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Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd
In de bergen van Utah wordt 's werelds grootste spionagecentrum
gebouwd, waar met behulp van de met afstand snelste computer ter
wereld alle gecodeerde info kan worden gekraakt.
'George Orwell had gelijk. Hij was alleen 30 jaar te vroeg,' aldus het
commentaar van een bekende Amerikaanse blogger. Reden: vanaf
september 2013 gaat de Amerikaanse NSA (National Security Agency) in
een complex in de staat Utah al het wereldwijde dataverkeer
onderscheppen, vastleggen, ontcijferen, analyseren en opslaan - inclusief
de inhoud van privé telefoongesprekken, emails, internet zoekopdrachten en alles wat u digitaal achterlaat,
zoals opgevraagde routebeschrijvingen, reisbestemmingen, bestelde goederen en zelfs elektronisch
betaalde parkeerkaartjes. Het extreem zwaar beschermde NSA data verzamelcentrum in Bluffdale kost zo'n
$ 2 miljard en gaat virtueel alle communicatie die (elektronisch) traceerbaar is vastleggen. Al deze informatie
zal in het bezit komen van de overheid van de Verenigde Staten, die ermee kan doen wat ze wil. Codenaam
van het uiterst geheime (?) project: Stellar Wind (sterrenwind). 'Het leidt geen twijfel dat de NSA zich heeft
veranderd in de grootste, meest geheime en potentieel meest indringende inlichtingenorganisatie die ooit is
opgericht,' aldus de bekende Amerikaanse website Wired waarop het nieuws naar buiten werd gebracht.
Wired baseert zich daarbij op de voormalige NSA medewerker William Binney.
'Iedereen is een doelwit'
Binney was als cryptowiskudige het hoofd van één van de twee Signals Intelligence Automation Research
Centers van de NSA. Hij nam ontslag toen hij zich realiseerde dat de NSA met het project openlijk de
Amerikaanse Grondwet vertrapt. 'We zijn nog maar een heel klein beetje verwijderd van een volledig
bewaakte totalitaire staat,' waarschuwde hij.
Een andere hoge inlichtingenofficial benadrukte dat niet alleen al het financiële, diplomatieke en zakelijke
dataverkeer kan en zal worden vastgelegd, maar ook dat van de gewone gemiddelde internetter, allereerst
in de VS zelf maar ook daarbuiten. Het NSA zou inmiddels in staat zijn om al het versleutelde dataverkeer te
ontcijferen, zodat niets meer geheim blijft. 'Iedereen die communiceert is een doelwit.'
1 Yottabyte
Dat het hier om een ongelooflijk hoeveelheid info gaat behoeft geen uitleg. Tussen 2010 en 2015 zal het
wereldwijd internetverkeer zich verviervoudigen en 966 exabytes aan dataverkeer omvatten. In 2007 bracht
het Pentagon een rapport uit waarin werd aangekondigd dat het zijn Global Information Grid geschikt zou
maken voor het verwerken van 1 yottabyte, oftwel 1 miljoen exabytes. Dit gelijk staat aan 500 quintiljoen
(500.000.000.000.000.000.000) pagina's informatie.
Deze informatie wordt onder andere verzameld door in het geheim geplaatste aftap- en afluistercentra die op
strategische communicatie verzamel- en verwerkingsstations zijn geplaatst, inclusief de grote
schotelantennes die worden gebruikt voor het satellietverkeer tussen de VS en de rest van de wereld. De
NSA begon overigens al in 2001 met het afluisteren en controleren van persoonlijke telefoongesprekken en
emails, iets waarmee de organisatie willens en wetens de Amerikaanse Grondwet overtrad.
Alle gecodeerde info gebroken
Om de gigantische hoeveelheid info te kunnen verwerken werd in 2004 het plan opgesteld om de meest
krachtige computer ter wereld te bouwen. Deze computer moest in staat zijn om 1 quadriljoen (10 tot de 15e
macht) berekeningen per seconde uit te voeren. Deze onvoorstelbare snelheid was tevens nodig om alle
gecodeerde informatie, hoe complex ook, te kunnen breken en ontcijferen. (1)
Drones
Vanaf september 2013 lijkt de enige nog overgebleven veilige manier van communiceren dan ook
ouderwetse face-to-face gesprekken te zijn. Alhoewel ook dat steeds moeilijker wordt, want de Amerikaanse
regering gaat de komende jaren in eigen land tienduizenden drones inzetten die menselijke gesprekken tot
op vele honderden meters afstand kunnen horen en opnemen (2). Eind vorig jaar werden de eerste
helikopter achtige drones, waarmee mensen ook kunnen worden getaserd (tijdelijk verlamd) of zelfs
vermoord, door de politie in Texas in gebruik genomen (3).
Xander - (1) Zero Hedge / Wired, (2) Infowars, (3) Prison Planet

Uitzonderlijke conjunctie van Venus en Jupiter waargenomen
maart 13, 2012 By: silviavideler
Vanochtend stond er een opmerkelijk en vaag bericht in de Telegraaf.
Er is een uitzonderlijke conjunctie tussen Venus en Jupiter waargenomen.
Deze conjunctie wordt door astronomen als hoogst zeldzaam waargenomen en wordt door sommige
wetenschappers gezien als de Ster van Bethlehem.
Deze conjunctie heeft in Februari trouwens ook al eens waargenomen.

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 3

Ik zelf heb hem omstreeks 25 februari met het blote oog kunnen waarnemen.
Opvallend was dat het toen nieuwe maan was.
http://www.youtube.com/watch?v=dxkGs9mGEhs,
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=9fImrRVwodk ,
http://www.youtube.com/watch?v=vdXblQ_C61Y&feature=related
Ook de Amerikaanse predikant Paul Begley heeft het gisteren in zijn video blog hierover gehad.
Zondagnacht was de conjunctie te zien als ware het een ster.
http://www.youtube.com/watch?v=AiNH6zyYbu0&list=UU4SH8rh0OjYV3zwqnIfqNbA&index=2&feature=plcp

Pepsi Cola mag met geaborteerde baby's geteste smaakversterkers gebruiken
De 'volgende Pepsi' zou inderdaad wel eens een ongelooflijke
smaak kunnen hebben...
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft
besloten dat Pepsi Cola gebruik mag blijven maken van de diensten
van het bedrijf Senomyx, dat cellen van geaborteerde baby's
gebruikt bij het onderzoek naar en produceren van
smaakversterkers. Het besluit betekent een nederlaag voor een
groep aandeelhouders van Pepsi, die na klachten van tienduizenden
Amerikanen probeerde via de SEC het contract tussen Pepsi en
Senomyx ongedaan te maken. In de resolutie eisten de
aandeelhouders dat Pepsi Cola de 'mensenrechten respecteert en
ethische standaarden hanteert waarbij de resten van geaborteerde baby's niet worden gebruikt voor zowel
privaat- als samenwerkingsonderzoek en ontwikkelingsovereenkomsten.' De advocaten van Pepsi
beargumenteerden echter met succes dat het uitvoeren van de resolutie de 'fundamentele taken' van het
bedrijf zal ondermijnen. Children of God for Life woordvoerder Debi Vinnedge, die de relatie tussen Pepsi en
Senomyx naar buiten bracht, verklaarde 'verbijsterd te zijn over de apathie en ongevoeligheid' van Pepsi en
de SEC van de regering Obama. 'We hebben het niet over het soort pennen dat Pepsi wil gebruiken, maar
over het met winstoogmerk exploiteren van de resten van geaborteerde kinderen. Het gebruiken van de nier
van een menselijke embryo om smaakversterkers te produceren voor hun dranken is bij lange na geen
routineuze handeling!'
'Geweldig smakende dranken'
In een officiële verklaring zei Pepsi dat de aandeelhouders geen goed oordeel over deze 'complexe zaak'
kunnen vormen. 'Met andere woorden: Pepsi vindt zijn aandeelhouders te dom om te begrijpen wat ze met
de resten van geaborteerde kinderen doen,' reageerde Vinnedge woedend. 'In plaats daarvan wijst Pepsi
erop dat het onderzoek het bedrijf zal helpen om 'geweldig smakende dranken met minder calorieën voor de
consumenten' te creëren.' Volgens Vinnedge kan Senomyx in plaats van niercellen van geaborteerde baby's
ook cellen van dieren, insecten of 'andere moreel verkregen menselijk materiaal' gebruiken bij het testen van
smaakversterkers. De SEC zou volgens haar ten gunste van Pepsi en Senomyx hebben besloten omdat
beide bedrijven vorig jaar een samenwerkingscontract van $ 30 miljoen met elkaar afsloten.
'Goudstandaard'
Pepsi werpt tegen dat het gebruik van cellen van foetussen in smaakonderzoek onderdeel is van 'technieken
die tientallen jaren de goudstandaard vormen in ziekenhuizen, topuniversiteiten, Amerikaanse
overheidsinstanties, voedsel- en drankbedrijven en feitelijk ieder farmaceutisch en biotech bedrijf ter wereld.'
In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft senator Raph Shortey inmiddels een wetsontwerp ingediend
waarmee ieder product dat bedoeld is voor menselijke consumptie en dat cellen van geaborteerde baby's
bevat of is ontwikkeld met behulp van dit soort cellen -wat dus bij Pepsi het geval is- wordt verboden.
Medicijnen
Cellen van geaborteerde baby's worden in de VS gebruikt bij stamcelonderzoek voor onder andere de
ontwikkeling van medicijnen. Al in 2010 injecteerde het bedrijf Neuralstem cellen van een geaborteerde
foetus direct in het ruggenmerg van een man die leed aan amyotrofische laterale sclerose (ALS), beter
bekend als de ziekte van Lou Gehrig. Ook ontwikkelt het bedrijf met deze foetale stamcellen nieuwe vormen
van anti-depressiva.
'Doodscultuur'
Rebecca Taylor, een klinische laboratorium specialist in moleculaire biologie, gaf op haar blog als
commentaar dat 'het gebruik van geaborteerde foetuscellen om producten op de markt te brengen... zal
toenemen. We leven in een doodscultuur - een realiteit die inhoudt dat we consumenten moeten
waarschuwen met labels waarop geschreven staat: 'Dit product werd mogelijk gemaakt door het doden van
onschuldig menselijk leven.' (1)
Xander - (1) The New American
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Obama tegen Palestijnen: Wacht totdat ik herkozen ben
Abbas stuurt 'moeder aller brieven' aan Israël en wereldleiders - Palestijnen hebben 'wapenstilstand' al weer
zeven keer gebroken
Het uiterst effectieve Israëlische Iron Dome antiraketsysteem wist
de afgelopen dagen zo'n 90% van de Palestijnse raketten te
onderscheppen.
Het internationale persbureau Associated Press (AP) berichtte
enkele dagen geleden dat de Amerikaanse president Barack
Obama de Palestijnen heeft gevraagd dit jaar geduld te hebben
totdat hij in november wordt herkozen (1). Tijdens de
verkiezingscampagne kan hij in het overwegende pro-Israëlische
Amerika weinig voor hen betekenen, maar zodra zijn tweede
termijn zeker is zou hij de Palestijnse leider Abbas hebben beloofd
alles op alles te zetten om zo snel mogelijk een onafhankelijk Palestijnse staat in de Israëlische gebieden
Judea en Samaria op te richten.
Volgens officials van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zit het vredesproces in het Midden
Oosten op dit moment muurvast en is er nauwelijks kans op verkennende gesprekken, zelfs niet op laag
niveau. Voor de Palestijnse leider Mahmoud Abbas kan het wachten op Obama's herverkiezing in november
echter riskant zijn, aangezien het Palestijnse volk steeds ongeduldiger begint te worden en actie van hem
eist.
Daarom zou Abbas zijn verzoening met Hamas kunnen doorzetten, iets wat hem ongetwijfeld populairder zal
maken bij zijn aanhangers, maar waarmee hij Israël en Amerika tegen zich in het harnas zal jagen. Israël
heeft al gezegd niet met de Palestijnen over vrede te willen onderhandelen als Abbas een coalitie aangaat
met Hamas, dat keer op keer herhaalt Israël nooit te zullen erkennen en de joodse staat te willen
vernietigen.
Pro-Israël campagnes
De Palestijnen zien in dit Amerikaanse verkiezingsjaar tot hun afschuw hoe bijna alle Republikeinse
tegenkandidaten van Obama hun uiterste best doen om zo pro-Israël mogelijk over te komen. Zelfs Obama
ziet zich gedwongen om zich regelmatig positief uit te laten over (het beschermen van) de joodse staat. Dat
doet hij ongetwijfeld om de steun van de joodse en christelijke kiezers niet te verliezen.
Wat de Palestijnen daarnaast parten speelt is het feit dat de 'Arabische lente' opstanden en de spanning
rondom een eventuele oorlog met Iran de aandacht van de wereld voor 'hun zaak' naar het tweede -of zelfs
derde- plan heeft verschoven. Ook Europa heeft op dit moment genoeg aan zijn eigen enorme financiële
problemen.
'Heb geduld'
'Iedereen vertelt ons -inclusief de Amerikanen- dat wij niet teveel van hen moeten verwachten tijdens dit
verkiezingsjaar,' verklaarde de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki in een interview. 'De
president houdt zich namelijk vooral bezig met hoe hij herkozen kan worden, en daarom zou hij zijn
aandacht verschuiven naar andere zaken.'
Op de vraag of Abbas hoopt dat zodra Obama na zijn herverkiezing is bevrijd van het binnenlandse politieke
krakeel hij serieus werk zal maken van nieuwe vredesonderhandelingen en de oprichting van een
Palestijnse staat, antwoordde Malki: 'Dat hebben zij (de Amerikanen) ons gezegd.' Volgens de minister heeft
de regering Obama aan Abbas laten weten tot die tijd geduld te hebben.
Vredesproces vastgelopen
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende later dat dit het
officiële standpunt is van de regering Obama ten opzichte van zowel de Palestijnen als Israël. Overigens
beloofde Obama de Palestijnen al in 2008 dat hij hen zo snel mogelijk een eigen staat zou geven. Het sinds
die tijd compleet vastgelopen vredesproces staat in schril contrast met Obama's beloften; een Palestijnse
staat lijkt nu zelfs verder weg dan ooit.
Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat Mahmoud Abbas, hiertoe aangemoedigd door Obama,
voor Israël onaanvaardbare eisen is gaan stellen die eerst moeten worden ingewilligd voordat de Palestijnen
zelfs maar over vrede willen praten. Deze eisen omvatten een complete bouwstop in Judea, Samaria en
Oost Jeruzalem en het erkennen van de wapenstilstandsgrens uit 1949 als de toekomstige grens tussen
Israël en 'Palestina'.
'Moeder aller brieven'
Abbas heeft gezegd op korte termijn een 'politieke brief' aan Israël en andere landen -waaronder het Kwartet
voor het Midden Oosten (de VS, de EU, Rusland en de VN)- te sturen waarin hij deze ononderhandelbare
eisen nog eens op een rijtje zet. Palestijnse officials kenschetsen deze brief als de 'moeder aller brieven'. De
Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat ontkende echter dat de brief het dreigement bevat dat als
Israël deze Palestijnse eisen niet inwilligt, de Palestijnse Autoriteit wordt ontmanteld en het vredesproces
definitief voorbij is. (2)
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Waarschuwing voor mega-aardbeving in de Verenigde Staten
De New Madrid breuklijn is aan het ontwaken. En het is niet in een erg goede stemming!
De New Madrid breuklijn geeft een indicatie van een
naderende mega-beving en aanzienlijke vulkanische
ventilatieopeningen in drie staten geven voldoende
waarschuwing.
Een nieuw rapport is gisteren in het Kremlin aan
premier Poetin aangeboden door het Instituut van
Fysica van de Aarde te Moskou. In het rapport staat
een waarschuwing, dat de Verenigde staten te maken
krijgen met een mega-beving van catastrofale omvang
binnen de komende twee weken. Gebieden die volgens
het rapport gevaar lopen, zijn de Verenigde Staten,
Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerikaanse
westkust regio's samen met de New Madrid breuklijn regio.
Het rapport waarschuwt vervolgens dat er een mogelijkheid bestaat, die "meer dan waarschijnlijk" is op een
aardbeving van catastrofale omvang in Azië en het sub-continent , met een kracht van 7.3 op de schaal van
Richter. De aardbeving in Japan zou de eerste zijn van vier aardbevingen met zo'n intensiteit tijdens deze
zelfde tijdsperiode.
De zorgen dat een mega aardbeving zich kan voordoen, zijn wegens de toenemende subtiele
elektromagnetische signalen die zich bevinden in de bovenste atmosfeer van de aarde boven veel gebieden
van de wereld, met de meest intense signalen boven de Amerikaanse westkust en midwest regio's.
Russische en Britse wetenschap loopt voorop
Belangrijk is op te merken dat Russische en Britse wetenschappers voorop lopen in de voorhoede van het
voorspellen van aardbevingen op basis van deze subtiele elektromagnetische signalen!
Meer onheilspellend in dit verslag van Russische wetenschappers is de bevestiging van de onafhankelijke
analyse van de Nieuw-Zeelandse wiskundige, Ken Ring, die de dodelijke aardbeving in Christchurch
voorspelde en deze week nog een waarschuwing afgegeven heeft voor een aardbeving op of rond 20 maart.
Ken Ring legt zijn methodologie voor het voorspellen van aardbevingen als volgt uit:
"De planeten, hebben veel invloed op de aarde, indirect, door een effect op de zon. Sommige planeten zijn
erg groot. Als de zon een basketbal is, zouden de gasreuzen Jupiter en Saturnus het formaat van grapefruits
hebben. En dan zou de aarde, op die schaal, de grootte hebben van een peperkorrel.”
Jupiter-Saturnus uitlijning
Op dit moment hebben we Jupiter en Saturnus aan weerszijden van de zon, met de aarde in het midden.
Dat begon vorig jaar september en zal doorgaan tot ongeveer mei. In september stond de aarde precies in
lijn met Jupiter, Saturnus en ook de zon.
Dat is waarom er verschillende aardbevingen waren met een kracht van 7+. Zo was er een in Pakistan op
dezelfde dag als Christchurch. Deze Jupiter / Saturnus uitlijning blijft tot ongeveer mei, en de aarde komt
terug in één lijn met de planeten in maart. Dat is de reden om aan te nemen dat er een extreme gebeurtenis
verwacht kan worden, misschien een grote aardbeving, rond 20 maart, dat is wanneer de maan weer een
trigger kan worden, omdat hij dan in de trigger positie staat."
De vermelding in dit verslag van de massale lage druk systemen, die worden geassocieerd met
catastrofistische aardbevingen, is vooral nijpend in de Verenigde Staten en midwest regio, die vandaag de
dag worden geteisterd door verschrikkelijke regenval, en vooral invloed hebben op de New Madrid
seismische zone in de staat Arkansas. Daar waren meer dan 800 aardbevingen in de afgelopen 6 maanden
alleen al.
Evenzeer bestaat er gevaar voor het Zuid-Amerikaanse land Bolivia, dat eveneens leed onder catastrofale
lagedrukgebieden en stormen die in de afgelopen week meer dan 52 mensen het leven heeft gekost.
Waarschuwing voor Californië
Meest onheilspellend in dit rapport is echter de waarschuwing dat de staat Californië te maken kan krijgen
met de meest catastrofale aardbeving in decennia. Andere aanwijzingen zijn de dood van miljoenen vissen,
net als de massale stranding van walvissen op de Nieuw-Zeelandse kusten, dagen voorafgaand aan de
vernietiging van Christchurch op 22 februari. De situatie voor onze planeet is zelfs grimmiger door onze zon.
Die blijft weer massaal zonnevlammen uitspuwen, de recentste uitbarstingen raken onze aarde vandaag
volgens Hermanus Space Weather Warning Centre (SWWC). Ze geeft een zonnevlam waarschuwing af
voor het Zuidelijk halfrond.
Grootscheepse militaire oefening tussen 21 en 25 maart
Interessant op te merken in al deze gebeurtenissen is, dat het Amerikaanse leger deze week heeft
aangekondigd, een zeldzame training te organiseren, samen met de CIA, de Canadese officieren, het
Amerikaanse Ministerie van Financiën en staat Departementen, de U.S. Agency for International
Development, het Defense Readiness Agentschap en het Internationale Rode Kruis tussen 21 en 25 maart
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in Fort Leavenworth, Kansas. Dit doet vermoeden dat deze eenheden met een speciale reden op grote
schaal worden verplaatst naar Kansas.
Het einde van deze maand zal duidelijk worden of de voorspellingen in dit rapport bij het rechte eind waren.
De belangrijkste factor in dit rapport zou echter de invloed van de naderende Planeet X moeten zijn. Laat je
niet misleiden door NASA die beweert dat we ons momenteel nog in een zonnemaximum bevinden, die
begin 2013 op zijn hoogtepunt is. Een zonnemaximum hebben we namelijk reeds achter de rug; dat was in
2010-2011, en duurt nooit langer dan een jaar of twee, altijd terugkerend om de 10-11 jaar.
In 2010-2011 heeft de zon dus een maximum gekend in die zonnevlekcyclus en volgens berekeningen van
Mausumi Dikpati van het National Center for Atmospheric Research (NCAR) moest dat het heftigste
maximum van de laatste vijftig jaar worden.

Waarschuwing voor mega-aardbeving in de Verenigde Staten - UPDATE
Dit is een UPDATE, omdat per ongeluk in het voorgaande artikel een OUD artikel is ingeslopen,
waarvoor mijn excuses! Met dank aan een wakkere lezer.
Onheilspellend bewijs wijst op een dreigende mega-beving: vulkanische ontluchtingen, scherpe pluimen
uitspuwend mijlen hoog de atmosfeer in, zijn waargenomen en gefotografeerd. Erger nog, de vele oude
vulkanen in het midwesten zijn gereactiveerd en, verder naar het westen ontwaken vulkanen van Utah uit
hun lange, onrustige slaap…
Een Amerikaanse midwest mega-beving: velen zeggen 'Het kan hier niet gebeuren.’ Maar het kan, en het
zal. Het is al vaker gebeurd in het verleden en de kans neemt toe dat het binnenkort wéér gaat gebeuren,
veel sneller dan de meeste mensen denken. De laatste New Madrid mega aardbeving, die maakte dat de
Mississippi rivier zich terugtrok, vernietigde hele steden en dorpen in enkele seconden, en doodde een
onbekend aantal mensen. En dat was toen het grootste deel van het midwesten nog dun bevolkt was. De
volgende aardbeving zou effect hebben op 160 miljoen mensen, het grootste deel van de ondersteunende
infrastructuur ernstig beschadigen of vernietigen, een of meer grote steden om laten vallen, mogelijk
tienduizenden doden veroorzaken, en een miljoen of meer dak- en thuislozen, en dat alles binnen een
kwestie van enkele minuten.
New Madrid Doomsday: Vulkanische ontluchtingen gedetecteerd in Arkansas, Missouri
Wetenschappers van de Geological Survey in de VS bijten waarschijnlijk hun nagels…
De New Madrid breuklijn geeft elke indicatie af van een naderende grote aardbeving, en aanzienlijke
vulkanische ventilatieopeningen in drie staten verstrekken voldoende waarschuwing!
Een pluim is zichtbaar van de ontluchting van vulkanische
activiteit [Arkansas]
Een opmerkelijke satelliet video van de New Madrid breuklijn
zone, geplaatst door onderzoeker Michael Janitch, vangt
meerdere pluimen op van vulkanische openingen langs het
gebied. Een groot deel van de regio is bezaaid met scheuren
en breuken. Veel méér van het gebied heeft kolkende
magma onder grote druk diep onder de grond.
Iedereen die ooit de beroemde warmwaterbronnen bezocht in
Arkansas, of op het terrein liep waar diamanten kunnen
worden gevonden, weet dat het gebied vulkanisch actief is.
Hoewel relatief slapend, is de druk er altijd. Wanneer de druk
zich opbouwt, creëert het een grotere druk op de
ondergrondse lagen. Een deel van die druk wordt verlicht
door kleine bevingen, overal gemeten van 2.5 tot 4.0M in
kracht.
Maar de kleine aardbevingen zijn niet voldoende om de
stijgende druk en uiteindelijk de uitbarsting te compenseren.
De meeste geologen zijn het er over eens dat de volgende
belangrijke beving groot zal zijn, zo groot dat een megabeving zal plaatsvinden, gelijk aan of zelfs zwaarder dan de
historische aardbeving van 1811-1812.
ALERT: Slapende vulkanen worden actief in Utah,
Oklahoma, Missouri
Naast de stijging van de magma en stoom afblazen, is er
verontrustend onderzoek naar voren gekomen, dat aangeeft
dat drie reeds ‘lang slapende’ vulkanen in het midwesten
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weer tot leven kunnen komen. En wanneer vulkanen weer tot leven komen, in wat nu dichtbevolkte gebieden
zijn, kan hun leven de dood van vele mensen betekenen.
Magma druk activeert seismische zone van horror
De hele regio van de New Madrid seismische zone wordt nu actief. Zelfs in centraal Oklahoma zijn er
ontluchtingen. Oklahoma heeft ook een keten van zeer oude vulkanen, die geleidelijk bijna vlak werden,
geërodeerd door wind en regen. Het probleem met 'slapende' vulkanen is dat ze niet eeuwig slapend blijven.
Bij een uitbarsting worden gigantische rivieren van stromend magma naar boven geduwd door een enorme
druk van diep binnenin de aarde.
Turbulente zon activeert Midwest en Westelijke seismische zones
Het is bekend dat aanzienlijk toegenomen en gewelddadige zonnestormen het aardmagnetische veld
verergeren. De permutaties stralen helemaal tot in de kern van de aarde. Dat op zijn beurt verhoogt de
snelheid en de intensiteit van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dus drie krachten, tegelijk aan het
werk, leiden tot de hoge waarschijnlijkheid van een catastrofale megaquake in het midwesten. Ruimte
experts verwachten dat het de slechtste en meest gewelddadige sinds 1859 zal zijn, in 12 of meer staten.
De potentiële omvang van dood en verderf is meer dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, laat
staan verwerken. Hulpdiensten zouden boven hun vermogen moeten werken en de staat en federale
regeringen zouden wekenlang impotent zijn na de gebeurtenis. Denk aan orkaan Katrina: de verwoesting, de
verwarring, de trage reactie, en de schoonmaak (die nog steeds wordt voortgezet tijdens dit schrijven), maar
dan vervolgens vermenigvuldigd met een factor 100 of 1.000.
Voedsel en drinkwater zouden worden gerantsoeneerd, medische hulp schaars zijn, en elektriciteit uit.
De midwest mega-beving zou gemakkelijk de meest verwoestende en dodelijke natuurramp kunnen zijn, die
ooit ontstaan is in de Amerikaanse geschiedenis. De economische kosten zijn nauwelijks voor te stellen. Het
zou in de triljoenen kunnen lopen. De kosten in levens uitgedrukt zijn onvoorstelbaar.
Ja, de New Madrid is onrustig en wordt dit elke dag steeds meer. De openingen zijn aan het ontluchten, de
druk wordt opgebouwd, de opgekropte woede bijna klaar om te ontploffen…
De belangrijkste factor in dit artikel zou echter de invloed van de naderende Planeet X moeten zijn. Laat je
niet misleiden door NASA die beweert dat we ons momenteel nog in een zonnemaximum bevinden, die
begin 2013 op zijn hoogtepunt is. Een zonnemaximum hebben we namelijk reeds achter de rug; dat was in
2010-2011, en duurt nooit langer dan een jaar of twee, altijd terugkerend om de 10-11 jaar.
In 2010-2011 heeft de zon dus een maximum gekend in die zonnevlekcyclus en volgens berekeningen van
Mausumi Dikpati van het National Center for Atmospheric Research (NCAR) moest dat het heftigste
maximum van de laatste vijftig jaar worden.
Zie ook:
3/14/2012 -- Midwest Volcanic Plumes -- story making the rounds = next Mega-quake coming?!
http://parakalo.wordpress.com/2012/03/13/vulkanische-activiteit-op-santorini/
GLOBAL VOLCANISM: Mount Sakurajima Erupts Violently - The Most Forceful Since 2009!
Planeet X UPDATE – 22 maart 2012
Magnetische portal-verbindingen tussen Aarde ...
Bron: Pakalertpress.com en Pakalertpress.com/2011 en Klimaatreport.blogspot.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl - Zie ook:
EINDTIJDNIEUWS: Planeet X UPDATE – 22 maart 2012
EINDTIJDNIEUWS: Magnetische portal-verbindingen tussen Aarde ...
Frightening_Volcanic_Venting_Signals_Coming_Midwest_Megaquake

