluit en geeft het CvZ zelf in een brief aan dat
als ik het oneens zou zijn met dit besluit ik dit bij de zorgverzekeraar kenbaar dien te maken, hetgeen dus
meerdere malen is gebeurd…Van het kastje naar de muur? Zowel het kastje als de muur zijn bekend met de
feitelijke situatie, maar de hele inboedel zwijgt in alle talen.
Zou het mogelijk zijn, dat dit dwangbevel precies komt op het moment dat de aankondiging van een TVspecial die de ‘zorgfraude’ aan de kaak stelt wordt geplaatst? Als dit zo is, kunnen we ons verder gaan
afvragen hoe zit met onze ‘democratie’ en onze ‘vrijheid van meningsuiting’. Wie goed doet, goed ontmoet
gaat niet altijd op, zo lijkt het.
Wat is nu de huidige situatie van mijn partner, onze drie jonge (niet gevaccineerde en daardoor
kerngezonde) kinderen en mijzelf? Ook al hebben wij gelijk, we hebben op dit moment dus niet alleen een
paar maanden dubbele premies betaald, maar ook nog extra kosten (naast een paar honderd Euro’s extra
aan onterechte buitengerechtelijke kosten en incassokosten dus) betaald aan de ‘bestuursrechtelijke premie’
die nu is bevolen door het College voor Zorgverzekeringen…We zijn voor een slordige € 700 bedrogen en
kunnen dus niet in verweer, we kunnen dus alleen nog het CvZ zelf dagvaarden. En dat is nu precies wat ik
met jullie steun zou willen doen!
Mijn lezingen, mijn radio en televisie programma’s, mijn boeken en mijn vrije meningsuiting zijn er allemaal
op gericht om in verbinding, in samenwerking en gericht op een mooiere en duurzamere wereld voor iederEEN neer te zetten, of om minimaal de benodigde informatie te verstreken om een verandering in bewustzijn
te bewerkstelligen die weer kan leiden tot een hieropvolgende gedragsverandering wanneer wij beseffen dat
we allemaal EEN zijn. Om die reden zet ik mij altijd liever in voor..dan dat ik strijd tegen. Maar aan de andere
kant is het duidelijk dat niet iedereen blij blijkt te worden van de informatie die soms naar buiten wordt
gebracht.
Mijn gezin en ik worden nu onrechtmatig behandeld en er word excessief machtsvertoon ingezet met ons
gemeenschapsgeld… mogelijk een poging om mij de mond te
snoeren. Zoals dit schrijven en de Tv-special denk ik wel laten
zien, is het effect in deze ‘omgekeerde wereld die door draait’ bij
mij juist het tegenovergestelde: het inspireert mij om het echte
positieve nieuws nog meer naar buiten te brengen en voor mijn
rechten op te komen!
In mijn artikelen (zie: HIER) en lezingen (zie bijv. HIER) schrijf en
spreek ik wel eens over wat ik het ‘tweesporenbeleid’ noem:
ongewenste zaken (die het daglicht soms niet kunnen verdragen)
aan het licht laten komen komen en die omgevormd en
getransformeerd mogen worden naar iets wat wenselijker is voor

Nieuwsbrief 148 – 17 maart 2012 – pag. 48

een betere wereld, is een vorm van ‘het goede doen’ in een wereld met verward ethisch kompas. Maar we
dienen vooral datgene niet te vergeten te bekrachtigen wat al ‘goed’ is, wat niet niet getransformeerd hoeft te
worden, hooguit meer gevoed in deze turbulente maar mooie tijden. De scheiding is soms wat dun , het is
misschien meer een continuüm: van jezelf of je kinderen houden is een vorm van liefde, maar jezelf of je
kinderen beschermen tegen ‘onrecht’ en ‘negativiteit’ is wat mij betreft ook een vorm van liefde…
Kun je helpen, doe dit alsjeblieft!
De vraag die mijn gezin en ik aan een ieder van jullie wil stellen is daarom de volgende. Willen jullie mij mijn
gezin en mij steunen om onze onterecht dubbel betaalde premies en overige kosten a € 700 terug te krijgen,
steun ons dan! Wil je ons steunen met een krt geding die mogelijk veel zaken boven tafel zal halen, steun
ons dan! Wil je dat er meer echt nieuws naar buiten komt over het ware gezicht van de zorg in Nederland,
steun ons dan! Wil je je inzetten voor een betere dekking van natuurlijke geneeswijzen, Ayurveda,
homeopathie, digitale biologie, steun ons dan! Vind je onze projecten en onze radio en tv-programma’s
waardevol, steun ons dan! Wil je ons gewoon steunen, omdat je het gevoel hebt dat ons inderdaad onrecht
wordt aangedaan, steun ons dan!
Via een kort geding tegen het CvZ en/of onze ziektekostenverzekeraar (ben je advocaat en steun je onze
zaak, meld je dan via info@healingsoundmovement.com) willen wij dit onrecht aan het licht brengen en
daarmee tegelijkertijd de zorgfraude nog meer naar buiten laten komen. Daarvoor zal uiteraard meer dan dit
bedrag nodig zijn (mocht het zo zijn dat er meer geld binnen komt dan voor het kort geding nodig zal zijn,
zullen wij de overige bijdragen weer investeren in bewustmakende initiatieven en onze Tv-specials en ons
verbindende project voor kinderen ‘WorldPeaceChild’ ! Als mensen samen willen werken, kunnen ze zich
ook aanmelden natuurlijk.
Wil je ons gewoon steunen met berichten of jullie bevindingen, daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee!
Uiteraard zullen we het een en ander met camera’s op de voet volgen en hier weer aandacht aan besteden
in de vorm van nieuwe Tv-special s(we zijn net de fiscus, leuker kunnen we het niet maken…).
Als je ons wilt steunen, kun je een vrijwillige bijdrage doen op het rekeningnummer 558121322, op naam van
John Consemulder ( Abn/Amro bank te Aalsmeer, BIC code ABNANL2A, IBAN code
NL20ABNA0558121322)
Verder nog een paar gedachten die nu bij mij opkomen (of ze betrekking hebben op het bovenstaande, laat
ik aan de individuele lezer over)
“All it takes for evil to prevail, is for good men to do nothing.”
En deze:
“First they came for the communists and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.
Then they came for the trade unionists and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.
Then they came for the Jews and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.
Then they came for me and there was no one left to speak out for me.”
En verder deze nog:
All truth passes through three stages.
First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed.
Third, it is accepted as being self-evident.”
Wij hopen op jullie steun, maar verwachten niet iets. Alleen al dit schrijven zal hopelijk al veel in beweging
zetten voor een eerlijker, duurzamere en mooiere wereld, een wereld die ooit wel VIT zal zijn.. Meer
informatie zal op korte termijn beschikbaar komen via www.healingsoundmovement.com, www.pateo.nl en
www.desireerover.nl .
Dank jullie wel…
Drs. John Consemulder
x
Ps: Omdat de maat vol lijkt te zijn heeft deze situatie mij heeft geïnspireerd om een speciaal ‘Zorgeloos
Gezond’ symposium te organiseren (zondag 25 maart in Amsterdam: over de ‘zorgfraude’ , de rol van de
farmaceutische industrie en vaccinatie-industrie en voedingsmiddelenindustrie, maar vooral ook over de
oplossingen en hoe het anders kan mbt echte gezondheid en ware immuniteit!).
Ik heb Dr. Johan Oldenkamp en Désirée Röver (website) benaderd om zondag 25 maart samen met mij
informatie te verstrekken m.b.t. tot deze situatie, de vraagstukken, de problematiek en de oplossingen (er is
ook een paneldiscussie, ik zal de dag als dagvoorzitter fungeren voor vragen uit het publiek en de
afsluitende discussie en de gehele dag zal gefilmd worden en worden uitgezonden via
HealingSoundMovement TV (HIER)
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WikiLeaks (7): Obama in 2008 gekozen door stembusfraude en Russisch geld
'Ook Obama's Selective Service registratiekaart een vervalsing'
Obama en voorganger Jesse Jackson, die van de Democraten
een fors bedrag kreeg om tijdens de campagne van 2008 zijn
mond te houden omdat men bang was dat zijn antisemitische
tirades Obama schade zouden berokkenen.
Uit de laatste serie van in totaal 5 miljoen vrijgegeven gehackte
'WikiLeaks' emails en documenten blijkt dat de Democratische
partij in 2008 in de staat Ohio en de stad Philadelphia
verkiezingsfraude heeft gepleegd om Obama te laten winnen. Ook
werd de antisemitische zwarte voorganger Jesse Jackson een fors
bedrag betaald om zijn mond te houden en zijn er sterke
aanwijzingen dat er een flinke lading Russisch geld in Obama's campagnekas is terechtgekomen.
In Ohio en Philadelphia zouden de Democraten gerommeld hebben met de stembussen, iets waar ze op
heterdaad werden betrapt. Tot verbijstering van medewerkers van de inlichtingenorganisatie Stratfor besloot
de Republikeinse tegenkandidaat John McCain de uitslag van de verkiezingen echter niet te betwisten
omdat hij bang was dat er in heel het land (raciale) onrust zou ontstaan.
Voorganger Jesse Jackson zou een bedrag van in de zes cijfers hebben ontvangen om tijdens de
verkiezingscampagne zijn mond te houden. De Democraten vreesden dat hij Obama schade zou
berokkenen door zijn antisemitische en anti-Israël tirades.
Russisch geld
Uit een interne memo van Stratfor blijkt tevens dat er sterke aanwijzingen waren gevonden dat Obama's
campagne deels werd gefinancierd met verdacht Russisch geld (1). Dit gegeven lijkt perfect te passen in de
vermoedens dat de Amerikaanse onderzoeksjournalist Andrew Breitbart vorige week werd vermoord omdat
hij belastende video's met Obama in het gezelschap van communistische Weather Underground terroristen
wilde publiceren. Weather Underground had onder andere als doelstelling de overheid van de VS over te
nemen door een 'mol' op de hoogste positie in het Witte Huis te brengen.
'Obama's registratiekaart vervalst'
Ook is de door de reguliere media onderdrukte ophef in de VS rond Obama's al dan niet vervalste
geboortecertificaat nog altijd niet verdwenen, zeker niet nu Joe Arpaio -sinds 1992 sheriff van Maricopa
County in Arizona en de langstzittende sheriff van Amerika- volgens eigen zeggen bewijs in handen heeft
dat Obama's Selective Service registratiekaart eveneens een vervalsing is. Iedere Amerikaanse man moet
zich na zijn 18e bij het Selective Service Systeem laten registreren i.v.m. eventuele militaire dienstplicht, het
ontvangen van studiefinanciering en het krijgen van een baan bij de overheid. Uit forensisch onderzoek zou
blijken dat de datumstempels op Obama's kaart 100% zeker zijn vervalst.(2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily

VN-onderzoek kan oorzaak dood Kadhafi niet achterhalen
Bron / origineel: (c) www.standaard.be
De VN-commissie voor oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in Libië heeft
de doodsoorzaak van de voormalige Libische leider Moammar Kadhafi en zijn zoon
Muatassim 'niet kunnen vaststellen'. De onderzoekscommissie stelt in een vrijdag
gepubliceerd rapport dat Kadhafi en zijn zoon, die beiden op 20 oktober 2011 in Sirte
na een Navo-bombardement door militieleden van de stad Misrata waren opgepakt,
even later dood waren 'in niet opgehelderde omstandigheden'.
Het rapport houdt zich volkomen op de vlakte: 'Hoewel gewond, waren beiden nog in
leven toen zij gevangen werden genomen door thuwwars ('revolutionaire strijders')',
aldus het rapport. 'De commissie kan aldus niet bevestigen dat de dood van Moammar
Kadhafi een illegale moord is, en roept op tot een aanvulling van het onderzoek.'
De nieuwe libische overheid heeft de commissie inzage in het autopsierapport van kolonel Kadhafi
geweigerd. De arts van de commissie moest het stellen met foto’s van Kadhafi’s stoffelijk overschot om de
doodsoorzaak te achterhalen.
Over de omstandigheden waarin Kadhafi werd gedood is in Libië een polemiek uitgebroken. De overheid
blijft, ondanks de vele op het internet verschenen beelden, beweren dat Kadhafi 'in een vuurgevecht' is
omgekomen; vele andere bronnen hebben het over een standrechtelijke executie.
Ongeacht de doodsoorzaak stelt het rapport dat het (drie dagen lang) publiekelijk tentoonstellen van de
lijken van de twee een schending is van het internationale gewoonterecht.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/vn_onderzoek_kan_oorzaak_dood_kadhafi_niet_achterhalen
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Apocalypse geluiden gehoord in Noord-Nederland
Een getuige uit Noord-Nederland heeft bevestigd gisteren avond
vreemde geluiden te hebben gehoord,ook vermelde hij dat het
leek op trompet geluiden die eerder over de wereld te horen
waren.Mocht het vanavond weer plaastvinden ligt de camera
klaar.Zijn er lezers uit het Noorden die hier meer over weten en
ook iets hebben gehoord?
Ik weet niet of andere mensen in het noorden of in andere delen
van Nederland dit vannacht ook hebben gehoord.
Of misschien hebben ze zelf wel iets gezien.
Rond een uur of 20.00 begon het.
Buiten heel veel lawaai eerst denk je er zal wel iemand buiten bezig zijn .
Maar het is de hele nacht door gegaan.
Een heel zwaar geluid alsof er steeds een vliegtuig op 10 meter boven het huis vloog.
Zwaar rommelen maar het was geen onweer.
Het kwam uit het niets niet langzaam aanzwellen maar in een keer een zwaar geluid.
Dat langzaam in de verte verdween.
En dat 8 uur lang ongeveer ieder uur vermoed ik.
Ik heb niet steeds op de klok gekeken.
En vanaf een uur of 2.30 denk ik het veel besproken geluid van trompetten.
Dat kwam tussen de zware geluiden door.
Ik heb wel door het raam gekeken maar er was niets te zien.
Al met al een erg vreemde nacht.
Ik zal vanavond de camera maar klaar leggen zodat als het weer gebeurd ik geluidsopnames kan maken.
Het zware geluid klonk een beetjes als dit alleen dan nog zwaarder
En het geluid van de trompetten is inmiddels wel bekend maar zet hieronder Video
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ge1_L4GVJgc bron
http://www.earthwatcher.nl/nieuws/wereld/binnenland/3708-vreemde-nacht-in-het-noorden-van-het-land.html

Grote vulkaanuitbarsting dreigt op Hawaii ! Flinke uitbarsting van de Kilauea vulkaan
Geüpload door 0nweer0nline op 7 mrt 2011
Amerikaanse geologen houden nauwlettend een van de meest
actieve vulkanen ter wereld in de gaten. De meest actieve vulkaan
is gelegen in Hawaïi. Na het instorten van de krater spuwt het lava
momenteel 24 meter de lucht in....
HONOLULU - Paniek dreigt op het grote eiland van Hawaii, de
vulkaan Kilauea staat op het punt uit te barsten.
Wetenschappelijke waarnemers waarschuwen dat het wel eens
een grote uitbarsting kan worden.
Gisteren zag men op sommige plekken in en rond de vulkaan de
lava al tot 20 meter omhoog spuiten, wat enkele spectaculaire
beelden opleverde. Ook namen de seismografen verhoogde
bevingen waar onder de aardkorst.
Inmiddels zijn medewerkers van de nationale parken (waar de vulkanen toe behoren) in hoogste staat van
paraatheid gebracht. Toeristen en natuurliefhebbers wordt met klem verzocht op veilige afstand van de
vulkaan en de lavavelden te blijven. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers of gewonden gevallen bij de
uitbarstingen.
Zie ook:
3_5_2012 -- Plumes erupt from New Madrid Seismic Zone -ENTIRE SOUTH and MIDWEST
3/5/2012 -- ENTIRE SOUTH and MIDWEST ! Steaming Plume event = be alert and aware
3/6/2012 -- Straight shot of quarter USA under plumes NO ANALYSIS NO COMMENTARY
HIGH STRANGENESS: Mysterious Plume Blankets Kewalo Basin, Hawaii - Mass Fish Die-Off Results?!
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Onze mensen op de maan: de waarheid achter onze bemande missie onthuld
Een commentaar door Sheldan Nidle (vertaald: Harmen Schouwerwou)
Introductie
Al talrijke eeuwen droomden onze voorouders om naar de maan te reizen en weer terug. Pas in de laatste
eeuw werd een tamelijk onmogelijk lijkende reis uitvoerbaar. De belangstelling nam toe in de zestiger jaren
met de ‘ruimterace’ tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Vanuit die competitie ontstond
uiteindelijk het Apollo Maan Programma. Apollo zond een bemanning van 9 astronauten op missie om óf
rond de maan te cirkelen óf op de maan te landen. Toch blijven er nog veel vragen hangen rond deze
missies, zoals: landde Apollo werkelijk op de maan? Wat kwamen de astronauten werkelijk tegen op hun
reis naar de maan? Wat beleefden ze op de maan? Laat onze deze belangrijke vragen nog eens nagaan om
te zien wat er werkelijk gebeurde.
De waarheid over de maan
In strijd met het populaire geloof, is onze maan in feite geen natuurlijke satelliet, maar een kunstmatige, die
de natuurlijke satellieten van Moeder Aarde verving tijdens de tragische vernietiging van Lemurië en later
Atlantis in het verre verleden. De onbemande maanlanders die in de eerste helft van de zestiger jaren op de
maan landden, deden proeven om te bewijzen dat de maan ‘rinkelde als een telefoon’, een ongebruikelijk
verschijnsel dat het gevolg was van een schil van een titaniumlegering waarmee de maankorst was bedekt.
Bovendien is de atmosfeer van de maan heel gering, met een specifieke zwaartekracht die veel hoger is dan
de algemeen aanvaarde wetenschappelijke opvatting op de Aarde. Ook bestaat er tussen de Aarde en de
maan een multigelaagde stralingsgordel onder de naam Allen Gordel, die elke reis naar de maan potentieel
gevaarlijk maakt.
Het bizarre begin van Apollo
In het grootste deel van de zestiger jaren werkte Apollo onder de loden last van een mandaat van de
president om de US-astronauten vóór het einde van dat decennium op de maan te laten landen. Als gevolg
hiervan werden de ware machten achter de ‘ruimtestrijd’ onder druk gezet om zich op de meest vreemde
manieren te gedragen, waardoor er grote vraagtekens geplaatst konden worden over het Apollo-programma.
Voor zijn wetenschappelijke critici lijkt het Apollo-project óf een enorme misleiding óf een massale
geheimhouding te zijn. In feite vonden beide plaats. Apollo was omgeven door een enorme UFO ‘cover-up’,
en ook belast met een ruimtebureau dat sterk bepaald werd door de exotische technologie, welke het gevolg
was van de geheimhouding. Mondiale duistere operaties, die gecreëerd waren door de regerende intriganten
van deze wereld om mee te doen met de ‘aanwezigheid van de buitenaardsen’ en hun exotische
technologie, hielden de ruimterace nauwkeurig in de gaten. Besef dat de periode 1950 t/m 1970 te maken
had met de vele bizarre gevolgen van de ‘koude oorlog’, en Apollo bewees geen uitzondering op de regel te
zijn. Op de Maan bevonden zich verschillende bases van de buitenaardsen en op advies van onze militaire
leiders en planners was aan de Maan de hoogste prioriteit gegeven..
Was Apollo een grote misleiding, een cover-up, of was het echt?
De Maan was een toekomstige basis, die al in het geheim bezet was door verschillende groepen
buitenaardsen en hun uitgenodigde gasten: mondiale manipulators van duistere operaties (black ops). Vele
leiders in mondiale duistere operaties zagen Apollo als een manier om belangrijk voordelen te verkrijgen
voor hun aardse meesters met deze vreemde ‘buitenaardsen’. Maar zij eisten nog een keurig, waterdicht,
pakkend verhaaltje om een plotselinge publieke onrust te voorkomen over het geheimhouden van het
bestaan van deze ET’s.
Naar het publiek toe waren deze mannen die met het juiste materiaal in de publiciteit kwamen, de helden
van de Apollo missie, die moedig door de ruimte reizen in een normale, volgens de raketwetenschap
ontwikkelde uitrusting. In feite waren de astronauten slechts marionetten, die zich tot geheimhouding hadden
verplicht door een eed aan de regering. Niets was, zoals het leek te zijn. Een ingewikkeld verhaal met
sinistere doeleinden was in gang gezet. Apollo moest naar de Maan, maar niet om te ontdekken wat zich
daar bevond. In werkelijkheid moest het Apollo project gebruikt worden als een troef in de onderhandelingen
met de mondiale ‘zeer geheime buitenaardse’ operaties van de duistere sterrenstaten.
Beginnend in de late 1950er jaren, hadden diezelfde groep duistere buitenaardsen verschillende speciaal
geselecteerde militaire en burgerwetenschappers naar hun ondergrondse maanbases gebracht. Mondiale
duistere operaties hadden hun op ET-gebaseerde technologie nodig door óf de gecrashte UFO’s te redden,
óf door het terugontwikkelen van de schepen die de ET’s hen gegeven hadden. Toch voelden de mondiale
duistere manipulators dat zij een essentieel gereedschap misten. Zij dienden extra wegen te vinden om
meer geavanceerde ET technologie te verkrijgen en een grotere vrijheid voor hun speciale operaties op de
buitenaardse maanbases. De mondiale duistere manipulators hadden een strategie nodig. Zij vonden Apollo
uit.
Apollo’s rookgordijn
Het Apollo project diende zeer speciale apparatuur te ontwikkelen om zijn ‘deadline’ aan het eind van het
decennium te halen. Voor het publiek moest deze apparatuur ten alle tijden normaal lijken. De mondiale
gemeenschap moest volstrekt overtuigd zijn dat we naar de Maan gingen, terwijl we alleen maar
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geavanceerde raketten en andere daarbij passende technologie gebruikten. Vervolgens moesten de
geheime voortstuwing en de geavanceerde ET technologie gemakkelijk te verbergen zijn. Bovendien moest
de Maan exact lijken op de vroegere beschrijving van de wetenschappers. Om dit te laten gebeuren werd
het Apollo project vanaf het begin opgesplitst in drie delen, zoals Caesars Gallië. Allereerst vestigden de
mondiale duistere manipulators een speciaal gebouwde televisiestudio op een geheime aardse locatie. Als
tweede werden de Apollo astronauten met opzet slecht gefocuste of ‘korrelige’ videocamera’s meegegeven
voor gebruik op de maan. Als derde gaf het Apollo project later een aantal gemanipuleerde en/of speciaal
vervaardigde foto’s vrij, teneinde Apollo echt genoeg te laten lijken en om niet het bestaan van de ET’s en
hun buitenissige technologie te onthullen. Geselecteerde optische wetenschappers en technici, die ‘geleend’
waren van andere mondiale duistere geheime projecten, hadden deze gefabriceerd.
(Filmbeelden toegevoegd van de Maan tijdens diverse maanvluchten – zie video)
Vanaf het begin verlangde het Apollo project ongebruikelijke hoge interne geheimhoudingsniveaus en
speciaal gerichte publiciteit. Om te slagen moesten de mondiale duistere manipulators opnieuw hun echte
meesters consulteren: de diverse groep van geheime intriganten die al heel lang invloed hadden in het
controleren van het belangrijkste geldverkeer en zijn verschillende regeringen op Aarde. De massamedia
moest verhinderd worden om op de ‘juiste plekken’ te speuren, waardoor deze kostbare cover-up vernield
zou worden. De essentiële bestuurlijke departementen en hun verbonden bureaus die in het Apollo project
betrokken waren, moesten tegengehouden worden om deel te nemen aan plotselinge ‘onafhankelijke
onderzoekingen’. Een vooraf gefabriceerd ‘eenheidsfront’, zoals deze, diende de massale cover-up met
succes uit te voeren. Dus te allen tijde diende Apollo een uiterlijke schijn op te voeren dat dit geen militaire
operatie was. In overeenstemming met deze fictie, was Apollo slechts een wetenschappelijke expeditie op
speurtocht naar onze meest naaste buur, de Maan. Apollo was daarentegen in feite een missie van een
mondiale duistere kliek om de duistere ET’s onze geheime troefkaart te laten zien, waardoor ze de
broodnodige concessies van hen zouden kunnen krijgen.
Om Apollo de Maan te laten bereiken, gebruikten de mondiale duistere manipulators sommige van zijn
terugontwikkelde ET technologie, die duidelijk ontworpen was om Apollo te assisteren bij een succesvolle
landing op de Maan en een veilige terugkeer naar de Aarde. Deze uitrusting was ook in staat de bemanning
van drie mannen te beschermen tegen de gevaarlijke straling die ze zouden tegenkomen in de Aarde-Maan
ruimte. De mondiale duistere kliek geloofde sterk dat zowel de goede als de slechte ET’s nauwkeurig de vele
reizen van Apollo naar de Maan zouden volgen. Daarom ontwikkelden ze een specifieke code om
belangrijke feiten naar de ‘grondcontrole’ te communiceren. Maar deze code had een tweede, meer sinistere
bedoeling: om het publiek onwetend te houden van wat er werkelijk op de Apollo gebeurde. Bijvoorbeeld, op
één vlucht werden UFO’s geïdentificeerd als ‘Santa Claus’ en, tijdens een trip rond de Maan met Kerstmis
verklaarde een astronaut: “Er bestaat werkelijk een Santa Claus”. Volgens de code bedoelde hij dat vele
verkenningsschepen (of UFO’s) Apollo begeleiden. Veel andere ‘trucs’ werden toegepast om deze perfecte
cover-up uit te voeren.
Een reis naar de Maan
Elke bemande Apollo missie naar de Maan werd uitgevoerd als een uit drie onderdelen bestaand project.
Ten eerste, de feitelijke Apollo bemanning en hun directe uitrusting. Ten tweede, een voortdurende serie
geheim televisiestudiowerk, dat nodig was om het beeld van een voorspelde duistere en luchtledige Maan
naar het publiek over te dragen. Ten slotte, de foto’s die tijdens de vlucht gemaakt werden, moesten
‘bewerkt’ worden alvorens ze als maanfoto’s publiek gemaakt konden worden. Zoals eerder vermeld, deze
foto’s werden uiterst nauwkeurig geproduceerd om de Apollo cover-up gaande te houden. Een aantal
mondiale duistere operatie ‘producers’ en hun grote staf medewerkers manipuleerden al deze elementen tot
één geheel. Deze producers hadden een directe toegang tot de Apollo missie en tot zijn belangrijkste
grondstations, met inbegrip van de Apollo missie controlecentrum in Texas en Florida. Elk aspect werd
gevolg volgens een voorbereid handboek. De tot mislukking gedoemde Apollo 13 missie was de enige
uitzondering. Echter, de moeilijkheden van Apollo 13 waren niet het gevolg van een exploderende
brandstofcel, maar van het vervoeren van een geheime lading naar de Maan, die bestond uit een kleine
plutoniumbom.
Deze missie werd gestopt door een snelle, goed geplaatste stoot van een deeltjesstraalwapen, dat zich aan
boord bevond van een volgend UFO ruimteschip. De echte geheime agenda van de mondiale duistere kliek
was duidelijk ontdekt en voorkomen. Mondiale duistere manipulators waren van plan dergelijke ‘apparatuur’
naar de Maan te zenden om ze te gebruiken om extra concessies los te krijgen van hun duistere
buitenaardse bondgenoten. De mondiale duistere kliek gebruikte dergelijke incidenten ook om één cruciaal
punt aan hun duistere bondgenoten duidelijk te maken. Los van het feit wat er in de ruimte gebeurde, de
duistere kliek was altijd in staat deze incidenten even gemakkelijk geheim te houden als hun al decennia
lang durend complot met betrekking tot de duistere sterrenstaten. Apollo 13 werd hoffelijk naar huis
geholpen door verschillende vriendelijke UFO’s in de nabijheid. Met behulp van trekstralen en andere
levensondersteunende technologie, stelden de UFO schepen Apollo in staat eerst rond de Maan te cirkelen,
om vervolgens met succes op de Aarde te landen.