Straling dieper in bodem Fukushima
Laatste update: 14 maart 2012 Foto: AFP
TOKIO - Na de kernramp in het Japanse Fukushima dringt de radioactieve
straling steeds dieper in de bodem.
Volgens een studie was de straling 3 maanden na het ongeluk 5 centimeter diep
in de grond te vinden. Nu is de besmetting 10 à 30 centimeter diep.
Regenwater is mogelijk de oorzaak. Wetenschapper Haruo Sato van het Japanse
atoombureau waarschuwde woensdag dat de straling steeds diepere lagen zal
bereiken, naarmate langer wordt gewacht met het schoonmaken van de bodem.
Japan werd op 11 maart 2011 opgeschrikt door een zware aardbeving. Die veroorzaakte een tsunami, die
de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigde. De regio is er zo radioactief dat bewoners nog niet
mogen terugkeren.
Lees alle berichten over de gevolgen van de Tsunami in ons nieuwsdossier
http://www.nu.nl/buitenland/2763086/straling-dieper-in-bodem-fukushima.html
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Zonne-uitbarsting sloeg satelliet knock-out en meer
De CME (Coronale Massa Ejectie) van de felle uitbarsting op de
zon van woensdagnacht is donderdagmiddag aangekomen na een
gang van slechts anderhalve dag naar de aarde. Het effect was
direct een magnetische storm.
Een enorme zonnevlek barstte woensdagnacht uit en blijkt één
van de meest krachtige zonnevlammen sinds lange tijd. "De
uitbraak van 1429 was in de zogenaamde X 5-klasse en ging
vergezeld van een krachtige straling van hoge energierijke
protonen, en werd gekenmerkt door een zeer 'hard' spectrum. Dat wil zeggen, met een sterke
vertegenwoordiging van het meest energieke deel van de straling," aldus emeritus onderzoeker aan DMI,
Peter Stauning. Zonnevlammen (solar flares) worden geclassificeerd aan de hand van de kracht van zonlicht
in het ultraviolette (UV) bereik, en zijn verdeeld in drie klassen (C, M, X) met elke negen stappen (1-9). De
klasse met de grootste uitbarstingen is de X-klasse. De uitbraak X-5 van woensdagnacht is vijfde in de
rangorde van de sterkste klasse.
Satelliet buiten werking
De energetische protonstraling van de zonnevlam heeft belangrijke metingen van de satelliet ACE - die een
oogje op de zonnewind houdt - verlamd. De instrumenten van de ACE-satelliet voor de meting van de
zonnewindsnelheid en -dichtheid werden blind geslagen en/of gestoord door straling op donderdagmorgen.
“Dit betekent dat de satelliet momenteel alleen nog onjuiste gegevens kan verstrekken", aldus Peter
Stauning. Hij verklaarde verder dat deze zonnewindgegevens worden gebruikt door veel hulpdiensten om
voorspellingen te doen over de mogelijke effecten van de zonnestormen op aarde: bijvoorbeeld, effecten op
het elektriciteitsnet van elektriciteitsvoorziening. Hij sluit niet uit dat andere satellieten ook problemen hebben
met de harde straling van zon protonen
Op weg naar de aarde
Het aardmagnetisch veld leidt de protonstraling naar beneden over de poolgebieden. De straling is van
invloed op de ionosfeer en kan een black-out voor korte golfradioverbindingen veroorzaken. Dit type
verbindingen worden gebruikt voor onder meer communicatie met vliegtuigen die polaire routes volgen, die
moeten daarom worden omgeleid naar de langere routes die niet door de polaire regio gaan.
Hij gaat er vanuit dat de uitbraak waarschijnlijk vergezeld gaat van een zogenaamde halo-CME, d.w.z. een
grote emissie van gloeiend gas van de zon.
Zie ook:
SOLAR WATCH: Geomagnetic Storm Underway - Sun Erupts With Large Solar Prominence & CME!
SOLAR WATCH: Roaring Sounds and Shock Waves From the Sun - Radio Bursts at 21 and 28 MHz!
Strange giant black sphere over the sun March 11, 2012
Opnieuw-vrachtschip-vastgelopen-Italië
Opmerking: Let op, kapiteins krijgen de schuld maar oorzaken kunnen liggen bij verstoren
navigatiesystemen, verschuiven Noordpool As en zonnevlammen. Zie eerdere waarschuwingen op de
blogs… En de Media zwijgen hier grotendeels over. Zie ook links met onbereikbaarheid en storingen van
weblogs, zoals van de douane, welke een tijd lang plat heeft gelegen; ook hier zwijgen de media over.
Zie ook een constante reeks aanvaringen van binnenvaartschepen…
Aanvaring-veerboot-met-vrachtschip-voor-Noord-Ierland
Bron: Vwkweb.nl

Israël boort olie aan voor de kust bij Tel Aviv
maart 17, 2012By: silviavideler - Bron: israeltoday.nl
Het Israëlische energiebedrijf Modiin Energie en het Canadese Adira Energy Corp hebben dinsdag de
ontdekking bevestigd van een commercieel exploiteerbare hoeveelheid olie op slechts 25 km uit de kust van
Tel Aviv en in ondiep water.
Eind vorig jaar publiceerden Modiin en Adira onderzoeksresultaten van het 150 vierkante mijl Gabriella veld,
die lieten zien dat het veld waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden aardolie als aardgas
bevat.Functionarissen van Adira deelden de aandeelhouders in Tel Aviv mee, dat Gabriella naar
verwachting 232 miljoen vaten olie en 1,8 biljoen kubieke voet aardgas zal opleveren. Wanneer je dit optelt
bij de 25 biljoen kubieke voet aardgas die vorig jaar is ontdekt bij andere velden in de Middellandse Zee,
gaat Israëls energie-situatie er veel beter uitzien.Modiin meerderheidsaandeelhouder Tzahi Sultan vertelde
de Israëlische zakenkrant Globes dat het boren op het Gabriella-veld later dit jaar moet beginnen, en over
ongeveer vijf jaar kan de bron olie produceren.
Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/israel-boort-olie-aan-voor-de-kust-van-telaviv.16177101.lynkx#ixzz1pOW519wu
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De waarheid en het nummer 666
English calculator the short serious video
Geüpload door 666calculator op 20 okt 2009
Wist je dat het gebruik van het numerieke alfabet, getoond in deze video,
opmerkelijke uitkomsten geeft?
A=06 B=12 C=18 D=24 E=30 F=36 G=42 H=48 I=54 J=60 K=66 L=72
M=78 N=84 O=90 P=96 Q=102 R=108 S=114 T=120 U=126 V=132 W=138
X=144 Y=150 Z=156
De alfabet waarden die worden gebruikt door deze calculator veranderen nooit.
De waarden zijn op basis van een 6 + 6 systeem: A = 6 B = 12 C = 18 D = 24 enzovoort. 6, 12, 18, 24, 30,3
6 etc.
Alle woorden en samengestelde woorden in dit artikel werden berekend middels dit numerieke alfabet. Het is
het enige alfabet voor de 444, 666, 888 en 906 bevindingen. Deze resultaten kunnen niet worden
gedupliceerd door een andere numerieke sleutel of taal! Probeert het maar eens te weerleggen. Jezus komt
spoedig, zo ook het oordeel voor degenen die zijn vergeving afwijzen. De naam van de Antichrist - wie hij
ook is - zal ook het getal 666 krijgen, door het gebruik van deze calculator.
Digital ID Chip=666
VeriShield=666
Monsanto=666
Mark of Beast=666
Bio-Implant=666
Mondexchip=666
Sorceries=666
Necromancy=666
Witchcraft=666
Confucius=666

Corrupt=666
Insanity=666
Horrors=666
Treacheries=666
Slaughter=666
Computer=666
Calculation=666
Monetary=666
False Market=666
Stubborn=666

Unruly=666
Illusion=666
Book of the Dead=666
Geneticist=666
Quarrels=666
Falling Away=666
Fallen Church=666
Hardened Heart=666

Lucifer, Muhammad & Jesus tellen een totaal van 444
God heeft ook een 444 match patroon ontworpen in het Engels, dat als argument zou kunnen worden
gebruikt tegen sceptici of niet gelovigen.
Een groep van woorden, die een exact totaal van 444 hebben door het alfabet hierboven, zijn de woorden:
Jesus, Cross, Gospel, Messiah. De zelfde Gematria numerieke alfabet-sleutel zijn de 444 totalen van de
woorden: Lucifer, Muhammad, nuclear en weapon.
Het is een soort keuze, een keuze ontworpen en gecodeerd in het Engels door God. Met andere woorden,
God codeerde het tegengestelde om sceptici en ongelovigen voor de keuze te stellen. Het zal uiteindelijk
een keuze zijn tussen goed of kwaad, Jezus, Mohammed of Lucifer. Zie je, God heeft een debat en een
argument toegestaan, omdat het wiskunde ontwerp dat hij gemaakt heeft, wanneer eenmaal begrepen, zo
krachtig is.
Samengestelde woorden met een totaal van 666 of 888
Met behulp van deze zelfde alfabet waarden voor elk berekend woord worden een aantal schokkende
waarheden, die zowel prachtig als ontnuchterend zijn voor de tijd waarin wij leven, onthuld. Gebruikmakend
van dit numerieke alfabet zullen de woorden en samengestelde woorden van:
Mark of beast, Monetary, False Market, Bio-Implant, Sorceries, Necromancy, Witchcraft, Diabolical
plan, Evil plot, Wicked tactic en nog veel meer, allemaal 666 tellen, met dezelfde numerieke waarden.
Dit patroon is een duidelijke indicator van God dat dit het systeem is om de naam en het nummer van de
Antichrist te berekenen.
Maar het wordt nog veel beter wanneer we deze alfabet waarden gebruiken voor de woorden en
samengestelde woorden van:
Divine Presence = 888
King of the Sabbath = 888
The Lord’s Time = 888
Omnipresent = 888
The King Jesus = 888
The House of God = 888
Messiah Jesus = 888
Finished Cross = 888
The Doings of God = 888
Coming Truth = 888
The Lion of Judah = 888
Morning Star = 888
A Holy Truth = 888
Scriptures = 888
Biblical Prophet = 888
Law of Liberty = 888
The Trinity = 888
Woorden die bijna overeenkomen met 666 maar net niet helemaal:
Adolf Hitler=660
Osama Bin Laden=660
Christmas=660
President=660
Perdition=660
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Openbaring 13:11-18
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak
als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de
aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En
het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van
de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen
voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken
voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om
aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en
maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun
rechterhand of op hun voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam
van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal
van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Woorden die 444 tellen:
Jesus=444
Jewish=444
Forgave=444
Yshua=444
Menorah=444
English=444
Messiah=444
Joshua=444
Gematria=444
Cross=444
Obedient=444
Church age=444
Gospel=444
Increase=444
En tot slot 906 woorden:
Jesus is Lord = 906
Lord of Hosts = 906
Shed Blood For Man = 906
Jesus Christ = 906
Through Love = 906
Prophetic King = 906
Jesus Power = 906
Jesus Glory = 906
Unconditional = 906
Son of the Lord = 906
Jesus Is Alive = 906
Healing Promise = 906
Lord's Prayer = 906
Redeemer From God = 906
Love is the Law = 906
Holy Spirit = 906
Jesus Sacrificed = 906
Geüpload door 666calculator op 25 jun 2011 - 2012 vanuit een ander perspectief.
De 666 Calculator Name Check Tool: Antichristcalculator.tripod.com/antichrist.html
Bron: Christianforums.com

Verblijf in de ruimte slecht voor ogen en hersenen
Bewerkt door: David van der Heeden - 13-3-12 – bron: ANP
’Lange ruimtereis kan leiden tot blindheid’
André Kuipers blijft nog zeker tot juli in de ruimte. © ANP.
Een lang verblijf in de ruimte is niet zonder gevaar. Astronauten,
zoals de Nederlander Andre Kuipers, hebben daar meer last van
dan gedacht. Hun ogen en hersenen gaan achteruit door een
gebrek aan zwaartekracht. Dat hebben Amerikaanse
wetenschappers geconcludeerd. Kuipers, die aanvankelijk voor een verblijf van vijf maanden naar het
internationale ruimtestation ISS vertrok, blijft nog zeker tot 1 juli in de ruimte.
Kuipers voor zijn langdurige missie in de ruimte. © AFP. De lancering van Kuipers, en zijn collega
astronauten, vanaf de basis in Kazachstsan. © EPA.
De onderzoekers hebben MRI-scans van 27 ervaren astronauten gemaakt. Op de beelden ontdekten ze
onder meer veranderingen bij de oogzenuw. Die geeft wat we zien met onze ogen door aan de hersenen.
Negen proefpersonen hadden te veel hersenvocht rond de oogzenuw, vier astronauten hadden een
opgezette zenuw. Dat kan op den duur leiden tot blindheid. Het onderzoek staat in de nieuwste editie van
het wetenschapsblad Radiology.
Veranderde hypofyse
Bij zes astronauten was de achterkant van de oogbal platter dan normaal. Anderen hadden een veranderde
hypofyse, het deel van onze hersenen dat de hormonen regelt. Het was al bekend dat spieren en botten
slapper worden door een lang verblijf in de ruimte, zonder de zwaartekracht van de aarde. Astronauten
moeten daarom veel sporten tijdens hun missies.
Alle onderzochte astronauten waren minstens een maand in de ruimte, met een gemiddelde verblijf van 108
dagen. André Kuipers is momenteel in het internationale ruimtestation ISS. Kuipers, en zijn collega’s,
werden op 21 december gelanceerd vanaf de ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Zij kwamen 2 dagen
later aan bij het ISS.
Lees eventueel verder op: ad.nl
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Illuminatie kaartspel: kaart WO III
Geplaatst door xandrah op 14 maart 2012
Van eindtijdnieuws.blogspot
De onderkant van deze kaart luidt: “Iedere natie die een directe
Vernietigingsaanval tegen een andere natie doet, heeft zijn macht
verdriedubbeld. Als het slaagt, zal de aanvallende natie een Plot kaart
ontvangen, en zal onmiddellijk een andere Actie worden genomen. Wanneer
het mislukt, wordt de aanvaller vernietigd en telt mee voor de voorwaarden
van de verdedigende speler.”
Het ultieme einde van het Illuminati Plan is om Antichrist op het wereldtoneel
te krijgen. Met het oog op Bijbelse profetie, kan de “geboorte” van de Antichrist
op het wereldtoneel alleen gebeuren aan het einde van een wereldoorlog, een
oorlog waarin hele naties betrokken kunnen zijn. Dit is profetie en dit is het
Illuminati plan. Luister eerst naar profetie, die ons vertelt dat de Antichrist een wereldleider zijn zal:
“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien
kronen en op zijn koppen namen van godslastering…. En de gehele aarde ging het beest met
verbazing achterna. [Openbaring 13:1, 3]
Luister nu als profetie uitlegt, wat het betekent dat hij zal verschijnen:
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen….. Want volk zal opstaan tegen
volk, en koninkrijk tegen koninkrijk…. Doch dit alles is het begin der weeën.” [Matth. 24:6, 7, 8]
Jezus voorzegt letterlijk dat de verschijning van de Antichrist als “geboorteweeën” zijn zal, en de
geboortepijn zal oorlog zijn, geruchten van oorlog, aardbevingen, hongersnoden op vele plaatsen.
Samenhangend met deze profetie, heeft de Illuminati de verschijning van de Antichrist ook als een
“geboorte” gepland [Read NEWS1789].
Wereldoorlog III wordt gepland, welke Antichrist in staat stelt te verschijnen. Deze Derde Wereldoorlog
bestaat uit drie oorlogen, natuurrampen en terrorisme in onze steden.
Dit zijn de onderdelen van de oorlog: Israël komt in oorlog met haar Arabische buurlanden. De Amerikaanse
invasie in Irak was in 1952 gepland om Israël tot oorlog aan te zetten.
Een confrontatie op het Koreaanse Schiereiland, welke het bestaan van de mensheid zal bedreigen.China
valt Taiwan binnen.
Zodra de oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden start, zullen terreuraanslagen tegen de
geselecteerde steden van alle geïndustrialiseerde landen, waarvan de bevolking nog steeds naar de
stembus gaat, beginnen. New York City is gepland om te worden vernietigd door een terroristische kernbom
["Behold A Pale Horse", William Cooper].
Meer natuurrampen zullen optreden.Al deze rampen zijn bedoeld om een toenemend verwoestend effect te
hebben. Mensen zullen zo in paniek zijn, dat ze de regering zullen smeken om een strenge Staat van Beleg,
en alles wat de orde kan herstellen. Wanneer onze regeringsleiders vertellen, dat ze “tijdelijk” ons
regeringssysteem moeten overdragen, zullen de mensen al hun vrijheden en rechten prijsgeven, in de hoop
de orde te hestellen. Wanneer de rook van de oorlogen, de terroristische aanvallen en natuurrampen
opstijgt, zal de Antichrist komen en strijden.
http://hijleeft.wordpress.com/2012/03/14/illuminatie-kaartspel-kaart-wo-iii/