Nieuwsbrief 148 – 17 maart 2012 – pag. 53

Apollo: zijn lessen.
Deze plotselinge ontdekking veroorzaakte de verwachte ontbinding van de bemande Apollo Maan
Programma. Al heel snel verboden, zowel de strijdmacht van de Galactische Licht Federatie met bases op
de Maan en op Mars, als die van de duistere sterrenstaten, verdere bemande missies die geprogrammeerd
werden, met uitzondering van de reeds goedgekeurde Apollo 17 missie.
De eenvoudige waarheid was dat Apollo niet echt de bedoeling had om mensen naar de Maan te brengen.
Achter de Hollywoodachtige productie en een enorme cover-up lag het feit, dat de Apollo missie een poging
was tot maansabotage en oplichting. Apollo’s snelle dood bracht een eind aan de eerste hoofdstukken van
de met zeer veel publiciteit omgeven bemande ruimtevluchtprogramma’s in Amerika. Het maakte echter
geen eind aan de technische terugontwikkelingsprogramma’s van de mondiale duistere kliek, of aan zijn
werkelijke plannen van ‘star wars’. De waarheid bevindt zich daar buiten. Echter, zoals het gezegd luidt: dat
is een ander verhaal.
http://www.unitynet.nl/archief/onze_mensen_op_de_maan.htm

Verbod op huismiddeltjes in land-en tuinbouw, met dank aan de EU
Posted on 03/03/2012 by Genade.info
De regel en bemoeizucht van het vooral door grootverdieners en -graaiers
verheerlijkte “Europa” begint nu toch wel heel walgelijk-ziek-gestoorde
vormen aan te nemen. Nee, ik heb het niet eens over de eurocrisis. Dankzij
een EU-verordening zijn huismiddeltjes bijvoorbeeld tegen ongedierte illegaal
geworden, de boer/tuinder is voortaan bij wet aangewezen op de legale
kolerezooi die de chemiereuzen over ons uitbraken….Toch fijn hé, die EU….! Het wachten is op de inspectie
die deze volslagen idiotie gaat handhaven….Ik weet het wel, dit is mijn wereld niet. Maar mijn bloed gaat
toch koken van dit soort nieuws.
Voor u gelezen in het ND van vandaag
Bier mag niet meer worden gebruikt tegen slakken
DEN HAAG – Eeuwenlang mochten boeren met een zeepsopje planten bespuiten om ze te beschermen
tegen insecten. Nu wordt dat verboden. ‘Veilige stoffen zijn nu ineens potentieel gevaarlijk.’
Het was een merkwaardige opsomming van huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, die op 1 februari dit jaar in de
Staatscourant stond. ‘Spiritus of zeep bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten’, stond
er. Maar ook bier voor het bestrijden van slakken, zeewier- en algenextracten om planten te laten groeien en
citronella-olie tegen insecten.
Jarenlang werden deze oude huismiddeltjes zo onschadelijk geacht, dat ze niet bij wet gereguleerd hoefden
te worden. Zo’n veertig van dit soort gewasbeschermingsmiddelen en biociden vielen onder de ‘Regeling
Uitzondering Bestrijdingsmiddelen’. Per 1 juli mogen ze in de professionele land- en tuinbouw echter niet
meer worden gebruikt, tenzij kan worden aangetoond wat nu precies de werkzame stof is. En dat is schier
onmogelijk.
‘Natuurlijke producten kunnen vele honderden stoffen bevatten en stoffen kunnen elkaar versterken of
tegenwerken’, zegt plantkundige dr. ir. Nico Stutterheim, directeur van AgroBio Products, dat natuurlijke
mest- en beschermingsmiddelen produceert. ‘Wie kan vertellen wat de antiseptische kracht is van honing,
bijvoorbeeld? Welke eiwitten in melk zijn precies verantwoordelijk voor het tegengaan van virussen?’
EU-verordening
De afschaffing van de uitzonderingsregeling is het gevolg van een EU-verordening, die voorschrijft dat de
werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel moet zijn opgenomen in de officiële lijst van in de EU
goedgekeurde stoffen. ‘Daar hangen ze de hele registratieprocedure aan op’, zegt Stutterheim. ‘Maar als
men natuurlijke stoffen op dezelfde manier wil beoordelen als synthetische producten, dan is het traject
eindeloos en in veel gevallen uitzichtloos.’
‘De onzin is dat de overheid deze middeltjes eerder als veilig heeft bestempeld en dat ze nu als potentieel
gevaarlijk worden behandeld. De onzinnigste consequentie is dat je aan de ene kant probeert om de uitstoot
van chemische producten vanuit de land- en tuinbouw te beheersen en aan de andere kant met dit soort
besluiten het gebruik van chemie sterk gaat bevorderen. Welke kant willen wij nu op als maatschappij?
Volgens de letter van de wet zal straks het bier als middel tegen slakken verboden zijn. Een doosje
slakkengif uit het tuincentrum mag wel. Gelukkig maar dat inspectiedienst AID niet bij u in de achtertuin
staat.’ Nog even en de moes en kruidentuin wordt ook verboden…..
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CNN betrapt op het verspreiden van nepnieuws
Woensdag, 07 maart 2012
Het Amerikaanse televisienetwerk CNN is op heterdaad betrapt bij
het verspreiden van nepnieuws over Syrië en aanverwante
onderwerpen. Het nieuws is in scène gezet, in een Hollywood-jasje
gestoken om het volk te misleiden.
De Syrische activist Danny, die elke week onder de aandacht wordt
gebracht door de reguliere media, blijkt gebeurtenissen met zijn
cameraploeg te ensceneren.
Gelekte beelden laten zien dat CNN verzonnen nieuws verspreidt
om de wereld te laten geloven in de oorlogspropaganda. Het interview met CNN-presentator Anderson
Cooper, anno 2008 het gezicht van het televisienetwerk, blijkt van begin tot eind bedacht te zijn. Zo is op
commando wapengekletter te horen en vertelt de camerman Danny wat hij moet zeggen. Danny verscheen
in vele televisieshows, echter lijkt zijn verslaggeving over Syrië met de dag te veranderen.
Het is niet voor het eerst dat CNN wordt betrapt op het verzinnen van nieuws. Toen CNN-correspondent
Charles Jaco in 1990 verslag deed van de Golfoorlog werd duidelijk dat hij zich op een filmset bevond. Het
beeldmateriaal werd gelekt door medewerkers van CNN.
Wellicht het meest overtuigende bewijs dat de reguliere media de rol vertolken van Hollywood-theater werd
geleverd tijdens de aanslagen van 11 september. De BBC deed ‘live’ verslag van het instorten van WTC7
(het gebouw van de gebroeders Salomon) terwijl het tijdens de uitzending op de achtergrond nog duidelijk
overeind stond. Zo’n 18 minuten later stortte het gebouw daadwerkelijk in.
Het nieuwsbericht werd opgesteld door Rothschild-persbureau Reuters, maar kennelijk te vroeg naar de
BBC verstuurd. Een klein uur later werd het bericht ook naar alle andere reguliere media gezonden.
Hill & Knowlton
Een belangrijk argument in het winnen van de Amerikaanse publieke en politieke opinie voor militair ingrijpen
ten tijde van de Golfoorlog was een getuigenis die een vrouw deed voor een groep Amerikaanse
congresleden. De vrouw vertelde verpleegster te zijn geweest in het stadsziekenhuis van Koeweit en
beschreef huilend hoe Iraakse troepen baby’s uit de couveuses haalden.
Achteraf bleek de jongedame de dochter te zijn van een Koeweitse ambassadeur. PR-bedrijf Hill & Knowlton
was ingeschakeld om de publieke opinie te manipuleren door deze leugen voor $10 miljoen in scène te
zetten. Virtuele werkelijkheid.
http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2282:cnn-betrapt-op-het-verspreiden-vannepnieuws&catid=28:propaganda&Itemid=41

Bizar: Griekse eenjarige rente stijgt naar 1000%
Door Biflatie.nl. Posted in Eurocrisis
Even een update over Griekenland, want aan de Griekse
crisis lijkt maar geen einde te komen. Middels twee
bailouts is er nu 240 miljard euro in Griekenland
gepompt, maar ondanks het tweede noodpakket zitten de
Grieken nog steeds in een zeer moeilijke situatie.
Ondanks dat het IIF (Institute of International Finance)
heeft laten weten dat 12 grote banken meedoen met de
Griekse 'bond swap' en 'vrijwillig' fors gaan afschrijven op
de Griekse schulden is het vertouwen nog steeds ver te
zoeken. Er wordt reeds gespeculeerd over een derde bailout (lees dit artikel op de website van The
Telegraph: Greece bubbles towards a third bailout and boiling point) en om nog maar even een bizar beeld
te schetsen: vanaf heden moet Griekenland meer dan 1000% rente betalen op de één jarige
staatsobligaties.
Een rente van meer dan 1000%, dat is een mijlpaal. Ook de rentes van de twee-jarige, de vijf-jarige en de
tien-jarige Griekse staatsobligaties zijn inmiddels naar nieuwe recordniveaus gestegen. Evangelos
Venizelos, de Griekse minister van Financiën sprak maandag dreigende taal: 'Whoever thinks that they will
hold out and be paid in full, is mistaken', aldus de Griekse financiële vetklep. En anders treed gewoon de
CAC (Collective Action Clause) in werking. Griekenland is al lang failliet, maar niemand wil het hardop
zeggen.
http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/23093-bizar-griekse-1-jarige-rente-stijgt-naar-1000
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De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 8)
De Ghanese kardinaal Peter Turkson, een kansrijke kandidaat om
de huidige paus op te volgen, pleitte vorig jaar voor de oprichting
van een één-wereldregering.
Uit het zicht van het grote publiek borrelt er een groot conflict in
het Vaticaan over wie de volgende paus zal worden, in de
eeuwenoude profetie van St. Malachy zo illuster 'Petrus Romanus'
genoemd, omdat hij de laatste in zijn soort zal zijn en de
vernietiging van de katholieke kerk in de Grote Verdrukking zal
inluiden. Door de eeuwen heen hebben een groot aantal bekende
kerkvaders en (katholieke) zieners deze tijd van het einde
geprofeteerd - een tijd die nu op het punt staat aan te breken. Het
recente bericht dat er een complot zou zijn om paus Benedictus nog dit jaar te vermoorden laat zien dat de
achter de schermen woedende machtsstrijd om de troon van de paus zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt.
Kort na zijn aantreden als paus Benedictus XVI in april 2005 benoemde Joseph Ratzinger kardinaal Tarcisio
Bertone als zijn nieuwe staatssecretaris en in 2007 als zijn Camerlengo, de 'kanselier' die de functie van
interim paus bekleedt als de pauselijke zetel tijdelijk niet bezet wordt. Ook uit de benoeming van
aartsbisschop Giovanni Angelo Becciu tot Plaatsvervanger voor Algemene Zaken -de machtigste positie in
de Roomse Curia, de administratieve regering van het Vaticaan- blijkt dat Benedictus kardinaal Bertone als
zijn toekomstige opvolger zag. Becciu werd door commentatoren namelijk als onervaren en daardoor zwak
gezien, waardoor hij geen bedreiging zou vormen voor de pauselijke aspiraties van Bertone.
Toen de paus op 6 januari 2012 tweeëntwintig nieuwe, voornamelijk Europese kardinalen benoemde,
waarvan een groot deel Italianen, leek hij daarmee de toekomstige verkiezing van Tarcisio Bertone tot een
vrijwel uitgemaakte zaak te maken. De meeste Vaticaan experts constateerden dat in de keuze van de
kardinalen de hand van Bertone duidelijke zichtbaar was.
Wereldregering met een zwarte paus?
Dat bleek ook uit de wijze waarop Bertone een mogelijke mededinger naar de pauselijke troon onder zijn
controle probeerde te krijgen. In oktober publiceerde de Ghanese kardinaal Peter Turkson (Petrus
Romanus?), het hoofd van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, een document waarin werd
opgeroepen tot de vorming van een nieuwe Wereld Autoriteit binnen de VN en een Centrale Wereld Bank,
waar de landen van de wereld stapsgewijs hun macht aan zouden moeten afstaan. Het document werd
besproken op de G20 bijeenkomst in Cannes en werd zelfs becommentarieerd door president Obama en de
Franse president Sarkozy.
Al vóór Benedictus' benoeming in 2005 werd de zwarte kardinaal Turkson als kanshebber voor de pauselijke
stoel gezien. Zijn benoeming tot hoofd van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede deden
commentatoren speculeren dat de kans dat er voor het eerst in 1500 jaar een zwarte paus zou komen fors
was toegenomen. Vooral de verkiezing van de eerste zwarte president van Amerika, Barack Obama, zou de
weg vrijmaken voor een zwarte paus. Met 63 jaar nog relatief 'jong' werd Turkson al snel tot een kansrijke
kandidaat bestempeld. Anderen zien ook de in deel 6 besproken Nigeriaanse kardinaal Francis Arinze als
een belangrijke mededinger. Volgens de gezaghebbende Amerikaanse zwarte aartsbisschop Daniel Gregory
zou paus Benedictus zelf gesuggereerd hebben dat de verkiezing van een zwarte paus een 'geweldig
signaal aan de wereld' zou zijn dat de Kerk daadwerkelijk een universele kerk is.
Bertone vs. Turkson
Een week na het verschijnen van het geruchtmakende document, waarin kardinaal Turkson het huidige
wereldsysteem sterk bekritiseerde en opriep tot een nieuwe vorm van gecentraliseerd wereldsocialisme, riep
kardinaal Tarcisio Bertone een spoedvergadering in het Vaticaan bijeen. Tijdens deze bijeenkomst veegde
hij de vloer aan met Turksons document en gaf hij het bevel dat vanaf die dag iedere officiële Vaticaanse
publicatie eerst door hem goedgekeurd zou moeten worden. Vaticaan experts constateerden dat Bertone
hiermee ten koste van mededinger Turkson zijn macht in het Vaticaan verstevigde. Volgens de katholieke
jood Aron Ben Gilad was er echter meer aan de hand. 'Het lijkt erop dat duistere machten in het Vaticaan de
controle over de Katholieke Kerk aan het overnemen zijn,' schreef hij, daarmee verwijzend naar de geheime
Illuminati-Vrijmetselaars sekte die tot in de hoogste kringen van de Roomse Kerk wist door te dringen. Is
kardinaal Tarcisio Bertone hun belangrijkste pion? De Italiaanse Vaticaan journalist Andrea Tornielli denkt
van wel, vooral omdat Bertone volgens hem een groot aantal hem vriendelijk gezinde bisschoppen op
belangrijke -onder andere financiële- posities in het Vaticaan heeft benoemd. (1)
Scheuren in Bertones bolwerk
Toch lijken er scheuren te zijn gekomen in het machtsbolwerk dat Bertone voor zichzelf heeft opgebouwd,
niet in de laatste plaats door de deels op de Italiaanse tv uitgezonden onthullingen dat het Vaticaan wordt
geplaagd door machtsmisbruik, vriendjespolitiek, fraude en corruptie. De meeste Vaticaan analisten zijn het
erover eens dat er een interne machtsstrijd woedt tussen aan de ene kant kardinaal Bertone en aan de
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andere kant zijn aloude invloedrijke tegenstander kardinaal Angelo Sodano, degene die er in 2000 voor
zorgde dat het Derde Geheim van Fatima onvolledig en verdraaid aan het publiek werd bekendgemaakt.
Baldisseri en de kroningsceremonie van Lucifer
Dat ook paus Benedictus mogelijk niet meer zo happig is dat Bertone zijn opvolger wordt blijkt wellicht uit zijn
haastige benoeming van de Italiaanse aartsbisschop Lorenzo Baldisseri als de nieuwe secretaris van de
Congregatie van Bisschoppen. Baldisseri werd in 1963 ingewijd door kardinaal Sodano, op precies dezelfde
dag (29 juni) dat er volgens Malachi Martin een parallelle occulte ceremonie plaatsvond in de Rooms
Katholieke Citadel in Rome en in een belangrijk Vrijmetselaars gebouw in de VS, waarin Lucifer (Satan) tot
de ware 'Prins van Rome' werd gekroond en een immateriële geest in een zekere priester zou zijn gevaren de priester die in de toekomst de rol van 'Petrus Romanus' op zich zou nemen.
Baldisseri wordt echter (nog) niet als serieuze pauselijke kandidaat gezien, dus zijn rol is of slechts toeval, of
hij vormt enkel één onderdeel van het grote complot dat mogelijk in verband staat met de pauselijke
verkiezingen in 1958 en 1963, toen de gedoodverfde nieuwe paus, kardinaal Giuseppe Siri uit Genua, tot
tweemaal toe zijn verkiezing als paus weigerde. Twintig jaar later onthulde Siri dat hij 'gebonden was aan
een geheim, maar dikke boeken over deze conclaven' zou kunnen schrijven. 'Hier hebben zich zeer ernstige
zaken afgespeeld waarover ik niets kan zeggen.'
De 'Opperste Architect': Satan
Malachi Martin deed dat later wel en moest dat uiteindelijk met de dood bekopen. Martin zou ooggetuige zijn
geweest van het conclaaf in 1963 en schreef in zijn boek 'De Sleutels van Zijn Bloed' dat kardinaal Siri 'opzij
gezet' was door de bemoeienis van een 'afgezant van een internationale organisatie', de Vrijmetselaars.
In zijn boek 'De Siri Thesis' legt William G. von Peters uit dat de meeste katholieken niet kunnen bevatten
dat een dergelijke grote misdaad zo goed en zo lang voor de wereld verborgen kon worden gehouden. Paus
Pius IX erkende echter al 130 jaar eerder dat de geheime genootschappen met hun 'valse principes' en het
'promoten van het kwaad' immense invloed hadden gekregen, iets dat hem deed concluderen dat niemand
anders dan Satan zelf als de 'Opperste Architect' (de 'god' van de Vrijmetselarij) hier achter moest zitten en
hun leider was.
'Geen herder, maar een vernietiger'
Verder bewijs van dit Vrijmetselaars complot het Vaticaan over te nemen zou het Tweede Vaticaanse
Concilie zijn geweest, dat door de wél 'gekozen' pauzen in 1958 en 1963 werd geïmplementeerd en volgens
velen de Kerk een 'ketterse' koers op stuurde door onder andere toenadering en zelfs vermenging te zoeken
met andere religies, waaronder het hindoeïsme, bepaalde New Age denkbeelden en de islam.
Een lange lijst kerkvaders en katholieke zieners kan worden geciteerd waaruit blijkt dat deze gebeurtenissen
al eeuwen geleden werden voorzegd en werden gezien als het begin van de 'tijd van het einde', die zou
uitmonden in de komst van de laatste paus, Petrus Romanus. Eén van de bekendste was Franciscus van
Assisi, die kort voor zijn dood profeteerde dat tijdens de (Grote) Verdrukking een paus zal worden
aangesteld die talloze gelovigen zal weten te misleiden en naar hun dood zal voeren. 'In die dagen zal Jezus
Christus hen geen echte herder sturen, maar een vernietiger.'
Moordcomplot tegen Benedictus
Dit jaar begint de 'gouden verjaardag' van het Tweede Vaticaanse Concilie, in de ogen van de Illuminati een
perfecte tijd om Petrus Romanus op de troon van het Vaticaan te zetten. Gebeurt dat wellicht nadat paus
Benedictus zal zijn vermoord? De Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano -befaamd vanwege zijn 'breaking
news'- publiceerde op 10 februari 2012 delen van een geheime brief van Kardinaal Paolo Romeo van Sicilië
waarin hij het Vaticaan op de hoogte stelde van een complot om dit jaar de huidige paus te vermoorden.
In het centrum van dit complot lijkt niemand minder dan kardinaal Tarcisio Bertone te staan, wiens
machtswellust paus Benedictus zou zijn gaan haten. Ook een andere, betrekkelijke nieuwe kandidaat voor
de pauselijke troon, kardinaal Angelo Scola -de aartsbisschop van Milaan- zou hierbij betrokken zijn. Naast
Francis Arinze, Tarcisio Bertone, Peter Turkson en Angelo Scola worden inmiddels ook de kardinalen
Gianfranco Ravasi, Leonardo Sandri, Ennio Antonelli, Jean-Louis Tauran (bekend vanwege zijn virulente
anti-joodse en anti-Israël houding en zijn streven een alliantie aan te gaan met de islam), Christoph
Schönborn, Marc Quellet en de populaire -maar vanwege het feit dat hij een Amerikaan is weinig kansrijkeTimothy Dolan, de aartsbisschop van New York, genoemd.
Nostradamus en 2012
Met de komst van Petrus Romanus mogelijk zeer nabij zullen sommigen wellicht de profetieën van de 16e
eeuwse ziener Nostradamus in herinnering roepen. Nostradamus voorspelde in Kwatrijn 6:25 dat er in de
verre toekomst tijdens een duistere periode met grote oorlogen een jonge zwarte paus zou komen die met
behulp van samenzweerders de controle over de Katholieke Kerk zou overnemen. 'Zag' Nostradamus soms
de in Vaticaan termen jong zijnde zwarte kardinaal Peter Turkson (Petrus Romanus?), die vorig jaar openlijk
pleitte voor de oprichting van een één-wereldregering waarin Rome ongetwijfeld een leidinggevende rol zal
opeisen? Los van Nostradamus en een groot aantal andere -katholieke en andersgezinde- zieners beseffen
de meeste mensen niet dat ook de aloude occulte genootschappen al eeuwen toewerken naar de komst van
de Antichrist en de Valse Profeet (Petrus Romanus), en wel in een specifiek jaar: . 2012. Wordt Vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update (deel 11), (2) Raiders News Update (deel 12)
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De scharlaken Parade van de ‘Mardi-Gras’ in Sydney
(tevens Engelse vertaling!)
Sydney ondervindt een stortvloed van regen, het werd over hen
uitgestort. Regen temperde de geest van de 2012 homo- en
lesbische Mardi Gras parade in Sydney niet, en duizenden
kwamen langs om te feesten en gelijkheid te ondersteunen.
Kylie Minogue, als de hogepriesteres van de Parade
Sydney, en de rest van de staat New-South-Wales, zijn onder
massale overstromingen, Beter alert te zijn waar je het land toe
openstelt.
Opdat gij uw schande draagt en u beschaamd voelt over alles wat
gij gedaan hebt, waardoor gij haar troost hebt verschaft (Sydney).
Ezechiël 16:54
Hun partijdigheid getuigt tegen hen en ze pronken met hun zonde
als Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil
(rampen)! Jesaja 3:9
Judea was verwoest, en hun steden verbrand. Dit wekte hen op
om offers te brengen en offers te brengen…, alsof ze God konden
omkopen om de straf weg te nemen, en hen verder te laten gaan in hun zonde. Velen die gemakkelijk deel
zullen hebben aan hun offers, zullen niet worden overgehaald om deel aan hun zonden te hebben. Zij
vertrouwden alleen op de vorm van een dienst, zodat ze een beloning zouden krijgen. De duurste
toewijdingen van slechte mensen, zonder grondige vernieuwing van het hart en het leven, kan niet
toelaatbaar zijn voor God.
Hij heeft het niet alleen niet geaccepteerd, maar hij verafschuwde hen. Dit alles toont aan dat de zonde erg
weerzinwekkend voor God is. Als we onszelf toestaan in het geheim te zondigen, of verboden uitspattingen
te hebben, als we de Verlossing door Christus verwerpen, zullen onze gebeden een gruwel worden.
Slavernij
Hoogtepunten uit de Sydney Mardi-Gras parade 2012
Regen temperde de geest van de 2012 homo- en lesbische MardiGras parade niet.
Want de vrucht van de Geest bestaat in louter goedheid en
gerechtigheid en waarheid. Efeziërs 5:9
De onvruchtbare werken zijn de werken van de duisternis, die
geen "voordeel" voor het lichaam of de ziel opbrengen. Het woord
"onvruchtbaar" wordt hier gebruikt in tegenstelling met de “vrucht
van de Geest”.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis,
maar ontmaskert ze veeleer. Efeziërs 5:11
Onthul ze. De verborgen werken van de duisternis moet worden
blootgelegd, en al haar invloed.
De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hen, ze pronken
met hun zonden als Sodom, en verbergen ze niet. Wee hun!
Zij roepen rampen over zich. Jesaja 3:9
Jezus bestrijdt de duivel
Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de
gerechtigheid. Romeinen 6:20
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Mattheüs 25:46
Er wordt ons verteld, geen deel te hebben aan de onvruchtbare
werken van de duisternis, maar om ze juist bloot te leggen, ze te
bestraffen.
We zijn nooit bedoeld om het occulte te "kerstenen"
(verchristelijken).
Efeziërs 5:8-15
Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, - want
de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here
welgevallig is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt bedreven; maar als dat alles door
het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het:
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'Voortbestaan Israël in groot gevaar als Obama herkozen wordt'
Na zijn herverkiezing gaan Obama's maskers definitief af en zal hij
zijn haat voor de joodse staat de vrije loop kunnen laten.
Zelf ziet hij zich als de grootste pro-Israël president die Amerika
ooit gehad heeft, en velen zijn het met hem eens. Een
eenvoudige, op feiten gebaseerde analyse van de woorden en het
beleid van Barack Obama laat echter precies het tegendeel zien.
Vice redacteur Caroline Glick van de Jerusalem Post schrijft dat
als Obama in november van dit jaar herkozen wordt, hij zijn pure
haat voor de joodse staat niet meer zal hoeven verbergen achter
misleidende glimlachen en loze beloften. Het voortbestaan van
Israël zal dan letterlijk in groot gevaar gekomen.
Tijdens een recente bijeenkomst met Amerikaanse joden dreigde Anthony Blinken, de Nationale Veiligheids
Adviseur van vicepresident Joe Biden, dat als zij het wagen om tijdens Obama's campagne openlijk diens
vijandige behandeling van Israël aan de kaak stellen, zij daar na zijn herverkiezing de gevolgen van zullen
moeten dragen.
Met andere woorden: Ja, Obama is anti-Israël, maar hij heeft de stemmen van de joden dit jaar hard nodig,
dus hou je mond, of anders... Het is dan ook niet moeilijk voor te stellen dat Obama afgelopen zondag en
maandag tijdens zijn gesprekken met Netanyahu mogelijk heeft gedreigd dat als Israël de Iraanse nucleaire
installaties vóór de verkiezingen in november aanvalt, de joodse staat tijdens zijn tweede termijn niet hoeft te
rekenen op reserveonderdelen voor zijn militaire systemen en hij in de VN Veiligheidsraad de Amerikaanse
steun voor Israël zal intrekken.
Strategische positie Israël ondermijnd
Wat Obama wil is dat Israël zijn voortbestaan geheel in zijn handen legt. Op de AIPAC conferentie meed hij
een directe confrontatie met de joodse staat, iets waardoor veel naïeve commentatoren constateerden dat
hij inderdaad voor Israël opkwam. Wat Obama in werkelijkheid deed was echter de strategische positie van
Israël nog verder ondermijnen, waardoor letterlijk het overleven van de joodse staat op het spel zal komen te
staan.
Obama blijft namelijk van Israël eisen dat het -net zoals de afgelopen zes jaar- de komende maanden
sancties en diplomatie de kans geeft om Iran over te halen mee te werken met de internationale
gemeenschap en zijn kernwapenprogramma op te geven. Het probleem is echter dat Israël niet over militaire
middelen beschikt om de ondergrondse nucleaire installaties van Iran te vernietigen. Zelfs de GBU-31
bunkerbuster bommen die Obama aan Israël heeft toegezegd (2) kunnen dat hoogstwaarschijnlijk niet voor
elkaar krijgen, mede omdat de Israëlische luchtmacht niet over stealth bommenwerpers beschikt.
Israël moet daarom mogelijk al binnen enkele weken Iran aanvallen om nog enige kans te maken het
Iraanse kernwapenprogramma forse schade toe te brengen. Over enkele maanden zullen de Iraanse
nucleaire installaties namelijk grotendeels ondergronds zijn gebracht en daardoor immuun zijn voor een
Israëlische aanval. Alleen Amerika heeft dan nog de capaciteiten om deze installaties te vernietigen.
Israël aan genade Obama overgeleverd
Dat betekent dat Israël over enkele maanden geheel aan de genade van Obama zal zijn overgeleverd. Uit
Obama's zogenaamde pro-Israël toespraak blijkt hoe extreem gevaarlijk dit is. Zo 'bewees' de Amerikaanse
president dat hij Israëls beste vriend is door te beweren dat de militaire samenwerking tussen beide landen
nog nooit zo groot is geweest. Dit valt echter door niemand te controleren, omdat de meeste informatie op dit
gebied verborgen wordt gehouden voor het publiek. U en ik kunnen dus onmogelijk bepalen of Obama de
waarheid spreekt.
Een indicatie hoe de zaken er werkelijk voorstaan zijn de regelmatige vijandige verklaringen die hoge
Amerikaanse militaire en defensie officials hebben afgelegd. Voormalig minister van Defensie Robert Gates
noemde Israël een 'ondankbare bondgenoot' en zijn opvolger Leon Panetta eiste dat Israël 'naar de
verdomde onderhandelingstafel' met de Palestijnen terugkeert. Daarnaast hebben stafchef generaal
Dempsey en zijn voorganger Mike Mullen diverse malen Israëls militaire capaciteiten gekleineerd, iets wat de
vele vijanden van de joodse staat op zijn minst zal hebben gerustgesteld.
Moslim Broederschap
Het beleid van Obama is er duidelijk op gericht de militaire kracht van Israël te ondermijnen. Zo deed hij
niets toen Hezbollah met de steun van Iran de facto Libanon overnam. Sterker nog, hij ging gewoon door
met het leveren van geavanceerde wapens aan het Libanese leger, wetende dat veel van deze wapens
rechtstreeks in de handen van de islamitische terroristen terecht zouden komen.
Mogelijk nog duidelijker is Obama's openlijke steun voor de islamistische Moslim Broederschap in Egypte,
die één van Amerika's grootste Arabische bondgenoten, president Hosni Mubarak, van de troon stootte. De
Broederschap bevestigde na de door Obama gewilde machtsovername zijn grote vijandigheid tegenover
Israël. Diverse hoge Broederschapsleden verklaren met de regelmaat van de klok dat het vredesverdrag met
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Israël zal worden herzien of zelfs zal worden geannuleerd, en dat Egypte in de toekomst een nieuwe oorlog
tegen de joodse staat zal voeren.
Obama gedraagt zich als bondgenoot Iran
Dan is er de situatie in Syrië. Wat de strategische overwegingen in Washington ook mogen zijn om wel of
niet in te grijpen, één ding is glashelder: in tegenstelling tot de Libische leider Gadaffi beschikt de Syrische
president Assad over een enorm arsenaal chemische en biologische wapens. Het is op zijn minst
buitengewoon vreemd dat de VS wel Jordanië, Libanon, Irak en Saudi Arabië waarschuwde dat deze
massavernietigingswapens in de handen van islamistische terroristen dreigen te komen, maar niet Israël - en
dat terwijl Assad, de grootste bondgenoot van Iran, dit enorme arsenaal juist aanlegde met het oog op een
toekomstige oorlog met de joodse staat.
Wat Obama in Libië (onrechtmatig) deed, laat hij echter na in Syrië. Zijn houding is er eerder een die je van
een bondgenoot van Iran zou verwachten, niet van een bondgenoot van Israël. Dat blijkt tevens uit de
omstandigheden waaronder Obama de sancties tegen Iran instelde. Hij werd hiertoe gedwongen door het
Amerikaanse Congres en Europa. Obama weigert echter nog steeds een deel van deze sancties uit te
voeren, zoals een blokkade van de Iraanse Centrale Bank. En door het keer op keer opnieuw stellen van
nietszeggende 'rode lijnen' heeft hij Iran enkel aangemoedigd door te gaan met het ontwikkelen van
kernwapens.
Turkse islamist Erdogan grote vriend
Ook Obama's nauwe banden met de antisemitische Turkse premier Erdogan heeft een verwoestende impact
gehad op Israëls strategische positie. Obama heeft de islamist Erdogan zelfs openlijk één van de vijf
buitenlandse leiders genoemd waar hij het beste -zelfs wekelijks- contact mee heeft en die hij het meeste
vertrouwt. De Israëlische premier Netanyahu behoort niet dat tot selectieve rijtje. Erdogan won Obama's
vertrouwen uitgerekend toen hij de strategische alliantie tussen zijn land en Israël verbrak en openlijk
verklaarde de Palestijnse terreurorganisatie Hamas te zullen steunen en alles te zullen doen om de door de
VN legaal verklaarde Gazablokkade te doorbreken.
De Amerikaanse president klopt zich tevens op de borst voor zijn steun aan de ontwikkeling van Israëlische
anti-raketsystemen. Die financiële steun was echter al door George Bush geregeld, iets waar Obama niet
meer onderuit kon komen. Wat hij wel deed was het budget voor het jaar 2012 verminderen. Obama's trots
is al helemaal onterecht als wordt gekeken naar zijn grote druk op Israël om niet te reageren op het opnieuw
toegenomen aantal Palestijnse raketaanvallen op Israëlische dorpen en steden. Israëls anti-Hamas operatie
Cast Lead moest in januari 2009 niet voor niets voortijdig worden afgebroken nadat Obama op het pluche
van het Witte Huis had plaatsgenomen.
Palestijnen aangemoedigd
Obama's eis aan Israël om de bouwactiviteiten in Judea en Samaria te stoppen heeft de Palestijnse leider
Mahmoud Abbas ertoe aangezet de vredesonderhandelingen met Israël stop te zetten. Het feit dat de
Palestijnen in strijd met de Oslo akkoorden de VN Veiligheidsraad éénzijdige erkenning voor een eigen staat
vroegen vloeide dan ook voort uit het feit dat Obama hen door zijn anti-Israël houding liet denken dat hij dit
verzoek zou steunen. Tenslotte had de president de joodse nederzettingen 'illegaal' genoemd en eiste hij
een volledige bouwstop buiten de wapenstilstandsgrens van 1949.
Hetzelfde geldt voor het Palestijnse lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de VN. In september
2010 verklaarde Obama dat er binnen een jaar een Palestijnse staat moest komen. Hierdoor dachten de
Palestijnen dat Obama hun besluit om de onderhandelingen met Israël af te breken en hun zaak aan de VN
over te laten zou steunen.
In beide gevallen was Obama genoodzaakt Israël in de VN te beschermen, maar vooral omdat bijna het
volledige Amerikaanse Congres dit van hem eiste. Obama creëerde dus eerst een crisis, zodat Israël
gedwongen was hem te smeken om deze af te wenden. Vervolgens liet hij Israël een hoge prijs betalen voor
zijn zogenaamd onwankelbare 'bescherming' van de joodse staat.
Maskers af na herverkiezing
Obama's acties en woorden laten onmiskenbaar zien dat Israël hem niet kan vertrouwen - niet wat betreft
Iran, niet wat betreft wat dan ook. Zijn beleid ten aanzien van de joodse staat bevat maar één rode draad:
vijandigheid, verborgen achter vriendelijke, maar holle frasen. Israël kan er daarom zeker van zijn dat als
Obama in november wordt herkozen, hij zijn nu nog noodgedwongen opgehouden maskers definitief zal
afzetten en zijn intense haat voor de joodse staat de vrije loop zal laten. Het is aan Israëls leiders om dit te
erkennen en om, zoals premier Netanyahu al zei op de AIPAC conferentie, zelf te zorgen dat het joodse volk
kan blijven voortbestaan, zelfs als hiervoor Iran moet worden aangevallen en dit Obama's
herverkiezingscampagne in de wielen rijdt.
Xander / (1) Jerusalem Post + (2) DEBKA
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Onbekend vliegend object richt lichtstraal op wapenkamer vliegbasis Loring
Donderdag, 08 maart 2012
Uit geopenbaarde overheidsdocumenten en getuigeverklaringen van
Amerikaanse veteranen blijkt dat onbekende vliegende objecten het
Amerikaanse kernarsenaal al tenminste vanaf de veertiger jaren in de
gaten houden en soms ook ingrijpen.
De documenten onthullen dat in de herfst van 1975 een aantal UFO’s
zijn waargenomen bij verschillende bases van het Strategic Air
Command (SAC).
Mysterieuze helikopters
Sommige van de UFO’s staan te boek als schotelvormige schepen
terwijl andere worden beschreven als ‘mysterieuze helikopters’.
Op Loring AFB in de staat Maine werd door het grondpersoneel van de B-52 bommenwerpers een dergelijke
‘helikopter’ omschreven door sergeant Steven Eichner. Hij verklaarde onder ede dat het object eruitzag als
een langwerpige voetbal, zo lang was als vier auto’s en een rood-oranje kleur had. Het leek alsof drie
verschillende kleuren door elkaar werden gemengd. Het object was massief en bracht geen geluid voort.
Wapenkamer
Terwijl het personeel vol ongeloof toekeek verdween het object om later boven de wapenkamer van de basis
opnieuw te verschijnen. Twee jaar later werd boven dezelfde wapenkamer van Loring AFB weer een incident
gemeld. Oud-piloot James M. Dunn was in de zeventiger jaren gestationeerd op Loring en deelde zijn
ervaring in een telefoongesprek. Op een avond in de zomer van 1977 moest Dunn de wapenkamer
bewaken. Daar lagen onder meer de kernwapens opgeslagen.
Fel licht
Tussen 01.00 en 03.00 uur die nacht werd hij gebeld dat er vanuit de lucht een fel licht op de wapenkamer
scheen. Dunn ging kijken en zag hoe een lichtbundel op een vrachtwagen werd gericht. De vrachtwagen zelf
was niet verlicht, maar het interieur kleurde lichtgroen terwijl het licht zelf zeer helder wit was. Na ongeveer
vijf tot zes seconden verdween het licht. Vijf minuten later scheerden twee F-106 interceptors met luid kabaal
over de wapenkamer. De radar van de basis had namelijk een onbekend object opgevangen. Achteraf
hoorde Dunn dat het object te snel ging, dat ze er niet bij konden komen en dat het in het niets verdween.
De sergeant zei later dat hij het licht niet had ervaren als een bedreiging. Hij voelde dat het intelligent was,
maar niet bedreigend. Het grondpersoneel besloot dat het ging om buitenaardsen.
Robert Hastings is onderzoeker en ufoloog en heeft in de afgelopen 39 jaar meer dan 130 oud-militairen
geïnterviewd over UFO-sightings. Op 27 september 2010 deed CNN live verslag van een persconferentie
waarbij zeven veteranen hun ervaringen deelden met het publiek.
Bron: Theufochronicles.com
Gerelateerd:
 50 Kernwapens uitgeschakeld op F.E. Warren AFB in Wyoming
 Kernwapensilo geopend en geneutraliseerd door lichtgevende schijven
 Technici bevestigen uitval kernwapens en onbekend object
 Gepensioneerde legerkolonel: UFO's zijn echt en schakelen kernwapens uit
Lanceercodes kernraketten gewist door
UFO's?http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2294:onbekend-vliegendobject-richt-lichtstraal-op-wapenkamer-vliegbasis-loring&catid=34:ufo&Itemid=47