1.000 kilometer rijden op 1 liter benzine
Studenten van de Universiteit Twente bouwen een auto die 1.000 kilometer kan afleggen op 1 liter benzine.
Met deze auto doet Green Team Twente, bestaande uit 11 studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde,
mee aan de Shell Eco-marathon Europe, die in mei in Rotterdam wordt gehouden. Aan deze race doen
meer dan 200 teams uit heel Europa mee. De zuinigste auto is de winnaar.
De studenten uit Twente doen voor het eerst mee, maar schatten hun kansen hoog in. "Het record staat op
iets meer dan 1000 kilometer met 1 liter brandstof, maar de race was vorig jaar op een circuit gereden. Nu is
het op de weg wat lastiger", aldus Pjotr Kerssens van Green Team Twente.
De auto's moeten zoveel mogelijk op een echte personenauto lijken. Zo hebben ze verlichting,
knipperlichten, een ruitenwisser en gordels.
"We zijn nog hard bezig met het bouwen van de auto, we hopen dat die half april helemaal klaar is'', zegt
Kerssens. Hoewel het primair een race is, wordt er natuurlijk goed naar de techniek gekeken. ,,De
achterliggende gedachte is natuurlijk of er in de toekomst auto's gemaakt kunnen worden die zuiniger rijden."
http://www.hln.be/hln/nl/2657/Ecotips/article/detail/1407959/2012/03/13/1-000-kilometer-rijden-op-1-literbenzine.dhtml
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'Amerika stelt Iran via Rusland ultimatum'; Israël bouwt eigen bunker-buster
Volgende week drie Amerikaanse vliegdekschepen bij Iran
De USS Enterprise is onderweg voor zijn allerlaatste missie.
Bestemming: Iran.
Volgens Russische diplomaten heeft de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton aan haar Russische collega
Sergey Lavrov gevraagd om aan Iran de boodschap over te
brengen dat het land nog één laatste kans heeft om de crisis rond
het omstreden nucleaire programma van het land op diplomatieke
en vreedzame wijze op te lossen. Werkt Iran opnieuw niet mee
dan volgt nog vóór het einde van 2012 een militaire aanval.
'De invasie zal voor het einde van dit jaar plaatsvinden,' aldus een
diplomaat tegenover de Russische krant Kommersant. 'Feitelijk chanteren de Israëliërs (president) Obama.
Ze hebben hem in een interessante positie gedwongen - of hij steunt de oorlog, of hij verliest de steun van
de Joodse lobby.'
Het is de bedoeling dat de P5+1 groep, bestaande uit de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad
(de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot Brittannië) en Duitsland, in april opnieuw onderhandelingen gaat
voeren met Iran. Daarbij eist de internationale gemeenschap onder andere toegang tot de verdachte
nucleaire installatie in Parchin, waar Iran volgens het IAEA lijkt te werken aan (onderdelen voor)
kernwapens.
De Russische onderminister voor Buitenlandse Zaken Sergey Ryabkov bekritiseerde het Amerikaanse
ultimatum. 'Dit is niet professioneel. Er bestaat niet zoiets als een laatste kans. Het is een zaak van politieke
wil, en Rusland doet alles om die wil in stand te houden in plaats van te laten afnemen... Een oorlog zal
geen enkel probleem oplossen, maar wel een miljoen nieuwe problemen creëren.' (2)
Israëlische bunker-buster
Israël vreest echter dat als het niets doet en Iran zijn gang laat gaan er een nieuwe Holocaust komt. Er gaat
geen week voorbij of hoge Iraanse politieke of religieuze officials dreigen met het spoedige verdwijnen van
de Joodse staat. Daarom heeft Israël inmiddels zijn eigen verbeterde bunker-buster bom gebouwd. De 500
pond zware MPR-500 is een laser-geleide bom die door dubbel versterkte betonnen muren en vloeren kan
dringen zonder uit elkaar te springen.
Het nieuwe Israëlische wapen is een upgrade van de bestaande Amerikaanse Mk82 bom die de Israëlische
luchtmacht al in bezit heeft. Bij een aanval op ondergrondse installaties zullen de eerste bommen gaten
slaan in het betonnen dak, waarna de volgende bommen hier verder doorheen kunnen dringen en in de
installatie zullen ontploffen. De Mk82 vult de operationele leemte op tussen de 250 pond zware Amerikaanse
GBU-39 bom, waarvan er 1000 aan Israël worden verkocht, en de 5000 pond zware GBU-28 super bunkerbuster, die alleen de VS in bezit heeft.
De MPR-500 werd gepresenteerd toen de ruzie tussen Israël en de regering Obama over de noodzaak van
een snelle aanval op de Iraanse installaties op zijn hoogtepunt was. Daarnaast is de Israëlische luchtmacht
van plan de Boeing 707 tankervloot uit te breiden, zodat de F-15's en F-16's die op Iran worden afgestuurd
meer en zwaardere wapens met zich mee kunnen nemen. (2)
Drie vliegdekschepen bij Iran
Afgelopen zondag vertrok het Amerikaanse vliegdekschip USS Enterprise voor zijn allerlaatste operationele
reis. Bestemming: Iran. Volgende week zal de ruim 40 jaar oude Enterprise zich samen met drie geleide
wapenfregatten voegen bij de vliegdekschepen USS Lincoln en USS Carl Vinson, die reeds in de wateren
rondom Iran koersen.
De Enterprise heeft de afgelopen tijd voor de Amerikaanse oostkust uitgebreid geoefend op een aanval op
een vijandige 'theocratie' die wordt geregeerd door fundamentalistische 'Shahida' staten. Naast de drie
vliegdekschepen bevindt ook het amfibische aanvalsschip USS Makin Island zich volgende week in de
Perzische Golf. (3)
Na zijn laatste missie bij Iran zal de Enterprise uit dienst worden genomen. Pas in 2015 zal zijn opvolger, het
$ 8 miljard kostende supervliegdekschip USS Gerald Ford, in gebruik worden genomen. Het is onduidelijk of
één van de twee andere nieuwe supervliegdekschepen die Amerika wil bouwen de naam 'Enterprise' zal
krijgen.
Xander - (1) Ynet News ; (2) DEBKA ; (3) Zero Hedge
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Pensioenreclame onder vuur
Elisa Hermanides. Met dank aan: Shirley van der Tuijn
De reclamecampagne van de pensioenlobby is bij de jongeren van
het platform PensioenOpstand in het verkeerde keelgat geschoten.
Er zou sprake zijn van misleidende informatie, die een veel te
optimistisch beeld geeft van de pensioenwereld. Donderdag wordt de
zaak behandeld door de Reclame Code Commissie.
Samen sta jij sterk. Het is de slagzin die de Nederlander via spotjes
en een website weer moet winnen voor het pensioenstelsel dat ‘misschien wel het beste ter wereld’ is.
Maar daar denkt PensioenOpstand anders over. ‘De informatie in de campagne is misleidend en onjuist,
terwijl het gaat om miljarden aan pensioengeld’, zegt Martin Pikaart, voorzitter van het Alternatief voor
Vakbond dat samen met vijf politieke jongerenorganisaties verenigd is in PensioenOpstand. ‘Mensen zijn
verplicht om aan de pensioenregeling mee te doen. En nu wordt van dat verplicht afgedragen geld ook nog
zo’n misleidende campagne gefinancierd.’
Het gaat om de dekkingsgraad
Verweerder is de Pensioenfederatie, de belangenvereniging van pensioenfondsen. Volgens Gerard Riemen,
directeur van de Pensioenfederatie, is de campagne bedoeld om misverstanden over pensioen de wereld uit
te helpen. ‘Uit onderzoek van Motivaction bleek dat Nederlanders denken dat pensioenfondsen minder geld
hebben dan voor de crisis, terwijl dat niet zo is. Op de website leggen we uit dat het vermogen groter is, niet
kleiner.’ ‘Misleidend’, zegt Pikaart. ‘Deze informatie geeft een verkeerd beeld, want de hoeveelheid geld is
helemaal niet maatgevend. Het gaat om de dekkingsgraad, de verhouding tussen het belegd vermogen en
de verplichtingen. En met de dekkingsgraad gaat het bij veel fondsen niet zo best.’
Geen nuances voor heldere boodschap
‘Wij doen helemaal niet alsof de pensioensector er florissant voor staat’, werpt Riemen tegen. ‘Op andere
plekken communiceren we ook over de problemen in de sector. Wij willen hier overbrengen dat er niet
minder geld is dan voor de crisis, zoals veel mensen denken. Dan ga je niet nog allerlei nuances daarin
aanbrengen, want dat maakt de boodschap niet helderder.’
Om vooroordelen over de pensioenwereld te ontkrachten staan er op de website van de campagne een
aantal vragen die vervolgens ontkennend worden beantwoord. Op deze informatie richt de PensioenOpstand
zijn pijlen.
Pensioen wordt geïndexeerd
Zo stelt de Pensioenfederatie in antwoord op een vraag dat ‘iedere pensioendeelnemer meer aan pensioen
uitgekeerd krijgt dan hij en zijn werkgever ooit samen aan premies hebben betaald’. PensioenOpstand
ondergraaft dit door het voorbeeld te noemen van een werknemer die op zijn 35ste, na tien jaar opbouw,
verder gaat als zelfstandige. Pikaart. ‘Hij heeft dan meer premie ingelegd dan zijn toegezegde pensioen. De
Pensioenfederatie gaat uit van een pensioendeelnemer die veertig jaar bij een baas blijft. Zo’n deelnemer
bestaat alleen nog op de tekentafel.’
Riemen zegt dat het slechts gaat om een paar uitzonderingsgevallen. ‘En bovendien wordt het pensioen
geïndexeerd, dus uiteindelijk is het wel degelijk meer geld.’
Geen invloed op bonusbeleid
Het derde en laatste punt waar de PensioenOpstand zich kwaad over maakt, is dat de Pensioenfederatie
beweert dat er geen bonussen worden uitbetaald aan pensioenbestuurders. Pikaart: ‘Toen APG nog niet
was afgesplitst van ABP, kreeg bestuurder Dick Sluimers een bonus die onder meer afhankelijk was van het
rendement. Bovendien worden er nu aan bestuurders misschien geen bonussen betaald, maar wel aan de
bestuurders bij de uitvoerders. En deze uitvoerders zijn vaak volledig eigendom van de pensioenfondsen ’
‘We zeggen alleen dat pensioenbestuurders geen bonussen krijgen en dat is feitelijk juist’, is de reactie van
Riemen. ‘Wat de pensioenuitvoerder doet is zijn eigen zaak. Ik kan ook geen invloed uitoefenen op het
bonusbeleid bij de supermarkt waar ik boodschappen doe. En als een werkgever een bonusbeleid heeft, kan
dat overigens heel legitiem zijn, mits binnen proporties.’
Publiciteit
Riemen was enigszins verbaasd toen hij hoorde dat er een klacht was ingediend, maar ervaart het niet als
negatief. ‘Met deze campagne zochten wij de publiciteit. Het lijkt me goed om in gesprek te gaan over wat de
feiten zijn.’
En wat denkt PensioenOpstand met deze klacht te bereiken? ‘Wij willen een bres slaan in het zelfingenomen
bolwerk van de pensioenlobby. Het is een sprookje dat Nederland misschien wel het beste pensioenstelsel
heeft.’
Meer over dit onderwerp
Dekkingsgraad redelijk stabiel
Bouwstenen van rekenrente in nieuw pensioenstelsel zijn er al
http://fd.nl/economie-politiek/742740-1203/pensioenreclame-onder-vuur?visited=true
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ECB krediet aan Italië en Spanje explodeert naar € 400 miljard; Nederland garant
Eerste signalen van CDS-tsunami van $ 50 biljoen na 19 maart
Dankzij de garantstelling door Duitsland, Nederland en Finland zijn
de gezamenlijke ECB Target-2 kredieten aan Italië en Spanje de
afgelopen maanden geëxplodeerd.
Op 31 januari schreven we over het Target-2 systeem, een nieuw
financieel verdeelinstrument van de eurozone dat angstvallig uit
onze media wordt gehouden omdat Nederland hierdoor feitelijk tot
pinautomaat werd gemaakt voor de complete Europese
schuldenindustrie. Slechts anderhalve maand later blijkt uit de
nieuwste cijfers dat de angst hiervoor helaas volledig gegrond was:
de ECB kredietverstrekking aan Italië en Spanje is de afgelopen
maanden geëxplodeerd naar € 400 miljard euro. Beide landen gaan
overduidelijk gewoon door met véél te veel geld uitgeven. Duitsland, Nederland en Finland staan immers
garant. Jens Weidmann, de president van de Duitse Bundesbank, is nerveus. Niet voor niets, want de
nieuwste statistieken lijken wel op een misdaadthriller. De financiële verplichtingen die Italië en Spanje anno
2012 hebben verzameld zijn namelijk in de hoogte geëxplodeerd naar € 400 miljard euro. Onvoorstelbaar
genoeg durft de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti te beweren dat zijn land zoveel succes boekt met de
bezuinigingen - en dat terwijl zijn land nog nooit zóveel kredieten heeft opgenomen. (1)
Situatië Italië en Spanje snel slechter
De grafiek laat zien hoe ongelooflijk snel de financiële situatie in Italië verslechtert. Italië was tot en met juni
2011 nota bene nog een kredietverstrekker, maar dankzij de recessie en onder andere de bijdrage aan de
reddingspakketten voor Griekenland, Ierland en Portugal stegen de Italiaanse staatsschulden in januari met
€ 37,9 miljard naar € 1,936 biljoen, een absoluut record. Het Italiaanse financieringstekort bedroeg alleen al
in januari € 4 miljard, een stijging met 60% (!). (2). Wat u dus ook in onze reguliere propagandamedia leest,
de werkelijkheid is dat Italië meer en meer geld uitgeeft en daardoor zwakker en zwakker wordt. Het land
importeert steeds meer en exporteert steeds minder. Spanje kende altijd al een dergelijke onbalans, en ook
hier is de opname van kredieten de afgelopen maanden zeer fors gestegen.
Goedkoop krediet op onze kosten
De honderden miljarden krediet voor Spanje en Italië -en dan hebben we het nog niet eens over
Griekenland, Portugal en Ierland- komen automatisch op het bordje van Duitsland, Nederland en Finland
terecht. Daarom heeft Bundesbank president Weidmann in een brief aan ECB president Mario Draghi geëist
dat de ECB weer terugkeert naar de geldpolitiek van vóór de financiële crisis. De Duitsers zien hun angst dat
de ongebreidelde kredietverstrekking aan Italië en Spanje ervoor zal zorgen dat deze landen geen haast
zullen maken met hervormingen nu bewaarheid worden. Italië en Spanje nemen zelfs meer goedkope kredieten op dan ooit tevoren, wetende dat de Duitsers, Nederlanders en Finnen toch wel garant blijven staan.
Grote Depressie
De Target-2 saldo's die de ECB aan deze landen verstrekt moeten namelijk bij ons worden geleend. Zolang
het systeem in stand wordt gehouden hoeft dat op zich geen probleem te zijn, maar zodra er een land failliet
gaat en/of uit de eurozone treedt, dan blijven Duitsland en Nederland met deze enorme financiële
vorderingen -inmiddels opgelopen tot zo'n € 500 miljard- zitten. Weidmann verklaarde het 'uiteenvallen van
de muntunie' daarom openlijk voor 'absurd'. Maar had hij dat écht absurd gevonden, dan had hij dat nooit
hoeven zeggen. De honderden miljarden voor Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland komen in ieder
geval nooit en te nimmer meer terug. Nu de ECB kredieten aan deze landen exploderen is een fors stijgende
prijsinflatie voor de gewone man onvermijdelijk geworden, terwijl de waarde van huizen, spaargeld etc. zal
blijven dalen. Een nieuwe Grote Depressie in Europa komt hiermee angstvallig dichterbij.
CDS tsunami na 19 maart?
Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer het zover is, maar het kan heel snel gaan als bedacht wordt dat
de uitbetaling van de kredietuitvalverzekeringen (CDS) over de Griekse schuldenlast begint na 19 maart, de
dag waarop de volgende Griekse staatsobligatieveiling plaatsvindt. De ISDA heeft Griekenland immers
officieel (gedeeltelijk) bankroet verklaard, waardoor deze CDS opeisbaar worden.
Een teken aan de wand wat er dan mogelijk kan gaan gebeuren: de grote CDS transactiemakelaar CME
Clearing Europe heeft minder dan een week voor 19 maart zijn officiële registratie als CDS clearing house in
Europa ongedaan gemaakt. Onafhankelijke financiële analisten denken dat dit te maken heeft met een
mogelijke vloedgolf van maar liefst $ 50 biljoen aan CDS die zouden kunnen loskomen als de uitbetaling van
de CDS over de Griekse schulden beginnen. Een dergelijke financiële tsunami dreigt het complete
bankensysteem in Europa en daarna in Amerika ten onder brengen. (3)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Silverdoctors
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Zes dagen Palestijnse raketaanvallen op Israël, en weer zwijgt de wereld
'Pro Israël aanhangers moeten zich meer laten horen' - Toerisme naar Joodse staat breekt ondanks dreiging
van buitenaf alle records
Jerry Golden: 'De grote onbekende in het Witte Huis haat Israël.'
Het zal voor de meesten van u geen verrassing zijn: na zes dagen
Palestijnse raketaanvallen, waarbij zo'n 200 projectielen op
Israëlische steden en dorpen werden afgevuurd, heeft nog niet
één land de nieuwe terreurgolf vanaf de Gazastrook veroordeeld.
Ook de doorgaans anti-Israëlische VN houdt zoals gebruikelijk zijn
kaken op elkaar, laat staan dat de terreuracties worden
veroordeeld als oorlogsmisdaden of misdaden tegen de
menselijkheid. Alleen als Israël zich verdedigd tegen deze
terroristen schreeuwt iedereen plotseling moord en brand. 'Het is
alsof de wereld de Arabieren toestaat de controle te nemen over
wat er (in het Midden Oosten) gebeurt,' geeft de op deze site vaker aangehaalde Messiaanse Jood Jerry
Golden als commentaar. (1)
'Bijna ieder nieuws dat we uit Syrië, Egypte, Libië en de hele Arabische moslimwereld krijgen is verdraaid en
brengt de gemiddelde persoon in de war,' aldus Golden. 'Christenen en Joden in Europa hebben hun ogen
moeten openen en zien nu wat er gebeurt - erger nog: wat er op ons afkomt. De mensen die niet
gehersenspoeld zijn door de onbekende in het Witte Huis zijn eveneens wakker geworden.' Veel Christenen
en Joden in bijvoorbeeld Australië beginnen in te zien dat ze niet meer aan de zijlijn kunnen blijven staan en
dat het tijd is geworden om actie te ondernemen.
'Obama haat Israël'
President Obama betoont vaak lippendienst aan Israël en beweert toegewijd te zijn aan de veiligheid van de
Joodse staat. Zijn acties later echter steeds weer precies het tegendeel zien. 'Zijn ware vrienden op deze
wereld zijn moslims. Zijn leugen dat hij een christen zou zijn is al talloze malen ontmaskerd,' vervolgt
Golden. Obama haat Israël, maar moet dit vanwege de publieke opinie en zijn herverkiezingscampagne
maskeren met zogenaamde pro-Israël retoriek. In deze korte video zetten enkele analisten alle
onmiskenbare feiten die dit bewijzen nog eens op een rijtje.
Laat u echter niet misleiden: zodra hij herkozen is zal zijn masker definitief af gaan en volgen naar de
overtuiging van Golden vier ongekend verschrikkelijke jaren - niet alleen voor Israël, maar voor de hele
wereld. De Council On Foreign Relations controleert echter de media in zowel Amerika als Europa. Hierdoor
krijgt u nooit te zien wat er écht gebeurt in Libië, Egypte, Syrië, de Gazastrook, Israël, Turkije, de
moslimwereld, de EU en de VS.
Volgens Golden is de haat van de moslims tegen Israël niet rationeel te verklaren. 'Dit is een spirituele zaak.
Ze begrijpen zélf niet eens de haat die Satan in hun harten heeft gelegd. Ze leren hun kinderen dat ze Joden
en ongelovigen moeten vermoorden omdat dat in de Koran staat geschreven. En wat de tweestatenoplossing betreft: dat is een grote stap naar de vernietiging van Israël en de dood van alle joden.' (2)
Oorlog met Iran, Hezbollah en Hamas
'Terwijl we ons afvragen wanneer de oorlog met Iran begint -en of deze nucleair zal zijn?- weten de meesten
dat het onmiddellijke gevaar afkomstig is van Hezbollah in Libanon en Syrië, al zal dat gevaar pas realiteit
worden als Iran zegt dat de trekker moet worden overgehaald. Omdat Hezbollah deel uitmaakt van de
Libanese regering kan Israël deze keer echter voor eens en voor altijd afrekenen met dit probleem.'
'Dat wil niet zeggen dat we ons niet bewust zijn dat het nodig is om Hamas en nu ook al-Qaeda in Gaza aan
te pakken. Wat het Israëlische leger tegenhoudt is de overbevolking aldaar en het feit dat die lafaards zich
achter hun vrouwen en kinderen verschuilen en hun bommen in huizen, moskeeën en ziekenhuizen
verbergen. Daarom is dit geen eenvoudige oorlog voor Israël, maar vroeg of laat zal deze toch uitgevochten
moeten worden,' betoogt Golden.
Pro-Israël aanhangers moeten zich laten horen
De bekende rechtse Israëlische politieke activist David Ha'ivri roept in een ingezonden commentaar op Ynet
News mensen die achter Israël staan op om zich actiever op te stellen en zich te verzetten tegen de
oneindige stroom propaganda waarin Israël en/of de Joden ('de Zionisten') worden verketterd. Volgens
Ha'ivri zijn pro-Israël aanhangers over de hele wereld en vaak op de meest onverwachte plaatsen te vinden.
Zo geeft hij het voorbeeld van Mohammed Jadidi, een 42 jarige Marokkaan die onlangs tot zes maanden
gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij de Israëlische vlag bij zijn huis had opgehangen (3).
Mein Kampf haatcampagne verspreidt zich over de wereld
Anti-Israël activisten hebben inmiddels een groot deel van de sociale en alternatieve media overgenomen en
voeren op basis van valse propagandawerken zoals 'De Protocollen van de Oudsten van Zion' en Hitlers
'Mein Kampf' een virulente haat- en desinformatiecampagne tegen de Joodse staat, waarbij de lange lijst
misdaden, mensenrechtenschendingen, discriminatie en racisme, gebroken beloften en dreigingen met

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 16

uitroeiing en een nieuwe Holocaust door Israëls vele vijanden volkomen worden genegeerd. Terroristen die
Joodse kinderen de keel doorsnijden zijn in hun ogen 'verzetsstrijders' die vechten voor de 'bevrijding' van
Palestina - een land dat in tegenstelling tot de al duizenden jaren geleden opgerichte Joodse staat nog nooit
officieel heeft bestaan.
Palestijnse staat is existentiële bedreiging voor Israël
Net als Golden schrijft Ha'ivri dat de 'twee-statenoplossing' neerkomt op een 'geen Joodse staat' oplossing.
'Degenen die Israël niet met een oorlog konden elimineren doen nu hun uiterste best om het land waar u van
houdt door middel van manipulatieve manoeuvres uit te wissen. Begrijp dat de tegenstanders van Israël niet
vechten voor hun 'recht' of voor hun 'uiteindelijk doel' een Palestijnse staat op de Westoever op te richten,
maar omdat dit het hartland van de Joodse staat is. Vanaf hier is het heel eenvoudig Israël aan te vallen en
is ons land het moeilijkste te verdedigen. Daarom is een Palestijnse staat een existentiële bedreiging voor
Israël.' 'Velen realiseren zich misschien niet dat de hele breedte van Israël, van de rivier de Jordaan tot aan
het Middellandse Zee, slechts 70 kilometer is. Ongeveer 55 kilometer daarvan ligt in (het door de Palestijnen
opgeëiste) Samaria, waar de bergen zich pal boven Israëls grootste bevolkingscentrum Tel Aviv bevinden.
Kunt u zich voorstellen dat degenen die nu raketten vanaf Gaza op Ashkleon en Sderot afvuren de
mogelijkheid krijgen om dit ook te doen op Tel Aviv en Netanya? Raketten die op Israëls belangrijkste
luchthaven zullen worden afgevuurd zullen het land afsnijden van de buitenwereld, en dat is dan ook het
doel van een Palestijnse staat: Israël isoleren en opheffen als Joodse staat.'
Toerisme Israël breekt records
'Neem dus stelling en spreek u uit voor het land waar u van houdt. Bezoek Judea en Samaria en kijk zelf hoe
de situatie is,' besluit Ha'ivri. Wat dat bezoeken betreft zit het wel goed: ondanks de dreiging vanuit Iran, de
Gazastrook en Libanon breekt het toerisme naar Israël alle records. In februari kwamen 6% meer bezoekers
(in totaal 232.000) naar de Joodse staat dan een jaar geleden. De bloeiende toeristenindustrie in Israël doet
de vraag naar nieuwe hotels en daardoor werknemers voor de bouw, horeca en toeristenplaatsen sterk
toenemen. De belangrijkste trekpleisters blijven de Klaagmuur en het Yad VaShem Holocaust museum in
Jeruzalem en het Masada fort bij de Dode Zee. (5)
Xander - (1) The Golden Report ; (2) The Golden Report ; (3) Ynet News ; (4) Ynet News ; (5) Arutz 7

Plastic chemicaliën leiden tot miskramen, onvruchtbaarheid
Bron / origineel: naturalsociety.com
Je weet waarschijnlijk dat ftalaten de "zuster" chemicaliën zijn die vaak gepaard gaan
het giftige bisfenol A (BPA) in veel plastic containers en verpakking van
levensmiddelen. Hoewel minder vaak besproken dan BPA zijn ftalaten een bedreiging
voor de gezondheid van de mens dat met name invloed zou kunnen hebben op zowel
de gezondheid van zwangere moeders als op foetussen. Volgens nieuw onderzoek
kunnen ftalaten mogelijk worden geassocieerd met een toename van miskraamrisico's
als gevolg van het feit dat de industriële chemicaliën het aantal zaadcellen kan
verlagen en het de kans van een vrouw op onvruchtbaarheid kan vergroten.
In een onderzoek gepubliceerd in Environmental Health Perspectives analyseerden onderzoekers het
verband tussen de zwangerschapverlies en urineniveaus van ftalaten. De alomtegenwoordige aanwezigheid
van ftalaten maakt het een uitdaging om ze te vermijden, met de chemicaliën die doorgaans wordt gebruikt
in plastic containers, synthetische geuren, pesticiden en zachte vinyl producten. Specifiek op zoek op twee
ftalaten die gebruikt worden in vinyl producten en synthetische geuren, bekend als DEHP en DEP, kwamen
de wetenschappers tot een schokkende conclusie.
In de loop van het twee jaar durende onderzoek met Deense vrouwen, die proberen zwanger te worden en
nog niet eerder in verwachting waren geraakt van een kind, legden de auteurs van het onderzoek een
verband tussen hoge urineniveaus van ftalaten en zwangerschapverlies. In feite was de vinyl ftalaat DEHP
waarde 30 procent hoger bij vrouwen die miskramen ondervonden. Bovendien merkten de onderzoekers op
dat hogere niveaus van DEHP in feite een grotere kans hebben op een miskraam ondanks vergelijkbare
keuzes in levensstijl.
In het verleden zijn ftalaten ook in verband gebracht met een aantal andere aandoeningen. Onder de
condities is één van de verrassende de relatie tussen ftalaten en atherosclerose, aderverkalking door de
opbouw van ongewenste harde structuren bekend als plaques. Naast beschadigde bloedvaten zijn ftalaten
ook in verband gebracht met astma en allergieën, vervroegde puberteit en een groot aantal andere
condities. Om het risico op blootstelling aan ftalaten te beperken is het raadzaam om het gebruik van plastic
waterflessen, verpakking van bewerkte levensmiddelen en synthetische geurstoffen te voorkomen of te
beperken.
Door, Anthony Gucciardi.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/plastic_chemicalien_leiden_tot_miskramen_onvruchtbaarheid
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‘Waarheid over Libië komt nu naar buiten’
Bron / origineel: w.voltairenet.org - door Lizzie Phelan
De Ierse freelancejournalist Lizzie Phelan komt terug op haar jongste interview met New York Times
verslaggever Robert Mackey. Hoewel ze vaak het etiket van 'activist' en 'onruststoker' krijgen opgeplakt vindt
ze dat journalisten die meningen verkondigen over landen die in de vuurlinie van de NAVO liggen en die
tegen de heersende opinie ingaan objectief gezien in een betere uitgangspositie verkeren om betrouwbare
informatie te verschaffen dan hun collega's van de ‘officiële‘ (mainstream) media. Als sommige westerse
journalisten zich nu een meer evenwichtige berichtgeving veroorloven, dan is dat omdat de militaire
doelstellingen werden bereikt. De bespottelijke berichtgeving door westerse media over de situatie in Syrië
bevestigt dit nog eens. Het kunnen 'bevatten' van een ingewikkelde situatie is niet afhankelijk van de
hoeveelheid informatie die wordt verzameld ten gunste van één bepaalde kant, maar van de
verscheidenheid van goed geïnformeerde standpunten over een bepaalde situatie. Zolang aan de politieke
en economische voorwaarden voor die veelvoud aan meningen niet is voldaan zal vroeg of laat het eerste
slachtoffer altijd de waarheid zijn.
Voltaire Net | 4 februari 2012
Eerder vandaag had ik via Skype een videointerview met New York Times journalist Robert Mackey over
mijn verslag van de gebeurtenissen in Libië en Syrië en mijn kritiek op de mainstream westerse en GCC
(Gulf Cooperation Council) -media met betrekking tot de gebeurtenissen in die landen.
Dit was mijn eerste interview met een mainstream westerse mediaorganisatie en mij werd gezegd dat de
video morgen in z'n geheel openbaar zal worden gemaakt.
Voorafgaand aan het interview werden mij drie vragen toegezonden die de punten betroffen die in het
interview besproken zouden gaan worden. Op enkele manieren ging het interview aan deze punten voorbij,
daarom publiceer ik hier de vragen die mij voorafgaand aan het interview werden gesteld en mijn volledige
antwoorden daarop, omdat ik van mening ben dat juist deze vragen volledige beantwoording verdienen en,
hoewel ik in het interview de meeste punten kon maken aan enkele andere niet toekwam.
Robert Mackey : Aangezien jouw indrukken van wat er in Syrië gebeurt opvallend verschillen van die van
veel buitenlandse verslaggevers die er onlangs waren, wil ik je vragen hoe je aan je bronnen kwam en
waarom volgens jou andere journalisten een afwijkend beeld schetsen van het conflict.
Lizzie Phelan : Allereerst hoop ik dat je mij in de gelegenheid stelt al je vragen volledig te beantwoorden
zodat de context die altijd buiten beschouwing blijft erbij kan worden betrokken. Ik hoop ook dat je me alle
vragen gaat stellen die we voor het interview overeenkwamen. Zo niet, dan zal ik zelf de volledige vragen en
mijn volledige antwoorden openbaar maken.
De vraag zelf is al verkeerd gesteld omdat je in feite bedoelt dat mijn indrukken van wat er in Syrië gebeurt
opvallend verschillen van die verslaggevers uit de NAVO- en GCC-landen die een bepaald belang hebben
om Syrië te destabiliseren.
Mijn indrukken worden overigens gedeeld door de meeste mensen in de wereld, dat wil zeggen uit landen
die niet tot de NAVO en de GCC behoren, en in het bijzonder door hen die slachtoffer zijn van deze
machten. Maar doordat ze niet over machtige media beschikken wordt hun stemgeluid verdrongen door de
berichtgeving van de mainstream media in de NAVO- en GCC-landen.
Wat mijn bronnen betreft, die vind ik op een aantal manieren, maar in hoofdzaak praat ik in Syrië met
mensen op straat, wat niet zo moeilijk is omdat mensen graag over de crisis in hun land praten, en vooral
met buitenlanders omdat die naar hun stellige overtuiging een verkeerde indruk hebben van hun land en van
de huidige gebeurtenissen daar. Dit was de overheersende opvatting, maar natuurlijk niet de enige die ik
tegenkwam. En dat komt in mijn verslagen tot uitdrukking.
In feite was ik net als in Libië zo onder de indruk van de vele mensen die hun boosheid over de verzinsels in
de media van de NAVO- en GCC-landen wilden uiten dat mijn collega Mostafa Afzalzadeh en ik besloten
een documentaire te maken waaruit moest blijken wat gewone Syrische mensen werkelijk vinden. Deze
documentaire laat verder zien dat als zulke media er niet waren de crisis in Syrië voorbij zou zijn geweest
voor hij nog begon en dat men nu in Syrië in vrede zou leven.
Het verschil met journalisten van mainstream media in NAVO- en GCC-landen is dat zij met een
vooropgezette agenda in Syrië arriveren en die agenda is geen andere dan verslag doen van wat zij een
revolutie noemen en het 'substantiëren' van holle beweringen dat de Syrische regering een bedreiging vormt
voor het Syrische volk. Ze lopen dus bijvoorbeeld over straat waar tien mensen hun vertellen dat er geen
revolutie is in Syrië en dat ze willen dat het leger hen beschermt tegen terroristen die hun land overspoelen
en als er dan één iemand is die hun zegt dat in Syrië geen democratie bestaat, dan worden die tien
weggezet als spionnen van de regering en gaan ze verder met die ene persoon die wat anders zei - ik heb
dat zelf zo meegemaakt.
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Als zij het omgekeerde deden en de mening van de meerderheid van de mensen op straat weergaven, dan
zou dat de berichtgeving van hun mediaorganisaties van de afgelopen tien maanden ondergraven, die
immers een beeld gaf van een regering die door mensen wordt verafschuwd, en dat zou op zich weer hun
geloofwaardigheid als journalisten die voor deze organisaties werken ondermijnen. Maar heel lang kunnen
ze de waarheid niet onderdrukken. Er bestaat wel het gevaar dat, zoals in Libië, de waarheid pas boven tafel
komt als het te laat is, als een land dus met succes werd kapotgemaakt door de NAVO- en GCC-landen, mèt
de noodzakelijke hulp van hun media. Dàn kunnen westerse media zich veroorloven eerlijker te zijn, hoewel
nooit helemaal aangezien er doelstellingen, regime change bijvoorbeeld, van hun broodheren werden
verwezenlijkt. Voor mij speelt het ‘op een akkoordje gooien’ om het toch vooral als journalist bij 's werelds
meest in aanzien staande mediaorganisaties 'te maken' niet. Ik werd journalist om koste wat kost de
waarheid weer te geven. De enige instantie waar ik me verplicht aan voel is mijn geweten.
RM : Aangezien je op Press TV en Russia Today was en ook bij de Syrische staatstelevisie maak je je dan
geen zorgen de schijn te wekken de regeringen te steunen die deze kanalen financieren, of zie je jezelf meer
als activist die tegen de politiek van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dan als neutraal
verslaggever?
LP : Deze vraag is op zich al tendentieus en uit zijn verband gerukt. Hij veronderstelt dat BBC, CNN, Al
Jazeera enz. en de journalisten die voor deze organisaties werken onafhankelijk zijn van hun financierders.
Als ik voor de BBC zou werken zou ik dan de Britse regering steunen die ervoor betaalt, en ook de
verkeerde dingen die zij door de eeuwen heen over de hele wereld heeft gedaan?
Waarom is de New York Times zo bezorgd over mijn werk voor Russia Today en Press TV? Ik daag je uit
specifieke voorbeelden van journalisten te vinden die bij deze organisaties werkzaam zijn en die zich aan
slechte journalistieke praktijken bezondigden. Waarom maak je je niet druk over journalisten die voor Al
Jazeera werken, dat gefinancierd wordt door en de buitenlandse politiek van de emir van Qatar en zijn
koninklijke familie steunt? Al Jazeera heeft in de afgelopen maanden vele malen bewezen verdraaide
berichten over de regio te publiceren, niet in de laatste plaats over Libië. Hoe kunnen hun journalisten
neutraal zijn als hun werkgever de grootste militaire basis van de Verenigde Staten in de regio gastvrijheid
biedt en ook verantwoordelijk was voor het sturen van duizenden strijders, wapens en een massa geld om in
Libië dood en verderf te zaaien, die nu hetzelfde doet in Syrië en ook nog Arabische landen oproept het land
binnen te vallen. Bovendien moet ik de New York Times nog horen over de 'neutraliteit' van journalisten die
samenwerken met de door de Britse staat gefinancierde BBC, of over journalisten die voor de Murdoch-pers
werken die, wat ruimschoots werd aangetoond, sterke bindingen heeft met alle grote westerse machten die
verantwoordelijk zijn voor de grootste schendingen van het internationaal recht.
Dus de vraag moet beginnen met de aanname dat er geen neutrale nieuwsorganisaties bestaan en dat ze
ieder een bepaalde ideologie vertegenwoordigen. En als je mij vraagt of ik me meer thuis voel bij
nieuwskanalen die een ideologie uitdragen van staten die zichzelf verdedigen tegen voortdurende aanvallen
van het Westen, een ideologie dus tegen buitenlandse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden en
die de eigen onafhankelijkheid vooropstelt, òf dat ik me prettiger zou voelen als ik werkte voor
mediaorganisaties die de arrogante ideologie uitdragen dat de westerse beschaving superieur is en op wat
voor manier dan ook aan de hele wereld dient te worden opgelegd, dan denk ik dat iedereen met ook maar
een beetje benul van wereldpolitiek en van de jongste geschiedenis voor het eerste zou kiezen.
Een nog bijkomend bedrog in deze vraag is dat er zoiets bestaat als neutraliteit en dat journalisten in staat
zijn de eigen opvatting te scheiden van datgene waar zij verslag van doen en hoe zij dat doen, ja zelfs dat
journalisten geen mening hebben.
Zoals ik al zei trek ik mij de mening van anderen over deze zaken niet aan omdat degene die meent dat als
ik voor Russia Today of Press TV werk ik iemands opvattingen verkondig, terwijl als ik voor een westerse
organisatie werkte 'neutraal' zou zijn zichzelf grandioos voor de gek houdt en ervoor kiest naar een klein deel
van het plaatje te kijken in plaats van naar het geheel.
Even tussendoor, toen ik vastzat in het Rixos Hotel in Tripoli met die 35 andere journalisten renden op een
dag twee Amerikaanse journalisten het hotel binnen, om het even snel weer te verlaten toen ze bemerkten
dat het door Gaddafiaanhangers werd verdedigd. Een van de twee was bijzonder bevreesd dat de
Gaddafimensen hem kwaad zouden doen, maar ze vroegen hun gewoon weg te gaan. En waarom was hij
zo bang? Omdat, zei hij, hij in verbinding stond met, hou je vast, een belangrijk lid van de Nationale
Overgangsraad. Ik heb zijn neutraliteit door de mainstream media nooit in twijfel horen trekken.
Ten slotte, wat is een activist? Als het betekent dat de rol die je speelt gebeurtenissen op gang kan brengen,
dan zou ik zeggen dat we allemaal op een of andere manier activisten zijn. Want wie denkt dat zijn
handelingen altijd goed zijn en geen effect hebben is op z'n best naïef. Dat geldt in het bijzonder voor
verslaggevers wier handelingen meer gevolgen kunnen hebben dan die van andere mensen op deze wereld.
En dat komt natuurlijk doordat hun stem een speciaal podium krijgt en als je voor journalist leert krijg je te
horen dat een verslaggever moet handelen als de ogen en oren van het publiek, daarom is je invloed ook
groter dan van een gewone burger. Je kunt dat podium dus gebruiken om gerechtigheid en de beginselen
van internationaal recht te bevorderen die van fundamenteel belang zijn voor ieders welzijn, of je kunt met
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betrekking tot de verantwoordelijkheid die met dat podium is gegeven de kop in het zand steken en het
gebruiken voor je eigen loopbaan of belangen.
RM : Ik zou ook nog iets willen weten of je verslagen vanuit Libië en je willen vragen wat je antwoord is op
aantijgingen dat je de regering van Kolonel Gaddafi steunde. In zijn algemeenheid zou ik willen begrijpen
waarom je je uitspreekt tegen westerse regeringen, maar klaarblijkelijk steun je wel regeringen, zoals die van
Iran, Rusland en nu ook Syrië, die van ernstige schendingen van mensenrechten worden beschuldigd.
LP : Dit is weer zo'n bedriegelijke vraagstelling en tevens een schoolvoorbeeld van de manipulatieve
benadering van 's werelds machtige media, waaronder de New York Times.
Deze vraag stel je me omdat grote landen en media in het Westen Muammar Gaddafi, Iran enz.
criminaliseerden door hen ervan te beschuldigen mensenrechten te schenden.
Je zet dus een val op door te zeggen dat als ik Muammar Gaddafi en Iran steun ik ook schendingen van
mensenrechten steun.
Deze mensenrechtenvraag is dus in de eerste plaats een drogreden die vandaag de dag heel graag als stok
wordt gebruikt om leiders van onafhankelijke ontwikkelingslanden mee te slaan en om jezelf het morele recht
te verschaffen deze landen een westers systeem op te leggen.
Mijn collega Dan Glazebrook deed vorige week een interview op Russia Today nadat 'Dokters Zonder
Grenzen' had besloten zijn werk in Libië te staken uit wanhoop over de martelingen van tienduizenden
Gaddafi-aanhangers door dezelfde rebellen die het afgelopen jaar door westerse media werden bejubeld. Hij
herinnerde het publiek eraan dat volgens rapporten van Human Rights Watch van de afgelopen vijf jaar er in
die periode mogelijk drie gevallen van dood in gevangenschap waren voorgevallen, wat werkelijk
voorbeeldig zou zijn, in Engeland waren er alleen al de afgelopen maand vier gevallen. Dus ik zou me veel
meer zorgen maken als ik banden had met de Britse regering en haar mensenrechtenschendingen. En dat is
dus alleen Engeland - de overige NAVO-landen, vooral de VS, en ook Israël en de GCC-landen brengen het
er niet beter van af. Op de keper beschouwd was Libië een paradijs voor mensenrechten en Muammar
Gaddafi stond op het punt een prijs hiervoor in ontvangst te nemen kort voor de NAVO-overval begon. Libië
kende overigens de hoogste levensstandaard in Afrika en trouwens ook in de regio, veel hoger ook dan
Saoedi-Arabië, waar de mainstream westerse pers vrijwel nooit aandacht aan besteedt.
Niettemin zou je er niet toe komen te veronderstellen dat een journalist die voor de Engelse Sun of voor de
Guardian werkt, die beide op een of andere manier de Conservatieve Partij of de Labourpartij steunen, ook
het schenden van mensenrechten steunt omdàt ze werken voor kranten die partijen steunen die door de
geschiedenis heen over de gehele wereld de grootste onrechtvaardigheden hebben begaan en dat ook nu
nog doen. Onrechtvaardigheden die andere, door enig leider van een ontwikkelingsland begaan verre
overtreffen. Dus waarom deze dubbelhartigheid? Het heeft allemaal te maken met het vooroordeel in
westerse media dat de westerse beschaving boven wat ook verheven is en daarom ook worden degenen in
het Westen die verantwoordelijk zijn voor het plegen van onrecht daar niet op aangesproken - wie hiertegen
bezwaar maakt riskeert dat zijn naam door de modder wordt gehaald.
Van Malcolm X stamt de bekende uitspraak 'als je niet voorzichtig bent zullen de media ervoor zorgen dat je
de mensen gaat haten die worden onderdrukt en dat je hun onderdrukker gaat liefhebben' en daar zit
vandaag de dag meer dan ooit iets waars in als je kijkt naar de man.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/waarheid_over_libie_komt_nu_naar_buiten

Eten en genezen met dezelfde planten
Bron / origineel: (c) www.knack.be
De naar de Verenigde Staten uitgeweken klassieke filoloog Alain Touwaide
van de UCL screent oude manuscripten op vroege geneeskundige kennis.
In de New Scientist vertelt hij dat er vroeger al gezondheidsadviezen werden
gegeven: de Romein Cato raadde zijn stadsgenoten aan om broccoli in de
boomgaarden te kweken als geneesmiddel.
De oervader van de geneeskunde, de Griek Galenus, gebruikte broccoli voor de
behandeling van wat waarschijnlijk darmkanker was. Zijn oudere landgenoot Hippocrates, de eerste officiële
arts, zou zijn hoofdpijn met komkommers behandeld hebben, en zijn maagklachten met dadels.
Broccoli voor gynaecologische klachten
Broccoli zou aanvankelijk vooral voor gynaecologische klachten gebruikt zijn. Walnoten werden ingezet
tegen infecties, frambozen tegen ontstekingen. De plant Artemisia, waar recent een antimalariamiddel uit
gedistilleerd is, was al vijf eeuwen voor Christus bekend om zijn antimalaria-effecten.
Interessant is Touwaides vaststelling dat destijds eten en genezen dikwijls twee aspecten van hetzelfde
proces waren, steunend op dezelfde planten
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Rood vlees liefhebbers sterven waarschijnlijk eerder
Bron / origineel: www.presstv.ir
Het eten van bijna de helft van de dagelijks aanbevolen
hoeveelheid vlees kan het risico van vroegtijdig overlijden ten
gevolge van hart en vaatziekten en kanker aanzienlijk verhogen.
Een 28 jaar volgen van meer 120.000 Amerikanen onthulde dat
regelmatige consumptie van iedere vorm van rood vlees veel
riskanter is dan ooit gedacht.
Dr. Frank Hu en collega's aan de Harvard University ontdekte dat
de dagelijkse consumptie van onbewerkt rood vlees is gekoppeld
aan 13 procent hoger risico op sterfte, terwijl een portie bewerkt
rood vlees het risico tot 20 procent verhoogde.
"Het is niet echt verwonderlijk want rood vlees consumptie is in verband gebracht met een vergroot risico op
chronische ziekten zoals hart en vaatziekten en kanker", zei Dr. Hu. "Wat is verrassend is, is de hoogte van
het risico geassocieerd met zeer matige rood vlees consumptie".
"Gewoonlijke, dagelijkse consumptie van deze producten komt eigenlijk heel vaak voor, zowel in ons
onderzoek als in de algemene bevolking", hij voegde de opmerking toe dat ongeveer driekwart van de
deelnemers aan het onderzoek het dagelijks eten van één of meer porties rood vlees vermeldde.
Het onderzoek toonde aan dat mensen die regelmatig rood vlees eten gewoonlijk bezig zijn met andere
soorten van ongezond gedrag zoals roken, zegt het artikel in Archives of Internal Medicine.
"Ik denk dat de boodschap voor de volksgezondheid vrij eenvoudig is", concludeerde Hu. "We moeten
overschakelen van een op rood vlees gebaseerd dieet op een plantaardig dieet met keuzes voor gezondere
eiwitten".
Sommige deskundigen die het nieuwe onderzoek bekeken suggereren dat het meer bewijs leverde dat
toonde dat de huidige richtlijnen voor rood vlees consumptie moet worden herzien.
In hun onderzoek uit 2005 adviseerde het Wereld Kanker Onderzoek Fonds dat mensen niet meer dan 499
gram rood vlees per week zouden eten, terwijl de kinderen in het geheel geen bewerkt vlees zoals saucijsjes
zouden moeten eten.
Bron en reacties: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/rood_vlees_liefhebbers_sterven_waarschijnlijk_eerder
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‘BMR-vaccinatiedokter’ wint hoger beroep!!
2012 WantToKnow.nl/.be
Prof John Walker-Smith deed onderzoek met Dr. Andrew Wakefield, waaruit zij de conclusie trokken dat er
een link is tussen autisme en de BMR-prik bij jonge kinderen. Deze bof-mazelen-rodehond-cocktail zou dus
verantwoordelijk kunnen zijn, aldus de beide wetenschappers, voor de explosieve groei van autisme in de
wereld. Voor dit onderzoek werden beide onderzoekers volledig door de stront gehaald, John Walker Smith
werd zijn licentie ingetrokken evenals Wakefield. Deze laatste werd (ook hier in Nederland door de provaccinatieclub) weggezet als een idioot, vervalser en kreeg nog zo’n aantal kwalificaties opgespeld. Volledig
ten onrecht, zo blijkt nu.
Professor dr. Walker-Smith
Maar er is eerherstel. De eminente arts Walker Smith, vierde vandaag zijn
dramatische overwinning na de uitspraak van het Engelse Hooggerechtshof dat het
intrekken van zijn licentie onwettig was. Het ging allemaal om Professor John WalkerSmith, die schuldig bevonden was aan professioneel verwijtbaar gedrag, doordat hij
de MMR-vacine, in het Nederlands de BMR-prik dus. “Het was een grote, en veel te
langdurige last op mij en mijn familie, omdat de eerste aantijgingen van vervalsing
dateren uit 2004, en bleven doorgaan, tijdens de verhoren tussen 2007 en 2010. Ik
ben bijzonder opgelucht dat deze zaak nu is afgedaan.”
De rechter maakte gehakt van de zogenaamde ‘bevindingen’ van de Britse GMC , de
‘General Medical Council’.. Deze ‘raad’ had -na stevig onderzoek vanzelfsprekend…geconcludeerd dat beide wetenschappers zich schuldig hadden gemaakt aan misleiding door de wijze
waarop ze het onderzoek hadden opgezet… Maar rechter Mr Justice Mitting riep in zijn vonnis nadrukkelijk
en vrij ongebruikelijk op tot ‘veranderingen in de manier waarop de GMC (General Medical Council) haar
panelverhoren pleegt te voeren’, door heel fijntjes op te merken: “Het zou een bijzonder ongelukkig zijn,
wanneer deze situatie zich wéér eens zou voordoen..”
Professor John Walker Smith is inmiddels de 70 ruim gepasseerd en al met pensioen, en dat pensioen is nu
dus eervol.. Hem werd in 2010 zijn licentie afgenomen, samen met Dr. Andrew Wakefield..
Vandaag brak de professor tevens een lans voor de ouders van kinderen die autisme hebben, en tegen een
muur van onwil en onbegrip aan lopen in de medisch wereld. De reguliere artsen, in tegenstelling tot de
natuurartsen, gaan er té vaak nog steeds vanuit, dat vaccinaties absoluut niets van doen kunnen hebben
met het ontstaan van autisme nog de ziekte van Bowel, zoals Walker Smith en Wakefield feitelijk
aantoonden. (Ook onze Nederlandse homeopathisch arts Dr. Tinus Smits toonde al jaren geleden aan, dat
er wel degelijk een verband is tussen vaccins en autistische hersenschade bij baby’s en peuters.)
De capriolen van het Britse GMC
Het meest bizarre is feitelijk dat de GMC de beide artsen niet op inhoudelijk argumenten uit hun ambt had
gezet, maar om de MANIER waarop ze hun onderzoek hadden uitgevoerd.. Een uiterst laffe manier om
mensen onderuit proberen te halen, omdat je kennelijk wéét dat er inhoudelijk veel te verliezen is…! Daarbij
deed het GMC ook nog een 217 dagen over het beraadslagen om kennelijk tot een conclusie te komen, de
langste disciplinaire rechtzaak in de 152-jarige historie van het GMC…!
En kennelijk had het GMC meer te verliezen dan alleen maar het onterecht vernietigen van de goede
reputatie van de beide artsen… De rechter van de Engelse Hoger Raad, liet zich nogal laatdunkend uit over
het disciplinaire panel van het GMC. Het panel is ‘niet adequaat, doet het aan ongeloofwaardige
redenaties en heeft, in een aantal gevallen, gewoon keihard de verkeerde conclusies getrokken’…
Zo, gaat u maar even zitten, heren van het algemeen medisch college.. En toen die toch bezig was, voegde
deze rechter er ook nog eens fijntjes aan toe, dat het de Hoge Raad verstandig zou lijken, als de heren van
het College in de toekomst zich lieten voorzitten met iemand met ‘juridische ervaring’… Hoezo een
doodsteek voor een vermeend onpartijdig college…?
Commentaar van het GMC..
De voorzitter van het GMC, Niall Dickson was er als de kippen bij om de pers het volgende te laten noteren:
“De uitspraak van vandaag betekent niet dat er een nieuw debat geopend hoeft te worden inzake de
mogelijke relatie tussen het MMR-vaccin (BMR) en autisme. Zoals de rechter, Mr. Justice Mitting, in zijn
uitspraak liet horen: ‘Er is nu geen respectabele mening te vinden, die de (Dr. Andrew Wakefield’s)
hypothese ondersteunt, dat het MMR-vaccin en autisme een oorzakelijke band hebben.”
Een uitermate laffe opmerking, omdat het hele hoger beroep niet ging over de inhoud, maar juist op de vorm
waarvan het GMC zich wenste te richten, in haar aanval op beide erudiete wetenschappers… Kennelijk
heeft deze voorzitter het nodig, om van een niet behandeld inhoudelijk deel van deze zaak, de overwinning
op te eisen, terwijl er niet over gesproken is….
Alsof de vraag nu weer niet keihard blijft staan, waarom de reguliere medische wereld het VERDOMD om
een open mind te houden rondom mogelijke schade door vaccinaties.. Is de schande van het mogelijke
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‘gezichtsverlies van de reguliere medische wereld’, niet vele malen kleiner dan de schade die mogelijk
DAGELIJKS wordt toegebracht aan baby’s, peuters en kleuters..? Alsof er in het verleden geen sprake is
geweest van het vernietigende Softenon-falen, het schandelijke DDT-gebruik en het verwoestende Asbest…
Om maar eens een paar dwarsstraten van menselijk falen te noemen…!
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/bmr-vaccinatiedokter-wint-hoger-beroep/