Het SpareOne mobieltje dat je leven zou kunnen redden
SpareOne - een reservemobieltje met 15 jaar 'standby' tijd
Een bijzondere mobiele telefoon die vorige week in Las Vegas het
levenslicht zag, is toch wel de SpareOne. Deze is bedoeld voor
noodgevallen, wanneer je eigen toestel even zonder stroom zit op het
moment dat je dringend moet bellen.
De SpareOne wordt namelijk gevoed door één AA batterij die tot wel 15 jaar mee kan gaan. Daarvoor moet
je het toestel tussentijds, als je hem niet nodig hebt dus, wel uitzetten en gebruikmaken van de
meegeleverde Energizer Ultimate Lithium L91 batterij.
Het toestel kan dus niet 15 jaar aan staan, maar als reserve mobiel voor noodgevallen hoef je dus niet bang
te zijn dat hij het niet doet op het moment, dat je hem in die 15 jaar nodig hebt. Wanneer je hem aanzet dan
kun je maximaal 10 uur bellen met de SpareOne. Ik neem wel aan dat die 10 uur niet meer gehaald wordt na
14 jaar 'stilgelegen' te hebben. Dan nog is het een bijzonder toestel voor noodgevallen. Bovendien is hij met
een prijskaartje van maximaal 50 dollar (ca. 40 euro) ook goed te betalen.
Bron: Au.news.yahoo.com en Mobilecowboys.nl
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De Criminele reChtsstaat neDerlanD ? ? Deel: 1-2-3
De Criminele reChtsstaat neDerlanD ? ?
EEn rEchtsstaat wElkE dE FundamEntElE rEchtEn van dE mEns
schEndt
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware
gebeurtenissen gepresenteerd. Gezien de details houden wij er
ernstig rekening mee dat dit verhaal helaas de waarheid zou
kunnen bevatten.
Deze gegevens zijn meerdere malen bij politie alsook de MSM
aangeboden, doch hieruit is geen vervolg gekomen. Wij zien het
onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de
juiste merites te beoordelen.
DEEL I
1984/1985
Het Openbaar Ministerie had geen goed zicht op de handel en wandel van Klaas Bruinsma en zijn kornuiten.
(Ging het bij Bruinsma om honderden kilo’s softdrugs, Johan Verhoek. wordt in 1998 in hoger beroep
veroordeeld voor de smokkel van tweehonderdduizend kilo’s. Zijn organisatie, door justitie Octopus
genoemd, heeft misdaadtentakels in de bovenwereld. De Hakkelaar heeft van douaniers tot politie en
personen in de hoogste kringen in zijn greep.)
Omstreeks 1985 regelde André Brilleman voor 4 opkomende jonge criminelen, (de familie Van Korlaar, Evert
, Kees, Peter en Adelbert) een afspraak voor een bijeenkomst met Klaas Bruinsma. De 4 hadden een
volwaardige import en exportlijn opgezet in en door Nederland. Hiervoor stond hen ter beschikking een
volledige vloot zeewaardige zeiljachten voor het oppikken van coke voor de kust van Zuid Amerika en tevens
een vloot van hotelschepen met thuishaven Arnhem voor het transporteren van de coke door heel Europa.
De familie had eigen toeleveranciers geronseld in Colombia en met name de tweelingbroers Miguel Angel en
Victor Manuel Mejia Munera, die vanaf 18 jarige leeftijd volledig zijn opgevoed door de familie Van Korlaar.
Het bezoek aan Bruinsma verliep echter anders als men zich had voorgesteld. Klaas Bruinsma, John
Mieremet, Kees Houman en Evert Hingst, ontvingen de vier Gelderse provinciaaltjes anders als verwacht en
lieten merken hoe Amsterdamse criminelen met concurrenten omgaan. Duidelijk toonde Bruinsma dat hij
geen inmenging dulde en de vier werden o.a. zwaar vernederd buiten geschopt , waarbij de jongste en
kleinste van het stel(later de bijnaam Tweespaltmaker), meer dood dan levend buiten kwam. Deze 4 broers
van Korlaar, (met latere bijnamen de Allesweter, de Commissaris, De Tweespaltmaker en de 4de Nitwit)
zworen wraak. Toen uiteindelijk De Tweespaltmaker zover gevorderd was dat hij uit bed getild kon worden
en voorin de auto kon worden gezet is februari 1985 een afspraak gemaakt met André Brilleman om
opnieuw te overleggen. André Brilleman werd verzocht op
zondagochtend naar Den Bosch te komen voor een afspraak met de
gebroeders bij de ouders van de “Allesweter” in de Gelderse
woonplaats. Brilleman kwam met de trein en werd van het station
Den Bosch opgehaald.
De Allesweter, Evert Van Korlaar
Kees V K. als Clown in de bajabeachclub Rotterdam
De Commissaris, Kees Van Korlaar
De Tweespaltmaker, Adelbert Van Korlaar.
De Allesweter zat achter het stuur en de Tweespaltmaker was nog steeds niet hersteld op de bijrijder plaats
getild. De auto reed met de 5 personen over de Zaltbommelse brug naar een perceel in de uiterwaarden ten
westen van die brug. Op dat perceel had de 4, een rode benzinevat en materiaal voor het maken van beton
gereed gezet. Brilleman werd vastgebonden en gekneveld en nadat een bodem van beton (puur cement) in
het vat was gestort werd Brilleman na nog even te zijn bewerkt door twee potige broers met zijn voeten in
het vat geplaatst. Brilleman werd vastgehouden tot het beton redelijk was uitgehard. Uit de achterbak van de
auto werd een stoel gehaald en voor Brilleman neergezet. Vervolgens werd De Tweespaltmaker uit de auto
getild en in de stoel gezet om het af te maken met kogels.
Februari 1985
Het vat volgestort en uitgehard werd met het lichaam van Brilleman in de Waal gedeponeerd. Er resten voor
hen nog vier man om hun wraak op bot te vieren, maar stelden hun wraak om praktische en tactische
redenen uit tot later. Door dat uitstel is Klaas Bruinsma door een ander dan door deze aankomende
criminelen geliquideerd. (27 Juni 1991 ).
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Toen echter deze 4 criminelen de tijd voor liquidatie gekomen achtten, hebben zij op bijna dezelfde dag de 3
nog resterende verkrachters geliquideerd. De Allesweter heeft John Mieremet (2 november 2005)voor zijn
rekening genomen. De Commissaris en De Tweespaltmaker hebben Kees Houtman en Evert Hingst voor
hun rekening genomen.( 2 november 2005 en 31 oktober 2005) Hingst(jurist, Evert Drijber) en Hillis hadden
een onroerend goed bedrijf op Ibiza. De beveiligingscamera’s van Stanley Hillis, de buurman van Hingst,
legde de liquidatie van Hingst vast. Hillis overhandigde de beelden aan de recherche, doch de beelden
werden nooit getoond en aan het OM werd Peter la Serpe aangeboden waarmee het OM zodanig zand in de
ogen werd gestrooid zodat het OM niet bij de broers zou uitkomen. Hillis die te veel wist werd februari 2011
geliquideerd,nadat bekend werd dat het gesprek tussen hem en Donald Groen zou worden afgeluisterd door
de nationale recherche. De aanwezige recherche bij deze moord heeft blijkbaar om redenen de andere kant
opgekeken. (we komen hier nog op terug)
De Allesweter had reeds contact gelegd met de Italiaanse maffia, Ndrangheta en bood daar zijn diensten
aan, onder duidelijke openheid van zaken met wat zij op crimineel gebied van drugshandel hadden bereikt
en welke kanalen zij hadden met het witwassen van de giga criminele winsten. De Ndrangheta zag wel wat
in die Nederlander en hij (en daarmee ook de andere 3 van de familie) werden in hun midden geaccepteerd.
Omdat de leden van de Ndrangheta vaak al vanaf kindsbeen af getraind worden in de criminele handel en
wandel leek het de Ndrangheta top beter dat De Allesweter eerst een paar jaar bij hen in de leer kwam. Dat
heeft 3 jaren geduurd waarbij De Allesweter tussen zijn officiële werkzaamheden in de maatschappij werd
opgenomen in het leerproces van de Italiaanse maffia. Tegelijkertijd werd De Allesweter opgenomen in de
denktank van de Ndrangheta. En later zijn die 4 criminelen via De Allesweter en De Commissaris
verantwoordelijk gemaakt voor alle drugshandel van de Ndrangheta wereldwijd. Evert, Kees en Adelbert
dragen de maffia eretitels: U Baruni en Mantaru, Alleen Evert heeft voor het ombrengen van een bestuurslid
van het land (Maarten van Traa) de extra eretitel: Excelente. Peter(de 4de Niwit) heeft geen eretitels.
De 4de Niwit van deze criminele broers, mocht op 27 maart 1996 de eerste liquidatie op Cor van Hout, die
toen met vrouw en kind in de auto zat, uitvoeren. Het mislukte. Het probleem was echter dat dit wel op
bewakingscamera was opgenomen, maar nooit aan van Hout is getoond. (De Technische recherche schijnt
hiervoor flink betaald te zijn om de bewuste film te manipuleren)
1986/1987
Eind 1986 zijn wat men noemt duistere elementen binnen de Nederlandse geheime diensten bezig een
staatsgreep voor te bereiden en top leden van de onderwereld in te huren om kroonprins Willem Alexander
te ontvoeren en 100 miljoen gulden van het Koninkrijk der Nederlanden af te dwingen. Contrainlichtingendiensten Gladio, met hulp van een zekere Dr. Troublemaker alias Karate Bob, Slobodan Mitric,
slaagde er via zijn Amerikaanse connecties in op het spoor van deze bende te komen en vervolgens i.s.m.
de Koninklijke Veiligheidsdienst van het paleis Noordeinde in Den Haag en de “koning van de Amsterdamse
onderwereld” Pistolen Paultje , de ontvoering van de kroonprins te voorkomen. Korte en snelle acties
volgden elkaar op, die bijna alle samenzweerders van de aardbol deden verdwijnen. De overgebleven
bendeleden besluiten nu ter dekking van hun onkosten een miljonair te ontvoeren. De Nederlandse overheid
is door het uitgebreide undercoverwerk van Dr. Troublemaker volledig op de hoogte gesteld van de plannen
van de samenzweerders. Het wordt de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. Hieruit blijkt dat “De Gouden Tip” dat
deze misdaad helemaal geen eenmansactie van een geniale, maar verbitterde elektro-ingenieur Ferdi Elsas
was, maar het werk van een criminele bende die handelde in opdracht van “duistere” kringen binnen de
geheime dienst die oorspronkelijk erop uit waren om de kroonprins te ontvoeren! Dit in krasse tegenstelling
tot de officiële lezing, zoals die bv. in de publicatie “ONTVOERING! Het geheime dossier over Ferdi E.” door
misdaadverslaggevers J.van den Heuvel en B. Huisjes van De Telegraaf in 2010 aan het Nederlandse volk
werd voorgeschoteld en een daarop gebaseerde “reconstructie” van de ontvoeringszaak Heijn, uitgezonden
door SBS6.. De pogingen van Karate Bob om ook nog de moord op G. J. Heijn door de overgebleven
bendeleden te verhinderen dan wel op te helderen, werden door hoge kringen binnen de Nederlandse
overheid gedwarsboomd, terwijl in diezelfde periode Ferdi Elsas alleen op basis van Karate Bobs gouden tip
opgepakt had kunnen worden.
1990
In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit
Nederland-Duitsland –België en Engeland, Portugal waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en
komen we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis. Het ging hier om 90.000
misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie
groep. In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels gefotografeerd in een
roze jurk, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en
beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires. Bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield
met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Zie hiervoor:
http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html Maar vooral ook:
http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/ Op deze kinderhandel komen we hierna uitgebreid terug,
vooral i.v.m. met vorenstaande topcriminelen en de pedofiele behoeften van Top ambtenaren in Nederland
en daar buiten.
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1991
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, ze werd vermoord. Onder nooit
opgehelderde omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in
Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in
de Maas bij Appeltern, in het groene land van Maas en Waal, waar ook André Brilleman vermoord werd.
1992
Mr. John Engelsma de consigliere van Maffia baas Klaas Bruinsma. In die periode stuurt Dikke Charles
Geerts de politie aan middels steekpenningen en heeft hij Korps Kennemerland in de houdgreep. Later
verkoopt Dikke Charles zijn imperium en vertrekt naar Kenya, niet bekend is wat zijn activiteiten aldaar zijn.
Kenya, het land waar later de homo/pedofiel en kinderhandelaar Robbert Mikkelsons stage heeft gelopen in
een weeshuis. John Engelsma komen we tegen in gezelschap van Willem Alexander (om even te laten zien
hoe nauw de banden zijn) tijdens de Marathon van New York in 1992 onder de titel; “Centurions of the
Netherlands”
zie hier de foto:
Achter Gerrie Knetemann (met pet) zien we John Engelsma .
In december 1992 -direct na de foto- werd Engelsma door de Orde van
Advocaten uit het nobile officium gegooid wegens banden met de
onderwereld. Willem Alexander liep de marathon met een van de
kopstukken van de ‘erven-Bruinsma’, maar daarmee houden de banden
van het “koningshuis” met de Nederlandse maffia natuurlijk niet op.
Want op het moment dat de ‘marathon-foto’ werd genomen, had ene
Mabel Wisse Smit haar relatie met Klaas Bruinsma zelf nog maar net
afgebroken, als daarvan althans überhaupt sprake was voordat
Bruinsma medio 1991 werd vermoord. En dan is er natuurlijk ook nog
‘ome’ Frits Salomonsom die als lid van de ‘Voogdijraad’ van de kroonprins een soort vader was voor het
kreunprinsje. Volgens sterke geruchten was Maarten van Traa op het spoor van een ‘witwas-centrale’ in de
bovenwereld van de Bruinsma-miljoenen die via de onderneming TextLite onder leiding stond van de spil
Frits Salomonson. De voormalig hofadvocaat van Beatrix speelde dus een rol bij het witwassen van de
Bruinsma-miljoenen, een rol die niet mocht worden uitgezocht, afgezien van zijn homoseksuele relatie met
Claus van Amsberg. 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 was onderweg met Salomonson in Amerika
en wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De
situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos
en reddeloos.” Dit kwam uiteraard in de doofpot.
Maarten van Traa.(21 oktober 1997)
Het Auto-ongeluk van de te dicht bij het vuur gekomen Maarten van Traa met zijn IRT-onderzoek was geen
ongeluk ! Maarten van Traa is naar onze overtuiging vermoord. Opdrachtgever en regelaar van die moord is
De Allesweter? De Allesweter vroeg Stanley Hillis om op te treden als zijn getuige, om veilig te stellen dat hij
met de moord op Maarten van Traa de door hem begeerde maffia eretitel Excellente, ofwel excellente
moordenaar, zou krijgen. De Allesweter, vergezeld door Stanley Hillis, heeft voor die moord zeker 4 of 5 keer
in een restaurant gesprekken gehad met een vrouw gelieerd aan Maarten van Traa. (Pauline Krikke?) Deze
vrouw vroeg voor haar medewerking aan de moord de wethouderspost van Amsterdam. Stanley Hillis heeft
gezorgd dat die wethouderspost voor die vrouw klaar stond (en ook na de gemeenteraadsverkiezingen klaar
bleef staan), via gecorrumpeerde topambtenaren. De vrouw ging akkoord met de medewerking. En De
Allesweter overhandigde aan die vrouw een kleurloos en reukloos drugsvloeistof. Daarna ging De Allesweter
achterover leunen en wachten. Hij hoefde nog geen 2 weken te wachten. De betreffende vrouw en intimus
van Maarten, gaf Maarten van Traa, vlak voordat hij in zijn auto stapte, een drankje met de drugsvloeistof
erin. Maarten van Traa was daarna niet meer in staat om gecontroleerd auto te rijden en heeft zichzelf
doodgereden. Bij de autopsie is niets in Maarten van Traa’s bloed gevonden omdat die drugsvloeistof niet
traceerbaar is. Een gevangenispredikant heeft nog gebeld met het OM omdat in de gevangenis het verhaal
ging dat Maarten van Traa was vermoord. De politie en OM zette die moord weg als tragisch ongeluk. De
Allesweter werd onderscheiden en kreeg op de daaraan volgende maffiavergadering met groot eer de
criminele eretitel “Excellente” en werd bijzonder geprezen omdat politie en OM de moord hadden
weggedaan als ongeval.. Harm Brouwer en nog een paar Officieren van het Landelijk parket hebben ijverig
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meegeholpen een mist wolk te scheppen om de criminelen met genoemde bijnamen buiten het gezichtsveld
te houden.
Van 1986 tot vermoedelijk nog heden.
Voor de pedofiele genoegens van Topambtenaren en leden van het koninklijk huis werden / worden
voorstellingen georganiseerd in de locatie 8094 Hattemerbroek bij de Elburgerweg op de coördinaten
52.28.15.29 Noorderbreedte en 6.01.43.76 Oosterlengte te zien. Voorstellingen waarbij verzorgt door de
criminelen, geronselde kinderen uit jeugddetentiecentra werden misbruikt. Het theater wordt gebruikt voor de
martel/moordvoorstellingen en loopt vol met perferts. Het is een kaal gebouw met binnenin alleen maar 1
grote zaal, die voorzien was van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad.
Getuigen spreken over de aanwezigheid van ca. 50-60 man/vrouw die daar fors voor moeten betalen,
waaronder, Johan Friso, Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros(Györge
Schwartz),P.H. Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster,Dick Berlijn,Gerlof Leistra,Carla Eradus, Geert
Wilders,Mark Rutte, Joris Demmink,Guus Pareau Dumont( Psychiater Friso) Een gouden business voor de
Topcriminelen, waar bedragen van €250.000,- de ronde doen, maar belangrijker is de opgedane contacten
en foto en film opnamen. Het is niet moeilijk te raden dat hierna chantage, allerlei wegen heeft geopend. { in
2005 zijn veel meer gegevens hieromtrent overhandigd aan de Telegraaf. De Telegraaf wilde/durfde/kon dit
verhaal van het gruwelijke gebeuren niet afdrukken. (we weten nu waarom) In plaats daarvan is er een stuk
in de Telegraaf verschenen over de jeugddetentiecentra in Nederland die in de loop der jaren tientallen
gasten zijn “kwijtgeraakt”. (In de bijlage komen we hier gedetailleerd op terug)
Een kranten artikeltje, waar de grootcriminelen , maar ook Beatrax geen nacht van hebben wakker gelegen.
De martel/moordvoorstellingen in Nederland zijn begonnen door de zwaar criminelen toen zij zich eenmaal
in Belgie ingeworsteld hadden via de Cercle Lorraine te Brussel in een club Belgische adellijken die zich
standaard bezig hielden met de jacht op kinderen. De letterlijke jacht op kinderen wel te verstaan. Een jacht
die overdag plaats vond en vindt, o.a. bij de plaats Oudergem in Belgie. Ook dit is dermate ongeloofwaardig,
dat wij u hier de gruwelijke details zullen besparen,waarbij “Hoog adelijke”jagers niet op dieren jagen (wat al
erg genoeg is), maar op kinderen. Met dezelfde afloop. De K. familie heeft geregeld dat Robert Mikelsons
vanuit Duitsland naar Nederland kwam. Mikelsons is aangezocht wegens zijn pedofilie en pedofiele
geschiedenis in Duitsland. De K. familie heeft ervoor gezorgd dat Robert Mikelsons, als tussenstation tussen
Duitsland en Nederland, een hele tijd verbleef in een kindertehuis in Afrika. De zoon van de vrouwelijke
eigenaresse van dat Afrikaanse kindertehuis woont in Amsterdam en is een van de vele criminele
hulpkrachten van de K. familie. Robert Mikelsons taak is vanaf het begin geweest het aanleveren van baby’s
en kleuters voor de pedo vereniging van hooggeplaatsten. Die baby’s en kleuters werden, na aanvang van
het kinderdagverblijf, door Robert Mikelsons afgegeven aan zijn partner Richard van Olffen die met zijn
busje, voorzien van 2 kinderzitjes, dan bij het kindertehuis voor kwam rijden. Richard van Olffen bracht
vervolgens die kindjes naar een hooggeplaatste pedo die daar zijn gang mee mocht gaan. Dat tegen
contante afrekening van tussen de 5.000 en 15.000 per kind per beurt. Betaling kreeg Mikelsons uitgekeerd
via zijn jonge Letse vriendje. In de escortagenda van Richard van Olffen stond o.a. het GSM
telefoonnummer van mr. Frits van Straelen van het OM te Amsterdam.
In 2005 en in 2007 is, omdat Mikelsons toen op marktplaats.nl een adres in Amsterdam opgaf, de
Amsterdamse zedenpolitie verteld van de werkelijke werkzaamheden van Robert Mikelsons. De betreffende
Amsterdamse zedenrechercheur heeft het in 2005 en in 2007 voorgebracht bij de 3hoek en de 4 hoek;
waarbij van hoger hand nader onderzoek is tegengehouden. Nadat Robert Mikelsons, via de VS, en later
Richard van Olffen werden opgepakt, is de Amsterdamse zedenrecherche opnieuw gewezen op de
berichten in 2005 en 2007. Maar haastig vertelde de Amsterdamse zedenrecherche dat er uitvoerig
onderzoek zou zijn gedaan, tot in Letland toe, en dat nergens iets van blijkt van een toeleverantie aan
hooggeplaatste pedofielen.
Erik van den Emster.
Mr. Erik van den Emster (voorzitter voor de Raad van de Rechtspraak)
heeft er voor gezorgd dat Carla Eradus, ongeacht haar hele slechte
staat van dienst, is gepromoveerd tot president van de rechtbank
Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland, die
ertoe leidde dat ouders onder haar rechtspraak uit de ouderlijke macht
werden ontzet en kinderen “elsewhere” werden geplaatst. Carla Eradus
was getrouwd met de inmiddels overleden psychiater Gustave
Guillaume Francois Pareau Dumont, de vaste psychiater van
“prins”Johan Friso. ( Carla Eradus heeft van 1974 tot 1984 als jurist
gewerkt bij het Pieter Baan Centrum en ontmoette opnieuw de psychiater Guus Pareau Dumont, bij de
periodieke satanische moordpartijen.Carla Eradus was/is daarbij vaste aanwezige.) De connectie met Erik
van den Emster, tevens een vaste bezoeker van de satanische moordvoorstelling, is bij haar benoeming
ongetwijfeld van invloed geweest. De moeder van Erik van den Emster is een Brenninkmeijer en daarmee
ook familie van de Nederlandse Nationale Ombudsman. Erik van den Emster is pedofiel en kreeg via
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bemiddeling van de criminele K. familie baby’s en kinderen aangeleverd o.a. reeds in zijn pand in Bavel,
toen hij nog bij de Rechtbank Breda werkte. De woonkamer van dat huis leek op een verlaten
legerslooppand. Er stond alleen op een soort verhoging, alsof het een leeg leslokaal was, een groot houten
bureau met een stoel. En verder 1 of 2 versleten houten stoelen. Op dat grote bureau stond het aquarium
met piranha’s en aan de muur hing een touwwerk klaar voor gebruik. Die toeleveranties van hele kleine
kinderen voor de hooggeplaatste pedo’s stopt natuurlijk niet en is tot op heden nooit gestopt.
Er zijn 2 doelgroepen te onderscheiden waarvoor kinderen nodig waren en zijn, want deze pedofiele
toestand stopt niet.
1. Om stelselmatig verkracht te worden door hooggeplaatste pedofielen. Daarvoor worden baby’s en
kleuters gebruikt. De bedoeling daarbij is dat de kinderen blijven leven en geen uiterlijke kenmerken van
misbruik vertonen. Die kinderen komen uit kinderdagverblijven en daar zorgden o.a. Robert Mikelsons en
Richard van Olffen voor. Veelal met medewerking van de baas van het kinderdagverblijf.
2. Voor de satanische martel/moordvoorstellingen voor zeer hooggeplaatste functionarissen t/m de hoogste
ladder. Daarvoor worden en werden kinderen gebruikt uit jeugddetentiecentra. waarbij bij de werving verteld
wordt dat het koninklijk huis een werkplek aanbood aan een dergelijk kansloos kind. Uitgezochte kinderen
zonder broer/zuster enz. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag werd schrijfster Yvonne Keuls
geïnterviewd door EenVandaag. Onder meer over haar boek ‘Annie Berber en het verdriet van een tedere
crimineel’. Daarin beschrijft zij hoe een Haagse rechter (Rueb) zich vergreep aan jongens. In EenVandaag
toont Keuls zich woedend over ‘de godvergeten arrogantie’ binnen de Haagse rechtbank en over ‘de lafheid
van politici en Justitie’. Terwijl nota bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden
gemaakt, keken de machthebbers de andere kant op. Wijlen rechter Rueb , vertelt Keuls in EenVandaag,
kon ‘zijn handen niet thuis houden’ en ‘liet gewoon met een dienstauto van Justitie kindertjes ophalen waar
hem het welgevallig oog op was gevallen’. De schrijfster kaartte de zaak in 1985 in haar boek aan en bleef
er daarna voortdurend op hameren dat helemaal niemand ingreep. In Vrij Nederland vertelde Keuls in mei
2010 nog dat de pedofiele praktijken van Rueb ‘algemeen bekend waren bij de Haagse rechtbank, maar ze
lieten hem veertien jaar gewoon zijn gang gaan . Het was één groot complot aldus Keuls. Wij trachten deze
conclusie met dit artikel aan te vullen. Van 1986 tot 2003 werkte de als gevolg van zijn wangedrag in de
Chipshol-zaak gevallen NMa-baas Kalbfleisch bij de rechtbank Den Haag. En ook liegende rechter
Westenberg (eveneens gesneuveld door toedoen van Chipshol) was bij de Haagse rechtbank van de partij,
van 1985 tot zijn smadelijke aftocht in 2009. Wat wisten de twee prominenten gedurende hun lange periode
bij de ‘zieke’ Haagse rechtbank van deze en andere zaken? Hebben zij er hun mond open over gedaan of
vielen/vallen zij onder de door Keuls gesignaleerde ‘lafheid van politici en Justitie’? Saillant: als lid van de
commissie Deetman die het misbruik binnen de R.K. Kerk onderzocht, bleek Kalbfleisch volledig buiten
beeld. Keuls kaartte de Haagse zaak aan en werd meteen gemarginaliseerd. Een inmiddels bekend patroon.
De Haagse griffier die de misdragingen van Kalbfleisch en Westenberg openbaarde onderging eenzelfde lot.
En wie in alle redelijkheid en rust om een onderzoek naar aanhoudende pedo-beschuldigingen jegens
Justitie-topman Demmink vraagt, wordt al evenzeer aangepakt. Terwijl serieus onderzoek naar de Haagse
heren Westenberg, Rueb, Stolk en Kalbfleisch niet van de grond komt en willens en wetens wordt
getraineerd.
30 april 1999 / 1 mei 1999
Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte van
de moord met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheid mythe vol
magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten.. De 16jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en
vermoord door wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het AZC-Kollum (de man had hier
asiel gekregen ondanks dat hij in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel doorgesneden).
Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote geheimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal.
Daar werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende dag onder zware begeleiding op een
vliegtuig gezet. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke, gewelddadige,
drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was
zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht. Feik en Ali bedreigden
Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne werd vermoord in de nacht van
Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers
van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Feik
verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen
later aangifte, uit angst voor Feik. Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door
Onderofficier van Justitie mr. J. Stoffel. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten
aangemerkt. Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord
verdwenen. Het was die betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar perverse figuren
hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak
van Marianne Vaatstra.
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Het ware verhaal van Marianne Vaatstra. (anders als het OM vertelde)
De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en vermoorden al enige tijd voor Johan Friso en zijn
onfrisse bestuurdersvriendjes, betaald door Beatrax. Op koninginnen dag 30 april 1999 werden de broers in
de middag telefonisch benaderd door het koninklijk huis met het dringende verzoek om die
martel/moorvoorstelling die avond te laten plaatsvinden voor Johan Friso. De broers werden door dat
verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn die voorstelling niet te kunnen regelen. Zij hadden geen
slachtoffer geregeld en de hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de martel/moordvoorstellingen
altijd gegeven werden was door de broers gevuld met 60 Polen die daar verbleven, dus de vaste locatie kon
niet gebruikt worden. De broers weigerden het verzoek vanuit het koninklijk huis om die avond die
martel/moordvoorstelling voor Johan Friso te doen. Vanuit het koninklijk huis werd de druk opgevoerd en de
normaal aan de broers betaalde bedragen voor die voorstelling goed verhoogd. De broers weigerden.
Daarna verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals De broers weigerden. Toen het koninklijk huis
het bedrag dat betaald zou worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer, meenden de broers dat
zij dat niet meer weigeren konden. De broers Van Korlaar gingen ervan uit dat er klaarblijkelijk hele hoge
nood was bij Johan Friso. De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde avond nog een
martel/moordvoorstelling op te voeren voor Johan Friso. Het door het koninklijk huis aangeboden bedrag
stond, ondanks de zondagsluiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de rekening van de broers
van K. Via criminele kanalen werd op korte termijn een locatie geregeld en dat was een stacaravan in het
noorden van het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en afluisterapparatuur. Aan het
koninklijk huis werd de locatie doorgegeven. Die avond was ook de Allesweter bij de voorstelling die werd
uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker. De Allesweter was benieuwd of naast Johan Friso
en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont misschien nog meer familieleden van Johan Friso aanwezig
zouden zijn op die koninginnen dag. Hij werd teleurgesteld, alleen Johan Friso en zijn vaste psychiater
waren aanwezig. Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van
de straat gepakt. Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van Johan Friso en zijn vaste
psychiater op gruwelijke wijze verkracht en vermoord.
2000 - De Monaco Tapes.
De vastgoedwereld laat een video maken van een exclusief feest van 3 dagen in Monaco.
http://www.holleeder.info/0244.De-Monaco-Tape.html Chris Thunnessen, groot geworden in de vastgoed,
betaalt alles voor iedereen. De “bovenwereld”en de onderwereld is aanwezig. Op de video vertelt de reporter
dat Bram Moszkowicz te zien is, die staat te praten met John Mieremet. Mieremet staat echter niet te praten,
maar spreekt met de topcrimineel “de Allesweter”, Evert Van Korlaar, die daarbij net met zijn schouder in
beeld komt. De Allesweter is daar aanwezig onder de naam Harro Dijkhuis en vreest dat Mieremet hem
aanspreekt met Evert. Hij stapt op Mieremet af en de conversatie gaat als volgt:
-Allesweter: hallo John.
-Mieremet: hai
-Allesweter: ik ben hier onder een andere naam.
-Mieremet: je doet maar.
-Allesweter: ik wil niet gestoord worden.
-Mieremet: is goed.
De Allesweter heeft de camera en geluidsman voorzien van een honderdje en verzoekt
hen, hem niet in beeld te nemen. Enige keren (3 x) op deze videoband komt hij toch
onscherp en kort in beeld.
Later (de volgende dag) zien we op een terrasje zitten: John Mieremet, Sam Klepper en
merkt de verslaggever op: duidelijk in beeld is Willem Holleeder te zien. De “ NOS”
heeft deze onzin verspreid omdat de man in beeld niet Holleeder is maar de broer van
de Allesweter met de bijnaam “de Commissaris”.
(Zie de pleister om de trouwring)
Dit gesprek op het terras, was aanleiding Sam Klepper later te liquideren. De
Commissaris reed 10 oktober 2000 naar het huis van Sam Klepper. Daar aangekomen
kwam Klepper net naar buiten. De Commissaris bedacht zich geen seconde en schoot
Sam Klepper neer. Het toneelspel welke door de reporter op de Monaco videoband
wordt opgevoerd is aangestuurd door het O.M. cq Overheid om de identiteit van beide broers van Korlaar
niet prijs te geven. Het schijnt dat dit tot nu toe is gelukt.
Bram Moszkowicz.
Bram Moszkowicz heeft tussen 2003 en 2006 voor meer dan een miljoen euro belasting ontdoken. In 2010
heeft hij van de belastingdienst een boete en een naheffing gekregen voor de niet opgegeven inkomsten.
Het vermoeden is dat het gaat om contante betalingen van cliënten waarvan hij maar een deel administratief
heeft verwerkt. Om er zeker van te zijn dat Moszkowicz de schuld betaalt, heeft de fiscus een hypotheek van
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1 miljoen euro gekregen op zijn kantoorpand aan de Herengracht. Deze hypotheek is op 10 mei 2010
gevestigd blijkt uit een akte van het kadaster.
De maatschap Moszkowicz is wel eigenaar van het pand Herengracht te Amsterdam waar Bram Moszkowicz
woont en werkt, maar de maatschap Moszkowicz heeft de koopprijs daarvoor nooit zelf betaald. De koopprijs
voor dat pand is, betaald door de Nederlandse criminelengroep. Om dat te verbergen is met behulp van een
Duitse bankrekening en een
bankrekening op naam van Moszkowicz sr, die koopsom betaald. Zelfs de schenkingsrechten zijn betaald
door dezelfde Nederlandse criminelengroep. Klandizie voor Moszkowicz werd geregeld, zodat de maatschap
bekendheid kreeg.
Hier moest natuurlijk een tegenprestatie tegenover staan en die kwam er. Bram werd vriendelijk gechanteerd
kopieën af te staan van een strafzaak waar hij een verdachte als advocaat bijstond. De eerste keer heeft
Bram resoluut geweigerd maar de crimineel aan de andere kant van het bureau, schoof over het bureau,
foto’s van een blote Bram en een even
blote ontvoerde jonge vrouw van hen beide genomen aan de Vamerenweg te Kerkwijk(Zaltbommel)[ Een
boeren schuur, met kamer en badkamer]. Een jonge 3 dagen ontvoerde vrouw die op dat moment, niet ver
van de plek van ontvoering reeds was gevonden (nadat de Tweespaltmaker eerder het meisje gedwongen
had tot seks met hem in de boerenschuur en haar daarna heeft vermoord om haar vervolgens op de plaats
delict te deponeren) Van het slachtoffer zijn destijds uitgebreid foto’s in de krant waren verschenen). Bram
was voor deze chantage foto’s speciaal gedrogeerd met een drug ontwikkeld door de stichter van het FC
Dondersinstituut te Nijmegen, dhr Peter Hagoort, die deze drug speciaal voor Korlaar aanmaakte en sinds
1980 hiervoor ruimschoots wordt betaald. Bram kon niet anders dan hierna te voldoen aan het dwingende
verzoek en de crimineel kon een kopie van het hele strafdossier meenemen. Een telefoontje was hierna
voldoende om een dossier bij de secretaresse van het kantoor op te halen (Later heeft zich een chantage,
nogmaals herhaald door Dino Soerel, nadat Bram met de zuster van Dino, Orminda, Minnie Soerel het bed
had gedeeld) Een criminele investering met het doel om verdachten te flessen, getuigen te laten verdwijnen
en over het algemeen strafzaken te frustreren. Voorkennis dus.
Dijkhuis Vastgoed en Sedijko
Van de gebroeders Harro en Chris Dijkhuis van Dijkhuis vastgoed, zult u geen foto vinden. Eenvoudig weg
omdat de broers Harro en Chris Dijkhuis niemand anders zijn dan de gebroeders Van Korlaar en Willem
Holleeder. De broers Van K hebben alles voor dat bestaan wel geregeld, zoals geboortebewijzen,
paspoorten, rijbewijzen, id-kaarten, achtergronden. Harro Dijkhuis = alle 4 broers van K gezamenlijk. EvK
treedt het meest naar buiten op als
Harro Dijkhuis. Chris Dijkhuis = Willem Holleeder. Willem Holleeder is vergezeld door Marcel Kaatee bij de
broers van K gekomen met het verzoek of hij met hen kon samenwerken met de belegging van zijn criminele
vermogen. Ongeveer 5 besprekingen, altijd op de zondag, hebben plaatsgevonden met de broers van K.,
Willem Holleeder en zijn vaste adviseur Marcel Kaatee.(een beheerder Gokhallen/BIBOB procedure). Die
besprekingen vonden altijd plaats in het ouderlijk huis van de broers van K te Kerkdriel, gem. Maasdriel.
Uiteindelijk kwamen ze tot overeenstemming en Willem Holleeder zou 150 miljoen storten, wat hij ook
daadwerkelijk heeft gedaan. Na de overeenstemming met Willem Holleeder gingen de broers van K zoeken
hoe zij die samenwerking daadwerkelijk zouden opzetten. De broers van K werkten toen al enige jaren met
de valse identiteit Harro Dijkhuis. De Allesweter (Evert) kon de broers vertellen dat er wellicht muziek zat in
het gegeven dat de vriendin van Willem Holleeder de naam droeg van Maike Dijkhuis. Willem Holleeder had
die vriendin ergens in een gevangenis in het noorden van het land opgedaan, waar Holleeder toen
gedetineerd had gezeten. Vervolgens zijn de broers van K. voor Willem Holleeder de naam Chris Dijkhuis
gaan regelen, (steekpenningen werden betaald) de zogenaamde broer van Harro Dijkhuis. Daarbij hebben
de broers van K geregeld dat Maike Dijkhuis opeens de dochter van nieuw geschapen Chris Dijkhuis werd.
Willem Holleeder vond dit het hele gebeuren uiterst grappig en stelde dat hij in feite dus nu het bed deelde
met zijn eigen dochter. Zo is Willem Holleder met de broers Korlaar eigenaar van de Rembrandt toren in
Amsterdam, het Hilton Hotel en is men nu bezig met de bouw van het Waldorf Astoria Hotelketen.
6 mei 2002
De moord op Pim Fortuyn.
Volkert van de Graaf wordt in de media als enige moordenaar van Pim Fortuyn gepresenteerd. De 2de
moordenaar en ingehuurde Hitman, Alias Abu Fatah, Die op het elektriciteitshuisje het fatale schot loste
wordt niet in de publiciteit gebracht. Deze Abu Fatah stapte om 18.25 uur op die dag in een donkerblauwe
BMW serie 7 en werd in allerijl naar Schiphol vervoerd om per klaarstaande privéjet het land te verlaten.
Het pistool (Een Star, type Firestar) waarmee de ingehuurde moordenaar Volkert van der Graaf op Pim
Fortuin schoot, heeft Volkert van der Graaf voor zijn verjaardag cadeau gekregen samen met de daarbij
behorende munitie. Hij kreeg dat wapen van zijn bevriende advocaat Wilbert Elings. Een advocaat die
volledig wordt beschermd door Maffia Nederland BV (met aan de top de Allesweter) en door hen wordt
voorzien van zijn noodzakelijke voorraad cocaïne. Deze Wilbert liet het wapen door een cliënt van hem(een
vrachtwagenchauffeur) in België kopen (Centaure/ Kabarka?). Betreffende advocaat veganist en ooit
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bestuurder bij MSVN (samen met mevrouw Winnie Sorgdrager) behoort bij de een macrobiotische club van
denkers. U mag denken wat u wilt, maar het ruikt bij deze moord naar in opdracht van……
2003
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. 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.
2006
(Oud-defensieminister Job de Ruiter wilde het boek “Een man tegen de Staat van Journalist Alexander
Nijeboer door de rechter laten verbieden omdat hij in enkele passages in verband werd gebracht met een
zedendelict. De oud bewindsman koos eieren voor zijn geld door akkoord te gaan met het opnemen van een
aanvullende verklaring middels een inlegvel. De eis van De Ruiter dat Nijeboer ook moest beloven geen
onderzoek meer te doen naar een mogelijk pedofiel verleden van De Ruiter werd door de auteur verworpen.)
2006
Willem Holleeder heeft geen opdracht gegeven voor de liquidatie van Thomas van der Bijl. Willem( 20 april
2006 ) Holleeder was wel de reden dat Thomas van der Bijl geliquideerd diende te worden. De opdracht tot
liquidatie van Thomas van der Bijl zal gegeven zijn door de vriendjes van Willem Holleeder en wel de familie
K. van de mafia Nederland BV. Via het OM is bekend geworden dat Thomas van der Bijl had gepraat. En via
OvJ Fred Teeven
werd even gezorgd dat Thomas van der Bijl uit de gevangenis met verlof werd gestuurd, zodat liquidatie kon
plaatsvinden. De Allesweter en broers. hebben alle vijanden van Holleeder allang naar de andere wereld
geholpen. Met dank aan het OM.
Wat het OM vergeet te vermelden is dat Holleeder misschien gevaar loopt buiten de gevangenis muren,
maar dat Holleeders zoontje ook gevaar loopt. Binnenkort zal Holleeder die zweeg worden vrijgelaten in de
veronderstelling dat dit buiten de muren escaleert. Willem Holleeder is in het verleden zo dom (of zo
goedgelovig) geweest om zijn miljoenen vermogen te beleggen bij De Allesweter en zijn club
vastgoedhandelaren. Bij inleg omstreeks 2000 was
dat vermogen van Willem Holleeder 150 miljoen.
2008
Zo blijkt dat de operaties van mensenhandel door Saban Baran, werd ‘gerund’ door deze vier broers uit het
dorp Hoenzadriel . Deze broers worden omschreven als de ‘absolute top van de Nederlandse maffia’. Via
deze broers en Jan Koers is de ‘operatie Free Saban’ in gang gezet. Dick van Dijk, president van het
Gerechtshof in Arnhem, heeft zich een bedrag van rond de 250.000 Euro laten betalen om ervoor te zorgen
dat de Turkse crimineel Saban B. kon ontvluchten naar Turkije. ( 2009)
Zie: http://zaplog.nl/zaplog/article/president_van_het_gerechtshof_arnhem_nam_250000_euro_smeergeld_aan_inzake_s
De 4 criminelen zijn uitgegroeid tot de bijnamen De Allesweter, De Commissaris, De Tweespaltmaker en De
4de Nitwit, opererende als een moderne James bond on ‘Her Majesty’s secret service’ niet in Staatsbelang,
en hebben in Nederland en België voor hun handel (drugs en pedofilie) belangrijke personen gecorrumpeerd
zodat zij tot nu toe nimmer
vervolgd zijn. Het Landelijk Parket in Nederland ontkent hun bestaan zelfs nadrukkelijk. Dankzij diverse
euro’s natuurlijk, welke aan sommige leden van het OM zelfs in maandelijkse porties wordt uitbetaald.
Daardoor ontkennen nu al 3 achtereenvolgende ministers van justitie en hun staatssecretarissen het
bestaan van deze top criminelen. Ook tegen betaling natuurlijk of tegen gratis vakanties of gratis verblijven in
kuuroorden zoals in Engeland is gebeurd.
De 4 genoemde criminelen hebben het zelfs klaargespeeld om door Joris Dremmink op de lijst geplaatst te
worden van door de Staat te beveiligen personen in het kader van het Koninklijk Huis. Daarnaast weten
deze 4 genoemde criminelen zodanige schandalen van Beatrix, haar zusters en haar kinderen, dat deze
mevrouw er alles aan zal doen om die 4
criminelen buiten elke vervolging te houden. De Allesweter en Commissaris zijn kind aan huis bij de
koninklijke familie Amsberg en niet op de koffie, maar om te voldoen de specifieke seksuele voorkeuren van
de “dames”. De Allesweter, de absolute hoofdcrimineel in Europa en misschien ook wel daarbuiten, heeft
omstreeks 2002 tevens geregeld dat hij een eigen pasje kreeg om het gebouw van het Landelijk Parket te
Rotterdam zelfstandig en ongecontroleerd te betreden. Hierdoor kon/kan hij in dat overheidsgebouw rustig
praten en overleggen met door hem uitgekozen en betaalde Officieren van Justitie hoe volgens hem en zijn
zwaar criminele groep een bepaalde strafzaak behandeld diende te worden, c.q. hoe de strafzaak
gefrustreerd diende te worden, zodat hij processtukken uit strafdossiers kon meenemen en ervoor kon
zorgen dat getuigen zich bedachten, zich niets meer herinnerden, dan wel dat getuigen gewoon geliquideerd
werden en/of meteen verdwenen.
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Mr B. Nieuwenhuizen was vanaf 1 augustus 2001 plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het
Landelijk Parket, plaatsvervangend griffier van de eerste en tweede Kamer en was vanaf 1 oktober 2005
definitief de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket. En wie bij het Landelijk Parket is in staat om
de zware crimineel De Allesweter zomaar een pasje voor het gebouw te geven, denkt Nederland. De
afgelopen decennia hebben politie en justitie telkens overduidelijk aangetoond vergeven te
zijn van corrupte elementen. Die corruptie dient uitgeroeid te worden.
Mr. Bart Niewenhuizen.
Nederland moet op politie en justitie kunnen vertrouwen. Nederland dient beschermd te
worden tegen zwaar criminele elementen. Vraag maar eens aan de oud Hoofdofficier van
Justitie van het Landelijk Parket – thans Hoofdofficier van Justitie bij het OM in
arrondissement Den Bosch – hoeveel zware Nederlandse criminelen en hoeveel enorme
Nederlandse criminele netwerken hij gedurende zijn beheer bij het Landelijk parket heeft
opgepakt en heeft opgerold.
GEEN EEN!!!!!!!!!! En diezelfde vent beslist nu alles in Noord-Brabant, Van 1989 tot 1993
was hij directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. De grootcriminelen
wassen hun crimineel verkregen geld wit via buitenlandse banken en rekeningen.
Erik de Vlieger
Melanie met Antikruis
Met behulp van (thans minister) Melanie Schultz van Haegen – Maas Geesteranus zijn
hoogstwaarschijnlijk via de luchtvaartmaatschappij Air Exel van Eric de Vlieger (zie:
http://www.holleeder.info/0074.Erik%20de%20Vlieger.html ) wekelijks weekeindtassen
met crimineel geld uit Nederland weggevlogen naar bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden.
Honderden miljoenen Euro’s zijn zo witgewassen. Waarom Melanie Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus dat deed? Omdat Melanie Schultz van Haegen-Maas
Geesteranus haar studententijd met het werk als luxe call girl heeft betaald en foto’s
van haar blote seks activiteiten uit die tijd bij de grootcriminelen liggen. Ondanks het
gegeven dat die vliegtuigmaatschappij nimmer aan de vereisten heeft voldaan, heeft de toenmalige
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat altijd een vliegvergunning afgegeven. Die staatssecretaris,
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. is bezocht met de foto’s gemaakt van haar jarenlange
werk als luxe callgirl en de factuur van het halssieraad dat zij als afscheidscadeau van de “pooierbaas”
gekregen heeft, toen zij na haar afstuderen met dat werk stopte. Ook haar maatje in de callgirl organisatie
Ayaan Hirshi Ali kreeg als afscheid hetzelfde sieraad . Een antikruis van goud hangende aan een gouden
ketting. Zij is door de AIVD goedgekeurd voor een ministerpost!!!
Erik de vlieger is gechanteerd, met het feit dat hij door de broers een voor Erik een vervelende zakenrelatie
heeft laten vermoorden. Die moord is uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker gezamenlijk.
Op dat moment werd Erik de vlieger gevoelig voor chantage.
Maar deze Topcriminelen hebben ook eigen vervoermiddelen. Onder anderen een privéjet met mogelijk de
registratie PH-MEX (een Citation) wordt genoemd.In ieder geval werd deze ook gespot in Marrakech
Marocco. Hiervoor gaan we even terug naar Willem Endstra. Ondertussen bouwde Endstra rustig verder aan
zijn onroerend goed imperium. In 2001 was hij samen met de Rotterdamse havenbaron “Hans van der
Lande”(De Allesweter gebruikte deze naam ook als alias) betrokken bij de aankoop van het voormalige Brits
militair vliegveld RAF Laarbruch, vlak over de Nederlandse grens tussen Nijmegen en Venlo, nu bekend als
Airport Weeze of ook als Düsseldorf Niederrhein. In een later stadium werden daar de Ubbergenaar Herman
Buurman en Erik de Vlieger bij betrokken. Eind 2001 moest Endstra uit
het project stappen, nadat de Duitse overheden erachter kwamen dat de Nederlandse justitie hem op de
korrel had. Later zou blijken dat Endstra daarna toch zes miljoen euro in het vliegveld had gestoken, dat
inmiddels Flughafen Niederrhein was gedoopt. Endstra kende De Vlieger al van eerdere samenwerking,
samen met vastgoedhandelaar Klaas Hummel. Maar Evert van Korlaar doet zich o.a. ook voor als
Havenbaron Hans van der lande en heeft de beschikking over een eigen vervoermiddel, een privéjet. Een
privéjet die o.a. onder beheer was van het latere Failliete Solid Air.
Een van de gebruikelijke namen voor de eigenaar van Airport Weeze is H.E. Buurman.
Airport Weeze is financieel echter naar onze informatie volledig eigendom van de gebroeders Korlaar.
Gekocht toen het nog vliegveld Niederrhein was met ca 150 ha grond. Alle andere namen verbonden aan
vliegveld Niederrhein zijn ofwel valse namen ofwel stromannen van de broers.
In airport Weeze heeft E.v.K een appartement. Ingang in de aankomsthal om een hoek. Deur is met
toegangscode te openen. Trap omhoog. Mooi appartement met recht uitzicht op de start en landingsbaan.
Ten tijde van Bernhard van Lippe Biesterfeld was er een “Stay Behind” organisatie opgericht Operatiën &
Inlichtingen genoemd, onder de naam Gladio. Zie o.a. :
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http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2012/01/het-schaduwcommando-van-prins-bernhard.pdf Een
gevechts- en inlichtingenorganisatie die voornamelijk het doel hadden de communisten niet aan de macht te
laten komen en het koninklijk huis in het zadel te houden. Gladio was/is een geheime organisatie en werd
voorzien van wapens en geld door het ministerie van defensie en nam sabotagen, overvallen en liquidaties
voor hun rekening. Een van de belangrijkste leiders van Gladio was Hans Teengs Gerritsen de
boezemvriend van Bernhard. In een brief van 13 november 1990 bevestigde de toenmalige premier Ruud
Lubbers het bestaan van een Nederlandse Stay-Behind organisatie. Formeel werd de organisatie begin
1992 opgeheven, de afwikkeling daarvan duurde voort tot in 1994, doch de signalen zijn er dat deze
organisatie nog steeds actief is en leden van een motorclub worden hiermee in verband gebracht.
Het ziet er echter naar uit dat parallel aan deze Gladio organisatie een nieuwe criminele organisatie van de
grond is gekomen, die gesteund door de allerhoogste ambtenaren, zich bezig houden met, drugsimport
,wapentransporten, liquidaties en pedofilie. Een zwaar criminele organisatie waar miljarden in omgaan en
welke de democratie en
Rechtsstaat Nederland ondermijnd. Deze organisatie wordt ongekend en crimineel gesteund door de
verwerpelijke belangenverstrengeling van topambtenaren en hoger. De pedofiele aantijgingen van o.a. Joris
Demmink in Nederland alsmede zijn betrokkenheid tot o.a. het Arend de Ru meisjeshuis in
Shihanoukville/Cambodja dienen diepgaand te
worden onderzocht, waarbij de overige hoge Ambtenaren mede schuldig aan pedofieli en criminele
activiteiten voor een volkstribunaal dienen te berecht. Ieder vorm, om deze volksverraderlijke activiteiten te
elimineren moet gezien worden als prioriteit nummer één om de Rechtsstaat Nederland, INDIEN BOVENEN ONDERSTAANDE OP Volle WAARHEID BERUST, weer gestalte te geven.
Extra Info:
Toen Leistra op 16 juli 2005 een artikel schreef waarin hij Demmink sprekend opvoerde, wist hij van de
affaire af omdat in 2003 de zaak ‘Demmink 2′ (Anne Frank Plantsoen Eindhoven) wekenlang landelijk
nieuws is geweest. Desalniettemin heeft hij het nagelaten Demmink over deze zaak te bevragen. Een pedo
uit Zeeland die verder niemand kent overlijdt,
Leistra schrijft een jubelende necrologie waaraan ook Demmink zijn steentje bijdraagt en waarbij zowel de
overledene als Demmink banden hebben met een jeugd-instelling in een pedo-paradijs in Cambodja. Dan
hebben we het feit dat de
hoofdredacteur van Leistra, de homofiel Arendo Joustra, het in 2007 op het hoogtepunt van de affaireDemmink 3 in een ongelofelijk commentaar opnam voor de kinderverkrachter waarvan de laatste zin luidde:
Maar hij verdient het niet om zonder een spoor van bewijs te worden beschuldigd van seks met jongens
onder de achttien of, erger, pedofilie. Dit bewijst in onze ogen dat Leistra medeplichtig is aan het buiten
beeld houden van de delicten van Demmink. Waarom? Omdat Leistra aanwezig was bij de satanische
moordvoorstellingen in Hattemerbroek? Een getuige vertelt: Gerlof Leistra zat bij de
martel/moordvoorstelling links van mij, op een stoel aan het middenpad en ca 4-5 rijen voor mij. Ik heb hem
goed kunnen zien, want er zat geen ander persoon op de stoelen van de rijen voor mij. Greg Remmers
groeide op in Ned. Indië en wordt door justitie gezien als één van de kopstukken in het Amsterdamse
drugsmilieu. Zijn organisatie staat in nauw contact met het beruchte Colombiaanse Cali-kartel. Een
belangrijke rol binnen de organisatie is ingeruimd voor zijn zoons, die elk sleutelposities vervullen binnen de
groep-Remmers. Eind 1997 begon de recherche onder de codenaam ‘Speed’ aan een grootschalig
onderzoek naar de bende van Remmers. Ze ontdekten dat de Amsterdammer nauwe banden onderhield
met de Colombiaanse drugsbaron Eugenio ‘Don Hugo’ Montoya. Op 14 december 2000 werd Remmers
uiteindelijk veroordeeld wegens drugshandel en kreeg hij een gevangenisstraf van zeven jaar. Andy
Remmers werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf, en zijn broer Danny werd vrijgesproken. Eind 2002, met het
einde van zijn straf in zicht, kwam Remmers in het kader van reclassering te werken bij Smart Verzekeringen
BV. Deze firma had ook een vastgoedpoot: Smart Vastgoed BV. Via dit onderdeel regelde Greg Remmers
een villa in Vinkeveen voor een lid van zijn organisatie, Fred Ros. De villa werd gehuurd van actrice Katja
Schuurman. Nadat Ros in januari 2003 werd gearresteerd wegens wapenbezit, wordt het huis in Vinkeveen
doorzocht. Daar trof de politie een waar wapenarsenaal aan. Op verdenking van betrokkenheid bij deze
wapencollectie werden Greg Remmers en twee van zijn zoons opgepakt in januari 2004. Kort na de moord
op Van Houdt wordt er in een villa in Vinkeveen een grote partij wapens gevonden door de politie. De villa
werd gehuurd door Fred Ros, die drie dagen eerder was gearresteerd omdat hij een wapen op zak had.
Naast Ros moet ook Jesse Remmers zich verantwoorden voor de lading wapens. Samen zitten ze lange tijd
in voorarrest. Na zijn vrijlating in 2003, had G. Remmers niet lang stilgezeten. Hij ging zich vrijwel meteen
weer bezighouden met de handel in drugs en wapens. Zo kreeg hij in mei 2003 een conflict over een lading
amfetamine. Die zou Greg Remmers leveren aan twee Joegoslaven, Serjan M. en Alexander Bulatovic. Die
zouden het weer verkopen aan de Britse drugshandelaar Peter G. De deal mislukte echter, omdat de speed
van slechte kwaliteit zou zijn. Doordat de telefoons van de M. en Bulatovic werden afgeluisterd, kon de
politie de hele ruzie op de voet volgen. Na de liquidatie van Bulatovic op 17 mei 2003, besloot de politie tot
actie over te gaan en alle betrokkenen te arresteren. Remmers zelf wordt op 3 juni 2003 gearresteerd. Een
andere zoon, de in 1968 geboren Jesse Remmers en hitman, wordt in februari 2007 opgepakt in verband
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met de moord op Thomas van der Bijl. In november 2011 hoort Greg Remmers 24 jaar cel tegen zich eisen
in het Italiaanse Napels voor zijn betrokkenheid bij een internationale drugsbende. Voor deze Italiaanse zaak
zit Remmers sedert juni 2010 vast. Greg Remmers stelt onschuldig te zijn. Naar gelijkluidende mening van
de Italiaanse topadvocaten van Greg Remmers, Ettore Stravino en Carlo de Pascale, is er in de reeds
beschikbare Italiaanse dossiers van de Tamanaco-zaak, eveneens geen substantieel bewijs tegen hun
Nederlandse cliënt. De Tamanaco-zaak behelst voorbereidende handelingen in 2004 en een grote
drugsvangst door de Italiaanse politie in 2005. Greg Remmers was echter van april 1999 tot juni 2006
gedetineerd, waardoor hij onmogelijk een wezenlijke rol hierin heeft kunnen spelen.Greg Remmers zegt
hierover: ik krijg de doodsteek. Moet Greg Remmers misschien “kalt” gesteld worden omdat hij te veel in het
vaarwater van de 4 broers zit? Zie voor Jesse remmers:
http://www.holleeder.info/0136.Jesse%20Remmers.html