Wereldberoemde hartchirurg onthult ware oorzaak hartaandoeningen
De wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell heeft 25 jaar ervaring in zijn
vakgebied, heeft meer dan 5.000 openhartoperaties verricht en moet nu
toegeven dat hij ernaast zat.
Op basis van de wetenschappelijke literatuur hield het medisch establishment
altijd vol dat hartziekten het gevolg zijn van een verhoogd cholesterolgehalte.
De enige geaccepteerde therapie was het voorschrijven van medicijnen die
cholesterol verlagen en een vetarm dieet. Gesteld werd dat een vetarm dieet
zou leiden tot een lager cholesterolgehalte en dus minder hartkwalen. Afwijken
van deze aanbevelingen werd gezien als ketterij.
Het werkt niet!
Deze aanbevelingen zijn niet meer wetenschappelijk of moreel verdedigbaar.
Enkele jaren geleden werd ontdekt dat ontstekingen in de aderwand de werkelijke oorzaak zijn van
hartziekten. Langzamerhand vindt er een paradigmaverschuiving plaats.
De diëtaire aanbevelingen hebben inmiddels wel een diabetes- en obesitas-epidemie veroorzaakt. Ondanks
het feit dat 25 procent van de bevolking dure statines slikt en dat veel vet is verdwenen uit ons dieet,
overlijden er meer mensen aan hartziekten dan ooit tevoren! Uit de statistieken van de American Heart
Association blijkt bijvoorbeeld dat 75 miljoen Amerikanen momenteel lijdt aan hartziekten en dat nog eens 20
miljoen diabetes hebben. De patiënten worden bovendien steeds jonger.
Ontstekingen gevolg van vetarm dieet
Zonder ontstekingen in het lichaam zal cholesterol zich nooit ophopen in de aderwand, om vervolgens
hartziekten of beroertes te kunnen veroorzaken. Zonder ontstekingen zou cholesterol vrijelijk door het
lichaam bewegen, zoals de natuur het bedoeld heeft. Door ontstekingen houdt het lichaam cholesterol
gevangen.
Een ontsteking is het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam om een indringer zoals een bacterie,
gifstof of virus uit de weg te ruimen. Wanneer we het lichaam echter continu blootstellen aan gifstoffen of
voedsel, dat het lichaam niet goed kan verteren, krijgen we last van chronische ontsteking.
De schade en ontstekingen aan onze bloedvaten worden veroorzaakt door het vetarme dieet, dat al jaren
wordt aanbevolen door de reguliere geneeskunde. Door het overmatig gebruik van bewerkte koolhydraten,
zoals suiker en meel en de overconsumptie van plantaardige oliën uit sojabonen, maïs en zonnebloem
ontstaat chronische ontsteking.
Becel Pro-activ
In Nederland vinden we bijvoorbeeld Becel Pro-activ in de supermarkt. Unilever belooft dat de boter het
cholesterol verlaagt en hart- en vaatziekten voorkomt. ‘Aanbevolen door de Hartstichting’ staat prominent op
de zijkant. Becel Pro-activ bevat echter onnatuurlijk grote hoeveelheden plantensterol. De consumptie van
plantensterolen in bijvoorbeeld sojaolie kan leiden tot een toename van het risico op hart- en vaatziekten en
is een risicofactor voor het ontstaan van aderverkalking. De organisatie wil nu dat het product uit de
supermarkten verdwijnt.
Wat kunnen we er tegen doen?
Dr. Lundell heeft dit gezien in duizenden en duizenden bloedvaten. Wat kunnen we ertegen doen? Eet meer
eiwitten voor sterkere spieren. Kies koolhydraten die zeer complex zijn, zoals in kleurrijk fruit en in groenten.
Gebruik geen soja- of maïsolie en het bewerkte voedsel dat ervan wordt gemaakt. Kies daarentegen voor
olijfolie of biologische roomboter.
Door voedsel dat ontstekingen in je lichaam veroorzaakt te vermijden en essentiële voedingsstoffen uit vers
onbewerkt voedsel tot je te nemen, herstel je de schade aan je bloedvaten en de rest van je lichaam.
Geüpload door truthheartdisease op 10 sep 2010
Dr. Dwight Lundell beantwoordt vragen over statine medicatie, behandeling met een statine, het nemen van
statines, statine LDL, hart- en vaatziekten en ontstekingen.
Bron: Laleva.org - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Ingevroren Annunaki gevonden in Russische grotten?
Geüpload door pepkaable op 10 mrt 2012
Zoals je wellicht al weet, is de aarde een holle planeet, maar heb je je ooit
afgevraagd wat daar in zit? Misschien deed je dat, maar kon je niet
genoeg betrouwbare informatie vinden. Toch is leven, onder de aardkorst,
in volle gang.
Duizenden ondergrondse steden werden in het geheim gebouwd, terwijl je
bezig was op je werk en in huis. Waar zijn die steden voor? Huizen,
kantoren, geheime laboratoria die wij, gewone mensen, niet behoren te
zien. Worden we voor de gek gehouden, gecontroleerd en gemanipuleerd
door die mensen? Ja, dat worden we. We noemen ze Annunaki, Illuminati, en oprichters van de NWO.
Duizenden reptielen werden ontdekt in ondergrondse grotten en lange gangen, ‘bewaard’ in ijsblokken.
Wachten deze slapende reptielen om straks op te staan en van onder de grond tevoorschijn te komen?
Zie ook: The Nachash of Genesis 3 Revealed - Tribulation-now.org/2012/03/06/dragons-of-arabia/
Plotseling lijken alle beweringen over “shape shifting” (van gedaante verwisselende) reptielen niet zo
vergezocht, althans dat hoop ik niet voor jou. Iedereen die in zonde leeft, moet deze dingen straks
tegemoetzien tijdens de Grote Verdrukking.
Plotseling lijkt ook het "Before It's News" artikel met de titel "NASA vs. Reptoids in Chilean Mines" dichterbij
te komen. NASA was namelijk wel degelijk betrokken bij de Chileense mijnramp.
NASA - The National Aeronautics and Space Administration
Ik weet zeker dat het "ruimte"-gedeelte van de naam NASA niets te maken had met hun aanwezigheid op
het toneel in Chili…
De ‘Rescue Mission’ van de Bruid van Jezus Christus wacht op je!
GET OFF THIS ALIEN-DEMON INFESTED ROCK!!
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De onzin van de houdbaarheidsdatum
maart 16, 2012 By: Genade.info
Dit is wel heel wrang, gezien het voorgaande artikel!!!
ZEMBLA: Consumenten misleid door stempel … Jaarlijks 4 miljard euro aan eetbaar voedsel onnodig
weggegooid.
Nederland en België zitten in de top van Europa als het gaat om voedselverspilling. Gemiddeld gooien we
jaarlijks zo’n 44 kilo aan voedsel weg dat goed voor zo’n 4 miljard euro. Dat is ongeveer 9 procent van het
voedsel dat we in huis halen. De onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum op de producten is een
belangrijke reden waarom we voedsel weggooien onthult Zembla.
Meer dan de helft van de mensen weet het verschil niet tussen ‘te gebruiken tot’ voor bederfelijke waar en
‘tenminste houdbaar tot’ voor minder bederfelijke spullen. Daarom verdwijnt veel goed voedsel in de
prullenbak. Het Voedingscentrum pleit er voor om op bepaalde producten geen houdbaarheidsdatum meer
te vermelden. Zoals bijvoorbeeld op pasta, rijst en meel. Deze producten zijn veel langer houdbaar dan op
de verpakking staat.
De regering gaat de houdbaarheidsdata op verpakkingen onderzoeken en kijken of deze versoepeld kunnen
worden of zelfs helemaal afgeschaft. GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed had hiertoe een motie ingediend
die dinsdag steun kreeg van een Kamermeerderheid.
El Fassed: “Het terugdringen van voedselverspilling is effectiever dan het verder opvoeren van de
voedselproductie om de schaarste aan te pakken. De ‘Ten minste houdbaar tot’-termijn is daar debet aan.
Voedsel wordt vaak ten onrechte weggegooid, dat leidt tot onnodige verspilling, vooral bij bedrijven en
supermarkten.”
Voedselproducenten mogen nu zelf bepalen welke houdbaarheidsdatum zij op voedsel zetten. Daarover
moeten ze wel rapporteren bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit maar die controleert de datums
maar steekproefsgewijs op het criterium of het voedsel nuttigen na de datum een gevaar voor de
gezondheid oplevert.
Het weggegooide voedsel is zo enorm dat er in Nederland groepen mensen zijn die volledig van dit goede
voedsel kunnen leven. Deze zogenoemde dumpsterdivers leven uit protest volledig van dit ‘afval’. Zij halen
hun dagelijkse kost uit de vuilnisbak van de lokale supermarkt omdat ze het niet eens zijn met het huidige
consumptiegedrag. Voedselverspilling vinden zij ongehoord. In ZEMBLA zien we een groep Utrechtse
dumpsterdivers, die dagelijks hun kost uit de containers halen. De opbrengst is opmerkelijk.

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 24

De waarheid choqueert, maar ‘t is toch de waarheid ! (ingezonden)
Tegenwoordig worden we op alle televisiekanalen bestookt met oproepen van de UNESCO betreffende de
hongersnood in de Hoorn van Afrika.
Ik wil iedereen eraan herinneren dat het voornamelijk gaat over landen die overwegend islamitisch zijn.
Hun islamitische broeders zijn in oorlog met andere islamieten die opgejaagd worden en zonder enige
gewetensbezwaren de hongerdood mogen sterven.
Wat doen de islamitische buurlanden bovendien : NIETS !
Maar het is aan ONS om te geven.
Die landen hebben één (en niet 2 of 3) miljard Euro’s nodig om er bovenop te komen.
In plaats van zeer luxueuze hotels te bouwen, dure 4×4’s te kopen en ijs- en schaatsbanen aan te leggen in
de woestijn, zou het beter zijn dat elk van de Emiraten zijn geldbeugel zou openen, in plaats van aan de
werkende mensen van de ‘slechte westerse landen’ (wij dus, de niet-in-Allah-gelovenden en kapitalistische
mensen) te vragen dat te doen. Indien iedere in Europa of elders gevestigde islamiet één Euro zou geven
voor Afrika, zouden zij na hun dood zeker in het Allah-Paradijs belanden. ( ? )
Reeds tientallen jaren, of zelfs meer, is er enkel misère in die landen en regelmatig worden wij aan die
situatie herinnerd met verschrikkelijke beelden van bevolkingen die zijn voorbestemd om uit te sterven.
Vrouwen en kinderen worden op de voorgrond gezet opdat wij ons nog een beetje schuldiger zouden voelen
en dit enkel met de bedoeling ons nog meer geld te ontfutselen.
De islamitische vrouwen zetten, ten gevolge van hun geloof (en door hun hitsige venten onderworpen), een
hele resem kinderen op de wereld (de wil van Allah, die geen geboortebeperking tolereert ??!!), terwijl ze
goed weten dat ze die kinderen niet zullen kunnen voeden.
Weinig mannen in deze reportages … waarom zijn deze fokbeesten, die hun harem bevruchten en de jonge
meisjes, nauwelijks pubers, die dat ondergaan, zich niet bewust van en verantwoordelijk voor hun eigen
waanzin? Tweeduizend jaar achterstand en een blinde religieuze overtuiging zijn er de oorzaak van dat deze
volkeren veroordeeld zijn voor eeuwig.
Denkt u nog steeds dat het onze schuld is en dat wij ons verantwoordelijk moeten voelen voor zoveel
misère? Wanneer er in een land meer kogels dan graankorrels zijn, zal er nooit iemand in staat zijn iets te
veranderen, ondanks alle goede wil en al het geld in de rest van de wereld.
Dat is héél triestig maar, helaas, erg reëel. Dit is dus géén racistisch, maar wel een realistisch bericht, om de
ogen te openen van al wie niet wil zien of horen.
Een prettige dag voor iedereen en denk hier nog maar eens goed over na !

Wetenschapper geïmplanteerd met RFID chip krijgt computervirus
Scientist implanted with RFIDChip gets computer virus
Een Britse wetenschapperis de eerste mens op aarde, die besmet
is met een computervirus.
Dr. Mark Gasson, een cybernetica expert aande Universiteit van
Reading, heeft een computerchip geïmplanteerd in zijn hand. De
chip is geprogrammeerd om de veiligheidsdeuren te openen naar
zijn laboratorium en garandeert dat alleen hij in staat is zijn
mobiele telefoon in te schakelen en te gebruiken.
Maar Dr. Gasson besmette opzettelijk de chip met een
computervirus, waarna deze automatisch werd doorgestuurd naar het lab beveiligingssysteem om deze te
beïnvloeden. “Zodra het systeem is geïnfecteerd,krijgt iedereen toegang tot het gebouw en hun
toegangskaart zou ook worden besmet,” zei hijtegen Sky News.
Het virus op zijn chip is goedaardig. Maar een kwaadaardige computercode zou criminelen de toegang tot
een gebouw kunnen geven. Dr. Gasson zegt dat zijn experiment ook de kwetsbaarheid van de chips,
momenteel routinematig geïmplanteerd bij patiënten, onthult.
Pacemakers bevatten mini-computers die de hartslag controleren en communiceren met artsen via een
speciale ‘uitlezer’ tegen de huid. Maar als een virus werd doorgegeven aan het apparaat, dat zijn juiste
werking gestopt zou hebben, kunnen de gevolgen voor de patiënt fataal zijn. “De apparaten zullen moeten
beginnen veiligheidsversleuteling te gebruiken,” zei Drs Gasson.
“Medische apparatuur moet tevens een soort van beveiliging met een wachtwoord bezitten. Dat zijn
elementaire veiligheidsmaatregelen. Het is verbazingwekkend,dat deze apparaten dit niet al hebben.”
Zie ook: 666RFID Chip Update UK Scientist Implanted Obama-Care Next?
Posted:Biochip666.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Belgische busongeluk - ongeluk of ritueel offer?
Het tragische busongeluk in een tunnel in Zwitserland waarbij
onder andere 22 kinderen omkwamen, voornamelijk Belgische
maar ook 7 Nederlandse kinderen, roept bij verschillende mensen
vragen op. Onder een artikel op Argusoog zag ik dat die vragen bij
meerderen leven. Vanmiddag ontmoette ik bij de happening van
Johan Oldenkamp, Peter Vereecke. Hij begon ook met mij over dit
onderwerp te spreken en verwoordde daarbij zijn twijfels. Zijn
twijfel werd getriggerd door een mailtje dat hij had ontvangen, waarin iemand een aantal opmerkelijke zaken
op een rijtje had gezet. De inhoud van dit bericht geef ik hieronder weer…
Hetzelfde mailtje heb ik ook ontvangen en had hetzelfde effect als bij Peter. Na het lezen en de linkjes
onderzocht te hebben, voelde ik de neiging om het te willen publiceren, maar voelde tevens een aarzeling.
Met dit soort zaken is het immers goed om te voelen wat je voelt, zonder dat meteen als waarheid neer te
zetten. Nu ik lees en hoor dat meerderen hetzelfde gevoel hebben, zet ik mijn aarzeling opzij.
Let vooral in onderstaand bericht op het getuigenverslag van een meisje, dat het ongeluk overleefde.
Daarnaast waren ook de verkeersomstandigheden op dat moment en op die plek dusdanig, dat het ongeluk
bizar is. Een ander bizar iets is dat het bij de plaats Sion in Zwitserland gebeurde. Deze plaats speelt in de
berichtgeving na het ongeluk ook een prominente rol.
In het gesprek met Peter Vereecke moest ik ook denken aan de Olympische Spelen in Londen later dit jaar
en het intrigerende speurwerk van Rick Clay, die de naam ZION in het logo van deze spelen herkende. Hoe
het met hem afgelopen is, weten we. De vraag die zich hier nu opwerpt en die in alle commentaren, waarin
twijfel over de oorzaak van het ongeluk doorklinkt, is of dit mogelijk een ritueel bloedoffer zou kunnen zijn
voor de satanisten, die het wereldtoneel aan het prepareren zijn voor het naar voren treden van de “Prins
der Duisternis” (antichrist / wereldleider). Dit zal nooit met zekerheid te zeggen zijn. Maar juist nu is het van
het grootste belang om onze intuïties met elkaar te delen, deze serieus te nemen en open te laten of het dé
waarheid is.
Bekijk onderstaand bericht dus, zonder het direct als waarheid te beschouwen.
Het busongeluk in Zwitserland in een Tunnel in Sierre, nabij Sion waarbij vele Belgische en Nederlandse
kinderen omkwamen of gewond raakten, na een skivakantie, lijkt geen gewoon ongeluk:
‘One 12-year-old girl who survived the crash described hearing a huge bang before being thrown
violently forward. Belgium’s Le Soir newspaper said the girl, who suffered two broken legs and a broken
arm, had told her father by phone: “It was dark. I heard a great bang. All the seats were gone. I found myself
wedged between two seats.”
One of the teachers on board the coach, Frank Van Kerckhove, was confirmed as one of the six adults
killed. The bodies of the dead were taken to a funeral home in the town of Sion.’
Bron: http://www.dnaindia.com/world/report_driver-s-heart-attack-at-wheel-kills-22-children-inswitzerland_1662590
Bij het ongeval raakten een groot aantal passagiers gewond. Ze zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de
omgeving van Wallis: in Sierre, Sion, Martigny, Viège, Berne en Lausanne…
Bron: http://www.knack.be/nieuws/belgie/22-belgische-kinderen-dood-bij-busongeval/article4000064510917.htm
Ook de persconferentie door de Zwitserse politie werd in Sion gehouden:
http://nos.nl/artikel/351575-7-nederlandse-kinderen-dood.html
In de bus zaten een aantal kinderen uit de Sint-Lambertusschool in Heverlee.
Lees hier over ‘Saint Lambert’:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Maastricht
Vorig jaar werd er op 13 december op de Place Saint Lambert (het Plein in Luik) een aanslag gepleegd:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_in_Luik
Vroeger stond op dat plein de Sint-Lambertuskathedraal, ook wel Sint-Lambrechtskathedraal genoemd, en
voluit de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Lambertus of cathédrale Notre-Dame-et-SaintLambert. (zie het boek De DaVinciCode voor achtergronden).
De Nederlandse kinderen en veel van de Belgische kinderen zaten op de Belgische basisschool ‘t Stekske
in de wijk Langenboom in Lommel (grensgebied Nederland (N-Brabant/België). Stekske betekent in het
Vlaams: Lucifer
http://www.encyclo.nl/begrip/stekske
Vond ook dit bij het googlen:
Bureau Jeugdzorg wist van kindermisbruik in Langenboom:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1638171013/Bureau+Jeugdzorg+wist+van+kindermisbruik+in+Langenb
oom.aspx
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Op die basisschool ‘t Stekske zat ook het 11-jarige nichtje en het petekind van ‘oranje-koningshuis’-Fan
Johan Vlemmix met wie hij ook vaak op Facebook contact had, zij is ook overleden. Johan Vlemmix
hoorde het nieuws woensdagavond rond elf uur:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/171131432/Petekind+Johan+Vlemmix+betrokken+bij+busongeluk+Zwit
serland.aspx
http://www.tvoranjeshop.nl/18529/johan-vlemmix.htm
Zie hier een ‘oranje’-videoclip van oranjefanaat Vlemmix:
http://www.youtube.com/watch?v=FcKbeovjjhY
‘Een aantal jaren geleden nam Johan Vlemmix het ‘Onze Vader’
op cd op. De cd haalde geen hoge verkoopcijfers, maar Johan
legde wel de rechten vast. Toen kon hij nog niet weten, dat hij een
heel prominente navolger zou krijgen: Paus Johannes Paulus II.
Het Onze vader van de paus liep heel wat beter dan dat van
Vlemmix, er werden er meer dan een miljoen verkocht, maar
Vlemmix had de rechten. Een deel van de opbrengst van de cd
van de paus was dan ook voor hem. Hij liet zich er echter niet rijk
door maken, het geld ging linea recta naar een goed doel.’
Bron: http://www.partynet.nl/presentator/johan-vlemmix-oranjefanaat
Onder de gewonde kinderen is ook het nichtje van trainer Harm
van Veldhoven uit Luijksgestel. Het nichtje van de trainer van
Roda JC ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.
Bron:

http://www.omroepbrabant.nl/?news/171133552/Nichtje+Harm+van+Veldhoven+overleeft+busongeluk+Zwitserland.aspx

Het logo op de bus lijkt op bloedvlekken en -strepen:
http://static3.demorgen.be/static/photo/2012/4/1/6/album_large_4692681.jpg
Het ongeluk in die tunnel doet ook meteen denken aan het ‘ongeluk’ van Diana. En het gaat ook nog eens
om 2 (= Romeinse II; en 11 in numerologie wordt 1+1=2) tunnels naast elkaar in de vorm van poorten.
Een poort staan symbool voor een toegang tot een lager dimensie (vanuit deze dimensie is dat een
‘hel’).
http://genevalunch.com/files/2012/03/sierre_tunnel_police_investigation_140312.jpg
http://s1.gva.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2012/03/14/2188979/tunnel-in-sierre-slechts-twaalf-jaar-oudid2723672-1000×800-n.jpg
Bron: Argusoog.org - Arend Zeevat
http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/#comment-60746

Britse krant legt hand op e-mails Assad
LONDEN – De Britse krant The Guardian heeft de hand gelegd op 3.000 e-mails
die worden toegeschreven aan de Syrische dictator Bashar al-Assad en zijn
vrouw Asma.
Foto: ANP
Uit de e-mails komt onder meer naar voren dat Assad advies zou krijgen van de
ambassadeur van Iran over de opstand in zijn land.
Ook zou blijken dat Assad en zijn vrouw Asma via omwegen Amerikaanse
handelsembargo’s omzeilen, bijvoorbeeld om muziek te downloaden van de
digitale winkel iTunes. De berichten illustreren verder Asma Assads luxueuze levensstijl: ze besteedde via
internet duizenden euro’s aan nieuwe tafels, kandelaars en kroonluchters, zo blijkt uit de correspondentie.
The Guardian kreeg de e-mails van de Syrische oppositie, die zegt ze tussen juni 2011 en februari van dit
jaar te hebben onderschept.
De krant denkt dat de berichten echt zijn, omdat ze overeenstemmen met bekende feiten. Ook had de krant
contact met tien mensen met wie de Assads correspondeerden.
Lees alles over de onrust in het Midden-Oosten
© ANP
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Laat je niet flessen met water
16 maart, 2012 | Auteur: mr. drs. Bou
In iedere supermarkt zijn plastic flessen met water te koop. Ook uit de
kraan komt water en dat kraanwater is in Nederland goed drinkbaar.
Waarom zouden mensen dan geld uitgeven aan water in plastic
flessen, terwijl kraanwater goed en bijna gratis is? Zij denken kennelijk
dat het water uit plastic flessen beter is, dit dank zij de reclame! Dit
water komt immers uit een pure bron! Het bevat mineralen, het zou
gezonder zijn, het smaakt lekkerder, of het is zo dorstlessend… De
waarheid is anders: water uit plastic flessen bevat sporen van bisphenol-A, een kankerverwekkende stof die
vrijkomt uit het plastic en die sterk lijkt op het natuurlijke hormoon oestrogeen.
Water uit plastic flessen is kankerverwekkend en het verstoort de hormoonbalans. Wie toch water wil
meenemen, kan beter een glazen fles vullen onder de kraan. De waterfabrikanten doen dat soms ook: hun
plastic flessen met “bronwater” bevatten soms gewoon kraanwater! Maar water uit plastic flessen richt nog
veel meer schade aan. Men tapt dit water in grote hoeveelheden af uit natuurlijke bronnen, waardoor in de
omgeving een tekort aan water ontstaat. Daarna gaat dat bronwater in grote tankauto’s naar de fabriek, waar
het wordt gezuiverd van werkelijk alles. Water uit plastic flessen is steriel en ook de mineralen zijn meestal
geheel afwezig. Dit zuivere water draagt niets bij aan de gezondheid! In tegendeel…
De tankauto’s rijden op diesel, het plastic wordt gemaakt van aardolie en het productieproces kost energie.
Om de volle flessen naar de supermarkt te brengen, kost ook een flinke slok benzine of diesel. Daarom is
water uit plastic flessen zo duur. De inhoud is gratis, u betaalt slechts voor de verpakking en het vervoer,
plus de winst voor de bronwaterfabrikant. Daarbij is water uit plastic flessen uiterst vervuilend! De flessen en
dopjes zijn niet biologisch afbreekbaar. Het gevolg is dat stranden en zeeën vervuild zijn met plastic in alle
soorten en maten. Langzaam maar zeker verandert de oceaan in een plastic soep! Vogels voeren de
drijvende dopjes aan hun jongen, die sterven van de honger met een maag vol plastic. De flessen
verpulveren op den duur, maar vissen die de kruimels plastic aanzien voor voedsel, nemen argeloos nog
een hapje. Zo raakt ook de vis op uw bord vergiftigd met bisphenol-A.
Als de lege flessen niet in zee belanden, dan is dit het resultaat:
Laat je daarom niet flessen met water! Die plastic flessen vol met
“zuiver bronwater” kunnen wel degelijk kwaad! Zie deze trailer:
Bekijk video in groter formaat
Tapped is een documentaire over water dat wordt gewonnen uit
bronnen in de VS, o.a. door de Zwitserse firma Nestlé. In de VS
gaat jaarlijks zo’n 100 miljard dollar om in de flessen-waterindustrie.
Nestlé tapt het water gratis uit de bron, zonder vergunning, want
wie een stuk grond bezit, heeft recht op het water dat uit deze
grond komt. Nestlé hoeft dus alleen het juiste stuk grond op te
kopen, om de hele bron leeg te pompen!
TaPPeD – The Movie duurt een uur en 15 minuten.
TaPPeD – The Movie from David Garcia on Vimeo.