De Criminele reChtsstaat neDerlanD ?? deel 2
De Strategie van Topcriminelen, ofwel Maffia.
De Maffia in Nederland is een geheel van geheime criminele organisatie,
georganiseerd in afdelingen. Zij beschikt over vier verschillende
segmenten: een criminele, culturele, politieke en economische.
[ note: de prijs van cocaïne per kilo zou niet meer bedragen als de prijs
van een pak koffie, doch door dit bewust in het illegale circuit te houden,
levert dit aan criminelen en Staatsbedrijven enorme winsten op.
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=ymleOVcOTeM&feature=player_embedded ]
Deze organisatie waarbij met gemak jaarlijks, naar schatting ruim 10 miljard wordt omgezet met de handel in
drugs, 1,5 miljard door wapenhandel en 2 miljard aan woekerleningen en chantage. Aan de top van de
verschillende afdelingen (geleid door families) staat de “Don” (Heer Ndrangheta). Zij worden bijgestaan door
consiglieri (raadgevers, meestal in de vorm van gechanteerde rechtelijke macht en/of dito advocaten). De
Don geeft opdrachten aan zijn kapitein van een regiment. Een regiment is weer onderverdeeld in
verschillende teams, werkzaam in 4 segmenten, zoals genoemd. Deze teams worden weer aangestuurd
door een, wat we zullen noemen sergeant welke de uitvoerende handelingen laat verrichten door zijn
soldaten.
In DEEL 1 is een tipje van de sluier gelicht van deze geheime organisatie.
Zoals op deze site uiteengezet, is de criminele organisatie door
steekpenningen en chantage erin geslaagd te infiltreren op de meest gevoelige
plekken in de Rechtstaat Nederland. Eenmaal in het bezit van verzamelde
gevoelige gegevens is het eenvoudig afzonderlijke personages en zelfs een
heel koninkrijk blijvend te chanteren. Om dit echter langdurig vol te houden
dient de druk op de ketel te blijven en de infiltratie tot in de hoogste top plaats
te vinden. Het hierbij gehanteerde organisatie talent, is briljant te noemen,
ware het niet dat we hier spreken over een Rechtsstaat ondermijnende
criminele organisatie, welke een verwerpelijke gelegenheid biedt aan de meest
perverse voorkeuren van de gechanteerde personen om hiermee de chantage middelen te vernieuwen. Hoe
werkt het verder? Personen die een gevaar vormen voor de onthulling worden geëlimineerd, zoals Pim
Fortuyn en/of weggestopt in een TBS kliniek (E.Lensink) of gedwongen opgenomen in een psychiatrische
inrichting zoals de gynaecoloog van de “oranjes” Prof. Dr A.A. Haspels. Dit is de echter de snelle methode,
die van boven wordt aangestuurd. Moeilijker wordt het de gechanteerde personages, blijvend onder controle
te houden. Hiervoor heeft men zo nodig vernieuwde chantage middelen en een bijkomende geraffineerde
oplossing. Indien een individu niet meer voldoende meegaand is wordt de persoon in diskrediet gebracht
middels websites of andere media mogelijkheid. Een zachte bijkomende dwang van de criminelen is dan nog
slechts nodig om de man/vrouw van dit diskrediet te verschonen en hem/haar weer in het gewenste spoor te
laten krijgen. Het in diskrediet brengen gaat overwegend om één persoon tegelijk, nooit om groepen. M.b.v
de media (bijvoorbeeld Peter R.de Vries) is het mogelijk een enkel individu wel of niet rechtvaardig te
beschuldigen en in ernstige verlegenheid te brengen. De personages worden nooit gelijktijdig en/of in een
groep aangepakt. Let u daar maar eens op. John de Mol is gefinancierd m.b.v. het crimineel vermogen van
Klaas Bruinsma, Charles Geerts en John Engelsma. De Mol stond rond 1980 aan het randje van een
faillissement en middels bemiddeling van Peter R. de Vries, die connecties met Bruinsma had werd een
miljoen gulden geïnvesteerd. Zo ontstond er een bindende relatie tussen De Mol en De Vries. Een relatie die
gezien de criminele verwevenheid meer duidelijkheid geeft, waarom deze de Vries,” misdaad journalist”,
nota bene aanwezig op het Media terrein, nooit één minuut diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de
moord (in opdracht) op Pim Fortuin. (John de Mol heeft naast Blaricum, nog een villa in Portugal in Vale de
Lobo en wel op het 72 Ha golfresort van Joost de Draaier (Willem van Koten) !
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De Collins Family
Een achterlijk volgzame kudde met volledig krankzinnige attitude !
Hierbij worden de individuen met instructies gevolgd na manipulatie door de rest van de
menigte zodat een georganiseerde, slangachtige structuur ontstaat, net zoals bij een
kudde schapen.
De Collins family horen bij de illuminatie families zoals de Astor en Bundy families. Het
volgende is een beschrijving van een zeer geheim “hoog” niveau satanische
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden tweemaal per jaar gehouden, welke door o.a.
de Rothschilds en de moeder families worden georganiseerd. De bijeenkomst is binnen
in een grote kamer, en de Grande Moeder op de troon is een Collins. De NWO-Elite (
de uitverkoren ! )
Op 12 jarige leeftijd werd aan de familie van een thans nog levende mr.Notaris te
Haarlem, die wij hierna Mijnheer”X” zullen noemen, gevraagd een kind te leveren aan
de familie Collins voor hun satanische praktijken. Mijheer “X” is een nazaat van de
baronnen H. De familie was een nazaat van een adellijke familie en binnen dat kader
geroepen te leveren. De familie had haar oog laten vallen op de nu nog levende
Nederlandse aristocratische “X” en hem werd gevraagd om mee te gaan en de familie te
vertegenwoordigen in Engeland bij de bijeenkomst van de Collins family. Zij vertrokken
nar het midden van Engeland , waar aangekomen werd “X” naar een gebouw gebracht
waar nog meer kinderen, meisjes en jongens, van dezelfde leeftijd zaten of werden binnengebracht, in totaal
tussen de 12-14 kinderen. De kinderen waren allemaal van verschillende nationaliteit en kwamen van overal
uit de wereld en verbleven in die ruimte vanaf 09.00 uur tot ca 16.00 uur. De aanwezige bewaking zorgde
dat de kinderen uitsluitend onder begeleiding naar het toilet konden gaan. Uit de geluiden (stemmen en
geklap) in een ander gedeelte van het gebouw maakten de kinderen op dat er een vergadering plaats vond.
Op een gegeven moment brachten enkele mannen witte kleding naar binnen en droegen de kinderen op al
hun kleding uit te trekken en de witte pijen aan te trekken. Vervolgens werden de kinderen via een lange
gang naar een grote zaal gebracht waar mannen, gehuld in zwarte kleding en een kap over hun hoofd hun
zitplaats hadden. In het midden stond een verhoging met een troon erop en op die troon zat de enige vrouw
in het gezelschap. In haar hand hield zij een lange staaf met een gouden hand eraan. De kinderen moesten
voor de troon op hun buik op de grond gaan liggen met hun hoofd richting de troon, gezicht naar beneden en
ogen gesloten.
“X” zag met zijn kinderlijke nieuwsgierigheid uit zijn ooghoeken de lange staaf of staf over dehoofden van de
kinderen zweven en op hun hoofd werd gelegd. Ook hij voelde de staf zijn hoofd aanraken. “X” door zijn
familie voorgelicht eerst op te staan als dat gezegd werd, dus wachtte hij af. Toen het zover was en “X”
opstond, zag hij dat de helft van de andere kinderen opstond. De rest bleef liggen en lagen in een plas
bloed. Die kinderen waren ter plekke vermoord, hun keel was doorgesneden. De nog levende kinderen, dus
ook “X”, werden meegenomen naar een ander gedeelte van de zaal en misbruikt. Daarna werd ieder kind
apart genomen en onder de nodige tijd en aandacht een eed afgenomen en een wachtwoord aangeleerd.
Ondertussen ging de bijeenkomst gewoon verder en bleven de dode kinderen liggen. Na een uur werden de
kinderen naar de troon geleid en werd door de “Grande Moeder” ieder kind afgevraagd op eed en
wachtwoord. Nadat elk kind zijn eed en zijn wachtwoord had opgezegd, vertelde de vrouw op de troon welke
opdracht dat kind kreeg. En die opdracht hield in een belangrijk persoon in het land van het kind te
vermoorden op bevel en wel als op een afgesproken manier contact met dat kind zou worden gemaakt en
het wachtwoord van het betreffende kind zou worden gezegd. “X’ kreeg de opdracht een belangrijk lid van
het Nederlands Koninklijk huis te doden en als deze persoon getrouwd zou zijn, tevens het gezin. Via “X”
vernemen we dat ieder uitverkoren kind met de Collins opdracht elk half jaar en/of jaar bij elkaar komen om
eventueel de opdracht te vernieuwen en het wachtwoord te controleren. “X”klom op tot leider van de groep.
De Allesweter, gaat er prat op bij de illuminatie te horen en daar zelfs hoog te zijn aangeschreven. Op één
of andere wijze kwam de Allesweter achter het wachtwoord van “X” en liet dit aan de family Collins weten.
Onmiddellijk werd “X” ter verantwoording geroepen en diende, in aanwezigheid van de Allesweter die hierbij
een masker droeg, bij de Collins family te verschijnen. Het leiderschap over de Nederlandse groep werd “X”
afgenomen en een andere opdracht werd hem toegeschoven met de waarschuwing dat bij een volgend falen
hij hiervoor met zijn leven zou betalen. De eerste opdracht van “X” is een ander uitverkoren toegeschoven.
De Allesweter echter schijnt het boek met waar gebeurde illuminatie gebeurtenissen: “ 334% Lüge von
Meister vom Hohen Stuhl “ met o.a. de gruwelmoord op de pizza koerier in Duitsland, tegen de regels in, te
hebben geschreven en uitgebracht.
Note: Indien Justitie instaat zou zijn deze “X” te volgen op zijn privé tochten, dan zullen zij ongetwijfeld een
keer uitkomen bij de hele Nederlandse troep die bestaat uit stille moordmachines, een vijfde colonne, die
worden aangespoord door de Illuminatie van de Collins Family zodra men hen het wachtwoord toe zendt en
de financiële middelen worden overgemaakt, op de wijze zoals is afgesproken.
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De broers van K. hadden crimineel geld belegd bij Willem Endstra en wilde op een
gegeven ogenblik deze belegging (25 miljoen) van Willem Endstra retour zien. Doch
Willem Endstra kon of wilde dit bedrag niet retourneren, maar Endstra op dat moment
liquideren zou betekenen dat de broers konden fluiten naar hun miljoenen, dus werd
een beroep gedaan op de Neus,Willem Holleeder.
De Tweespaltmaker ging met een mandaat van 100.000,- naar Willem Holleeder om
hem te bewegen Endstra tot betaling te overtuigen. Holleeder weigerde echter, omdat
hij op goede voet stond met Endstra. Uiteindelijk ging Willem Holleeder overstag
nadat hem 1 miljoen was aangeboden,om hiervoor Willem Endstra onder druk te
zetten, zodat deze de miljoenen van de broers zouden over maken naar de
bankrekening van stroman van de broers, Jan Dirk Paarlberg. Toen hierna
Willem Endstra uiteindelijk niet meer kon betalen dan hij reeds had gedaan aan
Paarlberg is hij alsnog in opdracht van de broers geliquideerd? Aangeschaft met
crimineel verkregen geld is de Radarstoomboot” Kapitein Kok”, maar voor
seksfeestjes wordt hij “Kapitein Kees” genoemd.
Op 27 februari 2011 werd er een havenrondvaart georganiseerd met de Kapitein
Kok en wel: De oudste varende raderboot van Nederland, de Kapitein Kok wil in
het kader van haar 100-jarig bestaan graag iets terug doen voor de stad
Amsterdam. Daarom vraagt de Kapitein Kok in dit feestjaar zes maatschappelijk
betrokken Amsterdammers 300 gasten uit te nodigen voor een kosteloze
rondvaart in de havens van Amsterdam. P. H. , oud-gemeenteraadslid voor D66
en nu kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland is de eerste. De
rest volgt !
De broers van K. hielden naast de gewone pleziervaarten ook in het leer geklede
seksfeesten op de boot Op die Kapitein Kees feesten werd aan groepen seks
gedaan maar alle daar aanwezige personen zijn op video en foto vastgelegd.
Sinds haar 16e levensjaar wordt een speciaal jongedame ingezet voor chantage
Jolanda Baks van Haaften (alias Femke.J. Dijkhuis).
In het begin trad de “Commissaris” met Jolanda op in duistere sekstenten onder de naam
Kees en Annemarie. Later werd hiervoor de “Kapitein Kees”gebruikt in een live seks- act,
waarbij Kees in het leer gestoken met masker optrad en Jolanda slechts met hoge leren
laarzen en een rode pruik. Jolanda Baks-van Haaften is door de broers van K de hele
wereld over genomen om chantagefoto’s met mannen te gaan maken.
Jolanda
Jolanda Baks-van Haaften (“ Kandidaat” gerechtsdeurwaarder en net als bij Jan Koers werd haar studie
betaald door de broers van Korlaar) heeft over haar wetenswaardigheden een boek
geschreven welke in Engeland is uitgekomen en daar ook is verfilmd. Dat boek heet “
Belle de Jour” en is verfilmd onder de naam Secret Dairy of a call girl. Hier werd veel
geld aan verdiend.
21 februari 2011
De moord op Stanley Hillis en de ongelooflijke verdwijning van de moordenaars !
Stanley Hillis geliquideerd op 64 jarige leeftijd.
De officiële lezing gaat als volgt:
Op 21 februari 2011 werd Hillis rond het middaguur in de Watergraafsmeer in zijn auto beschoten. Hij
overleed ter plaatse. Hillis zou een afspraak hebben gehad met Donald Groen. De Nationale Recherche was
op de hoogte van deze afspraak en heeft ervoor gezorgd dat er een aanhangwagen met daarin twee
rechercheurs naast de auto stond. Die rechercheurs zouden het gesprek tussen de twee mannen
afluisteren. Toen het vuur op Hillis werd geopend waren er dan ook meerdere rechercheurs in de directe
omgeving, maar door slechte communicatie heeft dat niet kunnen leiden tot de
arrestatie van de dader(s). Vanuit de lucht filmde een helikopter de gehele operatie,
de moord staat dus op de band maar vanwege luchtvaartbeperkingen (?) moet de heli
de achtervolging staken,aldus de officiële verklaring.
Onzin, want het vliegen boven een woongebied lager dan een vlieghoogte van 300
meter AGL (boven de grond),is verboden voor (andere) vliegtuigen.
De ware toedracht is dan ook anders. Het was bekend dat Hillis in overleg met de
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politie was getreden en een afluister situatie had toegestaan. De
Recherche lag naast de auto van Stanley in een aanhangwagen
(van een niet bestaande firma Willemse Betonboringen Zaandam) en
hebben de liquidatie toegestaan. Het busje met de daders rijdt eerst,
en volgens mij bewust want de daders moeten de omgeving eerder
hebben verkend, de doodlopende weg in. Keert dan en rijdt terug.
Als het busje teruggereden, weer bij de auto van Stanley Hillis komt,
stapt de schutter opnieuw uit en vuurt nog enige kogels op Stanley Hillis af. Gecheckt is dus of Hillis
werkelijk dood was. Het busje met de moordenaars verdween ondanks de daarboven cirkelende
politiehelikopter, rechercheurs in de aanhangwagen en politie in de direkte omgeving naar een loods onder
de naam Harro Dijkhuis cq Sedijko BV, aan de Korte Ouderkerkerdijk 16 (richting Rembrandt Toren) een
zijstraat van de Spaklerweg,waar deze “Fa.Dijkhuis” al decennia panden in eigendom heeft. Het busje is
uiteraard nooit gevonden,om reden dat dit diezelfde avond nog op een binnenschip is geladen en
waarschijnlijk
afgezonken is in het IJselmeer. Het busje is zes maanden voor de moord gestolen, echter de recherche zegt
dat op 5 september 2010 (vijf maanden voor de moord dus) het busje gefotografeerd is in Amsterdam-Noord
en dat er ook een foto van de bestuurder, de vermoedelijke dader, is. Waar is die foto?
Busje verdween in loods van Dijkhuis.
Robert Mink Kok is in het bezit van zeer,compromitterend foto- en
filmmateriaal waarop leden van het
“ Koninklijk” Huis, Rechters, hoge ambtenaren van diverse Ministeries alsook
Justitie te zien zijn. Mink verkocht een gedeelte van dat materiaal aan
Stanley Hillis die daarmee diverse hoge ambtenaren chanteerde.
BIJLAGE:
De satanische martel-/moordvoorstellingen met kinderen vindt al 2 decennia plaats op een locatie in
eigendom van deze topcriminelen, o.a. in de panden die zich bevinden aan de U-vormige weg die uitkomt op
de Elburgerweg te Hattemerbroek. De toegang tot deze U vormige weg is verborgen achter een rij bomen.
Een locatie met een theater en daarnaast wat men noemt een hotel, wat echter geen hotel is. Vaak wordt
hier een groep Polen gehuisvest om de schijn op te houden. Het theater is een kaal gebouw met bestaande
uit 1 grote zaal, die voorzien is van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad voor ca. 50-60
pedofiele en satanische sadisten. Bij deze voorstellingen “zijn” gezien de volgende personen: Johan Friso,
Mabel Wisse Smit (Los) onder begeleiding van George Soros(Györge Schwartz), P.H. Donner, Hirsch Ballin,
E.Van den Emster, Dick Berlijn, Gerlof Leistra, Carla Eradus, Geert Wilders, Mark Rutte, Joris Demmink,
Guus Pareau Dumont (Psychiater Friso) (Lesbische Mabel nestelde zich voor contact naast Johan Friso,
waardoor de criminelen in 2003 aanleiding zagen Peter R. de Vries in te seinen over de verblijfplaats van
Charlie da Silva om te voorkomen dat Mabel het koninklijk huis zou binnen rollen. Dit mislukte echter.)

Peter van Korlaar kent Gerlof Leistra goed en heeft o.a. geregeld dat zijn oudste dochter Inez bij Elsevier in
dienst kon komen. Guus Dumont was sinds 1952 getrouwd met T. Brunsveld Keizer doch gingen 1980 uit
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elkaar. Later volgde de officiële scheiding. Guus Pareau Dumont trouwde in veel later stadium met Carla
Eradus. De toegangsprijzen tot dit “evenement” bedroegen ca 10.000,- voor de speciaal genodigden.
Het te misbruiken kind wordt naar het “hotel” gebracht waar het kind een drogering in een drankje krijgt.
Intussen loopt het theater vol met perverselingen. En dan begint het. Voor het ademloos toekijkende zieke
publiek wordt dat slachtoffer dan meermaals gruwelijk verkracht en mishandeld door 2 van de criminelen.
Een voorstelling van bijna 30 minuten gruweldaden. Die mishandelingen eindigen doordat de ene crimineel
een lange ijzeren pijp tevoorschijn haalt met een punt. Vervolgens tilt de grootste crimineel het slachoffer
aan het middel op en spietst het slachtoffer op die ijzeren pijp. De crimineel die de pijp vastheeft, houdt die
nog zeker een paar minuten omhoog en te zien is dat het slachtoffer stuiptrekt en dood gaat. Dan laat die
crimineel die pijp met het slachtoffer er nog aan met een klap op de grond vallen. Einde voorstelling.
Een getuigeverslag van martelmoorden in België.
Bovengenoemde top criminele ontdekten dat in België een even grote vraag bestond naar Satanische
moorden in de adelijke kringen en aanverwante groepen zodat beesten als Dutroux zich door hun toedoen
ongelimiteerd konden ontwikkelen. Zij hadden zich als leveranciers via de Cercle Lorraine te Brussel in een
club Belgische adellijken die zich standaard bezig hielden met de jacht op kinderen, ruimschoots geliefd
gemaakt. Die jacht vond gewoon overdag plaats en wel bij de plaats Oudergem in België. De parkeerplaats
en het hele bos wordt met bouwhekken afgezet en de toegang wordt strak bewaakt door bewakers van de
koninklijke garde. Uiteraard is dit een groepje geselecteerde en zwaar betaalde bewakers. Volgens
informatie is Koning Albert een van de vaste jachtpartners. De slachtoffers (3 kinderen tussen 12 en 15 jaar)
werden voor die jachtpartijen uitgekozen uit jeugddetentiecentra en mogelijk zelfs kindertehuizen. De
kinderen waren met een kleine legertruck gebracht en gekleed in legerdekens. Daaronder waren zij naakt.
Het bos was bereikbaar door eerst ca 1,5-2 km rechtuit door dit bos te wandelen over een ca 2,5 meter
breed en verhard pad.
Aan het einde van dat pad hield de verharding op. Vervolgens als je dan rechtsaf door het bos over het gras
naar beneden liep ( ca 200-300 meter) en daar aangekomen een kwartslag draaide kon je door de bomen
naar beneden kijken naar een open plek in het bos. de kinderen werd verteld, als zij bij die jacht de open
plek in het bos helemaal konden oversteken, zij vrij mochten gaan en staan zonder terug te worden gebracht
naar de detentiecentra. Getuige is echter verteld dat aan de andere kant van die open plek in het bos tevens
jagers zaten om, indien het een kind zou lukken die open plek helemaal over te steken, deze alsnog
doodgeschoten zou worden. Toen klonken jachthorens en was de jacht op kinderen begonnen. Bijna meteen
zag ik de jongste jongen helemaal bloot de open plek oplopen en doodgeschoten worden. Ik zag een jager
en nog een man naar het lijk van die jongen toelopen. Zijn genitaliën werden van het lijk afgesneden en de
jager hield die met een blijde kreet omhoog. Ik hoorde de andere 2 kinderen kreten slaken.
Toen was er even pauze maar vervolgens klonk opnieuw de jachthoorn. Ik hoorde de oudste jongen roepen:
niet doen niet doen. Ik zag het meisje helemaal bloot de open plek oplopen. Zij werd bijna meteen
doodgeschoten. Ik zag weer een jager en een ander naar het lijk wandelen. Het is mij niet bekend welke
trofee zij van het lichaam van het meisje haalden. Opnieuw klonk de jachthoorn en Ik zag de oudste jongen
in een vaart de open plek oprennen naar de overkant. De jagers lieten die oudste jongen gaan tot
halverwege de open plek en toen werd hij in de rug doodgeschoten. Ook zijn genitaliën werden door een
groepje van een drietal jagers verwijderd.
Een van de jagers hield deze met een kreet van vreugde in de lucht. Hiermee was de jacht beëindigd. De
gedetailleerde gegevens zijn met behulp van getuigen tot stand gekomen.
Bovenstaande verlangt diepgaand onderzoek van een integere rechtelijke macht.
EEn intEgErE rEchtElijkE macht diE volgens een democratische bestuursvorm uitsluitend verantwoording
heeft af te leggen aan het soevereine volk en niet aan een koning.
Oordeelt u zelf Over de volgende Belgische site:
http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html
Een klein voorbeeld van omkoping komt naar buiten in 2007
Oud-BVD-medewerker aangehouden.
De rijksrecherche heeft een verdachte aangehouden die staatsgeheimen zou hebben geschonden. Het is
een voormalige medewerker van de BVD, de voorloper van de AIVD. De AIVD spoorde hem op door een
onderzoek dat naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf werd ingesteld. De krant schreef in januari dat
BVD-geheimen in de jaren 90 terechtgekomen waren bij topcriminelen als Mink K. Topambtenaren van
justitie en politie zouden voor geld K. hebben geholpen, onder meer door informatie te lekken. Het AIVDonderzoek heeft dus geleid naar een oud-medewerker, die vandaag is aangehouden. Het betreft hier Paul
Herrie alias Sentaro? Deze is in 2007 al tot twee jaar cel veroordeeld, zoals we in 22-10-2007 uit de
berichtgeving van het ANP halen:
De rechtbank in Den Haag heeft oud-BVD’er Paul H. vandaag tot twee jaar cel veroordeeld. H. krijgt de straf
voor het meenemen van staatsgeheime documenten over een onderzoek naar een groep van ‘topcrimineel’
Mink K. Van het lekken van informatie sprak de rechtbank H. vrij; zij acht niet bewezen dat hij de informatie
van de voormalige inlichtingendienst aan K. heeft verkocht.
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Paul Herrie
De rechtbank sprak twee medeverdachten integraal vrij. Justitie verdacht hen ervan de
gevoelige informatie van H. te hebben gestolen en aan dagblad De Telegraaf te hebben
doorgespeeld. De zaak kwam aan het rollen na een publicatie in januari vorig jaar in De
Telegraaf. Hierin stond informatie uit het BVD-onderzoek naar K. De krant meldde onder meer
op basis van de documenten dat de groep van K. miljoenen reserveerde voor het omkopen van
politie- en justitiepersoneel.
Met het geld kocht Mink K. onder meer politiedossiers. Ook zouden liquidaties zijn uitgevoerd
met door de politie in beslag genomen wapens, die voor de gelegenheid werden ‘uitgeleend’.
Er is later echter nooit hard bewijs voor deze corruptie op tafel gekomen. H. ontkent dat hij de
geheime BVD-informatie aan Mink K. heeft gegeven. De ex-medewerker van de BVD zegt dat
hij er is ingeluisd door de twee medeverdachten. Die hebben hem, volgens eigen zeggen, het lekken in de
schoenen geschoven, uit rancune wegens een zakelijk geschil. Paul H. had namelijk een aanzienlijke schuld
bij een van de twee medeverdachten.
[note: wij zijn echter van mening dat Paul Herrie erin geluisd is om een veel grotere doofpot te bedekken en
verwijzen u hiervoor naar : http://www.vn.nl/Archief/Justitie/Artikel-Justitie/OudAIVDer-Paul-Herrie-Degeheime-dienst-zwijgt-over-corruptie.htm
Op deze foto uit de jaren ’90 staan de hoofdrolspelers uit ‘de Groep Amsterdam’. Op de voorgrond in het
zwart Stanley Hillis, met om zijn nek de arm van de inmiddels vermoorde Rick van de Bunt. De kale man
derde van links is Mink Kok, de man die boven iedereen uittorent, is volgens justitie Jan Femer, alias ‘de
Snor’, geliquideerd in 2000. Dino Soerel staat uiterst rechts.
Foto Het Parool {ook hier faalt justitie ! – De man op de foto uiterst
rechts is niet Dino Soerel, maar Kees van Korlaar , De
Commissaris}
Een klein voorbeeld van omkoping komt naar buiten in 2007
Oud-BVD-medewerker aangehouden
De rijksrecherche heeft een verdachte aangehouden die
staatsgeheimen zou hebben geschonden. Het is een voormalige
medewerker van de BVD, de voorloper van de AIVD. De AIVD
spoorde hem op door een onderzoek dat naar aanleiding van een
artikel in De Telegraaf werd ingesteld. De krant schreef in januari dat BVD- geheimen in de jaren 90
terechtgekomen waren bij topcriminelen als Mink K. Topambtenaren van justitie en politie zouden voor geld
K. hebben geholpen, onder meer door informatie te lekken. Het AIVD-onderzoek heeft dus geleid naar een
oud-medewerker, die vandaag is aangehouden.
Het betreft hier Paul Herrie alias Sentaro? Deze is in 2007 al tot twee jaar cel veroordeeld, zoals we in 2210-2007 uit de berichtgeving van het ANP halen:
De rechtbank in Den Haag heeft oud-BVD’er Paul H. vandaag tot twee jaar cel veroordeeld. H. krijgt de straf
voor het meenemen van staatsgeheime documenten over een onderzoek naar een groep van ‘topcrimineel’
Mink K.
Van het lekken van informatie sprak de rechtbank H. vrij; zij acht niet bewezen dat hij de informatie van de
voormalige inlichtingendienst aan K. heeft verkocht.De rechtbank sprak twee medeverdachten integraal vrij.
Justitie verdacht hen ervan de gevoelige informatie van H. te hebben gestolen en aan dagblad De Telegraaf
te hebben doorgespeeld.
De zaak kwam aan het rollen na een publicatie in januari vorig jaar in De Telegraaf. Hierin stond informatie
uit het BVD-onderzoek naar K. De krant meldde onder meer op basis van de documenten dat de groep van
K. miljoenen reserveerde voor het omkopen van politie- en justitiepersoneel.
Met het geld kocht Mink K. onder meer politiedossiers. Ook zouden liquidaties zijn uitgevoerd met door de
politie in beslag genomen wapens, die voor de gelegenheid werden ‘uitgeleend’. Er is later echter nooit hard
bewijs voor deze corruptie op tafel gekomen.
H. ontkent dat hij de geheime BVD-informatie aan Mink K. heeft gegeven. De exmedewerker van de BVD zegt dat hij er is ingeluisd door de twee medeverdachten.
Die hebben hem, volgens eigen zeggen, het lekken in de schoenen geschoven, uit
rancune wegens een zakelijk geschil. Paul H. had namelijk een aanzienlijke schuld
bij een van de twee medeverdachten.
NOTE: Paul H. zou ook de zogenoemde Barbertje en Miranda brieven aan Mink Kok
hebben geschreven. De informatie is echter dat de briefwisseling plaats vond tussen
Mink Kok en de Allesweter, welke vervolgens door de Commissaris werden
geanalyseerd en een retourbrief in gelijk gecodeerde stijl op de typemachine uittikte.
De Allesweter was immers van alle juridische informatie op de hoogte middels zijn
omgekochte en chantabele contacten op het hoogste rechtelijke niveau.
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De BajaBeach club te Rotterdam
Deze club waar kees van Korlaar ook optrad als clown bood tevens de mogelijkheid opdrachten te geven
aan criminelen.De gehele politiemachten scheen er niets van te (willen) begrijpen, waarom alle
Amsterdamse criminelen zo graag uitgingen naar de Baja Beach Club te Rotterdam.
Bij de entree werden de uitgenodigde criminelen voorzien van gekleurde oordopjes in verschillende
kleuren en verschillende frequenties.
Evert van Korlaar , de Allesweter, onzichtbaar zittende in een achterkamertje met video overzicht van de
gehele club kon op die manier de opdracht geven voor bijvoorbeeld een liquidatie. Kees van Korlaar, als
Clown verkleed controleerde hoe de opdracht door die bepaalde crimineel werd ontvangen. Bij mondelinge
acceptatie werd de volgende dag een contante aanbetaling bezorgd bij de acceptant.
Na een succesvolle afgesloten opdracht werd de rest van het geld bezorgd.
De familie Lange van Bergen.
De familie de Lange zijn in feite de nazaten van een dief en oplichter uit de
18e eeuw genaamd Pieter Pergerrits.(1707 in Oostzaan geboren) De Lange
van Bergen besteedde zelfs een website aan deze man.
Omdat die Pieter Pergerrits een notoire dief was, moest hij Nederland op
een holletje verlaten met achterlating van vrouw en kinderen. Hij verdwijnt
naar Denemarken en verandert zijn naam in Pieter van Bergen. Later in
Pieter de Lange van Bergen.Vanwege de schande hebben zijn vrouw en
kinderen daarna de achternaam van de vrouw aangenomen, De Lange. Pieter Pergerrits heeft gezorgd dat
het door hem gestolen vermogen vanuit Denemarken langzaam werd teruggebracht naar zijn kinderen De
Lange in Amsterdam. In 1997 was de oude Nederlandse adel echter hevig gepikeerd omdat toen de
Deense titel van de familie De Lange van Bergen in ons land werd erkend. En deze familie dankt hun titel
aan de meesteroplichter Pieter Pergerrits die in 1749 met gestolen geld in Denemarken een landgoed en
daarmee een adellijke titel koopt. Ook de vader van de hierboven genoemde en bij ons met naam bekende
Haarlemse Notaris was een nazaat van de familie De Lange, die zich nu, dankzij Beatrix van Amsberg de
jonkheren De Lange van Bergen mogen noemen.
Evert van Korlaar en de familie De Lange van Bergen kennen elkaar al sedert
begin 1980.
Notaris A.H. introduceerde de broers Van Korlaar bij de familie Stuyling de
Lange{nazaten van Pieter Pergerrits)en actief in de Fusie- en
Overnamebranche.Bij de 2 jaarlijkse bijeenkomsten waarbij de beleggingen van
het familie vermogen besproken worden alsmede de criminele resultaten van
de broers Van Korlaar zijn de broers aanwezig.Tot deze familie De Lange van
Bergen behoren diverse Rechters,Advocaten,leden O.M. alsmede hoogleraren.
Deze familie moet dus volledig op de hoogte zijn van de handelswijze van de broers Van
Korlaar.
De vermoorde ontvoerde vrouwen en jonge meisjes zijn door de broers op 4 bekende
plekken in de grond gewerkt. In 2000 zijn deze plekken gemeld bij politie en justitie,doch
er is nooit onderzoek naar gedaan. Wel heeft op 1 aangeduide plek hierna, wekenlang een
shovel “werkzaamheden” verricht hetgeen is geconstateerd.
ÉÉN van die plekken is een buitenhuis in W. aan de G. weg. De op dit landgoed behorende
enorme waterput, alsmede de groentetuin zijn als begraafplaats voor geliquideerde
personen gebruikt. De beheerder van dit landgoed kreeg 10.000,- per keer wanneer de
broers de waterput en/of groentetuin wenste te gebruiken. Het Landgoed heeft lang te koop
gestaan maar het “vruchtgebruik” staat officieel nog op naam van M. J. Stuyling De LangeFenenga.
Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt
Het Heulmeisje !
Tijdens een vakantie in Oostenrijk/Hinterglemm 1976 ontmoette een zekere mijheer “K.van
K.” het Oostenrijkse minderjarige meisje “Senta” uit Graz. Na deze vakantie stond het
meisje begin oktober 1976 plotseling op de stoep bij “mijnheer K” in Hoenzadriel.
Zij was vanuit Oostenrijk gelift en haar in Oostenrijk getoonde blonde haar was
veranderd in haar oorspronkelijke kastanjebruine kleur. De ouders en de broers van K.
ontvingen het meisje “gastvrij”. Tijdens het avondeten in Hoenzadriel hebben de
broers van “mijnheer K” aan dat Oostenrijkse meisje voorgesteld dat zij die nacht daar
zou blijven, maar dat de broers haar de volgende dag zouden terugbrengen naar haar
Oostenrijkse ouders. De volgende ochtend zijn de broers met dat meisje tussen hen in
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op de achterbank naar het noorden gereden. Nadat zij daar een bosperceel waren ingereden verkrachtten
de broers het meisje om haar volgens te wurgen. Zij werd volgens info volledig ontkleed in een ondiep
greppel gegooid als oud vuil. Binnen 2 weken hierna werd een lijk gevonden. Een boswachter die samen
met zijn vrouw de hond uitliet vond op 24 oktober 1976 een lichaam op de parkeerplaats de Heul langs de
A12 bij Maasbergen.
Ze lag naakt in een kuiltje bedekt door wat bladeren.Omdat haar identiteit niet kon worden vastgesteld werd
dit meisje al gauw het Heulmeisje genoemd.Het meisje was ongeveer 18 jaar en 1.60 meter groot.Zij had
kastanjebruin haar met een lengte van 45cm. Opvallend was haar gave gebit,doch rechtsonder miste zij een
kies.
Er is met bovenstaande foto van Senta (Er is overigens nog een foto waar ook K.op staat) en geschreven
briefkaart in 2010 telefonisch contact geweest met de politiechef Franz Kroell in Wenen, Oostenrijk.Deze
Franz Kroell was ook de politiechef die de zaak Natascha Kampusch heeft behandeld.Na contact heeft deze
politiechef volgens de Oostenrijkse media zelfmoord gepleegd. Wij wagen dit te betwijfelen.
DE BEGRAAFPLAATSEN VAN MISBRUIKTE SLACHTOFFERS
Jair Soares (4 augustus 1995 verdwenen) De 7 jarige werd door K.van K. ontvoerd
en gevangen gehouden in de molen Sara Catharina te Hoenzadriel, dagelijks
misbruikt en op beestachtige wijze vermoord.
Lisette Vroege door de 4 broers en zwager G. van L. ontvoerd op de terugweg van
het tennispark.(3 juni 1992)Nadat Lisette Vroege was overmeesterd, heeft Sj. van K.Peffer die haar haar net zo had laten kappen als Lisette Vroege en haar tenniskleren
had aangetrokken, vervolgens het kleurige jack van Lisette Vroege de auto van
Lisette teruggereden naar haar woonhuis Dagelijks werd Lisette verkracht en
uiteindelijk vermoord.(De CIE is hier december 2011 nog eens over benaderd)
Tanja Groen(1 september 1993) werd ook door hen ontvoerd en gevangen
gehouden in de opkamer van de Molen in Hoenzadriel.(Opkamer: een
verbindingskamer tussen woohuis en Molen)(Een ooggetuige bevestigt deze
gevangenhouding) De dagelijkse verkrachting en om de 2 dagen afname van hersenvocht
moest zij gedurende bijna 1 jaar gevangenschap over haar heen laten komen, alvorens zij
werd geliquideerd.
Ook de 19 jarige Germa van den Boom(verdween in 1984) werd, volgens ooggetuigen, naar
de molen vervoerd,verkracht en geliquideerd om vervolgens elders te worden begraven. 25
december 1990 gevonden.
Dit ongeïdentificeerde slachtoffer had veel brandwonden op haar lichaam van brandende
sigaretten die op haar waren uitgedrukt. Zij is gevonden in de plaats Teteringen.
Zij vertoonde tekenen gekneveld te zijn geweest.
Het was de patholoog anatoom opgevallen dat het haar professioneel verzorgd was en dat
er op haar lichaam alsmede in de deken waarin zij gewikkeld was, granen zijn aangetroffen
waardoor de politie ervan uit ging dat zij mogelijk in een bakkerij gevangen gehouden was.
Volgens de informatie, vertelt door de broers Van K. en zwager G. van L. , wilde dit
ontvoerde meisje absoluut niet meewerken met de verkrachtingen. Als 1 van de broers of
zwager Geert van L. hun gang met haar wilden gaan, dienden zij eerst een heel gevecht
met haar te leveren. Uiteindelijk is zij hierdoor blijvend gekneveld . De moeder van de broers
bracht haar elke dag eten, doch dit slachtoffer spuwde dit eten recht in haar gezicht terug. Om o.a. die reden
werden er sigaretten peuken op haar lichaam gedrukt. Het slachtoffer bleef In de molen Sara Catharina
ondanks dat voedsel weigeren. Ze werd ter dood gebracht.
Vervolgens werd haar dode lichaam gebruikt heeft om een ouder echtpaar, die de broers crimineel konden
gebruiken, te gaan chanteren.Het lijk werd in de kofferbak van de auto gelegd en het ouder echtpaar
gevraagd mee te rijden om zogenaamd een ander niet fris klusje uit te voeren. Dat ouder echtpaar begreep
pas wat dat klusje was toen de auto in een bosperceel werd neergezet en A. van Korlaar de kofferbak open
deed.
Vervolgens werd het ouder echtpaar gedwongen het ingepakte lijk uit de
auto te halen en weg te dragen. A. van K. maakte van dat gebeuren foto’s
van het ouder echtpaar met het lijk. Deze foto’s zijn met naam en toenaam
geplaatst in het foto en filmarchief van de broers Van K.
De 4 begraafplekken van in totaal nog meer bekende andere plekken
noemen wij hieronder
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a)
Landgoed de P. te W. en wel de groentetuin en de waterpunt.
bHet terrein rond de Molen Sara Catharina.In 1995 bestond de vrees dat door de destijdse wateroverlast in
het gebied en hoge grondwaterstand rond de molen,de lijken zouden bovendrijven, waardoor A.van K. zich
genoodzaakt voelden de lijkplaats te bedekken met betonnen platen.
c)
De boerenschuur aan de Vamerenweg te Amerzoden die was ingericht met Kamer en badkamer en de
geliquideerde jonge vrouwen en meisjes werden begraven onder de grondwal
die om die boerenschuur was aangelegd.In 2004 is wekenlang een shovel
bezig geweest rond deze schuur , hoogstwaarschijnlijk voor
ruimingswerkzaamheden.
d
Door overstroming van de Maas ontstane plas, waarin de broers een roeiboot
hadden liggen en zich bevindt tussen de plaatsen Ammerzoden en Hedel in
de uiterwaarden aan de Maasdijk. Rijdend met de auto vanaf Ammerzoden
over de Langedijkstraat die overgaat in de Maasdijk, dient men vanaf de
Maasdijk af te slaan naar links de Harenseweg op en die volgen om bij Hedel
aan te komen. Met de auto is het niet mogelijk vanaf de Maasdijk te volgen
want vanaf de afslag Harenseweg is de Maasdijk verboden voor auto’s. En
juist op die kruising Maasdijk/Harenseweg is rechts dat weilandje te zien.
Enige Slachtoffers van de broers o.a.:
De destijds gemaakte fotomontage van 2 van de 3 daders m.b.t. moord op
Hai Hovens
Hai Hovens, brigadier. . Pinksterdag 29 mei ( 1967 ??) 1977
H.H.Th.Hovens betrapte de broers, Allesweter, Commissaris en
Tweespaltmaker bij hun vrachtwagen met drugs in het natuurgebied op de
heide bij Tegelen. De broers opende het vuur en lieten de brigadier gedood
liggen, een laatste kogel werd in het achterhoofd gericht.
Aan het eind van het natuurgebied werd de vrachtwagen aangehouden door
twee dienders, doch deze vergaten de gezichten en de naam die op de deur van de vrachtwagen(K.
meelhandel) stond voor een aanzienlijk geldbedrag. Het Dossier 670/III/78 werd in 1995 onopgelost
gesloten.
Mathilde Willink ( 25-10-1977) Kogel door linker oor.
Tonnie van Maurik ( 19 april 1993) Door het hoofd geschoten Parkeerterrein Altea Hotel
Klaas Makinje ( 10 juni 1999) Doodgeschoten Oorspongpark Utrecht.
Cor van Hout ( 1ste mislukte poging 1996)Na de aanslag in december 2000, liquidatie januari 2003.
Robert ter Haak ( raakte bij de liquidatie Cor van Hout levensgevaarlijk verwond)
overleed jan. 2003
De zakencompagnon van Erik de Vlieger. Parkeerplaats bedrijfshal , met
geluiddemper door hoofd geschoten, zittende in zijn auto, waardoor het hoofd op het
stuur voorover viel.
Anna Maria Lievens (1999 in Malta) De vrouw van Hans Melchers (Melchemie)werd
in Malta in opdracht vermoord. tegen betaling van 100.000,= waarvan 1/2 gedeelte
contant vooruit is betaald en 1/2 gedeelte na geslaagde moord en betaalt door de
piloot van de privéjet die de “Commissaris” en “Tweespaltmaker” de nacht van de
moord naar Malta bracht en na de moord weer terug vloog naar Nederland. De laatste
1/2 gedeelte werd betaald toen de privéjet de beide broers Van K. had teruggebracht
naar Nederland, geland was op vliegveld Deelen, en terwijl de broers nog in de jet
zaten. De Tweespaltmaker heeft het geld aangenomen en ter plekke nageteld voordat
uitgestapt werd.
Andre Brilleman – (februari 1985)
Evert Hingst 31 oktober 2005 (Kogels in hoofd en buik)
John Mieremet 2 november 2005.
Kees Houtman (2 november 2005)
Advocaat, Bram Zeegers (9 oktober 2007)
De vrouw van een stelletje welk altijd in het “Kalfje”aan de Amstel te Amsterdam kwam,ging in opdracht van
de broers een relatie aan met Bram Zeegers.Bram Zeegers was getuige tijdens de zaak Holleeder en werd
om die reden in oktober 2007 gedrogeerd met een drug, ontwikkeld uit hersenvocht,welke volkomen gewillig