Denver Airport: duidelijker wordt het niet
Onderstaande video’s geven een duidelijke uiteenzetting van de vreemde zaken rond Denver Airport. Er zijn
op de luchthaven vele muurschilderingen te zien, en die muurschilderingen geven duidelijk weer wat er voor
de mensheid in het verschiet ligt. 90% van de mensheid gaat uitgeroeid worden door dodelijk gas, AuAG,
een speciale vorm van Australische hepatitis, ontwikkeld door het bedrijf van een van de stichters van de
Denver Airport. Kan het nog duidelijker? En op een van de muurschilderingen houdt een meisje en stuk
Maya symboliek in haar hand. Dat is een duidelijke aanwijzing naar de Maya kalender einddatum, 21
december 2012. Uiteraard roept dit vele vragen op. Waarom maken de Maya een kalendertelling van 5200
jaar die tijdperken aangeven, steeds door een grote ramp verwoest voordat het volgende tijdperk begint. Kan
het zo zijn dat de Illuminati deze datum, deze komende wereldramp gebruiken om hun plannen door te
voeren? In plaats van dodelijke gassen kunnen ze gewoon onder de grond gaan afwachten wat er nog
overschiet. En wellicht dat ze daarna gassen gebruiken om de overlevende rassen die ze niet willen uit te
roeien? Hmm. Kijk nog eens goed naar de twee video’s. Het minste wat je ervan overhoudt is een gevoel dat
er in deze wereld iets helemaal niet klopt!
http://boinnk.nl/blog/30327/de-meer-dan-lugubere-luchthaven-van-denver/
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Terug naar 432Hz
Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal
trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is
de Hertz, afgekort Hz.
432 Hz is de natuurlijke “stemtoonhoogte” in het universum, in
tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt
wordt op bijvoorbeeld muziekcd’s en mp3′tjes.
Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij
muziekinstrumenten van de kamertoon, dat is de muzieknoot A
boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.
In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie
van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat
de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen
mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal
als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als
standaard waren, mochten helaas niet baten.
De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo
geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude
Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten
meestal op 432 Hz gestemd te zijn.
Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?
1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter,
mooier en helderder dan muziek in 440 Hz, dit blijkt ook uit onderzoek. Wel moet je een goed gehoor
hebben om dit verschil te kunnen ervaren. In de praktijk blijkt dat het verschil vooral te horen is bij rustige en
klassieke muziek, en wat minder bij harde muziek.
2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen
om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je
het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur
gehoorbeschadiging optreedt. Ook is de geluidsdruk bij 432 Hz wat minder.
3. Verder heeft 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra’s. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, “het
denken”, terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het “voelen”. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt
daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, al is het tempo daarvan bij iedereen verschillend.
Het comité ‘Terug naar 432 Hz’ pleit, vanwege deze redenen, voor een wereldwijde invoering van 432 Hz
als stemtoonhoogte in de muziek, zoals het meestal ook in lang vervlogen
tijden geweest blijkt te zijn.
Het comité wil in eerste instantie dat zo veel mogelijk muziekliefhebbers
bekend raken met dit verschil van 8 Hz. Als steeds meer mensen dit weten
en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dat hopelijk de
muziekindustrie bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen.
De meeste muziekinstrumenten zijn in principe ook om te stemmen naar
432 Hz, al is dat voor het ene instrument vrij eenvoudig, en voor de ander
erg lastig.
De initiatiefnemer van dit comité, opgericht in april 2008, is de Enschedese
journalist en muziekliefhebber Richard Huisken
Click here for our 432Hz music videos
Back to 432 Hz (English)
Sound and music consist of vibrations, the more vibrations per second, the higher the pitch. The unit for this
is the Hertz, abbreviated Hz.
432 Hz is the natural “musical pitch” in the universe, as opposed to 440 Hz, which is the standard in the
music nowadays in, for example, music albums and mp3 files.
This musical pitch is the standard pitch of the diapason, which is the musical note A above the middle C,
scientifically named A4.
In 1939 Germany and England determined 440 Hz as the frequency of the musical pitch, after first
recommendations in the 19th century. Their effort to standardize this worldwide didn’t succeed for then. But
in 1953 at a congres of musicians in London, 440 Hz still became the international ISO 16-standard. Many
protests of (among others) French musicians, who wanted 432 Hz as the standard, didn’t help unfortunately.
Most musical instruments are therefore adjusted at 440 Hz nowadays, that wasn’t earlier always the fact. If
you find musical instruments from ancient times (for example from the old Greeks and Egyptians), and
nowadays in still distant areas on Earth, these instruments are mostly adjusted at 432 Hz.
What are the advantages of 432 Hz above 440 Hz?
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1. Research shows that music in 432 Hz, in according to the majority of the music lovers, is nicer for hearing,
softer, brighter and more beautiful than music in 440 Hz. But you must have a good ear for music to hear this
difference. Practically the difference is more clear with quiet and classical music than with hard, loud music.
2. Because 432 Hz gives a greater clarity than 440 Hz, there’s less need to play music in 432 Hz as loud as
in 440 Hz. This means less hearing damage, as long as you put the volume not too high. It’s known that, for
example, 90 dB gives hearing damage after 8 hours. Further there’s also less noise pressure with 432 Hz. .
3. 432 Hz is more favourable for the chakras too. 440 Hz is working at the third eye chakra, “the thinking”,
while 432 Hz is working at the heart chakra, “the feeling”. Listening to music in 432 Hz therefore accelerates
the spiritual development of the music lover, although the tempo is for everyone different.
The committee ‘Back to 432 Hz’ wants, because of these reasons, a worldwide introduction of 432 Hz as
the standard musical pitch, like it seems most in days gone by The committee thinks it’s important that at first
so many people as possible get acquainted with the difference of 8 Hz. If many people know this and also
believe the qualities of 432 Hz, it’s to be hoped that the music industry will change the standard finally.
Most musical instruments can be adjusted in principle at 432 Hz too, although it’s not so easy for every
instrument.
The Dutch journalist and music lover Richard Huisken is the initiator of this committee, founded in April 2008.
Source : terugnaar432hz.org
Related :
-Niburu New Music – The Forgotten Frequency: 432 Hz
-Terug naar 432 hertz, de natuurlijke toonhoogte

Deense regering overweegt invoering Sharia en islamitische moraalpolitie in moslimwijken
Moslims eisen in Groot Brittannië, Frankrijk, Spanje en België hetzelfde - Nationaal Islam Congres
Amsterdam verwelkomt antisemitische sprekers
Getraumatiseerd Pakistaans jongetjes dat werd bevrijd uit een
martelkerker onder een Koranschool in Karachi (7). De Pakistaanse
overheid doet overigens niets tegen kindermisbruik en kinderporno,
omdat de Pakistaanse kinderen door het vele eten van curry (geen
grapje!) veel sneller volwassener zouden worden...
De islamisering van Europa is anno 2012 in een nog hogere
versnelling geschakeld nu de Deense regering overweegt de eisen
van islamitische organisaties om de Sharia in 'hun wijken' in te
voeren in te willigen. Dit omvat -net als in onder andere Bagdad en
Teheran- tevens de oprichting van een islamitische 'moraalpolitie',
die er bijvoorbeeld op gaat toezien of het in de islam geldende alchoholverbod niet wordt overtreden. In
Spanje, Groot Brittannië, Frankrijk en België beginnen moslims hetzelfde te eisen, dus zal Nederland
ongetwijfeld binnenkort aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd. En dat allemaal onder het stickertje van
'tolerantie' - of moeten we zeggen pure angst om de islam te beledigen.
Net als in Nederland mochten de Deense media jarenlang geen kwaad woord over moslims of de islam naar
buiten brengen en werden alle misstanden zorgvuldig met de 'mantel der liefde' bedekt. Hoe genadeloos de
door de Europese politici gepredikte en gebezigde tolerantie voor de autochtone bevolking inmiddels is
geworden begint nu echter langzaam door te dringen tot de bevolking.
Voor het eerst waarschuwen de Deense media -verwijzend naar de politie- openlijk voor een Kroatische
moslimfamilie die al jaren vrijwel ongehinderd criminele maffiapraktijken kan bezigen. Om de dag komt de
familie Levakovic wel met de politie in aanraking, opgeteld 203 keer in slechts één jaar tijd. Ze maken zich
schuldig aan afpersing, heling, bewapende overvallen en verkrachtingen. Alle integratiepogingen zijn mislukt
en de Levakovicjes zijn inmiddels de meest kostbare immigrantenfamilie van Denemarken geworden.
Sharia en islamitische moraalpolitie
Nadat twee 13 en 14 jarige familieleden een 30 jarige Deense vrouw hadden verkracht was er klaarblijkelijk
een grens overschreden en begonnen de Deense media de burgers eindelijk de waarheid te vertellen over
de 'cultuurverrijking' die deze moslims het land hadden gebracht. Niettemin overweegt de Deense regering
serieus moslims toe te staan om in de stadswijken waar ze inmiddels de meerderheid vormen de
discriminerende en racistische Sharia wetgeving in te voeren en zelfs een islamitische moraalpolitie op te
zetten, die gaat toezien op de naleving van het alcoholverbod en de verplichte gebedstijden.
Pakistan: Curry maakt kinderen van 7 volwassen
Wie zó bang is de eigen bevolking te verdedigen tegen het oprukkende islamofascisme zal binnenkort ook
moeten overwegen of curry inderdaad kinderen sneller volwassen maakt. Nee, dit is géén grapje, hoe idioot
het ook klinkt. De Pakistaanse moslimregering weigert namelijk de leeftijdsgrens voor strafvervolging te
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verhogen van 7 jaar naar 12 jaar, iets dat door de VN wordt geëist. De reden die de Pakistaanse politici
geven: kinderen in Pakistan eten veel curry en dat maakt hen sneller volwassen. Om dezelfde reden weigert
de Pakistaanse overheid kindermisbruik en kinderpornografie als misdaad te bestempelen. Alleen minister
Mustafa Nawa Khokhar pleit voor een wetsverandering, maar hij is een roepende in de (islamitische)
woestijn.
Geen hond in het Westen komt op het idee om tegen dit soort wantoestanden te protesteren. Geen
demonstraties, geen officieel protest, geen verontwaardigde reacties in de media en de politiek. Het gaat
immers om de islam, en dan blijkt in toenemende mate dat alles geoorloofd is. Wij moeten immers tot in het
uiterste begrip hebben voor andere culturen en andere religies - zelfs als dit het accepteren van
kindermisbruik betreft. Sterker nog: op zo'n cultuur mogen wij op straffe van het beschuldigd worden van
discriminatie geen enkele kritiek hebben.
Kalifaat Conferentie
Zo kon het ook gebeuren dat de moslimorganisatie Hizb ut-Tahrir (Bevrijdingspartij) op 10 maart in Wenen
opnieuw een 'Kalifaat Conferentie' mocht organiseren, waar net als vorig jaar in Amsterdam vrijelijk mocht
worden opgeroepen om een einde te maken aan de democratie in Europa en de Sharia wet in te voeren.
Ook was het doel alle kritiek in het Westen op de islam en moslims als 'islamofobie' te laten verbieden. (2)
Anti-joods en anti-Westers Islam Congres Amsterdam
Ook in Nederland mogen moslimgeestelijken binnenkort weer vrijelijk pleiten voor de islamitische
machtsovername van onze samenleving. Op 8 april vindt in Amsterdam het Nationaal Islam Congres 2012
plaats (6). Vol trots worden sprekers als de uit Engeland afkomstige Sheikh Haitham al-Haddad
aangekondigd, iemand wiens virulente antisemitisme is bewezen. In 2001 hield al-Haddad een preek waarin
hij de Joden -geheel in lijn met de Koran- 'apens en varkens' en 'één van de legers van de duivel' noemde.
Daarbij citeerde hij uit één van de twee propaganda'bijbels' van het antisemitisme: de Protocollen van de
Oudsten van Zion (de andere is Hitlers 'Mein Kampf', eveneens een permanente bestseller in de islamitische
wereld) (3).
Ook de onder moslimjongeren uiterst populaire Remy Soekirman is van de partij. Soekirman is één van de
twee grote mannen achter het Instituut voor Islam Studies Dar-Al'Ilm (4), dat met de regelmaat van de klok
lezingen organiseert waarin haat tegen joden, homo's en het Westen in het algemeen centraal staan. De
eerder genoemde antisemitische Sheikh al-Haddad is één van de raadgevers van het Instituut (5).
(Neo)Nazi's kunnen hieruit een belangrijke les trekken: noem je eigen ideologie voortaan een 'religie' en
noem je belangrijkste bron gewoon een 'heilig boek', en plotseling mag je vrijelijk haat en verderf prediken
tegen iedereen die het niet met je eens is of er een andere levenswijze op nahoudt. Sterker nog: in het
Westen worden dan vrijwel alle deuren wagenwijd voor je opengezet en wordt je nog beschermd ook. Kunt u
het woord w-a-a-n-z-i-n spellen?
Xander
(1) KOPP, (2) Stonegate Institute / YouTube, (3) Adalvas.VU, (4) Dar-Ar'Ilm
(5) No Jihad (Vlaams Comité voor Ex-moslims), (6) Islam Congres 2012, (7) Telegraph

Wereldvoorraad helium wordt verkwist aan feestballonnen
Bron / origineel: (c) www.demorgen.be
De wereldvoorraad helium, een gas dat van groot belang is voor het
wetenschappelijk onderzoek en de geneeskunde, wordt verkwist om onder meer
feestballonnen op te laten. Dat zeggen wetenschappers in de Britse krant The
Observer.
Helium, dat onder meer gebruikt wordt in medische scanapparatuur en in
onderzoekslaboratoria om atomen af te koelen tot -270 graden Celsius, wordt
steeds schaarser. Oleg Kirichek, die een onderzoeksteam leidt aan het Rutherford
Appleton Laboratory in het Verenigd Koninkrijk, moest vorige week vaststellen dat
er onvoldoende helium voorradig was om een experiment uit te voeren.
"Omdat we drie dagen niet aan helium konden raken, hebben we 90.000 Britse
pond (ongeveer 108.000 euro) verloren. Ondertussen laten we het gas vloeien in feestballonnen of
gebruiken we het om onze stemmen voor de grap te vervormen. Het is zeer dom en maakt me enorm
kwaad", zegt Kirichek in The Observer. Volgens professor Robert Richardson van de Cornell University in
New York zou een met helium gevulde feestballon 75 pond (90 euro) moeten kosten, om de werkelijke
waarde van het gas te weerspiegelen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/wereldvoorraad_helium_wordt_verkwist_aan_feestballonnen

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 31

Honing gaat alle schadelijke bacteriën te lijf
Vrijdag, 16 maart 2012
Australische onderzoekers zijn in 2009 op een geneesmiddel gestuit dat overal voor helpt: honing uit
de natuurwinkel die wordt verkocht als natuurgeneesmiddel.
Het onderzoek heeft aangetoond dat honing alle schadelijke bacteriesoorten vernietigt, waaronder ook
multiresistente ‘superbacteriën’. Nu multiresistente bacteriën als gevolg van het overmatig gebruik van
antibiotica een steeds groter probleem worden is er hernieuwde aandacht voor het onderzoek naar honing.
Ongerepte natuur
De wetenschappers ontdekten dat Manukahoning, de gebruikelijke benaming in Nieuw-Zeeland, in staat is
alle bacteriën en pathogenen te vernietigen. In Australië is de term ‘tea tree’ gebruikelijk. De honing kan op
de huid worden aangebracht bij bijvoorbeeld beten, schrammen,
snijwonden en huidinfecties. De honing die ontstaat wanneer
honingbijen de nectar van de bloemen verzamelen heeft een unieke
smaak en is veel donkerder en rijker dan klaverhoning. De beste
kwaliteit Manukahoning met de meeste antibacteriële eigenschappen
komt van bijenkorven die in het midden van de ongerepte natuur
geplaatst worden met een overvloed aan manukabomen.
Ontsmettingsmiddelen
De bevindingen kunnen een grote invloed hebben op de moderne
geneeskunde omdat de honing antibiotica en ontsmettingsmiddelen
kan vervangen.
De twee zoons van professor Dee Carter van de Universiteit van Sydney vinden het grappig om te zien hoe
hun moeder honing op zere plekken smeert. Infecties blijken keer op keer snel te genezen. Ze pleit voor
meer wetenschappelijk onderzoek naar de honing.
Inheemse stammen
De genezende werking van diverse honingsoorten is al duizenden jaren bekend bij inheemse stammen en
het behandelen van wonden met honing was de gewoonste zaak van de wereld voordat antibiotica
verschenen. Bron: Wakingtimes.com - Niburu.nl

NASA-medewerker spreekt zich uit over Nibiru – gelekte informatie
Everything U Need to Know 'NASA Employee Speaks Out About Niburu'
Geüpload door Jamaliahyusofyacob op 15 jan 2012
"We wisten dat Nibiru (Planeet X) er aan kwam, maar we weten niet hoe ernstig het zal zijn..." Begin te
beseffen dat de grote persbureaus, radio en tv zijn begonnen om het verhaal verborgen te houden voor het
publiek. Wat NASA je niet openlijk zal vertellen, is dat als de aarde echt wordt geraakt, het de wereld min of
meer zal lamleggen. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want het zal bijna elk elektrisch apparaat
aantasten, zodat het niet meer werkt. Stel je eens voor dat je niet meer kunt werken met mobiele telefoons,
auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen, computers, tv, radio, iPod, of een game apparaat, laat staan
gebruikmaken van meer geavanceerde medische diensten. Dus waarschijnlijk zal er voor een aantal
maanden geen elektriciteit meer zijn in veel gebieden van de wereld. Banken kunnen dan wel sluiten; je
credit card is niets meer waard. Wat overblijft is contant geld, goud en zilver. Winkels zullen binnenkort van
voedsel worden beroofd om maar te overleven. Velen kunnen geen benzine meer krijgen aan de pomp voor
hun auto's en vrachtwagens, die dus niet meer kunnen rijden. Alle vormen van radio communicatie zullen
niet meer werken in deze periode, waardoor het moeilijk is voor de lokale politie om recht en orde te
handhaven. Voor je het weet, zal water en riolering in de stad stilliggen, tenzij je beschikt over een hand
waterpomp. Honger en dood van honderden miljoenen, zo niet miljarden, over de hele wereld zal volgen…
Het is opvallend hoeveel spottende fimpjes de laatste tijd
verschijnen op YouTube over Planeet X…. het is niet te filmen,
zoveel als het er zijn!
Deze recente video, van NASA zelf, is daar een mooi voorbeeld
van: 12-21-2012 Just Another Day
Geüpload door JPLnews op 13 mrt 2012
NASA wetenschapper richt zich op 2012 voorspellingen en Nibiru
geruchten voor de derde keer… NASA komt naar YouTube om
december doemscenario's te ontkrachten.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 32

Mobiele telefoons deels verantwoordelijk voor gedragsstoornissen als ADHD'
Vrijdag, 16 maart 2012
De straling van mobiele telefoons kan de hersenontwikkeling van ongeboren
baby’s beïnvloeden, zo stelt de auteur van een controversiële studie naar
muizen. Zwangere dieren die zich in de nabijheid van een actieve mobiele
telefoon bevonden gaven geboorte aan muizen die tekenen vertoonden van
hyperactiviteit, angst en een slecht geheugen.
Muizen waarvan de moeders niet werden blootgesteld aan straling waren niet
beïnvloed. De veranderingen konden worden herleid naar een verstoorde
ontwikkeling van zenuwcellen in de prefrontale cortex van het brein.
ADHD
Volgens de Amerikaanse wetenschappers kunnen dezelfde effecten optreden in mensen. Professor Hugh
Taylor van de Yale-universiteit is van mening dat mobiele telefoons mogelijk deels verantwoordelijk zijn voor
het stijgende aantal gedragsstoornissen zoals ADHD. Het onderzoek is verschenen in Scientific Reports van
vakblad Nature.
“Dit is het eerste experimentele bewijs dat foetale blootstelling aan radiofrequente straling van mobiele
telefoons het gedrag van volwassenen beïnvloedt,” legde Taylor uit. “We hebben aangetoond dat
gedragsstoornissen in muizen die overeenkomsten vertonen met ADHD worden veroorzaakt door
blootstelling aan mobieltjes in de baarmoeder.”
Criminaliteit
“De toename aan gedragsproblemen bij mensen is mogelijk deels te wijten aan bloostelling aan straling van
mobiele telefoons,” ging hij verder. Tussen drie en zeven procent van de schoolgaande kinderen lijdt aan
ADHD. Deze kinderen presteren slechter op school en belanden sneller in de criminaliteit.
Sinds 1997 stijgt het aantal ADHD-diagnoses met drie procent per jaar. De auteurs van de studie kunnen
nog niet rekenen op veel steun. Zo zei psycholoog Mischa de Rover van de Universiteit van Leiden dat data
van dieren van cruciaal belang zijn als uitgangspunt voor studies naar mensen, maar dat ze in haar ogen
nooit gebruikt mogen worden voor een risicoanalyse bij mensen.
Bron: Telegraph.co.uk
Gerelateerd:
 De gevaren van Wi-Fi (video)
 Wifi kan vruchtbaarheid schaden
 Risico's straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders
 Actie tegen inschakeling UMTS-mast (video)
 Nieuwe studie: Mobiele telefoon oorzaak verdwijning bijen
Niburu.nl

Betekenis ‘Bloedrode Maan’ – 4 op een rij in 2014-2015
Feast-day Eclipses in 2014-15: What do they Mean?
Geüpload door trace416 op 5 feb 2012
Eclipsen die exact plaatsvinden op Joodse feestdagen in 2014-15:
Wat betekenen ze?
"De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed,
eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt." Joël 2:31
Zal een uniek patroon van zons- en maansverduisteringen in 201415 deze profetie vervullen?
Een boeiende kijk op het duidelijk gebruik door God van
verduisteringen als "tekenen" van de Gods toorn en Jezus’
wederkomst, met enkele aanvullende inzichten, verleend door de
symbolische betekenissen van de zon en de maan in de bijbel…
een gedachten prikkelende presentatie!
Een maansverduistering die precies samenvalt met een Joodse
feestdag is eveneens uiterst zeldzaam en heeft daarom een
bijzondere betekenis, vooral wanneer dit een tetrade - vier op een
rij - blijkt te zijn! (CTRL+ om te vergroten)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Europese denktank: Financiële crisis zal deze zomer exploderen
Beleggers en investeerders halen massaal hun geld weg uit Italië, Spanje, Griekenland en Portugal
De Europese denktank LEAP/E2020 blijft positief over de toekomst
van de eurozone, maar waarschuwt in het 63e Global Europe
Anticipation Bulletin dat het een 'gevaarlijke illusie' is te denken dat
de financiële crisis in het Westen nu over zijn hoogtepunt heen is en
binnenkort alles weer normaal zal zijn. Integendeel: deze zomer zal
deze illusie 'aan gruzelementen worden geslagen' en zullen
Amerika, Europa en de wereld worden getroffen door 'vijf
verwoestende schokgolven', die het aanzien van de geopolitieke
verhoudingen op onze planeet voorgoed zullen veranderen. (1)
De traditionele machtsverhoudingen op de wereld zijn aan het
verschuiven. China en Rusland weten met succes Westers ingrijpen
in Syrië tegen te houden en omzeilen samen met India het Westerse olie embargo tegen Iran. Tegelijkertijd
lopen de spanningen tussen de VS en Israël steeds verder op en dreigt er zelfs een breuk te ontstaan in hun
langdurige bondgenootschap. Op financieel vlak laten China, de BRICS landen, Japan en ook de eurozone
steeds meer de dollar los. Tenslotte dreigen er door de overal verslechterende economische vooruitzichten
handelsoorlogen te ontstaan.
LEAP/E2020 constateert dat de eurozone niet in elkaar is gestort na het gedeeltelijke Griekse bankroet en
dat de eurosceptici in de Amerikaanse en Britse media daarom geen gelijk hebben gekregen. De experts
van de Denktank zijn met hun positieve analyse echter steeds meer een uitzondering; zelfs het IMF, dat
deze week nog instemde met € 28 miljard aan 'leningen' aan Griekenland, is erg somber over de crisis en
spreekt nu openlijk over een mogelijk 'wanordelijke vertrek uit de eurozone', iets dat enkele maanden
geleden nog een absoluut taboe was (2).
Beleggers halen massaal geld weg uit Zuid Europa
Verder geen woord van de pro-EU denktank over de nieuwe record staatsschulden van Italië en Spanje, het
feit dat de kredietverstrekking aan beide landen de laatste maanden is geëxplodeerd en de werkloosheid er
vooral onder jongeren rampzalige vormen aanneemt. De financiële markten lijken na de recente Griekse
schuldendeal weliswaar even tot rust gekomen, maar dit lijkt een stilte voor de storm te zijn: uit de harde
statistieken blijkt namelijk dat beleggers en investeerders massaal hun geld uit Italië, Spanje, Griekenland en
Portugal weghalen, waardoor deze landen steeds meer afhankelijk zijn van de ECB. En u weet inmiddels dat
de ECB zijn kredietverstrekking baseert op de garantstelling van met name Duitsland, Nederland en Finland.
Jörg Krämer, hoofdeconoom van de Duitse Commerzbank, verwacht dan ook dat de staatsschuldencrisis in
de tweede helft van 2012 weer zal terugkeren en een nieuw hoogtepunt zal bereiken. De eurozone financiert
op dit moment hoofdzakelijk zichzelf; sinds december heeft de ECB de sluizen geopend en de banken
ongeveer 1 biljoen euro aan kredieten verstrekt, waarvan twee derde aan de Zuid Europese crisislanden. De
daadwerkelijke financiers: de Duitse, Nederlandse en Luxemburgse Centrale Banken. (3)
Vijf schokgolven
De Europese Denktank concentreert zich echter vooral op de Verenigde Staten, waar de situatie in
tegenstelling tot de valse berichten in de media alleen maar zou verslechteren. Niettemin staat deze zomer
niet alleen Amerika, maar ook Europa en de rest van de wereld vijf enorme schokgolven te wachten. De
donkere wolken die zich sinds het begin van de crisis hebben samengepakt zullen dan een storm doen
losbarsten die zal bestaan uit:
* een terugval in een recessie in de VS, een stagnatie in Europa en een nog kleinere groei in de BRICS
landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika)
* Centrale Banken die geen opties meer hebben en die de rente zullen moeten verhogen (met grote
gevolgen voor de economie)
* grote onrust op de valutamarkten en de Westerse staatsschuldenmarkten
* een oorlog met Iran die ingrijpende gevolgen zal hebben
* een nieuwe ineenstorting van de (financiële) markten en financiële instituten (banken, verzekeraars, e.d.).
Euroland komt er doorheen
En wat verder in de toekomst: het instorten van de Westerse vastgoedmarkt in 2015. Desondanks is
LEAP/E2020 ervan overtuigd dat 'Euroland' gezamenlijk zal blijven optrekken en de sociale solidariteit en
economische effectiviteit zal weten te versterken. Daarnaast zullen er steeds meer progressieve belastingen
worden ingevoerd en zal de financiële sector onder controle worden gebracht. Hierdoor zal de EU weer de
'sociale markteconomie' worden die het 20 jaar geleden nog was, voordat het werd overgenomen door het
'sociale liberalisme' dat de banken in staat stelde op kosten van de samenleving enorme speculatieve
risico's te nemen.
De tijd zal leren of de optimistische middellangetermijnvisie van de Europese experts gerechtvaardigd was.
Xander - (1) LEAP/E2020, (2) NU, (3) Der Standard
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Breaking: Ab Osterhaus compleet exposed
Door: Micha Kat op 17 maart, 2012 in Algemeen, 10 Comments
Dit is het grootste en meest waanzinnige verhaal uit de wereldgeschiedenis * met
belastinggeld betaalde ‘wetenschappers’ bereiden de uitroeiing van de mensheid voor
en niemand doet wat * hitler, mengele en pol pot zouden gillend van angst en ongeloof
wegrennen als ze de waarheid zouden weten over ab ‘killer virus’ osterhaus
Breaking: amerikanen ‘inspecteerden‘ vorige week het horror-lab van ab frankenstein
osterhaus * osterhaus exposed op polskaweb: Schon bei seinem Interview mit der
Süddeutschen im Jahre 2005 zeigt er in seinen Aussagen und Verhalten Merkmale eines VirusPsychopathen, der von einer ungeheuren Geltungs- und Bestätigungssucht angetrieben wird. Eine möglich
wahre Gefahr für die Menschheit und viel bedrohlicher als seine neuen Viren
Op 23 november 2011 publiceerde deze site zijn grootste primeur ooit -en teven de grootste scoop uit de
geschiedenis van de Nederlandse journalistiek- onder de kop Ab Osterhaus bouwt killer virus. Wat is er
sedert gebeurd? Mensen, dit alles is met geen hersenpan te bevatten. Geen honderd Agatha Cristies,
bijgestaan door duizend Alfred Hitchcocks, hadden dit bij elkaar kunnen verzinnen. Maar het is de waarheid,
Van a tot z. Reeds enige dagen later, op 29 november, laat minister Schippers weten dat het hele killer
virus-onderzoek ‘geheim moet blijven’ omdat anders ‘terroristen ermee aan de haal kunnen gaan’. Op 17
februari 2012 meldt The New York Times dat het killer virus-onderzoek van Ab Osterhaus en Ron Fouchier
toch zal worden gepubliceerd ‘binnen enige maanden’: any theoretical risk of the virus’s being used by
terrorists was far outweighed by the real and present danger of similar flu viruses in the wild, and by the
need to study them and freely share information that could help identify the exact changes that might signal
that a virus is developing the ability to cause a pandemic, zo luidde de argumentatie. Hier wordt dus al min of
meer aangekondigd dat het killer-virus op de mensheid zal worden losgelaten, zij het door ‘terroristen’ zij het
door het ‘reele en aanwezige gevaar’ dat zo’n virus ‘in het wild’ ontstaat -nadat het door Ab en zijn team is
‘losgelaten’, uiteraard. In hetzelfde artikel staat nog een explosieve onthulling -een slip of the pen?-: het
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Amerikanen: The H5N1 work, paid for by the National
Institutes of Health, was done by two separate research teams, at Erasmus Medical Center in
Rotterdam, the Netherlands, and at the University of Wisconsin-Madison.
Dan lezen we in diezelfde New York Times opeens -het is 29 februari- dat het killer virus van Ab ‘minder
dodelijk is dan aanvankelijk gedacht’. Dit wordt ingezet als extra argument het onderzoek toch te publiceren:
‘het valt allemaal heel erg mee. Niet aan de hand. “We heard many times that this virus would spread like
wildfire if it would come out of our facility,” said Ron Fouchier, the leader of the team that genetically altered
the flu virus, at Erasmus Medical Center in Rotterdam, the Netherlands. “We do not think this is the case.”
QUOTES VAN HET ARTIKEL OVER AB OSTERHAUS OP POLSKAWEB:
Osterhaus ist ein Prediger, ein Besessener, der immer und immer wieder auf die Menschen einredet, ihnen
die Gefahr vor Augen hält, und der seit Jahren sagt, dass sie bald kommen wird, die nächste GrippePandemie, ansteckender, tödlicher, schneller.
Albert Osterhaus treibt sein betrügerisches- und schmutziges Spiel weiter, Politiker und Mediziner wischen
sich ihre stinkenden Hände immer noch an den Kleidern des kleinen Mannes ab.
Der Mann der dort also in Rotterdam unter dem angenommenen Namen Albert Osterhaus verschwört, ist
also ein ganz anderer. Er ist Deutscher und neben seinen zahlreichen prominenten Verwandten
verantwortlich für alle recienten Verschwörungen über falsche Viren bzw. Krankheiten.
Albert Osterhaus wahre Identität wird Sie mit Sicherheit schockieren. Wenn Sie schreckhaft sind und
sowieso schon schlecht schlafen sollten Sie ab dieser Stelle nicht weiterlesen.
Schon bei seinem Interview mit der Süddeutschen im Jahre 2005 zeigt er in seinen Aussagen und Verhalten
Merkmale eines Virus- Psychopathen, der von einer ungeheuren Geltungs- und Bestätigungssucht
angetrieben wird. Eine möglich wahre Gefahr für die Menschheit und viel bedrohlicher als seine neuen Viren.
We gaan verder met onze horror-timeline. Op 8 maart meldt het Nederlands Dagblad: Amerikanen
inspecteren Erasmus MC: Amerikaanse autoriteiten hebben deze week een inspectie uitgevoerd in het
Erasmus MC in Rotterdam. Aanleiding is het omstreden vogelgriep-onderzoek dat daar werd uitgevoerd. Het
Erasmus MC voldeed aan alle eisen op het gebied van ‘biosafety’ en ‘biosecurity’, zei minster van Veiligheid
en Justitie Ivo Opstelten (VVD) donderdag in de Kamer. Vreemd dat dit mega-verhaal over de uitroeiing van
de mensheid, over Nederlandse horror-professoren die in opdracht van de Amerikanen killer virussen
ontwikkelen, in de Nederlandse media geen enkele aandacht krijgt. We herinneren ons tevens hoe de MSM
Ab Osterhaus in bescherming nam toen een tsunami aan belangenverstrengelingen aan het licht kwam. Een
kamerdebat over deze kwestie werd zelf geruisloos afgevoerd van de agenda.
Wat kunnen en moeten we uit dit alles concluderen? Ab Osterhaus ontwikkelden in opdracht van ‘de
Amerikanen’ een virus dat in potentie de hele mensheid kan uitroeien. Het uitdunnen van de wereldbevolking
is een van de belangrijkste doelstellingen van de NWO. Osterhaus en de NWO zagen eerdere pogingen met
ondermeer SARS, de vogelgriep en de Mexiaanse griep ‘mislukken’. Er worden allerlei bizarre discussies
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gevoerd over de openbaarmaking van het onderzoek. De MSM berichten niet over deze zaak. Op het
moment dat ook dit nieuwe plan tot een mega-Holocaust dreigt te worden exposed, krijgen we opeens te
horen dat het ‘allemaal heel erg meevalt’ en ‘eigenlijk niets voorstelt’. Mensen, wij weten genoeg. Het is
game, set and match met onze beschaving. Maar Nederland is wel zo beschaafd, dat Ab Osterhaus bij de
bakker met voorrang wordt bediend: Kijk, dat is die bekende man van Pauw & Witteman! Die mag voor! Dag
meneer Osterhaus, wat kunnen wij voor u betekenen?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11431/breaking-ab-osterhaus-compleet-exposed
reactie

Helemaal alarmerend is dat onlangs in het Erasmus gebouw een anti-terreuroefening is gehouden,
ongetwijfeld heeft dat hiermee te maken. Ze zijn iets aan het voorbereiden, een false flag operatie.
Londen Olympics 2012 zal er ook iets te maken mee hebben, dus het kan nog wel een paar maanden
duren. - rijksoverheid.nl/nieuws/2012/03/14/antiterreureenheid-defensie-oefent-gijzeldrama-erasmus

Babylonische Talmud: Homohuwelijk wijst op einde van de wereld
Volgens de Babylonische Talmud -een verzameling interpretaties van
de Torah door Joodse rabbi’s, zo’n 1000 jaar voor Christus ontstaan- is
er in de hele geschiedenis maar één periode geweest waarin man-man
en vrouw-vrouw huwelijken officieel werden toegestaan. Dat was niet in
het oude losbandige Griekenland, niet in het wellustige Rome, en zelfs
niet in het extreem zondige Sodom en Gomorrah, maar in de tijd van
Noach. Volgens de Talmud was het sanctioneren van het homohuwelijk
in die dagen een kritieke grens die werd overschreden en die God deed
besluiten de mensheid door de Zondvloed weg te vagen. Interessant
genoeg zei Jezus dat Hij zou terugkeren op Aarde als de ‘dagen van Noach’ op herhaling zouden gaan.
Matthéüs 24
De Nieuwe
Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Statenvertaling
(Jongbloed-editie)

NBG-vertaling 1951

Aansporing tot waakzaamheid
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment
zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de
Zoon niet, alleen de Vader weet het.
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan
Mijn Vader.Vermaning tot waakzaamheid
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.36
Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar
de Vader alleen.37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.37
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.37 En gelijk de dagen
van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.37 Want zoals het was in de
dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals men in de dagen voor de
vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop
Noach de ark binnenging,38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken,
trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,38 Want gelijk zij waren in
de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe,
in welken Noach in de ark ging;38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,39 en zoals men
niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de
Mensenzoon komt.39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de
komst van de Zoon des mensen zijn.39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen
wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.39 en zij niets bemerkten, eer de
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.40 Dan zullen er
twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.40
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.40
Alsdan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.40 Dan
zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden;41 Van twee
vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.41
Er zullen tweevrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten
worden.41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten
worden.41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één
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achtergelaten worden.42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.42 Wees
dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.42 Waakt dan; want gij weet niet, in
welke ure uw Heere komen zal.42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Er is veel gespeculeerd over wat de dagen van Noach zo bijzonder maakte ten opzichte van andere
tijdperken. Iedereen begrijpt dat dit zeker niet slechts het eten, drinken, huwen en uithuwelijken was.
Waarom verwees Jezus dan toch specifiek naar Noach? Veel christelijke onderzoekers wijzen erop dat de
‘gevallen engelen’ in die tijd zich hadden vermengd met de mensheid en nageslacht (nephilim) hadden
geproduceerd, die de hele aarde verpestten met hun goddeloze en gewelddadige gedrag. Omdat het pure
menselijke DNA geheel dreigde te verdwijnen zou God besloten hebben om alleen nog de zuivere mensen Noach en zijn familie- te redden en de met ‘buitenaards’ DNA besmette rest uit te roeien.
Hoewel deze verklaring heel plausibel klinkt is er volgens de Joodse Talmud nog een ander kenmerk dat de
eerste ‘laatste dagen’ periode en de tweede met elkaar gemeen hebben: het homohuwelijk. Volgens Rabbi
Aryeh Spero toonde God honderden jaren lang geduld en mededogen met de steeds zondiger wordende
mensheid, in de hoop dat ze zich zouden bekeren. Volgens de Talmud kwam het keerpunt op het moment
dat de mensen huwelijkscontracten gingen sluiten tussen mannen. Met andere woorden: het homohuwelijk,
wat verder ging dan enkel homoseksuele activiteit, omdat er officiële goedkeuring aan werd gegeven.
‘De geschriften wijzen erop dat het niet eens zozeer de ‘druppel die de emmer deed overlopen’ was, maar
dat deze zonde zó tegengesteld was aan de reden waarom God de wereld schiep, zó tegengesteld tegen de
door God ingestelde natuurlijke orde, dat God bij Zichzelf gezegd zou hebben dat Hij geen andere keus had
dan de wereld te vernietigen en helemaal opnieuw te beginnen,’ aldus rabbi Spero tijdens een uit 2008
gehouden interview in het radioprogramma Faith2Action.
‘Zelfs in het oude Griekenland sloten ze geen huwelijken tussen mannen. Er was homoseksualiteit en dat
was verkeerd, maar het was geen officieel ‘gezegend’ gedrag… Het huwelijk is ‘heiliging’, niet alleen maar
een partnerschap.’ Volgens rabbi Spero was het ‘heiligen’ van dergelijk homoseksueel gedrag ‘waarschijnlijk
één van de allergrootste zonden die iemand kan begaan tegen Gods plan voor deze wereld.’
In steeds meer landen worden homohuwelijken officieel toegestaan. Er zijn zelfs christelijke kerken die manman en vrouw-vrouw huwelijken inzegenen. Nogmaals: de enige keer in de hele menselijke geschiedenis
dat dit eerder voorkwam was in de tijd van Noach. Jezus zei dat het net zoals in die dagen zou gaan als Hij
plotseling zou terugkeren, onverwacht voor degenen die Hem niet verwachten en/of helemaal niet willen dat
Hij terugkomt.
Hoe politiek -en zelfs religieus- incorrect het tegenwoordig ook is, deze overeenkomst is voor christenen
simpelweg te opvallend om te negeren of te bagatelliseren. Veel anderen zullen ook om deze reden de
Bijbel waarschijnlijk afdoen als een eeuwenoud mythologisch sprookjesboek. Toch zijn er al maar liefst 4000
(vierduizend) profetieën uit de Bijbel tot op de letter uitgekomen. Van de overige 1000 die gaan over de
‘eindtijd’, waarin Jezus Christus voor de tweede keer -en dan definitief- zal terugkeren op Aarde hebben we
er de laatste tientallen jaren al velen in vervulling zien gaan, wat er eveneens sterk op lijkt te wijzen dat we
inderdaad in de teruggekeerde dagen van Noach leven.
Waarom is het nodig om de mensen hierop te wijzen, wetende dat het waarschijnlijk velen tegen de borst zal
stuiten of zelfs boos zal maken? Wel, onder andere hierom:
Ezechiël 33
De Nieuwe
Bijbelvertaling
6 Wat de wachter betreft:
als hij het zwaard ziet
komen maar niet op de
ramshoorn blaast om het
volk te waarschuwen, en
als het zwaard dan komt
en iemand doodt, dan
sterft die mens doordat hij
zelf schuld heeft, maar de
wachter zal ik voor zijn
dood ter verantwoording
roepen.”

Statenvertaling
NBG-vertaling 1951
(Jongbloed-editie)
6 Als de wachter echter
6 Wanneer daarentegen 6 Maar wanneer de
het zwaard ziet komen en de wachter het zwaard ziet wachter het zwaard ziet
niet op de bazuin blaast, komen, en blaast niet met komen, doch niet op de
zodat het volk niet
de bazuin, zodat het volk bazuin blaast, zodat het
gewaarschuwd wordt, en niet is gewaarschuwd; en volk niet gewaarschuwd
het zwaard komt en neemt het zwaard komt, en
wordt – en het zwaard
een leven onder hen weg, neemt een ziel uit hen
komt en rukt iemand van
dan is dat leven wel in zijn weg; die iswel in zijn
hen weg, dan wordt hij wel
ongerechtigheid
ongerechtigheid
weggerukt in zijn eigen
weggenomen, maar zijn weggenomen, maar zijn ongerechtigheid, maar van
bloed eis Ik van de hand bloed zal Ik van des hand zijn bloed zal Ik de wachter
van de wachter.
des wachters eisen.
rekenschap vragen.
Herziene Statenvertaling

Besef dus in welke tijd u leeft en hoe laat het inmiddels is op Gods ‘eindtijdklok’. Zo niet, dan bent u
gewaarschuwd en bent u voor uzelf de enige verantwoordelijke als op een dag ook Matthéüs 24:37-42 in
vervulling zal gaan. Bron: World Net Daily
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Als je de leugens gelooft krijg je met een gevarieerde voeding alle stoffen...
Voedingscentrum: "Door gevarieerd te eten, is de kans het grootst
dat je voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt".
"Als je voldoende en gevarieerd eet, dan krijg je genoeg
voedingsstoffen binnen" aldus het Vitamine Informatie Bureau.
Het Vitamine Informatie Bureau is een voorlichtingsbureau, dat
objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie over
vitamines en mineralen geeft. Het is een leugen!
Een kwart van alle jonge kinderen in de wereld krijgt onvoldoende nutriënten om
hen correct te voeden en elk uur gaan er 300 van hen dood door ondervoeding!
Dit alles volgens een nieuw rapport dat het effect belicht van de wereldwijde
voedselcrisis. Geen enkel woord, in welke taal dan ook, kan omschrijven hoe wonderbaarlijk dit rapport
naast de waarheid zit. Dit is en blijft de grootste leugen van de eeuw!
De situatie wordt helaas afschuwelijk erger
Dit rapport over de voedingscrisis onthult niets over de realiteit, maar laat ons zien dat we tot een ras
behoren met gebrekkige mentale capaciteiten en dat diegene aan de top van ons ras ware monsters zijn,
boven alle verbeelding, die de macht hebben onze gedachten te hullen in een dichte mist. De werkelijke
informatie die nodig is voor dokters, om oorzaken te herkennen en te corrigeren, wordt niet onderwezen,
waarmee zij ook onwetend gehouden worden. In plaats van mensen te helpen, dragen zij bij aan de schade.
Volgens onderzoek van liefdadigheidsorganisatie "Save the Children", zijn er 170 miljoen kinderen onder de
leeftijd van vijf jaar, die onvolgroeid zijn vanwege ondervoeding door een gebrek aan voeding voor hen en
de borstgevende moeders, en de situatie wordt aanzienlijk erger. "Save the Children" mist echter een paar
miljard kinderen en volwassenen in hun rapport. Vrijwel het gehele menselijke ras is ondervoed, hunkerend
naar de basis- voedingsstoffen om te leven. Wanneer we het simpele feit nemen dat de meesten van de
menselijke populatie nu bewerkt voedsel eten, ontdaan van ongeveer 80% van de mineralen, kunnen we
beginnen met deze ongelooflijke wreedheid onder ogen te zien.
Door te liegen over onze voedingskwaliteit wordt een misdaad tegen de mensheid begaan. Dat is smerig en
walgelijk, en er zijn nauwelijks dokters en zeker geen politici bereid om een standpunt in te nemen in deze.
Heden ten dage zijn er nauwelijks mensen te vinden die gelijke tred kunnen houden met de behoeften van
het lichaam door de belasting van het lichaam van chemische, radioactieve, elektromagnetische en zware
metalen. Zelfs zij die de beste biologische voeding tot zich nemen, slagen er niet altijd in het lichaam te
ontdoen van al deze toxische stoffen.
Wanneer ondervoede kinderen voedsel eten, doorspekt met chemische stoffen en zware metalen, hebben
ze niet de interne voedingsbronnen om de giftige stoffen uit het lichaam te kunnen verwijderen. Gedurende
de afgelopen eeuw is de fysieke omgeving die ons omringt ongelofelijk toxisch geworden. Zelfs de voeding
die de meesten eten, is eerder contraproductief in plaats van voedend. Gehele populaties worden vergiftigd
en uitgehongerd tegelijkertijd door de voeding die ze eten. Volgens dit nieuwsrapport zeiden een derde van
de ouders, dat kinderen routinematig klaagden dat ze honger hadden en één op de zes ouders gaven aan
dat ze het zich niet konden veroorloven om vlees, melkproducten en groenten te kopen. De grote leugen is
dat men ons wil laten geloven dat we met de voeding uit de supermarkt goed gevoed zijn. Dit is een
schandalig valse insinuatie! Een feit is dat zwaarlijvige mensen het meest ondervoed zijn.
Magnesiumdebat Israël
Een rapport uit Israël stipt een belangrijk punt aan. Ondanks de aanbeveling van experts heeft de overheid
besloten geen magnesium toe te voegen aan het ontzilte zeewater. De aanbeveling kwam als respons op de
verwachte vermindering van magnesium door het toenemende gebruik van ontzilt zeewater, waarbij het
magnesium in het ontziltingsproces eveneens verwijderd wordt. "Vele studies leverden reeds het bewijs dat
de toevoeging van magnesium na ontzilting de hartfunctie verbeterde bij zowel gezonde als zieke mensen",
stelde Prof. Michael Shechter van het Cardiac Institute in het Sheba Medical Center, Tel Hashomer.
Shechter voegde toe dat het eveneens de frequentie van diabetes kan verminderen, de neiging naar
overgewicht en hoge bloeddruk bij kinderen. Een vertegenwoordiger van het gezondheid ministerie
benadrukte het belang van magnesium om de gezondheid te behouden en de meest effectieve manier is,
om het toe te voegen aan het ontzilte water. Een vertegenwoordiger van de waterautoriteit stelde dat
Israeliërs genoeg magnesium via de voeding binnen kregen en dat zelfs in landen als de Verenigde Staten,
waar magnesiumconsumptie zeer laag is, er geen magnesiumgebrek werd gerapporteerd in de bevolking.
Echt waar? Studies tonen aan dat zoveel als de helft van alle Amerikanen niet genoeg magnesium
consumeren.
Magnesiumtekorten zijn verbonden aan allergenen, astma, ADHD, angst, hart- en vaatziekten,
spierkrampen en meer. Massachusetts Institute of Technology
De laatste studie van de overheid toont aan dat zoveel als 68% van de Amerikanen niet de aanbevolen
(minimale) dagelijkse dosis aan magnesium consumeert. Nog beangstigender is dat 19% zelfs niet eens de
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helft van de aanbevolen dosis tot zich neemt. Volgens het U.S. Department of Health and Human Services
ontbreekt het bijna iedereen aan de ADH van 420 mg (mannen) en 320 mg (vrouwen) en komen de meesten
niet verder dan 270 mg magnesium per dag. Dit is ver beneden de ADH en genoeg om een stapelend
gebrek te veroorzaken gedurende maanden en jaren.
In 1977 – 1978 voerde het U.S. Department of Agriculture (USDA) een landelijk onderzoek uit naar de
voedingsconsumptie, dat aantoonde dat de magnesiumconsumptie veel lager was dan aanbevolen werd.
Meer dan 37.000 individuen werden erbij betrokken, inclusief kinderen en ouderen, waarvan slechts 25% de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid of hoger behaalden. 75% had dus een dagelijks magnesiumtekort,
waarvan 39% dramatische tekorten vertoonden.
De voedselvoorziening is gestaag minder magnesium gaan bevatten sinds 1909.
Er heeft zich een sterke vermindering afgetekend in magnesiumopname in de VS van bijna 500 mg per dag,
ruim 100 jaar geleden, tot amper 175 ~ 225 mg heden ten dage. De National Academy of Sciences heeft
eveneens vastgesteld dat de meeste Amerikanen magnesiumtekorten vertonen. Volgens de calculaties
verkrijgen mannen tot 80% van de dagelijkse behoeften en vrouwen zelfs maar 70% van de werkelijke
benodigde (minimale) behoefte om goed te blijven functioneren.
Opname 1909