Nieuwsbrief 148 – 17 maart 2012 – pag. 80

maakt.In zijn huis werd Zeegers vervolgens een extra dosering MDMA toegediend en door de
Tweespaltmaker in een heet bad gezet om de drug sneller te laten werken.De Tweespaltmaker controleerde
deze liquidatie.
Victor ’t Hooft ( 7 november 2007) — Met geluiddemper doodgeschoten door de Allesweter.
Henry du Long 11 december 2007 verdrinkingsdood
Aan de noordzijde van de Maas tussen de plaatsen Drongelen en Meeuwen ligt een inham bestemd voor het
eventueel aanmeren van binnenschepen. Een ideale locatie voor een verdrinking. Deze vorm van liquidatie
doen criminelen altijd samen. Hoeveel slachtoffers ook daar gevonden zijn, de politie concludeert dat er
sprake is van zelfmoord. Henri du Long is door verdrinking om het leven gebracht door de “commissaris” en
de “tweespaltmaker”, omdat Henri du Long teveel wist van de handel en wandel van de criminele broers. De
details zijn bekend.
Jurjen en Marie Vis ( september 2009 ) In hun woning te Vollehove schot en steekwonden.
Jurrie was afgestudeerd aan de Erasmus universiteit Rotterdam bedrijfskunde en lange tijd werkzaam bij
Rijkswaterstaat, waar hij de broers van Korlaar, vergunning verstrekte voor de bouw van flatwoningen aan
de Maas bij Nijmegen. Jurjen wilde van de broers af en werd hiervoor zelfs brugwachter. Het heeft niet
mogen baten.
Aart de Lang en zoon Bas de Lang uit Hurwenen.(September 2008) Doodgeschoten en in brand gestoken.
( Bas de Lang zoon van één van de broers van Korlaar, die de vrouw van Aart baarde)
Om DNA sporen uit wissen is het lichaam van Bas tot ontbranding gebracht.
Aart de Lang vervoerde met zijn vrachtwagentje regelmatig grote partijen drugs voor de broers.
Marijke Bonninga Furman/ de alias Jack Bonninga/Mathea.E.Sakko enz.
Het schrijnende verhaal van Marijke Bonninga-Furman waarmee de Allesweter als
bigamist, getrouwd is geweest en haar bij tijd en wijlen nog bezoekt in de kliniek?
Marijke Bonninga-Furman is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis(Zwitserland)en
haar kinderen weten niet van haar bestaan. De Allesweter is onder zijn eigen naam
getrouwd met Nel.
(foto’s zijn aanwezig) en heeft daar twee kinderen bij.
Vanuit het hoofdbestuur van de Ndrangheta werd aan Evert van K. verteld dat leden van
de Ndrangheta zich verborgen door te trouwen met vrouwen die maatschappelijk boven
elke twijfel stonden. Die echtgenoten wisten dan niets van de werkzaamheden van de ega voor de
maffia,maar waren een dekmantel.Dus ging Evert de Allesweter aan de slag onder
zijn valse identiteit Jack Bonninga en nam als reder van een vloot “hotelschepen”
contact op met de vereniging Mensa omdat daarbij mensen met hoge intelligentie
zijn aangesloten.Een leuke onderzoekster Marijke Furman werd gevonden met de
juiste opleiding om rechten te kunnen studeren. Jack Bonninga(Evert), maakte haar
vervolgens het hof en trouwde haar omstreeks 1996 te Zaltbommel.
K.B. Marijke werd vervolgens in de gelegenheid gesteld een rechtenstudie in record tempo van 3 jaar te
volbrengen. Zij schonk de Allesweter 2 dochters.
Gelijktijdig was de Allesweter ook met Nel getrouwd woonde van vrijdag t/m/ zondag in Kerkdriel, en onder
de naam Jack Bonninga op andere Dagen bij Marijke.Toen er echter problemen op school ontstonden met
de zoon van Evert en Nel,kwam Nel erachter dat Evert van dinsdag t/m donderdag spoorloos was. Er
ontstond een ruzie in huize Nel.
Gelijktijdig had de tweede vrouw van Evert, Marijke van een vriendin vernomen,dat Evert met een vreemde
vrouw en kinderen in Zaltbommel was gezien. Ook in huize Marijke ontstond een ruzie.
Evert drogeerde Marijke met een overdosis drugs van hersenvocht (dit is een verhaal apart en heeft te
maken met Kees van K.), waardoor Marijke in een dermate labiele en uitzichtloze toestand kwam,waardoor
een situatie ontstond om uiteindelijk Marijke in een psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen in
Geldermalsen.
W.B. Haar kinderen nog klein hadden hier geen besef van,maar Evert moest hier een
oplossing voor vinden. Kees v. K. stelde voor dat Evert, alias Jack Bonninga een
regeling ging treffen bij de burgerlijke stand (middels omkoping) dat hij getrouwd was
met Mathea Elisabeth Sakko. Kees had n.l. bij Mathea een dochter Barbara verwekt
en voorzag grote problemen in zijn eigen huwelijk als dit verder zou escaleren.
Zo geschiedde het uiteindelijk dat Mathea Elisabeth Sakko met haar dochter Barbara
en de twee dochters van Evert en Marijke (de dochters K en W )getrouwd werd
geïnstalleerd in het aangekochte pand te Vuren aan de Waaldijk met vol uitzicht op
de Waal. De kinderen van Marijke hebben echter geen besef van hun biologische moeder,nog van de broer
en moeder Furman.
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Bij de burgerlijke stand van Zaltbommel zijn alle gegevens van het huwelijk van Evert van K./alias Jack
Bonninga en Marijke Furman verdwenen en ook zijn verdwenen alle bewijzen van het verblijf in Zaltbommel
van het echtpaar Jack Bonninga en Marijke Furman. Het enige wat rest is het DNA profiel.
** Bovenstaande tekst komt uit een toegezonden bestand **
Bron : Bekend bij Redactie
http://sp00kje.nl/2012/03/08/ingezonden-de-criminele-rechtsstaat-nederland-deel-2/
een reactie:
Tom Couzy
Een heel duidelijk verhaal hoe de infiltratie in Nederland plaats heeft kunnen vinden en men zich tot in de
hoogste gelederen schuldig maakt aan….
Waar blijft de rechtelijke macht nu en gaat Alberto Stegeman hier ook niet een prgramma over maken?
De mislukte liquidatie in 1996 op Cor van Hout (de zwager van Willem Holleeder) is op dit filmpje te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=14RVxB4rSm0
http://sp00kje.nl/ingezonden-%e2%80%93-de-criminele-rechtsstaat-nederland-een-rechtsstaat-welke-defundamentele-rechten-van-de-mens-schendt/

De Criminele reChtsstaat neDerlanD ?? deel 3
Misdaden tegen de menselijkheid
Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.
Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.
Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit
verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv)
______________________________________________________________________________________
_____________________________
————————————————Op de leest van Adolf Hitler Geschoeid—————————————
——————————–DE MORBIDE,TUSSEN ONS LEVENDE, ZWAAR GESTOORDE PSYCHOPATEN ———
————–
—————————————————VOOR CRIMINEEL GELDELIJK GEWIN——————————–
De Valse identiteiten en betrokken Stromannen
1. Jack Bonninga
2. Harro Dijkhuis (gebr. V Korlaar)
3. Jan Dirk Paarlberg
4. Hans van de Lande
5. Hans van de Lande jr
6. Piet de Ruiter
7. Willem Nieuwboer
8. Kees Nieuwboer
9. Peter Nieuwboer
10. Albert Nieuwboer
11. Rick van Westenbrugge (Pantserschip de Buffel)
12. Chris Dijkhuis (Valse identiteit Holleeder)
13. De Haan – Dordrecht.
14. Tom Moeskoops – Noord-Brabant.
15. Harrie van de Moesdijk – Noord Brabant.
( In de gangbare kringen, zijn deze twee bekend onder de naam Tom & Jerry, doch omdat zij als watjes
worden gezien worden zij in de criminele kringen “Appelmoes”genoemd)
16. H.E. Buurman – Ubbergen bij Nijmegen.
17. Herm Hegger = Evert van Korlaar. Nijmegen. Eigenaar van Stadsbrouwerij De
Hemel en De Commanderie van St. Jan,
18. Robert Straubhaar = Evert van Korlaar in Basel
19. Robert Heijlands = Kees van Korlaar in Basel
Door omkoping bezorgde de “Allesweter” zich valse identiteiten.
Valse identiteiten waarvoor hij zelf op knullige wijze een C.V. in elkaar flanste.
In deel I werd reeds één van de eerste valse identiteiten van de “Allesweter”onthuld.
Een alias onder de “Per Adres”naam drs. P.A. de Ruiter? (halve echtgenoot van
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M.Elderkamp,de andere helft zat gevangen,maar de aangetrouwde Jonkheer Barthold Willem Lucas Boreel
kwam hier achter) P.A. de Ruiter een man, de “Allesweter,die bij de havenconflicten in 1982
“bemiddelaar”was,maar waarvan wij geen afstudeeropdracht nog Tutor kunnen vinden.”Het opstellen van
een deugdelijk C.V. behoorde niet bij de kwaliteiten van de “Allesweter” en het is een wonder dat niemand
hierover gevallen is.
Onder de kop: Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden vinden wij zijn
“C.V.”.
Zie de “onkunde” : http://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09llf9dhy4
waarin hij verwoord niet te voldoen aan de verwachtingen als lid van de tweede kamer,
maar daarnaast alles uit de kast haalt om zich wel als ” wunder boy” te poneren
Een man met een wel heel wazige C.V. welke een HBS-a opleiding zou hebben (quod
non) en aansluitend op 26 jarige leeftijd afgestudeerd zou zijn aan de Nederlandse
Economische Hogeschool te Rotterdam (de Erasmus Universiteit)? Ondanks de zeer
wazige C.V. en ongeschiktheid voor de Tweede Kamer, zat deze man volgens zijn C.V.
in een denktank met bekende namen als, van der Louw, Bram Peper, Jan Pronk en
Relus ter Beek.
In het examenregister van de Erasmus Universiteit is de man echter niet terug te vinden.
Tijdens zijn opleiding bij de Italiaanse maffia, Ndrangheta, werd hem geleerd de valse identiteiten anders
aan te pakken en zich volledig in te dekken.
Een van de valse identiteiten werd Robert Straubhaar. Als handelaar in Sojaschroot was de “Allesweter” op
een bijeenkomst in Amerika,waar een lezing werd gegeven door de echte Robert Straubhaar. Deze Robert
Straubhaar trok de interesse van de “Allesweter” omdat deze corpulente man, geen behoefte had lezingen te
geven buiten de U.S.A. i.v.m. chronische vliegangst.
In een gesprek met de “Allesweter” toonde deze Robert met trots een harmonica achtig fotoboek van zijn
omvangrijke kinderschaar. De “Allesweter” luisterde aandachtig en besloot de identiteit van de man in
Europa over te nemen. Er bestond immers geen gevaar dat de echte Robert ooit in Europa lezingen zou
geven. Voorzien van eenzelfde harmonica achtig inlegvel en gedragingen van de echte Robert Straubhaar
kocht de “Allesweter” deze identiteit in Bazel te Zwitserland. (Omkoping ambtenaar Burgerlijke stand).
Hiervoor werd o.a de onderneming River Advice
(Flusskreuzfahrtbranche) opgericht met crimineel verkregen geld.
De „Allesweter verbleef graag onder valse naam in Grand Hotel
Les Trois Rois te Basel ter hoogte van de Rheinbrücke.
Op enig moment ontstond er in Zwitserland argwaan, waardoor de
„Allesweter“zich geroepen voelde aan deze identiteit (Robert
Straubhaar) officieel een ander persoon te plakken en voor hem
de nodige paperassen te regelen. Het werd de Oostenrijker
Rudolf,die zich tot op heden als Stroman voor Robert Straubhaar
ging uitgeven. [ note: we lezen het volgende: River Advice (Robert
Straubhaar and Robert Heijlands) will continue to provide administrative support. The commercial manager
and operations manager will be in the frontline of the daily business of Fluvia AG, as before.]Hier op de foto
Robert Straubhaar samen met de andere stroman Robert Heijlands, een alias die door de „Commissaris“
van de broers werd gebruikt.
Als onderschrift lezen we: Die Kapitäne von River Advice, Robert Heijlands und Robert Straubhaar
(von links), steuern ihre Kunden durch die Welt der Flusskreuzfahrten.
28 Bedrijven gemanaged door River advice:
•Alpina River Cruises GmbH
•Piz Olympia GmbH
.Anjo do Brasil GmbH
•RCM River Cruise Management GmbH
•Bernina River Cruises GmbH
•REI River Equity Invest AG
•BL Cruise Invest AG
•River Advice Ltd
•Breeze River Cruises GmbH
•River Catering GmbH
•Day Ship Management GmbH
• River Catering Ltd.
•IG River Cruise e.V.
•River Cruises Services GmbH
•Intercontinental Waterways GmbH
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•River Nautical GmbH
•Isiona River Equity AG
•River Services GmbH
•Josephine River Cruises GmbH
•Swiss Excellence River Cruise GmbH
•Königstein River Cruises GmbH
• Swiss River Cruises International GmbH
•LS Cruise Management GmbH
•Thurgau Bohemia GmbH
•Orion Shipping GmbH
• Viator Invest GmbH
•Pano River Equity AG
•Viso River Equity AG
De “Commissaris” van de broers gebruikt de valse identificatie Willem Nieuwboer o.a. voor het in eigendom
van de broers V.K. zijnde bedrijf Avex Heteren. Een op het oog keurige groothandel in audiovisuele
apparatuur en presentaties? Willem Nieuwboer is daar vervolgens “Dir/Eigenaar” Deze Willem Nieuwboer
presenteert zich daarnaast o.a. als: independent Management Consulting Professional en heeft daarvoor
een even schimmig profiel/ C.V. opgesteld waarin hij van 1980-1985 zou hebben gestudeerd aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen, en vervolgens is afgestudeerd als drs. In het”vakgebied” Engels &
Communication. Een vooropleiding wordt in deze evenzeer knullige C.V. niet genoemd, noch verdere
ervaringen. Naar verwachting is ook deze Willem niet terug te vinden in het examenregister.
De Fa. “De Haan” en Hans de Haan.
De Haan Minerale Oliën behorende bij de Hatema groep, waar een zekere H.A.A. de Haan aan het roer
staat.
De start begon met de aankoop van het benzinetankstation te Lith incl. woonhuis voor Fl 60.000,Die investering was het begin van investeren (met crimineel verkregen geld) in benzinepompen,wat is
uitgegroeid tot een aanzienlijk aantal tankstations.
Maar de Haan kent ook een onderneming die zich bezig houdt met software Engineering. Soft- en hardware
voor afreken machines in Hotels en restaurants met aan het hoofd een zekere Hans de Haan.
Op zoektocht naar deze Hans de Haan treffen we een de Haan aan die naar onze mening niet de
kwalificaties heeft om een Software engineering bedrijf leiden, maar de overeenkomsten van een
profielschets zijn van dien aard dat dit het watermerk van de broers kan zijn
Deze Hans de Haan is n.l. zoals we gewend zijn van de broers voorzien van een evenzo wazige CV/profiel
welke we kunnen vinden (zonder foto) op : http://nl.linkedin.com/in/hansdehaan
Het gebruik van Stromannen is derhalve van ultiem belang om de criminele activiteiten in te dekken
en de verkregen criminelen gelden wit te wassen.
Jan Dirk Paarlberg en Neelie Smit Kroes.
Neelie Smit Kroes toen directeur van Nijenrode vond Paarlberg wel
interessant die immers een Kasteel bezit, echter dat dacht zij. Het
betreffende kasteel behoort de broers toe die daarvoor en depot en
hypothecaire inschrijving bij de bank hebben neergelegd. Hoe dan ook
Neelie vroeg of zij haar kantoor mocht plaatsen in het stalgebouw van
Jan Dirk Paarlberg. De broers zagen hierin een potentieel te chanteren
“ slachtoffer” en stemde toe, zodat Paarlberg dit kon meedelen aan
Neelie.
De kantoor ruimte werd Neelie gratis ter beschikking gesteld, maar niet voordat deze was voorzien van
afluister en opname apparatuur en een tap op de telefoon.
Neelie onwetend blij en de broers nog blijer.
Toen Neelie zich echter met behulp van deze contacten een Europese zetel had kunnen bemachtigen
,kwam zij bij haar vertrek uit de kantoorruimte overeen dat voor haar geleverde “service” 3 verhuurde
bedrijfspanden in Hilversum aan haar in eigendom werden gegeven.
Neelie heeft echter later behoorlijk in haar maag gezeten met deze panden,omdat deze voor verhuur
onrendabel bleken. Het was ook Neelie die Ayaan Hirsi Ali persoonlijk introduceerde bij de VVD die lange tijd
samen met Melanie Schultz optrad in een luxe bordeel,getooid met
tijger en leeuwenmasker. Ayaan kreeg hiervoor versneld een
verblijfsvergunning.
De flat van Ayaan Hirsi was voor chantage doeleinden voorzien van
afluister en opname mogelijkheid, waardoor nogal wat kopstukken van
bestuurlijk Nederland die het bed deelde met Aryaan, zoals o.a.de top
VVD ‘er G. Z op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Rijp voor chantage.
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Dat er vraagtekens zijn over de integriteit van Neelie , bleek uit deTCA en TCR affaire in 1996 met
betrekking tot de illegale lozingen onder haar ministeriële verantwoordelijkheid. Wel is hier voor een
parlementair onderzoek gestart, maar de SG-beraad besloot, waarin belangrijke chantabele personen zitting
hadden dit in de doofpot te stoppen.
Via Astroloog Simon Suikert werd op zijn minst de schijn gewekt dat Neelie banden heeft met criminelen.
In 2000 betrok zij als Eurocommissaris, Jan Dirk Paarlberg bij omstreden beleggingen in de Verenigde
Staten,terwijl zij tevens de schijn van belangenverstrengeling ten toon spreidde door het ritselen van een
order voor vriend Frans Swarttouw van Fokker.
Daarnaast was Neelie verantwoordelijk voor de start van de Betuwelijn, waar aanzienlijke bouwfraude plaats
vond.
Jan Dirk Paarlberg krijgt, zover ons ter oren is gekomen, voor zijn “service”aan de broers een vergoeding
van 1 miljoen Euro per jaar, zolang hij de zaken naar wens blijft behartigen.
Paarlberg heeft op dit moment een probleem met het O.M. en dat wordt niet gewaardeerd in criminele
kringen. Het ziet er dus naar uit dat Paarlberg mogelijk de gevangenis ingaat en als zwijggeld de gangbare
€1000, per dag als vergoeding krijgt of dat hem een goedkopere liquidatie wacht.
Hem worden o.a. de volgende strafbare feiten ten laste gelegd:
1. Witwassen van de Willem Endstra betalingen. (crimineel geld van de broers werden via Endstra
overgeboekt naar Paarlberg. Holleeder is in die betrokkenheid reeds veroordeeld)
2. Oprichting van een “escrow” rekening. ( Deze escrow rekening is een geblokkeerde bankrekening die
wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent( Paarlberg). De
escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een overeenkomst tussen
de koper en de verkoper.) De broers waren de gever van deze financiële constructie, In die escrow letter
stond vermeld dat de voor het bedrijf van Paarlberg bedongen koopsom in jaarlijkse termijnen zou worden
betaald en wel ca 15 miljoen/per jaar voor een termijn van 10 jaar. Met deze escrow werd het mogelijk dat
de broers leningen van meerdere miljoen bij de banken konden opnemen, waardoor hun crimineel geld was
witgewassen.Meerdere (Valse) escrow letters zorgde zo voor een jaarlijkse witwasoperatie van meer dan 50
miljoen.
3. BTW Fraude van verbouwingen bij Paarlberg en kennissen,o.a. bij advocaat Lucas van Eeghen.
4. Valsheid in geschrifte in relatie tot een notariële akte bij overname van de BV van VVD politicus Sjoerd
Swane ( Sjoerd Swane die door de rechtbank in Utrecht is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor
ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude)
Bij de Officier van Justitie Kees Plooi waren deze gedetaileerde gegevens bekend,doch die besloot na
dreigement met de dood hier verder niets mee te doen.
Paarlberg leverde in opdracht van de criminele broers een luttel bedrag van 8,5 miljoen in contanten af bij
een Nederlands Trustkantoor,om het vervolgens vandaar met een geldtransport naar een bank in
Luxemburg te transporteren, zodat de broers wederom “legaal” de beschikking hadden over dit bedrag. Voor
dit bedrag zou Paarlberg kunstvoorwerpen hebben verkocht aan een kunsthandelaar.Een dergelijke
verklaring van een kunsthandelaar kregen de broers echter niet rond en zo werd Paarlberg geconfronteerd
geen sluitend alibi te hebben voor dit bedrag en zelfs niet kon vertellen hoe deze zogenaamde
kunstvoorwerpen er dan wel uit hadden gezien.
De aan- en doorvoer drugsrouten en de betrokken leveranciers/frima’s
Buiten de eigen vloot aan zeewaardige zeiljachten en binnenschepen,maken de Allesweter en zijn broers
gebruik van gerenommeerde firma’s voor transport van drugs. Veelal zijn deze firma’s aanbevolen door de
allerhoogste (gechanteerde) functionarissen in de maatschappij. Uit opgedane ervaring bleken deze firma’s
door reeds eerder ontvangen gunsten ontvankelijk te zijn om criminele contacten aan te gaan.
Maersk containers line shipping Kopenhagen
Omstreeks 1999 vonden de broers in opdracht van Ndragetha, het noodzakelijk contact te leggen met
Maersk.Vanuit Nederland werd contact gezocht met de managers van Maersk Kopenhagen. Na afspraak
voor een bespreking vertrok de Commissaris naar Kopenhagen om afspraken te kunnen maken voor een
wereldwijd drugstransport middels de schepen van Maerks. De commissarris nestelde zich in hotel Nyhavn
te Kopenhagen en voerde enige besprekingen met 2 personen van het top management van Maersk.Één
van die peronen ( een zekere Lucas V.) bezit de Nederlandse nationaliteit en was reeds een bekende uit de
Rotterdamse haven. De tweede persoon had een Deense nationaliteit? Aanvankelijk vond de bespreking
plaats in het hoofdkantoor van Maersk aan de kade in Kopenhagen, doch later werd de bespreking
voortgezet op een speciaal daarvoor afgehuurde toeristenboot waarmee de gesprekpartners een tocht door
de haven van Kopenhagen hebben gemaakt. Uiteindelijk werd medewerking toegezegd m.b.t het
containertransport.
Allseas offshore pipeline installation
Nadat de Allesweter van een zeer invloedrijk Nederlands persoon een lijstje met namen had gekregen die
wel gevoelig zouden zijn voor drugstransporten, legde hij omstreeks 2001 contact met het hoofdkantoor van
dit bedrijf in Châtel St Denis te Zwitserland.
Het bleek ene heer E. H. van Allseas te zijn met een hoofdkantoor in Zwitserland.
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Na een bespreking met deze E.H. nam deze man telefonisch contact op met de invloedrijke persoon welke
de “Allesweter” als referentie had opgegeven. Uiteindelijk vond een bereidheid plaats om Allseas voor de
drugstransporten te gebruiken. De details zijn bekend doch hier verder niet van belang. Zelfs het hiervoor in
Parijs ingerichte laboratorium om de drugs op een zodanige wijze te verpakken dat zij niet gelokaliseerd
worden is bijzaak.
De schuilhuizen/panden en contactpersonen in binnenland
Panden in bezit t.b.v. criminele activiteiten en witwasacties
We noemen hier o.a panden in bezit van de criminele organisatie zoals is verwoord in Deel I [ De specifieke
details en bijbehorende Foto's zijn aanwezig]
Bathmen (7437 RP) Looweg49, groot 1.60.85 ha
valse identiteit familielid Hans Melchers =Rene Hermanus Johannes
Maria Zwezerijn, geb Utrecht 9-10-1954 ( werkelijke naam E. S. wonende te Z.) +Maria Christine Bernadette
Zwezerijn-Scheepmaker, geb Utrecht 4-7-1958 (werkelijke naam advocaat mr M. S. – L., wonende Z.
Maastricht (6219 NP), Brusselseweg 520.
Susteren (6114 JH), Raadhuisplein 4.
voormalig politiebureau. Aangekocht via omgekochte politieman
staat nu op de valse identiteit baas=Willem Dijkhuis
Ommeren (4032 MZ), Ommerenwal 2.
KSV De Betuwe (kleiduivenschietvereniging)
Evert van Korlaar gebruikt daar de valse identiteit = Willem Dijkhuis
Heerde, Bonenburgerlaan 90
Twello (7391 MR), Rijksstraatweg 26.
aangekocht voor beveiliging drugstransporten.
Nijmegen (6032 RT), Eversweg 4
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 3. =De Commanderie van St Jan
Nijmegen (6511 VS) Franseplaats 1. Stadsbrouwerij de hemel.
Hilversum (1213 XH), Soestdijkerstraatweg 90. (Safehouse – valse
naam Gijze Stroboer.)
Soest (3768 HM), Birkstraat 136. (Vergaderplaats)
Kapel Avezaath, gem Buren, (4016 CT), Laageinde 49.
Maasbommel (6627 AD), Raadhuisdijk42
Middelburg (4331 CZ ), Wagenaarstraat 14
Middelburg (4331 BN), Bogardstraat 6 ( op naam Total Raffinaderij Nederland NV.)
Middelburg (Hedel) Hooiweg 4
Middelburg (4331 PX), Herengracht 74 = Het Zeeuws Veilinghuis
Vlissingen (4382 AG), Boulevard Evertsen 246
Haarlem, Buitenhuis Vlietzorg ( dient als uitkijkpost voor vervoer drugs over weg en water)
Oirschot (5688 TS), De Korenaar 49.
Wapenveld (8191 JS), Groteweg 23 = Landgoed De Polberg 52 ha groot
Dongen,Heuvelstraat 8 = villa Berkheuvel.
Cuijk, Rijksmonument (Die woning kijkt recht uit over de Maas)
Cuijk ( Katwijk NB), 5334 KH, Everdineweerd 13.( Eigendom van Roovers Holding Heijen BV)
Werkhoven (3985 RE), Beverweertseweg 60 = Kasteel Beverweerd (
aangekocht om de meestervervalser Geert Jan Jansen te huisvesten)
Rotterdam (3055 WV), Zagwijnlaan 4,( Staat ten name van een
stroman/ valse identiteit van Hendrikus Cornelis van Westenbrugge)
Rotterdam (3016 GH), Baden Powellaan = afgebroken niet meer
bestaand (was privé kantoor van het bestuur.)
Rotterdam (3012 GJ), Kareldoormanstraat 10-12/Weena = Baja Beach
Club
( in gebruik om criminele zaken te regelen en opdrachten tot bijvoorbeeld
liquidatie te geven).
Amsterdam (1096 AC), Korte Ouderkerkerdijk 16 = kantoor Sedijko
BV(valse naam Harro Dijkhuis en valse naam Chris Dijkhuis< kantoor
bevindt zich nu in kantoorboot achter het pand)
Achterveld (Utrecht), Hessenweg 188 – ofwel 189b (onder valse naam
Jan van luttikhuizen BV)
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Putten (3881 NC), Garderenseweg 150 = Villa Klein Spriel ( Tuinman Bioch uit Hedel onderhoud)
Rhenen (3911 SP), Klaassenweg 1+39 (Op valse naam Otto de Gooijer Automobielen BV.)
Bunschoten-Spakenburg (3752 LH), Lorentsweg 15. (Van Lutikhuizen
BV)
Bemmel (6681 LN), Nijverheidsstraat 32 = Van Meegen Group (Jacob
Bonninga ofwel Jack Bonninga)
Werkendam, Hilweg 2 (Pand en bosperceel op naam van Stichting
beheer onroerend goed biesboschmuseum en deze stichting is sinds
1992 eigendom van de broers van Korlaar. Thans nog 2 bestuursleden. 1
woonadres in Werkendam. 1 woonadres op st. Maarten.
(t.b.v. drugtransporten)
Enschede, Verwoolsweg 130 (Heliplatform)
The Sand in Amsterdam – vollop in werking.
De NDSM werf in Amsterdam en het mooie kantoorpand daarnaast gebouwd en alles wat daarop staat.
Party club vlak bij Feijenoord stadion.
Hotels van Oranje groep Nederland
De schuilhuizen/panden en contactpersonen in BUITENLAND
Dorint Hotels groep wereldwijd, o.m. in Winterberg, Duitsland
Hotel Krafft in Basel.
Hotel Greulich in Zurich.
Een kasteel in Frankrijk.
Sloss Oberdiessbach Zwiterland.
Sloss Oberdiesbach Zwitserland (met als zet baas Chantal
T.(nicht van Jolanda Baks) en Erwin D.)
Chateau Rennaz Zwitserland bij het meer van Genève ( met als
zetbazen Chantal T. en Erwin D. alias Martine von Wattenwyl en
Sigmund von Wattenwyl)
Vladimir Palace Sint Petersburg
Het Vladimir Palace aan de Neva rivier in de Finse golf van Sint Petersburg te
Rusland. Het paleis bevat 360 kamers was het woonverblijf van the Grand
Duches Maria Pavlovna,maar wordt nu voor meerdere doeleinden gebruikt.
Na de staatsgreep in 1917 ook wel oktober revolutie genoemd werd het
gebouw onderdak voor de Russische Academie voor wetenschappen, Maxime
Gorky House of scientists.
De gecodeerde- en ondergebrachte snufmovies
Een snuff movie is een film welke feitelijke een verkrachting of moord toont
van een persoon of personen, zonder de hulp van speciale effecten , met het
uitdrukkelijke doel van de distributie-en entertainment of financiële uitbuiting
t.b.v. van geestelijk zieke personen. Een snuff movie is een schokkende,
gewelddadige film waarin mensen daadwerkelijk worden mishandeld,
verkracht of vermoord omwille van de film. Op de download sites van Pirate
Bay en FTD waren films( geen snuff movies) te downloaden die voorzien
waren van een code. Om dergelijke “versleutelde” films te bekijken diende men een bedrag over te maken
aan de beheerder van de film om de code te verkrijgen en daarmee toegang te verkrijgen om de film te
bekijken. Snuff movies werken met hetzelfde doel n.l. financiële uitbuiting. Satanisten en pedofiele maken
gebruik van dit “aanbod”en het is de meest verachtelijke criminele vorm van geld verdienen.
Voor bezoekers van de eerder vermelde satanische moordvoorstellingen zijn deze snuff movies
ondergebracht bij een bekende webmaster, die deze in “bewaring” heeft genomen en daar een aanzienlijk
bedrag voor ontvangt. Als extra gunst werd tevens de studie van een familielid verzorgd. Daarmee behoort
deze webmaster te worden gezien als verlengstuk van een criminele organisatie. Ter controle is een redelijk
vermogende zetbaas geplaatst bij deze webmaster om het geheel te blijven controleren.
De snuff movie is bij deze webmaster in bewaring gegeven en een vrouwelijke vertrouweling werd de
“sleutelhouder”van deze snuff movies. Nadat zij te loslippig bleek, werd zij na te zijn mishandeld haar ter
beschikking gestelde huis uitgezet en de code van de snuff movie die was ondergebracht op de website
veranderd.Eerst nadat een ons bekende hacker de snuff movie had ontdekt is deze na enige paniek
vervolgens weer “veilig”afgeschermd om nieuwsgierigen geen toegang meer te verlenen en uitsluitend voor
ingewijden met code na betaling nog is te bezien.
** Bovenstaande tekst komt uit een toegezonden bestand ** - Bron : Bekend bij Redactie
http://sp00kje.nl/2012/03/08/ingezonden-de-criminele-rechtsstaat-nederland-deel-3/
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Prikbord nr 286 (leo j.j. dorrestijn)
Deskundigen
Jarenlang hebben economen ons voorgehouden dat de euro welvaart bracht. De suggestie was zelfs dat ze
het konden voorrekenen. Niet dus; een Brits onderzoek heeft het heilige euro-huisje onderuit gehaald. En
wat zeggen de deskundigen: we kunnen de uitgangspunten niet onderschrijven. Dat hoeft ook helemaal niet,
maar kom dan eindelijk eens met je eigen berekening. En dan niet op grond van politieke richtlijnen,
partijvoorkeuren of opportunisme. Gewoon wetenschap, zoals het hoort, met uitgangspunten, analyses,
verifieerbare informatie en objectieve conclusies. Of bestaat dit in Nederland niet meer met al die
adviesorganen en onderzoeksubsidies?
Gebrek
Ons land heeft een groot gebrek aan fraudebestrijders. Misschien moeten we die overtollige
belastingambtenaren omscholen tot financieel rechercheur? Dan kan meteen worden onderzocht waarom 80
miljoen aan subsidie voor wetenschappelijk onderzoek bijna geheel in splinternieuwe gebouwen wordt
gestopt. En die moderne gebouwen worden uiteraard eigendom van ‘iemand’ terwijl er nog geen minuut aan
onderzoek is besteed. Kennelijk wil men hiermee ook de bouwsector steunen, hoewel er tientallen
(overheids)gebouwen leeg staan.
Geloof
Van Rompuy die belooft dat het goed komt met de EU, mits alle macht aan Brussel wordt overgedragen. Ik
geloof er niets van. En wat te denken van 48 bootjes voor onze mariniers: voor ‘landingen’. Waar dan? Zelfs
de landing met één helikopter op een ‘vijandelijke’ kust mislukte. En het Griekse leger heeft meer wapens
dan wij. Ook die bewering dat de stroom 9% duurder wordt vanwege de olieprijs; gelooft u het? We kopen
toch stroom van windmolens, kolen- en kerncentrales… Oh, alleen het gas wordt duurder, maar dat halen
we toch uit onze eigen grond.
Noodhulp
Peter R. de Vries en andere BN’ers moeten eerst eens boek lezen over de feiten van ontwikkelingshulp. Dan
zouden ze begrijpen wat ze zien bij een filmpje over een vluchtelingenkamp: overbevolking als gevolg van
eindeloze westerse voedselhulp. Niemand, ook de PVV niet, heeft bezwaar tegen noodhulp voor echte
slachtoffers. Maar het zielige gezwets dat bij afbouw van de ontwikkelingshulp de ‘allerarmsten’ in het
gedrang komen, ontkent niet alleen de verspilling en de corruptie, maar ook het feit dat die allerarmsten elke
10 jaar verdubbelen. En het ‘dreigement’ dat die kampbewoners anders als vluchteling naar Nederland
komen, verdient maar één antwoord: grenzen sluiten. Met dank aan de vluchtelingenindustrie en hun
subsidievriendjes.
Pim
En weer waren ze er klaar voor: die zgn. onafhankelijke tv-journalisten. Een herdenkingsuitzending
misbruiken om toch even Wilders te kunnen noemen. Neen, niet in relatie tot een ‘opgedragen’ moord,
natuurlijk niet… Maar ook niet tot de smerige kwalificaties die door politieke tegenstanders werden en
worden gebruikt. Laat het in ieder geval een waarschuwing zijn dat al die minkukels die niet in de schaduw
van Fortuyn konden staan, sindsdien een voor een zijn ontmaskerd, inclusief de journalistiek en Jan
Marijnissen.

Moldavië gaat pedofielen chemisch castreren
Mannen die veroordeeld worden voor seksueel misbruik van
kinderen in Moldavië zullen voortaan chemisch gecastreerd
worden. Dat heeft het parlement van het Oost-Europese land
beslist. De behandeling, waarbij het libido wordt onderdrukt door
middel van driemaandelijkse injecties, wordt verplicht voor
Moldaviërs en buitenlanders die zich schuldig maken aan
pedofilie. Rechtbanken mogen de behandeling voortaan ook
opleggen aan verkrachters. De nieuwe wet wordt bekritiseerd door mensenrechtengroeperingen, maar kan
niettemin op heel wat steun van de Moldavische bevolking rekenen. De laatste tijd zijn er heel wat
buitenlanders veroordeeld voor pedofilie.
Bron: HLN
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Meeste Amerikaanse supermarktgehakt bevat ‘roze slijm’
Gerald Zirnstein maakt tegenwoordig zijn eigen hamburger. Waarom? Omdat
deze oud-medewerker van het Amerikaanse ministerie van Landbouw en
klokkenluider weet dat 70 procent van het gehakt in de Amerikaanse
supermarkten ‘roze slijm’ bevat. Roze slijm werd ooit alleen gebruikt in
hondenvlees, maar wordt nu besproeid met ammonia zodat het kan worden
gegeten door mensen. Zirnstein opperde de term ‘roze slijm’ voor het eerst in
een interne memo die hij rondstuurde binnen zijn ministerie. Hij onthult nu waarom hij het niet zal kopen.
Economische fraude
“Het is economische fraude,” vertelde hij aan ABC News. “Het is geen vers gehakt, het is een goedkope
vervanger.” Zirnstein en zijn collega Carl Custer waarschuwden tegen het gebruik van dit separatorvlees dat
inmiddels bekend is geworden als roze slijm. Ze werden echter op het matje geroepen door hun baas.
Botten van een uitgebeend karkas worden met behulp van een hogedrukmachine ontdaan van de laatste in
de voedingsindustrie verwerkbare vleesresten. In een centrifuge wordt dit proces voltooid. Vervolgens wordt
de mix door buizen gespoten en besproeid met ammonia om alle bacteriën te doden. Het vlees wordt
bevroren en klaargemaakt voor transport.
Banden met de vleesindustrie
Roze slijm hoeft niet als zodanig op het etiket te staan omdat medewerkers van het Amerikaanse ministerie
van Landbouw die banden hebben met de vleesindustrie besloten het als vlees te classificeren. “Het is roze
en dus is het vlees,” zou de staatssecretaris van het ministerie volgens Custer hebben gezegd. De vrouw die
separatorvlees besloot toe te laten in gehakt is oud-staatssecretaris van Landbouw Joann Smith. Beef
Products Inc., het bedrijf dat roze slijm maakt, verdiende er honderden miljoenen dollars mee.
Toen Smith het ministerie van Landbouw in 1993 verliet benoemde de belangrijkste leverancier van BPI haar
tot bestuurslid. Ze verdiende 17 jaar lang elk jaar tenminste $1,2 miljoen. Smith was onbereikbaar voor
commentaar.
McDonald’s
Het Amerikaanse publiek reageerde geschokt toen de Britse chefkok Jamie Oliver McDonald’s aanviel
vanwege roze slijm in hun hamburgers. “Door dit bestanddeel maak je van het goedkoopste afval van vlees
dat aan honden wordt gegeven iets wat aan mensen kan worden verkocht,” zei de kok.
Na de bewuste uitzending besloot McDonald’s te stoppen met het gebruik van ammonia. “Waarom zou een
volwassene willen dat zijn kind vlees dat ammonia bevat in zijn mond stopt? De bevolking moet inzien waar
de voedingsindustrie mee bezig is,” besloot een bevlogen Oliver.
Bron: Abcnews.com - Gerelateerd:
 Acht onverwachte ingrediënten in fastfood
 McDonald’s gaat kopje onder in Bolivia
 Panorama: Het nieuwe zoet (Stevia docu)

Geheim ruimtevaartuig een jaar in de ruimte, niemand weet wat het doet
Vrijdag, 09 maart 2012
Het geheime ruimtevaartuig van de Amerikaanse luchtmacht X-37B wordt met
de dag mysterieuzer. Het werd ontworpen om gedurende negen maanden in
een baan om de aarde te draaien, maar bevindt zich inmiddels exact een jaar
in de ruimte. Niemand weet precies te zeggen wat de X-37B van Boeing
precies doet. De luchtmacht houdt sinds de lancering in april 2010 vol dat het
onderzoek puur wetenschappelijk is.
Analisten zeggen dat het schip tot veel meer in staat is. Het kan bijvoorbeeld
worden gebruikt als een satelliet die zich eenvoudig kan manoeuvreren.
De laadruimte van het vaartuig ter waarde van één miljard dollar zou onderdelen kunnen vervoeren naar het
internationale ruimtestation ISS. In oktober stelde Art Grantz van Boeing voor een grotere X-37C te bouwen
die astronauten naar het station zou kunnen brengen.
Volgens geruchten komt X-37B dicht bij het nieuwe Chinese ruimtestation in de buurt. China lanceerde het in
september, maar er bevinden zich nog geen astronauten aan boord. Sommige analisten hebben opgemerkt
dat de baan van X-37B bijna gelijk is aan die van de Tiangong 1.
Ondertussen heeft de regering-Obama bij de begroting voor 2013-2017 geen rekening gehouden met de
ontwikkeling van de X-37. De Amerikaanse president stelt voor te bezuinigen op satellieten en raketten.
Boeing treft al voorbereidingen om Building 31 in Californië, waar de X-37B werd gebouwd, te sluiten.
Bron: Wired.com
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:geheim-ruimtevaartuig-een-jaarin-de-ruimte-niemand-weet-wat-het-doet&catid=38:wetenschap&Itemid=51
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Wat zijn de effecten van een EMP?
EMP Electromagnetic Pulse Effects
Geüpload door Marygreeley1954 op 6 mrt 2012
Zie wat een EMP aanval in feite kan doen tijdens deze test…
De pulse heeft geen invloed op mensen, alleen op de elektronica.
Kijk wat er met de helikopter met afstand bediening gebeurt… er is geen
flits… Maar het valt direct naar beneden.
Zo ook valt de elektronica van een auto direct uit, als gevolg van een EMP.
Oorzaken EMP
Zowel zonnestormen als atoombommen, die hoog in de atmosfeer ontploffen, kunnen een EMP opwekken,
een elektromagnetische puls met verwoestende werking op niet-beschermde elektronica.
Wat is EMP?
Gewoonlijk bevinden elektronen zich netjes in een baan om de atoomkern. Soms worden elektronen
massaal losgerukt van het atoom waar ze toe behoren, door een vloed radioactieve straling of een golf
kosmische deeltjes bijvoorbeeld. De elektronen nemen de bewegingsenergie van de deeltjes over en
bewegen massaal in dezelfde richting. Samen wekken ze, mede in interactie met het aardmagnetische veld,
een snel veranderend magnetisch veld op, dat weer een sterk elektrisch veld opwekt. Deze effecten samen
heten een elektromagnetische puls, EMP.
Gevolgen van een EMP
Lichamelijk merk je maar weinig van een EMP. De gevolgen voor je elektrische apparatuur zijn veel
vervelender.
Een zware EMP laat weinig heel van onze beschermde elektronica. In één klap zijn we dan terug in de
steentijd.
Door de snel veranderende magnetische velden ontstaan grote inductiespanningen en dus enorme
piekstromen in stroomdraden, die weinig heel laten van gevoelige elektronische onderdelen als transistors
en computerchips. EMP was al langer bekend bij een klein groepje natuurkundigen, maar werd in 1962 over
de hele wereld bekend na een uit de hand gelopen kernproef. Bij bovengrondse kernproeven boven de
Stille Oceaan veroorzaakte één enkele kernontploffing het doorbranden van straatverlichting en
elektronische apparatuur op Hawaii, vele honderden kilometers verderop. De Sovjets slaagden er met
Project K zelfs in om in een ondergrondse stroomkabel in Kazachstan zulke hoge piekstromen op te
wekken, dat een naburige elektriciteitscentrale in de stad Karaganda in brand vloog. Op hogere breedtes is
het magnetisch veld sterker en het EMP-effect veel groter. Vermoedelijk daarom zijn bovengrondse
kernproeven sinds die tijd verboden.
EMP wapens
Uiteraard is een wapen om in één klap de vijand totaal mee lam te leggen de droom van iedere generaal.
Geen wonder dus dat beide nucleaire grootmachten sindsdien EMP-wapens hebben vervolmaakt en ook
kleinere versies voor precisie aanvallen hebben ontwikkeld. Zo kun je met een sterke EMP-puls de autoelektronica van een wegvluchtende auto door laten branden. Een grote vloed gammastraling, afkomstig van
de kernexplosie, ript zoveel elektronen los dat hierdoor een elektrisch veld van miljoenen volt per meter
wordt opgewekt. De gevolgen hiervan zijn verwoestend: vergeet niet dat elektrische en magnetische velden
elkaar beurtelings opwekken. Vaak blijft zoveel restlading achter dat ook dit restje alsnog in staat is ellende
te veroorzaken.
Niet alleen kernexplosies, ook zeer zware zonnestormen hebben een dergelijk vernietigend effect. Wanneer
de zonnestorm van 1859 zich herhaalt, hebben we een serieus probleem!
Bron en verder lezen: Visionair.nl

Ontwaak, gij die slaapt,
en sta op uit de doden,
en Christus zal over u lichten.
Ontwaak gij die slaapt – Sta op uit een toestand van slaap en valse veiligheid.
"Slaap en dood" zijn opvallende representaties van de staat, waarin mensen van
nature verkeren. We zijn in "slaap", hoewel levend, ongevoelig voor enig gevaar
dat nabij kan zijn; wij zijn ons niet bewust van wat er om ons heen gaande is, we
horen de stem van onze vrienden niet,
Josie Hagen
Engelse vertaling: The scarlet Parade, of the Sydney Mardi-Gras
Meer lezen »
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De top van de geldpiramide, de Rothschilds
Visionair: Douwe op 8 maart 2012
“Geef me de macht over het geld van een natie
en het is me om het even wie haar wetten maakt.”
- Mayer Amschel Rothschild
Schloss Hinterleiten, Oostenrijk. Eén van de vele familieoptrekjes
van de Rothschilds
Het is belangrijk dat we begrijpen dat de controle van de Engelse
centrale bank op 27 Juli 1694 in handen kwam van private
bankiers en wat voor gevolgen dit heeft gehad. Dit was de eerste centrale bank waarmee dit gebeurde.
Vanaf dat moment hadden private bankiers officieel het recht om geld te scheppen uit het niets waar ze
vervolgens rente over konden vragen aan o.a. ook overheden. Overheden zijn tot vandaag de dag
afhankelijk van private bankiers om aan geld te komen naast belastingen of winsten uit staatsbedrijven.
Bij het verlenen van de Royal Charter voor de stichting van de Bank of England in 1694 heeft Willem III van
Oranje met de volgende zaken ingestemd:
xxv
o
Het alleenrecht van de bank om geld te drukken voor de overheid (issue of notes)
o
Professor Caroll Quigley, voormalig mentor van Clinton, en onderzoeksjournalist Ellen Hodgson
citeren van Paterson de volgende uitspraak: “De bank heeft het recht van renteheffing op alle geld dat
zij uit het niets creëert.” Deze uitspraak is onder andere te vinden in een circulaire om aandeelhouders
xxvi
aan te trekken. Dat ‘niets’ bestaat destijds uit het papiergeld dat de bank mag drukken, zonder
gouddekking. Voor elk pond goud in de kluis, mag de bank tien ponden in papiergeld uitgeven. Dit
beginsel van ‘fractioneel bankieren’ passen alle moderne centrale banken tegenwoordig toe. Sinds
1971 is onder president Nixon de goudstandaard echter helemaal opgegeven en ontstaat ‘geld’ enkel
xxvii
bij de gratie van de drukpers of tegenwoordig: het toetsenbord van de computer.
xxviii
o
Het recht over het gecreëerde geld rente in rekening te brengen aan de staat
o
De rentevergoeding bedraagt 8% waarmee het fenomeen staatsschuld is geboren. Onmiddellijk wordt
betaling ingevoerd op een groot aantal goederen. De staatsschuld wordt vervolgens verhaald op de
burger in de vorm van belastingen. Door deze constructie lopen de bankiers geen risico en zijn zij
xxix
verzekerd van een ‘eeuwigdurend’ inkomen.
o
Het papiergeld van de te vestigen Bank of England moet ‘legal tender’ zijn
o
Dat wil zeggen, ondanks de waardeloosheid van het papier zelf, door de overheid gelegaliseerd als
betaalmiddel. Dit betekent voor de bank dat zij van haar zijde behalve voor de drukkosten geen kosten
hoeft te maken voor geldcreatie, noch het gedrukte papiergeld door werkelijke waarde hoeft te
dekken, maar door rente wel maximale winsten incasseert en zich daadwerkelijke waarde mag toexxx
eigenen bij onteigening van schuldenaars.
o
Het onafgebroken handhaven van schuld
xxxi
o
Patterson wil voorzien in een ‘fund for perpetual interest’,
hetwelk inhoudt dat het geenszins de
bedoeling is dat wordt terugbetaald. Feitelijk is er sprake van een permanente lening waarover rente
xxxii
wordt betaald zonder de hoofdsom ooit terug te betalen.
Dit betekent niet minder dan een
xxxiii
revolutie in overheidsfinanciën.
Bij de creatie van geld voor de overheid ontstaat dus
onmiddellijk schuld: geld ÍS schuld. Zo houden de eigenaars van de bank als schuldeisers hun
politieke invloed. (Willem maakt voor zijn oorlog in 1694 een staatsschuld bij de Bank of England van
1.250,000 pond sterling tegen een rente van £ 100,000 per jaar. In 1698 is deze schuld gestegen tot
xxxiv
1.600,000 pond).
o
De geldcreatie in privéhanden
xxxv
o
Het eigendom van de centrale Bank of England is in privé handen.
o
De geheimhouding van aandeelhouders
o
De namen van deze eigenaar-bankiers blijven geheim en zij krijgen het recht de Bank of England te
vestigen: de nieuwe centrale wereldbank. Het zijn “goed bekend staande vermogensbeheerders en
xxxvi
handelslieden van hoog aanzien.”
Bron: Deel 4, het verraad van Oranje van de wereld in Gijzeling, deel 1, 2, 3, 4 en 5
Al meer dan 300 jaar zijn de personen met de controle over de centrale banken dus in staat geweest de
arbeid van hele landen af te romen in Europa door dit mechanisme. Met de verovering van de koloniën door
de Europeanen werden centrale banken volgens hetzelfde model in de nieuwe gebieden opgezet. Een volk
van een land betaald belastingen om de rente op de staatsschuld van het land te voldoen. Private bankiers
die de controle hebben over het mechanisme van geldcreatie in de vorm van schulden krijgen zo dus een
percentage van de arbeid van het gehele volk uitgekeerd. Een soort supernationaal feodaal stelsel via het
geldmechanisme wat ten goede komt aan een kleine elite.
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Als je het zo bekijkt zou je kunnen concluderen dat vroegere koningrijken en
tegenwoordige overheden die het geweldsmonopolie hadden en hebben in een land, in
een bepaalde zin de deurwaarders zijn van het internationale bankenkartel. Het is hun
taak via belastingheffing ervoor te zorgen dat de bevolking betaald. Al denk ik dat
weinig politici doorhebben dat ze deze rol spelen. Ook zet het de rol van ons
koningshuis door de geschiedenis heen in een wat minder rooskleurig licht dan we
wellicht wensen. Een kleine rekensom wat dit inhoud voor een relatief klein land als
Nederland. Nederland had in 2011 een staatsschuld van 406 miljard Euro, laten we
hier een rentepercentage van 3% over nemen dan komt het jaarlijkse bedrag aan rente
op 12,1 miljard Euro, als we 5% nemen is het zelfs 20,3 miljard Euro. Oftewel ook
Nederland betaald jaarlijks alleen in de rente op de staatschuld tussen de 12 en 20
miljard Euro via dit systeem. Dat u even op de hoogte bent waar u belastinggeld naar toe gaat. En waarom
ons collegegeld zo nodig moet worden verhoogd. En is het niet grappig hoe de mainstream media ons
vertellen hoe blij Nederland mag zijn dat het geld kan ophalen op de internationale markt tegen slechts een
laag rentepercentage… Oftewel we mogen blij zijn dat deze internationale banken slechts een klein
percentage van de hele productie van Nederland gratis krijgen door hun monopolie op geldcreatie.
Misschien iets voor Rutte, Wilders en Verhagen om over na te denken in hun huidige overleg over hoe ze
het begrotingstekort van Nederland gaan terugbrengen. In Griekenland en Italië hebben deze bankiers
recent nog even laten zien wat er met een premier gebeurt die deze rol van deurwaarder niet goed uitvoert.
Deze mensen worden vlot ondemocratisch vervangen met mensen uit de eigen bankgelederen. De nieuwe
premiers van Griekenland en Italië hebben er minder moeite mee hun recent toegewezen land tot op het bot
te strippen om zo de eigenaars van het geldsysteem te plezieren en verder te verrijken. En als je toch de
media in bezit hebt vertel je het volk gewoon dat het komt omdat de Zuid-Europeanen zo lui zijn. Dat is in
de ogen van de eigenaren van het systeem blijkbaar uitleg genoeg…
Het moge duidelijk zijn dat als je dit spelletje een jaar of 300 hebt kunnen spelen met de meerderheid van de
landen van de wereld, je in staat zou moeten zijn om een rijkdom te vergaren waarbij Bill Gates en Rupert
Murdoch armoedzaaiers zijn. En wellicht nog veel belangrijker is dat je een macht hebt over overheden die
ongekend is omdat je het geldsysteem waar zij en hun bevolking gebruik van maken controleert.
Evelyn de Rothschild, de rijkste man op aarde
En jawel deze “überelite” bestaat in het echt, al lezen we weinig over deze mensen
in de media omdat ze simpelweg de eigenaar zijn van het overgrote deel van de
media. Zo werd Reuters, het grootste internationale persbureau in de Westerse
wereld 200 jaar geleden al door de Rothschilds opgekocht. Want dit is een familie
die al een paar eeuwen lang één van de grootste spelers in dit segment is. Het
vermogen van Evelyn Rothschild wordt door sommigen geschat op 500 biljoen
dollar… Al is het de vraag of het überhaupt nog zinvol is om het in geld uit te
drukken. In dit korte interview met hem vertelt hij hoe zij veel staatspapier van
overheden in bezit hebben… Hieronder daarom een interessante documentaire over
deze rijkste familie van de wereld, die uitlegt via welke methodes en mechanismen
ze dit o.a. hebben bereikt.
Familiewapen van de Rotschild familie
Het is wellicht gemakkelijk om nu enigszins boos te worden, echter het is de
vraag hoe zinvol dit is. Het huidige systeem heeft ons gebracht waar we nu
zijn en is dat werkelijk zo slecht voor Nederland? We kunnen concluderen dat
deze familie vrij visionair en verstandig de bestaande structuren heeft weten
te gebruiken en een paar eeuwen lang zelf vervolgens de grote structuren
heeft kunnen uitleggen in uiteraard manieren die voor hun voordelig zijn.
Laten we eerlijk zijn, als uw betovergrootvader dit systeem onder controle had
gekregen, zou u dan niet precies hetzelfde hebben geprobeerd te doen?
Het is slechts mijn bedoeling om te laten zien hoe het systeem in elkaar zit en het poppetje aan de top te
noemen. Nu telkens meer mensen het spel doorkrijgen is het wellicht nuttig om te gaan nadenken over een
nieuw spel met nieuwe regels. Laten we met zijn allen een nieuw, eerlijker en beter systeem ontwerpen wat
het uitruilen tussen mensen zo gemakkelijk mogelijk maakt en wat niet op een gelijkmatige manier te
parasiteren is. Daar schieten we namelijk allemaal wat mee op.
“Money is Power”, or shall we say,
“The Monopoly to Create Credit Money and charge interest is Absolute Power”.
Verdere informatie:
-) Huidige website van de Rothschild Group
-) Wikipedia - Rothschild family
-) Kredietcrisis, de oorlog tegen alle mensen
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-) The Independent – The Rothschilds and their 200 years of political influence
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er
misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er
maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!
Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan
familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag
zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat
mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)
http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/de-top-van-de-piramide-de-rothschilds/
Reactie

Luister goed: ik kan jou alles laten doen wat ik wil.

Ook dingen die je nu absoluut niet wilt doen.

Dat regel ik door jou een huis te geven (ik leen je dat geld) een auto (ik leen je dat geld) en een baan bij
een leuk bedrijf (waar ik geld aan geleend heb). Vervolgens bouw jij een luxe bestaan op en met jou
doen miljoenen en miljoenen anderen hetzelfde tot ze er aan verslaafd zijn. Ik geef je ontspanning met
televisie, muziek, films etc.

Als je daar helemaal aan gewend bent en denkt dat je vrijheid hebt, dat je financieel onafhankelijk bent,
dan neem ik wat terug van wat ik je geleend heb, steeds meer en meer en je dreigt jouw baan te
verliezen, ik ga geen nieuwe hypotheken meer verstrekken dus niemand kan jouw huis nog kopen.
Jouw besteedbaar inkomen loopt terug omdat alles steeds duurder wordt maar jouw inkomen niet meer
toeneemt. Ik speculeer nl. met grondstoffen en zorg dat bij de bron problemen ontstaan. De aanvoer
van olie, gas, voedsel etc. laat ik af te toe uitvallen en ik laat je via het nieuws horen dat alles niet zo
goed meer gaat.

Al die miljoenen met je die in hetzelfde schuitje zitten weten niet meer wat ze moeten doen want hun
hele bestaan dreigt grondig te veranderen en ze kunnen niet meer zonder, ze zijn aan mij verslaafd, ze
kennen niet eens iets anders.

Dan zeg ik je dat je meer belasting moet betalen, dat je in een zuiniger autootje moet gaan rijden, dan je
harder moet werken, dat jouw vrouw ook mee moet werken anders kun je niet in je huis blijven wonen.
Nu werken twee mensen voor het geld van eerst één.

Uiteindelijk doe je dus alles wat ik je ga zeggen zodat je alsjeblieft maar mag blijven wonen, blijven
leven en televisie kijken.

Nu is de vraag waar ik jou naar toe wil leiden. Wel, ik wil dat jij hard voor mij werkt en dat je precies doet
wat ik zeg. Als je Libië of Iran moet bombarderen, dan moet je dat doen, ook al doodt je daarbij
onschuldige mensen. Als je in Irak of Afghanistan onschuldige mensen moet doden, dan heb je maar te
luisteren. Verder eet je het voedsel wat ik je voorzet met alle gifstoffen. Als je daar ziek van wordt, dan
koop je mijn medicijnen en laat je je door mijn doktoren behandelen.

Uiteindelijk wil ik dat alle mensen zoals jij naar één leider gaan luisteren. Eén wereldheerser. Als ik
iedereen, door ze van mij financieel afhankelijk te maken onder één wereldheerschappij kan
bijeenbrengen is mijn doel geslaagd. Ik laat me door niemand stoppen.

Ik ben de elite van deze wereld, de grote bankier, de eigenaar van alles.
De Rothschilds

Oude rekeningen van een koloniaal systeem kunnen nu nog tot oorlog leiden
maart 10, 2012By: silviavideler
Caribisch verbond steunt claim Falkland Eilanden
10 maart 2012 Foto: ANP
AMSTERDAM – Vijftien Caribische landen verenigd in de Caricom vinden dat Argentinië terecht aanspraak
maakt op de Falkland Eilanden.
Dat blijkt uit de slotverklaring van een bijeenkomst van de Caricom in
Suriname. De Caribische landen riepen Argentinië en het Verenigd
Koninkrijk op weer met elkaar in gesprek te gaan over de betwiste eilanden
450 kilometer van de Argentijnse kust. Caricom dringt aan op een vredige en
definitieve oplossing.
De Falkland Eilanden worden al eeuwen door zowel Argentinië als het
Verenigd Koninkrijk geclaimd en zijn officieel onderdeel van het Britse
koninkrijk. In 1982 leidde een Argentijnse invasie tot een korte maar hevige
oorlog, die aan ongeveer negenhonderd mensen het leven kostte. De laatste
tijd is de spanning weer opgelopen. Bron nu .nl
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HMO (Heavy Mass Object) gezien door Astronomen – Planeet X
Een beroep op alle astrofotografen om een HMO in ons zonnestelsel
vast te leggen.
Ongeveer een jaar geleden waren er voorspellingen gedaan, dagen
vóór de grote 9.1M aardbeving in Japanse op 11 maart 2011. Deze
voorspellingen werden gemaakt op basis van de baan van komeet
Elenin. Hoewel wetend dat een komeet geen veranderingen van de
aarde kan veroorzaken, werd er een kleine aardbeving cyclus
gedetecteerd. Een 188 dagen aardbeving cyclus werd vastgesteld.
Velen stonden op en zeiden dat het JPL-model van NASA een object volgde met de naam "Elenin" en dat dit
niet een komeet was, maar iets anders. Nadat Elenin passeerde, werd de aardbeving cyclus echter
voortgezet. Momenteel continueren we verder onderzoek om te begrijpen wat de ernstige veranderingen van
de aarde, die we kunnen zien, veroorzaakt. Op dit moment zijn we op zoek voor astronomen die de
mogelijkheid hebben om de sterren met infrarood camera's vast te leggen. Astrofotografen zijn in staat om
ons te helpen te ontdekken wat er gaande is in ons zonnestelsel.
Je kunt de video hieronder bekijken voor informatie over hoe je ons object kunt observeren. Stuur een mail
met je foto’s en/of time-lapse video naar terral@terral03.com
HMO Has Been Sighted By Astronomers
Geüpload door TerralO3 op 9 jan 2012
Don, Michael, Francis en Dallas:
Deze e-mail wordt gestuurd om je te informeren dat we waarnemingen van ons HMO hebben bevestigd,
door de astronomen teams, die mij de informatie van de laatste observatie cyclus hebben gegeven. Deze
notities zeggen het volgende: "Teken een driehoek van Mars’ huidige positie tot 89 Leo (Leeuw) en Tau Leo
en weer terug naar de positie van Mars. De verstrekte ruwe coördinaten zijn 11 uur, 33 minuten met een
declinatie van +3 boven het hemelvlak."
Eerdere notities gaven aan dat dit object 0.024 graden onder het eclipticavlak was, dat naar mijn mening
ongewijzigd dient te blijven. De astronoom zei toen dat de 'baby' net boven het eclipticavlak was, maar ik
denk dat hij bedoelde te zeggen: net boven het hemelvlak met een +3 declinatie. 89 Leo is 72 lichtjaren
verwijderd van de aarde, maar vergeet niet dat ons DOEL zich slechts ongeveer 5 AU van de aarde bevindt.
De maan gaat waarschijnlijk een probleem geven voor de mensen zonder infrarood-apparatuur, omdat het
maanlicht dan schijnt op de voorkant van onze HMO, die het doet verdwijnen. We zijn verder op zoek naar 7
orbitalen…
Ik ben op zoek naar visuele en fotografische bevestiging van deze rapporten om dit onderzoek naar een
hoger niveau te brengen. Zodra jullie me de resultaten rapporteren, is het mijn plan om meer astronomen
van over de hele wereld aan boord te krijgen met behulp van de radio- en YouTube media. Dan gaan we
naar de mainstream media en pas echt mensen wakker beginnen te schudden.
Ik verwacht dat onze HMO tot in sterrenbeeld Leeuw zal bewegen tot ongeveer 23 juni 2012.
HMO Location: http://i29.photobucket.com/albums/c266/Terral03/HMO1102012.jpg
Francis Video: http://youtu.be/ftTEvh1efyc
Terral's 2012 Newsletter – not free: http://terral03.com/terrals-newsletter-page
Paltalk Messenger (free): http://www.paltalk.com/
Terral's Research Group: http://www.paltalk.com/g2/group/1388121500/
Planet X PROOF, affect on repelling Earth's Magnetic Field & Earthquake Pattern
Geüpload door TheUnitedKnowledge op 26 jan 2012
Hierbij een kortere video over het aardmagnetisch veld, dat momenteel wordt afgestoten door het
magnetische veld van Planeet X (magneet tegen magneet).
Hoop dat het helpt en dat het iets makkelijker te begrijpen is!
Ik wil jullie eraan herinneren dat het boek 2 Ezra werd verwijderd uit de originele King James vertaling van
1611, welke in hoofdstuk 15 duidelijk een buitenaardse aanval van de "draken van Arabië" (aliens)
beschrijft. En 2 Ezra 15:40 beschrijft de komst van een "verschrikkelijke ster" (Planeet X) in de laatste
dagen, de eindtijd. Zie ook:
Lord is crying out, vision of four, two suns ; 188 Day Cycle "Mega Quake" Due On March 21-22, 2012?
Planet X Mainstream News articles 1900 – 2012 P1
Mystery heavenly body found close to Earth - News report 1983 ; Nibiru-Planet X spotted
Strange Sunset 02-18-2012 ; 2012 – NIBIRUS MINORIS – Simulation only (HD)
Opmerking: onderstaande video is van een vrijmetselaar of ex-vrijmetselaar. Zijn YouTube naam is
veelzeggend: NEW! 32º of Insanity: 03.05.12 - B1938-666, Nibiru, VIIRS, SOHO/STEREO, Neumayer
Station & MORE!
Bron: Heavymassobject.com
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Bevrijd Bagdad: In één maand 90 tieners gestenigd vanwege onislamitisch gedrag
Iraakse jeugd in Baghdad kijkt naar de kunsten van een
hiphopdanser. Dit soort spontaan gedrag wordt steeds gevaarlijker
nu de religieuze moraalpolitie onislamitisch gedrag steeds vaker
bestraft met de dood.
Welkom in bevrijd Irak, het land dat enkele jaren geleden door
Westerse troepen verlost werd van de gruwelijke dictator Saddam
Hussein, die er een gewoonte van maakte zijn tegenstanders
permanent uit de weg te laten ruimen. Hoe ziet de door met name
Amerika gebrachte nieuwe vrijheid en democratie in Irak er
eigenlijk uit? Simpel: deze bestaat niet. Sterker nog, de situatie in
Irak is alleen maar nog ellendiger geworden, hoofdzakelijk omdat het land nu beheerst wordt door
islamisten.
Het begint zo langzamerhand erg opvallend te worden: overal waar de NAVO, aangevoerd door de VS, in
het Midden Oosten -al dan niet met militair ingrijpen- 'dictators' afzet, krijgen extremistische moslims vrij
baan. Het begon met Irak en Afghanistan, daarna Egypte en Libië, en nu wordt Syrië op de korrel genomen.
Turkije kan sinds het aantreden van premier Erdogan ook aan dit steeds langer wordende rijtje islamistische
staten worden toegevoegd, al vond de 'coup' hier op democratische wijze plaats.
Irak was één van de eerste landen die 'bevrijd' werden van een dictator. Het gevolg was dat islamisten onder
toeziend oog van Amerikaanse troepen de macht overnamen en de gewone bevolking nu nóg slechter af is.
Alleen al in de eerste 40 dagen van 2012 werden in Irak 65 burgers ter dood veroordeeld en opgehangen,
soms alleen al voor het 'beschadigen van publieke eigendommen'. Dat gebeurde onder Saddam Hussein
niet eens. Desondanks is er niet één Westerse politicus die er tegen protesteert. Immers: het gaat om de
islam, en dan is klaarblijkelijk alles toegestaan.
Islamitische moraalpolitie stenigt 90 tieners
En wat de denken van de islamitische religieuze politie die in de Iraakse steden de straten afschuimt naar
mensen die het wagen zich 'onislamitisch' te gedragen of te kleden. In Bagdad werden in de afgelopen
maand minstens 90 tieners gestenigd door de islampolitie omdat ze 'emo' (of 'gothic') kleding aan zouden
hebben en om die reden 'de duivel aanbaden', zoals het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken
uitlegde. De islamitische 'moraalpolitie' wordt dan ook officieel door het ministerie gesteund.
Het Iraakse parlementslid Safiyyah al-Shuhail gaf toe dat sommige studenten worden gearresteerd omdat ze
spijkerbroeken dragen of een Westers kapsel hebben. Vanwege de onrust die de moordgolf in Irak
veroorzaakt vaardigde het ministerie alsnog een waarschuwing uit dat extremisten 'niet op de publieke
vrijheid van de Irakezen' mogen treden. Desalniettemin werd het optreden van de moraalpolitie goedgekeurd
door zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als het ministerie van Onderwijs.
De oorlog in Irak en de wederopbouw kostten de Westerse belastingbetalers tot nu toe honderden miljarden
dollars, met dit als resultaat. In Libië, Egypte en straks mogelijk ook Syrië gaat het exact dezelfde kant op,
om over de chaos in Afghanistan maar niet te spreken.
Veranderen onze steden ook in Bagdad?
Op ons eigen continent gaat het, zoals we al vaker schreven, in steeds meer grote steden helemaal mis
zodra migranten van hoofdzakelijk islamitische komaf in de meerderheid komen en bendes creëren die zelfs
de politie niet durft aan te pakken. Volgens cijfers van het Nederlandse Sociaal & Cultureel Planbureau is
maar liefst 65% van alle Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23 al met de politie in aanraking geweest
(2). Moeten er in onze eigen steden eerst Bagdad achtige toestanden ontstaan voordat het islamistische
gevaar bij de wortel wordt aangepakt?
Xander - (1) Al-Akhbar / KOPP, (2) Elsevier
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Palestijnen schieten 92 raketten op Israël af en dreigen met escalatie
'Nieuwe Israëlische anti-terreuroperatie Gazastrook slechts kwestie van tijd'
Israëlische militairen vervoeren een bij een Palestijnse raketaanval
gewond geraakte burger.
De Palestijnen hebben sinds gisteren meer dan 90 Qassam en
Iraanse Grad raketten op zo'n 10 Israëlische dorpen en steden
afgevuurd nadat de leider van de Volks Verzet Comités (PRC),
Zuheir al-Qaisa, gisteren bij een Israëlische vergeldingsaanval uitgevoerd vanwege eerdere beschietingen- om het leven kwam.
Zowel de Palestijnse Autoriteit, Hamas, PRC als collega
terreurbeweging Jihad Islami veroordelen de Israëlische
vergeldingsaanvallen en spreken van een 'ernstige escalatie'. De
PRC verklaarde dat de wapenstilstand met Israël 'dood' is en dat
ze door zullen gaan met raketoffensief tegen Israël.
Bij de Palestijnse raketaanvallen raakten minstens 8 burgers gewond. Twaalf Palestijnen, van wie 8 leden
van de terreurgroepering Jihad Islami, moesten het met de dood bekopen toen de Israëlische luchtmacht
vervolgens gerichte bombardementen tegen de terroristen op de Gazastrook uitvoerde (zie dit filmpje vanuit
een Israëlisch gevechtsvliegtuig). Het Israëlische Iron Dome anti-raketsysteem wist 15 raketten te
onderscheppen. Volgens een andere bron werden zelfs 25 van de 27 op Beersheba, Ashdod en Ashkelon
afgevuurde raketten succesvol onschadelijk gemaakt (2).
PRC leider al-Qaisa werd door Israël gezocht vanwege zijn rol in de terreuraanslag op de hoofdweg naar
Eilat in augustus vorig jaar. Hierbij werden 8 Israëliërs vermoord. Volgens de Israëlische inlichtingendiensten
plande hij de afgelopen weken een vergelijkbare operatie die eveneens vanaf de Egyptische Sinaï woestijn
zou worden uitgevoerd. Naast al-Qaisa kwam ook zijn schoonzoon Mahmoud Hanini, een hoge PRC
commandant, om het leven. Onder de Palestijnse doden bevindt zich Muhamad Ahmad al-Hanani, vorig jaar
vrijgekomen bij de gevangenenruil voor de Israëlische soldaat Gilead Shalit, die jarenlang door Hamas in
Gaza werd vastgehouden. Het Israëlische leger verwacht dat de Palestijnse raketbeschietingen zullen
aanhouden en heeft meer dan 1 miljoen burgers in zuidelijk Israël geadviseerd in de buurt van de
schuilkelders te blijven. Omdat er nog steeds rood alarm geldt werden een aantal evenementen vanwege
het Purim feest op last van het leger afgelast.
Nieuwe inval Gazastrook
De stafchef van de Israëlische strijdkrachten, generaal Benny Gantz, waarschuwde zo'n drie weken geleden
nog dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Israël een nieuwe grootschalige anti-terreuroperatie op de
Gazastrook zal uitvoeren. De zoveelste ronde Palestijnse raketbeschietingen zal de roep in Israël om
eindelijk schoon schip te maken op het terreurnest dat Gaza heet alleen maar doen toenemen (3).
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Arutz 7
“Militairen wereldwijd in gevaar door Facebook”
Hanne Adriaen − Bron: vk.nl
Het Amerikaanse leger stelt dat het leven van militairen in gevaar is door
berichten die op Facebook worden gepost. Het gaat om berichten of
foto’s met een zogenoemde “geotag”. Het leger roept militairen
wereldwijd op om op te passen met het plaatsen van Facebookberichten. Volgens het leger hebben veel medewerkers niet door dat
smartphones automatisch een locatie hangen aan een bericht of foto dat op Facebook gepost wordt. Door
deze “geotag” kan de vijand ontdekken waar militairen zich bevinden, meldt de Britse zender BBC.
Waarschuwing
Het leger heeft een officiële waarschuwing uitgegeven voor Facebook-Timeline, maar ook met Foursquare
en Gowalla moeten militairen oppassen. “Voordat ze een locatie aan een foto hangen, moeten militairen
nagaan welke mensen dat echt moeten weten”, aldus Dale Sweetnam, een medewerker van de Online en
Sociale Media-afdeling van de Amerikaanse defensie. Naast gegevens over de locatie, kunnen terroristen
ook informatie verzamelen over de gewoonten van militairen, waarschuwt Sweetnam. “Als ik eerlijk ben, is
het best eng hoeveel informatie mensen kunnen verzamelen door naar de Timeline te kijken.”
Doelwit
In 2007 waren vier Amerikaanse helikopters het doelwit van terroristen in Irak nadat er foto’s met een locatie
op het internet waren gezet.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1406893/2012/03/10/Militairen-wereldwijd-ingevaar-door-Facebook.dhtml
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Rock and roll en het mysticisme van de eindtijd
maart 11, 2012By: silviavideler
“Het teken van demonische muziek niet zozeer in de woorden, maar in de muziek zelf.”
Inleiding
Rock – muziek, in al zijn vormen, wordt de laatste tijd steeds meer algemeen aanvaard, ook in de christelijke
eredienst. Het debat daarover, lijkt voor velen misschien beslecht, maar het nieuwste boek van David Cloud,
The God of End-Times Mysticism (De god van het mysticisme van de eindtijd), bepaalt ons op indringende
wijze met de werkelijke achtergronden en het doel van deze muziek. We lezen directe aanhalingen van
diverse musici, die ernstig tot nadenken stemmen. Het hele gedachtegoed staat haaks op wat de Bijbel ons
leert en is buitengewoon misleidend en gevaarlijk. Het volgende is een samenvatting met diverse directe
aanhalingen.
De meest effectieve vorm van mysticisme
(Cloud) Ik geloof dat rock & roll de meest effectieve vorm van mysticisme is in onze samenleving. Het is niet
verwonderlijk dat rock & roll door de huidige christenheid is binnengehaald, want het heeft de kracht die men
tegenwoordig zoekt, de kracht om sterke emoties te creëren. Het heeft letterlijk de kracht om de controle
over te nemen en je in de wereld van de geesten te brengen. Rock & rollers hebben hun muziek al heel lang
beschreven in sterke spirituele en religieuze termen, maar met ‘geestelijke bezieling’ in de volgende
aanhalingen wordt niet de Heilige Geest bedoeld. Het spreekt over ‘de god van deze wereld’ die zich
voordoet als een engel van het licht (2 Cor. 4: 4; 11: 14).
Wat zeggen de musici zelf?
Rock historicus Michael Moynihan zegt: “In spirituele termen is deze muziek een magisch instrument, een
middel om te communiceren met de goden (Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal
Underground, p. 1).
Craig Chaquico van de Jefferson Airplane zegt: “Rock concerten zijn de kerken van vandaag, muziek brengt
de mensen in een geestelijke wereld; alle muziek is god” (Dan and Steve Peters, Why Knock Rock? p. 96).
Jimi Hendrix begreep de kracht van rock & roll als mysticisme:
“Rock muziek is meer dan muziek, het is als een kerk” (Jimi Hendrix, The Dick Cavett Show, July 21, 1969)
“We maken de muziek zo, dat het elektronische kerkmuziek is, een nieuwe bijbel, die je in je hart kunt
dragen.”
“De muziek is in zichzelf spiritueel.” (Jimi Hendrix, interview with Robin Richman “An Infinity of Jimis,” Life
magazine, Oct. 3, 1969).
“De sfeer gaat komen door de muziek en omdat de muziek spiritueel is in zichzelf, hypnotiseer je mensen,
zodat ze direct terug gaan naar hun natuurlijke staat, het idee is om de juiste vorm en proporties te kiezen,
dan is het alsof de mensen voelen dat ze naar een andere wereld gaan, een meer heldere wereld. De
muziek vloeit vanuit de lucht, daarom treed ik in contact met een geest (zie: Efeze 6; SW) en als de mensen
neerkomen, vanuit deze natuurlijke hoogte, zien ze helderder” (Jimmy Hendrix, rock star, Life, Oct. 3, 1969,
p. 74).
Bruce Springsteen opende zijn rockconcerten met de woorden: “Welkom bij de eerste kerk van de rock,
broeders en zusters.” Hij getuigde dat hij dood was, totdat rock & roll zijn leven veranderde.
USA Today beschreef een Springsteen concert met de volgende woorden:
“Hier wordt een fantastische muzikale ‘chemistry’ ervaren, Springsteen en zijn E Streeters veranderen de
Meadowlands’ Continental Airlines Arena (in East Rutherford, New Jersey) in een rauwe opwekkingstent met
thema ‘s als: verlossing, redding en opstanding door rock ‘n roll gedurende de vier uur durende show (USA
Today, July 19, 1999, p. 9D).
Robbie Kreiger, guitarist voor The Doors zei: “De leden van de muziekgroep of ’band’ zijn opwekkers tot
nieuw godsdienstig leven en zullen het publiek een religieuze ervaring doen ondergaan.” (Break on Through:
The Life and Death of Jim Morrison, p. 190).
Judy Mowatt, een van Bob Marleys ‘back up’ zangers zei: “Op de tournee waren de shows als een
kerkdienst, Bob gaf de preek. er waren gemengde emotionele reacties bij het publiek, je zag mensen
letterlijk huilen, helemaal waanzinnig worden in een religieuze/spirituele trip.(‘high’). Er was een kracht die je
daar naar toe trok, het was een ‘gereinigd’ gevoel…maanden – en soms jarenlang blijft het bij je” (Sean
Dolan, Bob Marley, p. 95). ‘Grateful Dead’ concerten zijn beschreven als: ‘een plaats van aanbidding’, de
band was de hogepriester, het publiek de gemeente/kerkleden, de ‘songs’ de liturgie en het dansen het
gebed” (Gary Greenberg, Not Fade Away: The Online World Remembers Jerry Garcia, p. 42).
Een muziekkritikus beschreef de concerten van de Backstreet Boys als ‘worship’ (aanbidding) (Express
Writer, August 16, 1998).
Jim Morrison van de Doors zei, “Ik voel me geestelijk als ik optreed” (Newsweek, Nov. 6, 1967 pg.101
Michael Jackson zei: “Bij veel gelegenheden, als ik dans, voel ik me aangeraakt door iets heiligs. Tijdens
zulke momenten voelde ik mijn geest uit mijn lichaam stijgen en één worden met alles wat bestaat” (Steve
Turner, Hungry for Heaven, p. 12).
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George Harrison zei: “Door de muziek bereik je de geestelijke wereld, muziek is zeer betrokken in het
spirituele, het geestelijke, zoals we weten van de Hare Krishna mantra” (Turner, p. 71).
Sting, van de rock band Police, zei: “De pure essentie van muziek is zeer spiritueel” (Musician, Feb. 1987, p.
41). Hij zegt: “Mijn religie zou muziek zijn en ik heb zojuist mijn eerste sacrament ontvangen” (hij had net de
Beatles gehoord toen hij 11 jaar was). (USA Today, Jan. 27, 1984, P 2D
Rock My Religion (Rock mijn religie) is een documentaire door Dan Graham, dat de aard van rock & roll als
religie beschrijft voor miljoenen mensen.
Aldous Huxley, drugs, occultisme en Oosterse godsdiensten
Een ander element van het mysticisme van rock & roll is het wijdverbreide gebruik van drugs.
In dit verband is het interessant om te kijken wat Aldous Huxley (1874-1963) hiervan zei.
Huxley was een in Engeland geboren mysticus, die geloofde dat hij door het gebruik van
drugs/hallucinerende middelen ‘verlicht’ werd. Als jonge man zweerde hij het dogmatisch geloof volledig af
(Anne Bancroft, Twentieth-Century Mystics and Sages, p. 8). Hij ging van het ene mystieke pad naar het
andere “als een sprinkhaan”. Hij studeerde hypnose, psychische verschijnselen, meditatie, automatisch
schrift (schrijvend medium) en andere zaken, maar hij was in het bijzonder aangetrokken tot het Hindoeïsme
en het Boeddhisme. In 1925 bezocht hij Indië. Hij kende J. Krishnamurti en Swami Prabhavananda.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw, terwijl hij Vedantische Hindoeïsme studeerde onder de leiding van
Gerald Heard, de grondlegger van het Trabusco College in California, schreef Huxley The Perennial
philosophy (De eeuwige, universele filosofie). Hierin bespreekt hij de leringen/dogma ‘s van verschillende
mystieke meesters en beschrijft hij zijn religieuze standpunten. Huxley beweert dat ze gebaseerd zijn “op
directe ervaringen”, een mystieke benadering dus. Maar het was in 1952 dat Huxley zei dat hij eindelijk de
werkelijke, volledige en echte verlichting had ontvangen/ondergaan. Dat was door het gebruik van mescaline
(een drug). Hij zei dat deze ervaring “de deur naar begrijpen had gereinigd.” Hij bleef drugs gebruiken,
inclusief LSD, tot het einde van zijn leven. Op zijn sterfbed gaf zijn vrouw hem LSD en zat ze naast hem,
terwijl ze hem voorlas uit het extreem occulte Tibetaanse dodenboek.
In zijn boeken: The Doors of Perception and Heaven and Hell (De deuren van de waarneming en Hemel en
Hel) beschrijft Huxley zijn drug – experimenten in termen van spirituele verlichting. Hij dacht dat het brein
werkte als een filter of als “een reduceerventiel” dat niet gemakkelijk verbinding kon maken met de “brede,
alles omvattende menselijke geest.” Door drugs, yoga en ascetische oefeningen zou de filterende functie
van het brein verzwakt worden, zodat je kunt ‘intappen’ in de waarheid.”
Huxleys invloed op de rock & roll muziek
Huxley heeft een grote invloed gehad op de rock & roll muziek en op de moderne wereld, in het algemeen.
De rock – groep van de zestiger jaren, The Doors, hadden de naam voor hun groep gekozen n.a.v. de
theorieën van Huxley. Ook zij gebruikten muziek en drugs als een deur naar ‘de andere ‘kant’, om naar de
(occulte) wereld, de wereld van de geesten door te breken. De leidende zanger van hun groep, Jim Morrison
werd beschreven als een ‘electric’ shaman. Eén van z ‘n groepsleden zei: “Als de Siberische sjaman zich
klaar maakt om in trance te gaan, komen alle dorpsbewoners bij elkaar en spelen, met wat voor
instrumenten ze ook hebben, om hem ‘uit te zenden’. Met The Doors ging het op dezelfde manier als we
optraden. Ik denk dat ons gebruik van drugs ons sneller daarin leidde (in de trance – ‘state’/ervaring)” (Doors
keyboardist Ray Manzarek, cited by Jerry Hopkins and Daniel Sugerman, No One Here Gets out Alive, pp.
158-60).
Rock & roll is vanaf het begin geassocieerd geweest met eind – tijd misleiding. Niet inzien dat satan achter
de moderne popmuziek rage zit, is hetzelfde als het afwijzen van het duidelijke onderwijs van de Bijbel dat
satan de god van deze wereld is (2 Corinthians 4: 4) en de “geest die nu werkt in de kinderen van de
ongehoorzaamheid” (Ephesians 2:2) en de kracht achter “het geheimenis van de wetteloosheid is, die werkt
in de wereld (2 Thessalonians 2:6-10).
David Cloud
Vertaling en bewerking Sietse H.W. Werkman M SEN
Tags: demonische muziek, Mysticisme van de eindtijd
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