408 mg per dag

Opname 1949

368 mg per dag

Opname 1980

349 mg per dag

Opname 1985 mannen

323 mg per dag

Opname 1985 vrouwen

228 mg per dag

Het magnesiumgehalte in geraffineerde en bewerkte voeding is zeer laag. De meeste ondervoede kinderen
gaan niet dood, maar verminderen fysiek en mentaal. Dit is wat de officials zeggen: De Wereldbank schat
dat hierdoor de groei van het BBP (bruto binnenlands product) van ontwikkelingslanden vermindert met 2 tot
3%. Onvolgroeide kinderen kunnen een IQ hebben dat 15 punten lager ligt dan van goed gevoede kinderen.
Ze hebben dit correct, het leven wordt fysiek en mentaal verminderd wanneer volwassenen en kinderen
ondervoed zijn, en dit leidt tot een leven van lijden en pijn.
Zo'n 85 tot 95% van de mensheid neemt geen adequate hoeveelheid magnesium tot zich en de voeding die
men tot zich neemt, is bovendien vergiftigd met pesticiden, antibiotica, zware metalen en zelfs kwik. Er is
een nachtmerrie aan het ontstaan door HFCS (high fructose corn syrup) dat kwik bevat, een van de
dodelijkste substanties op de planeet (opmerking: het zit ook vaak in vaccinaties!).
Hoe en waarom verschillen de waardes van 68% naar 85% of 95%?
Nou weet je, dat is een simpele rekensom. Alle berekeningen van magnesiumtekorten worden gemaakt door
bloedserumtesten die in feite waardeloos zijn. Het lichaam steelt uit elke cel, waar het maar kan, magnesium
om het bloedniveau constant te houden omdat er anders onmiddellijk een hartstilstand zou optreden!
Het eten is gewoon niet meer hetzelfde
Het gat in de voedingswaarde wordt alleen maar groter en groter, en er zijn vele redenen waarom die
waardes zo zijn gedaald de laatste 50 jaar. Wij krijgen namelijk niet meer dezelfde voedingswaarde van
dezelfde voeding als onze ouders en voorouders. Dit komt door de 'moderne' landbouwmethodes als NPKbemesting, uitputting van de landbouwgronden, het verlies van humuslagen en de bescherming van
natuurlijke heggen en bomen die verloren is gegaan, waardoor gronden ten prooi vallen aan erosie.
Het resultaat is dat de gewassen niet meer dezelfde voedingswaarde bezitten. NPK- meststoffen zijn hoogst
verzurend en verstoren de pH (base/zuur) -balans van de grond net zoals bij zure regen. Zure
grondcondities verstoren de micro-organismen in de grond. Het zijn deze micro-organismen die de
mineralen transmuteren zodat ze bruikbaar door planten opgenomen kunnen worden. Bij gebrek aan deze
micro-organismen zijn vele essentiële bouwstoffen voor de plant, en dus uiteindelijk ook voor de mens, niet
beschikbaar. Gestimuleerd door de NPK-meststoffen groeit de plant, maar het ontbreekt de plant aan vitale
spoorelementen. Bij gebrek aan deze spoorelementen nemen de planten wel zware metalen op zoals
aluminium, kwik en lood uit de grond. Tussen 1950 en 1975 verminderde de hoeveelheid calcium in een
kopje rijst met 21% en de ijzerwaarde met 28,6%. "Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn
zeldzaam in de VS", kopte de New York Times.
Jawel, zelfs de intellectuele Times scoort zeer lage schoolcijfers op hun intelligentie- en waarheidafdeling!
Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn zo wijd verspreid, dat het uiterst zeldzaam is iemand te zien
met een chronische ziekte zonder een nutriëntentekort.
Magnesium is slechts een enkel voorbeeld!
Over de gehele linie is het menselijke ras aan het verhongeren en heeft men ernstige gebreken over het
gehele spectrum van essentiële nutriënten, die ontelbare fysieke en mentale problemen veroorzaken.
Bron: Uitdaging.net - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wetenschappers beweren: De Ziel bestaat
Theologen, filosofen, metafysici, agnosten en atheïsten: allemaal
hebben zij gedebatteerd over de ziel, de samenstelling en
eigenschappen, en zelfs of het echt bestaat. Nu beweren
wetenschappers dat ze niet alleen het bewijs leverden dat mensen
een onsterfelijke ziel hebben, maar dat ze het gewogen hebben en
gefotografeerd bij het verlaten van het lichaam op het moment van
de dood. Eén verbaasde onderzoeker heeft naar verluidt een
schreeuwende ziel, die in de vurige diepten van de hel werd geworpen, gedocumenteerd...
Arthur Schopenhauer, een 19e eeuwse filosoof, merkte op dat het universum geen rationele ruimte is. Dat
inzicht werd later bevestigd door de beroemde "Chaos Theorie" welke aanvaard werd door de meeste
hedendaagse fycisisten.
Het universum is mysterieus, tegenstrijdig, mystiek, etherisch, en vaak zeer, zeer eng. Religies zeggen dat
er andere plaatsen zijn, en dat deze alleen kunnen worden bereikt door de dood.
Het debat woedt reeds duizenden jaren: ‘Waar is het bewijs?’
Sommige wetenschappers beweren nu dat ze het bewijs hebben.
Schopenhauer’s beroemde spreuk zegt: "Alle waarheid doorloopt drie stadia: eerst wordt het belachelijk
gemaakt, ten tweede wordt het heftig bestreden, en ten derde wordt het geaccepteerd als vanzelfsprekend."
Leven na dit leven
Terwijl de mensheid verder in het tweede millennium wordt voortgestuwd, komt de waarheid van het leven
na de dood (of het leven na het leven) beter in beeld.
Technologie heeft het stadium bereikt dat het een kijkje kan nemen in andere dimensies, realiteiten, en
universums... prikkelende glimpen van de Hemel en Hel.
Wetenschappers beweren: Menselijke ziel heeft een gewicht van 1/3000e van een kleine 30 gram
Een geweldig experiment, uitgevoerd door onderzoekers in Dresden, Duitsland, heeft vastgesteld dat de
menselijke ziel bestaat, en het weegt precies 1/3000e van een kleine 30 gram. Deze doorbraak studie werd
gepubliceerd in het Duitse wetenschappelijk tijdschrift, Horizon.
Co-auteur Dr. Becker Mertens schreef in een brief dat het onderzoek "De onontkoombare conclusie is, dat
we nu het bestaan van de menselijke ziel hebben bevestigd en het gewicht bepaald. De uitdaging voor ons
is om er nu achter te komen waar de ziel uit samengesteld is", legde hij uit. "We zijn geneigd te geloven dat
het een vorm van energie is."
"Het viel ons op dat het gewichtsverlies het resultaat zou kunnen zijn van een onmiddellijke fysieke
achteruitgang", zegt Fisher. "Maar na uitgebreid onderzoek zijn we het erover eens dat dit niet het geval
was."
Dr. Korotkov's 'GDV' camera
De Gas Discharge Visualisatie (GDV) Bio-elektrografie camera
meet het menselijke energieveld. Op dit moment is het het enige
apparaat in zijn soort ter wereld.
Het systeem is zeer complex en vertrouwt op de integratie van
software die in real-time de variabele verdeling analyseert van de
energie niveaus van biologische objecten (genoemd:
"gomeokinesis"). “De opgeroepen bio-elektro grafische signalen en
de schatting van de toestand door middel van niet-lineaire wiskunde
en 'data mining' methodes" helpen bij het maken van een mozaïek
van het bio-energie veld in het onderzoek.
De GDV camera in werking
Dr. Konstantin Korotkov is hoogleraar Natuurkunde aan de
Technische Staatsuniversiteit in St. Petersburg, Rusland. Hij
publiceerde meer dan 70 artikelen in toonaangevende magazines
over natuurkunde en biologie, en hij heeft 12 patenten op
uitvindingen in de biofysica.
De GDV camera registreert de ontsnappende ziel op het moment
van de dood
Deze verbazingwekkende foto's leggen de menselijke ziel (blauw)
vast bij het verlaten van het lichaam op het exacte moment van
dood. De beelden tonen de ziel die zich losmaakt van het lichaam,
voordat het beeld van de patiënt rood wordt. Merk op dat in eerste
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instantie het middenrif van de levenskracht wordt ontdaan, daarna volgt het hoofd, en dan verliezen
uiteindelijk het hart en de liesstreek hun energie, en dan is de ziel het lichaam van de overledene ontvlucht.
Schreeuwende ziel gegrepen door demonen
Velen hebben gehoord van de ‘bijna-dood ervaringen’ (BDE's). Hun getuigenissen beweren het zien van
tunnels van licht, vrienden, geliefden en het Paradijs.
Sommigen van degenen echter die gestorven waren en weer terugkwamen, beweren iets geheel anders te
hebben gezien…
Meer wetenschappelijke waarnemingen en de daaropvolgende analyses kunnen worden ontdekt van de
verbazingwekkende ervaringen van een gerenommeerde medische wetenschapper: Dr. Maurice S.
Rawlings.
Een opmerkelijke man, Dr. Rawlings
Wat de dokter opmerkelijk maakte, is dat hij getuige was van meer dan één patiënt, die in de duistere
dimensie, genaamd de Hel, werd gecapituleerd, en in staat was de incidenten wetenschappelijk te
documenteren.
Zoals Rob W. Case schreef in de Free Republic. "Dr. Rawlings was bekend als een man die getuige was
van de poort tussen de natuurwetenschap en de echte hel. Rawlings was een oorlogsheld, een
wetenschapper (als medisch directeur van Aventis en ZLB Bio-Science Laboratoria), en een arts. Hij diende
als arts van president Dwight D. Eisenhower, en hij diende als een arts bij de Joint Chiefs of Staff,
waaronder bekende namen in de Amerikaanse geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog generaals
George C. Marshall, Omar Nelson Bradley en George S. Patton. Hij was een professor in de klinische
geneeskunde van de Universiteit van Tennessee en een Nationaal Onderwijs Faculteit voor de American
Heart Association.
Wetenschapper, medisch onderzoeker en arts dr. Rawlings
"Dr. Rawlings was een zeer talentvolle man en een echte atheïst... totdat hij aan
den lijve ondervond dat patiënten bij wie de zielen werden weggerukt,
schreeuwden terwijl ze werden geworpen in de dimensionale leegte van de
verdoemden, bekend als de hel."
Citaat uit Rawling’s eigen boek, To Hell and Back:
"Ik was aan het kijken naar een monitor, die een pacemaker in het hart van mijn patiënt volgde, toen het
gebeurde... zijn hart stopte...
De patiënt vertelt zijn verhaal op deze manier: “Ik had een black-out en toen sloeg u me op de borst...
Iemand schreeuwde. Iets stortte neer over mijn linker schouder; iedereen werd gek. En vervolgens was ik uit
mijn lichaam, ik zweefde, pikzwart…, snel bewegend. De wind floot om mijn oren en ik bewoog zeer snel
naar dat prachtige felle licht. Terwijl ik snel bewoog... vlogen de wanden van de tunnel in brand. Voorbij de
brandende tunnel brandde een grote poel van vuur als een olievlek."
Toen kwamen de demonen.
Langwerpige schaduwen lieten zien dat mensen doelloos bewogen, als dieren in
een dierentuin kooi. Ik zag een oude vriend die overleden was; het laatste dat ik
me herinner is dat ze hem naar poel sleepten.
'Hallo Jim!' riep ik.
'Hij keek alleen maar naar me, niet eens glimlachend. De demonen namen hem
mee de hoek om, toen hij begon te schreeuwen. Ze trokken hem in de put van de
hel. Ik rende, maar er was geen uitweg. Plotseling was ik terug in mijn lichaam, toen u aan het hechten was."
Het hart van de patiënt was weer begonnen. Hij was klinisch dood gedurende enkele minuten.
In een andere gebeurtenis vertelde een patiënt aan Dr. Rawlings: "Ik werd geleid naar een plaats in de
geestelijke wereld, genaamd de Hel. Dit is een plaats van straf. Ik zag niet alleen de hel, maar voelde ook de
kwelling, die allen die daarheen gaan ervaren. De duisternis van de hel is zó intens! Het is een extreem
zwarte, sombere, verlaten, bedrukte, zware soort van duisternis. Het geeft het individu een wanhopig gevoel
van eenzaamheid. De hitte typeert een droogte, ontdaan van water. Je ogen zijn zo droog dat ze het gevoel
geven van rode hete kolen in hun kassen. Je tong en lippen zijn uitgedroogd en gebarsten met intense
hitte... De eenzaamheid van de hel kan niet worden uitgedrukt."
Geen twijfel over leven na de dood
Zoveel BDE incidenten hebben zich voorgedaan in ziekenhuizen tussen de mensen die klinisch dood waren
en de artsen en verpleegkundigen die bij hen waren, dat een aanzienlijk aantal ziekenhuispersoneel niet
langer twijfelt over het bestaan van leven na de dood. De essentie van een persoon (de ziel) blijft bestaan,
zelfs na de dood!
Man dies, comes back to life, what he saw
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Geüpload door TheLeegoodall op 5 nov 2009
Deze man gaat naar de hel en komt weer tot leven; hij kan het navertellen, hoe het was…
Hemel en Hel zijn échte plaatsen!
We hebben allemaal een beperkte tijd om te leven. Iedereen stopt te leven op deze aarde, dat is slechts een
kwestie van tijd! Nadat we sterven, wacht de hemel of de hel op ons. Om naar de hemel te gaan, is Jezus de
enige weg!
Jezus antwoordde: "Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door
mij." (Johannes 14:6)
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Exclusief: Robin de Ruiter spreekt
Door: Moderator op 15 maart, 2012
Auteur en onderzoeksjournalist Robin de Ruiter is een van de grootste
kenners van de nwo * zijn boeken worden geweerd uit de Nederlandse
boekhandels net als die van (o.a.) Pamela Hemelrijk, Micha Kat en Peter
Siebelt
De boeken van Robin de Ruiter zijn in vele talen vertaald, verschijnen in meer
dan honderd landen en zijn in Frankrijk verboden. Internationaal geniet hij
grote bekendheid als onderzoeksjournalist maar in Nederland wordt hij natuurlijk- compleet doodgezwegen. Hij spreekt zeven talen, heeft een buitengewone feitenkennis en schrijft
boeken als De mythe van Al Qaeda, De Wijzen van Zion, De 13 Satanische Bloedlijnen; de Oorzaak van
veel Ellende en Kwaad op Aarde (co-auteur Fritz Springmeier), De Protocollen van de Wijzen van Zion
Ontsluierd en De Komst van de Transitie.
Wat is zijn missie? Wat is het satanische plan achter de Nieuwe Wereldorde? Wat willen ze precies? Hoe zit
het met vaccinaties, het chippen van mensen, en de geruchten dat de wereldbevolking zal worden
teruggedrongen? Wat heeft dit alles met Marilyn Monroe, de Hollywood-filmindustrie en Ophray Winfrey te
maken? Over Zionisme, Israel, de Antichrist, 2012, de Apocalyps, demonen, de Rothschilds, satanisme,
Jehova”s getuigen en nog veel meer. Kortom: over de verborgen krachten achter het wereldtoneel.
Luister en huiver:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11410/exclusief-robin-de-ruiter-spreekt
Bron Interview: http://www.spiritueelcafetv.com

Fred Teeven: De privacyschender van het jaar
7 March 2012 door Jacob
Fred Teeven (VVD), staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, heeft woensdagavond de publieksprijs
gekregen voor ‘grofste privacyschender’ van het jaar. De staatssecretaris won volgens de organisatie met
grote meerderheid de publieksprijs van de Big Brother Awards ‘vanwege zijn niet aflatende inzet om
privacywetgeving af te zwakken’.
De winnaars van de achtste editie van de Big Brother Awards werden woensdag bekendgemaakt in Pakhuis
de Zwijger in Amsterdam. Behalve het publiek deelde ook de jury prijzen uit. Deze prijzen waren
onderverdeeld in drie categorieën: overheid, personen en bedrijven.
Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) kreeg een Big Brother Award in de categorie
personen. Schippers pleitte voor een doorstart van het elektronisch patiëntendossier, ondanks dat het
wetsvoorstel in de Eerste Kamer op privacybezwaren was gestrand.
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) kreeg de prijs in de categorie overheid vanwege het gebruik
van afluistersoftware. Van de drie genomineerde bedrijven won Facebook, dat ‘ondanks een reeks aan
privacymissers op privacygebied naar de beurs gaat met de persoonsgegevens van gebruikers’.
Bits of Freedom, dat zich inzet voor digitale burgerrechten, organiseert de Big Brother Awards. De prijs moet
op een vrolijke manier aandacht vragen voor privacymissers en een overzicht geven van de toestand van dit
grondrecht het voorgaande jaar.
Bronnen: Fok.nl / Novum - http://nederlandvrij.com/2012/03/fred-teeven-de-privacyschender-van-het-jaar/
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Eindtijd profetie: Damascus, Iran en de start van Wereldoorlog 3
Maatschappij | actueel nieuws | 18 Maart 2012
De profetie van Jesaja
1. Volgende tekst is een vertaling en vooral bewerking van een schets
van Hal Lindsey,een bekende Amerikaanse protestante publicist en
geloofsverkondiger. Hij heeft grote kennis van de Bijbel en toont een
goed inzicht in de problemen in het Midden-Oosten. Video met
verklaring van aanval op Syrie en Iran zoals beschreven is in de bijbel
http://www.youtube.com/watch?v=__L7LjegqvA
2. Hamas heeft zich ontwikkeld van een groep terroristen tot een volwaardig leger van vier brigades,
bestaande uit bataljons en peletons. Het bezit anti-tank geschut en luchtdoelartillerie. Er zijn bataljons met
Katoeshka raketten. Hamas zegt dat het 13.000 man infanterie bezit. De vraag wie dit allemaal betaalt,
wordt niet beantwoord.
3. Het is een nachtmerrie voor de Israëliërs: Een flinke vijandige militaire macht vanHamas in de Gazastrook.
Een tweede, volledig uitgeruste militaire strijdmacht van Hesbollah in Zuid-Libanan. En een steeds vijandiger
en steeds oorlogzuchtiger regime in Syrië, klaar om oorlog te voeren.
4. Dan is er president Ahmadinejad van Iran, die herhaaldelijk heeft beloofd om Israël van de kaart te (doen)
vegen. Hij reisde naar Damascus om overleg te plegen met de president van Syrië en de leiders van Hamas
en Hesbollah. Israël heeft redenen genoeg om bezorgd te zijn. Tegen de pers zei Ahmadinejad: "Wij hopen
dat deze zomer de overwinning zal geven aan de naties van de regio, en rampspoed aan hun vijand." Hij
riep op tot grote waakzaamheid van de Arabische landen in de regio.
5. Nu is er geen staat of land in het Midden-Oosten waar men even waakzaam is als in de staat Israël.
Echter, volgens de bijbelse profetieën, is het eerder Damascus waar men zich grote zorgen zou moeten
maken.
6. De profeet Jesaja of Isaías werd een godsspraak opgelegd met betrekking tot de stad Damascus. Hij
beschreef dit in Jes 17,1, of Is 17,1. « Godspraak over Damascus. Ziet, Damascus zal ophouden een stad te
zijn, en zal een puinhoop van stenen worden. »
7. Damascus is waarschijnlijk de oudste bewoonde stad op aarde. Veel geschiedkundigen dateren de
ouderdom van de stad tot in de diepste oudheid. Damascus werd vele malen veroverd en bezet. Door de
Assyriërs, door de Perzen, door de Seuliciden, door de Romeinen, door de Byzantijnen, door de Omajieden,
door de Seljoeken, door de Mameloeken, en door het Ottomaans keizerrijk. Echter, gedurende gans deze
lange geschiedenis werd de stad nooit verwoest. Het heeft nimmer 'opgehouden een stad' te zijn. En het
werd nimmer teruggebracht 'tot een puinhoop van stenen.'
8. De profeet Jesaja deelt mede, dat de verwoesting van Damascus verbonden is meteen of andere
catastrofe (grote ramp) welke Israël zal overkomen. Jes17,4: « En het zal geschieden op die dag, dat de
glorie van Jacob zal tanen, en het vet van zijn lichaam zal slinken. »
9. Maar Jesaja zegt ook nog in Jes 17,6: « Een restje blijft hangen, als men olijven afslaat, twee of drie
olijven nog, hoog in de top, vier of vijf aan de buitenste takken der bomen. Zó is de godsspraak van Jahweh,
Israëls God. »
10. Israël zal dus veel te lijden hebben volgens de profetie van Jesaja, maar het zal overleven. Jes 17, 9: «
Op die dag liggen uw steden verlaten, als de ruïnes der Amorieten, toen zij gevlucht zijn voor Israëls zonen,
en die een woestenij zijng eworden. » En ook nog Jes 17,11: « Weg is de oogst op de dag van het onheil.
Een ongeneeslijke smart ! »
11. De catastrofe voor Israël komt volgens de profeet als deel van een grotere ramp, waarbij vele volkeren
zijn betrokken. Een grote oorlog tussen Israël en Syrië en diensb ondgenoten past op de profetie van Jesaja
zoals een handschoen aan een hand past. Zie dan Jes 17,12-13: « Ha, het woelen van machtige volken, die
razen als het bruisender zee. Het tieren der naties, die bulderen als geweldige wateren. Maar, al brullen de
volkeren als machtige wateren. Hij dreigt ze, en ver vluchten zij weg. Opgejaagd als het kaf in de wan voor
de wind, en als wolken stof voor de storm. »
12. Bovendien, de verwoesting van Damascus zal in een oogwenk geschieden, zegt Jes17,14: « Tegen de
avond brengen zij schrik, maar vóór de morgen zijn zij verdwenen. Dit wordt het deel van hen, die ons
plunderen, het lot van hen, die ons beroven. »
13. De vervulling van deze zeer oude profetie lijkt in onze dagen vol oorlogsgeruchten wel zeer nabij. Men
kan de profetie moeilijk anders verstaan dan als een verwoesting in zeer korte tijd, welke in onze dagen
slechts door een atoomwapen kan geschiden. Zo'n wapen geeft inderdaad de voorzegde 'puinhoop van
stenen.' Of dit wapen als bom wordt uitgeworpen door een vliegtuig, dan wel als kernkop op een raket wordt
afgevuurd, is niet van belang. Het resultaat zal hetzelfde zijn. Wij kunnen niets anders doen, dan de
christenen in Damascus de raad te geven onmiddellijk naar veiliger plattelandsoorden te vertrekken.
bron http://www.courlisius.org/damascus_verwoest
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Meer redenen om statine te vermijden
Bron / origineel: drdavidbrownstein.blogspot.com
De FDA heeft vorige week twee nieuwe waarschuwingen toegevoegd
voor statines. Deze waarschuwingen zijn onder andere een verhoogd
risico op diabetes en geestelijke verwarring bij de gebruikers van
statines.
Het FDA rapport zei dat alle statine etikettering waarschuwingen
moeten bevatten met betrekking tot een vergroot risico op verhoogde bloedsuikerspiegel, tijdelijk
geheugenverlies en cognitieve problemen.
Sinds hun invoering zijn er meldingen geweest van geestelijke verwarring en cognitieve problemen met
statines. Dit zou voor niemand die bestudeert hoe statines in het lichaam werken een verrassing moeten
zijn. In feite heb ik uitgebreid geschreven over de bijwerkingen van statines in mijn boek "Drugs That Don’t
Work and Natural Therapies That Do". Statines zijn een klasse van medicijnen die het enzym HMG-CoAreductase vergiftigen. Dit enzym is belangrijk voor het vergemakkelijken van de productie van cholesterol als
ook Q10.
Het grootste deel van de hersenen bestaat uit cholesterol. Je hebt geen briljante wetenschapper of een arts
nodig om te voorspellen dat cholesterolverlagende medicijnen disfunctioneren van de hersenen zal
veroorzaken. Als gevolg van hun werkingsmechanisme kunnen statines niets anders dan een daling van de
werking van de hersenen veroorzaken.
Ik heb veel patiënten die statines slikken en dus te kampen hebben met geheugenverlies, vergeetachtigheid,
angst en andere hersenproblemen. Ik raad deze patiënten om te stoppen met statines en te beginnen met
natuurlijke therapieën om te helpen de hersenen te herstellen.
Miljoenen Amerikanen lijden aan diabetes. Als statines het risico op diabetes verhogen zouden ze misschien
niet moeten worden gegeven worden aan patiënten met overgewicht of andere patiënten met risico op
diabetes.
Statines veroorzaken een groot aantal bijwerkingen omdat ze een cruciaal enzym in het lichaam vergiftigen.
Vergeet niet, je kunt geen cruciaal enzym voor lange tijd vergiftigen en een goed resultaat verwachten.
De FDA waarschuwingen waren veel te laat. Ik stel voor dat je jezelf op de hoogte brengt over de manier
waarop statines in het lichaam werken. Als het verstandig lijkt om een cruciaal enzym te vergiftigen,
overweeg dan om het te gebruiken. Een betere manier is om te zoeken naar veilige en effectieve natuurlijke
therapieën die helpen om het lichaam te ondersteunen. Meer informatie over deze therapieën zijn te vinden
in mijn boeken en nieuwsbrieven.
Door, Dr. David Brownstein.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/meer_redenen_om_statines_te_vermijden

Banken Iran afgesloten van internationale betalingsverkeer
EU verbiedt Iraanse banken gebruik te maken van SWIFT-systeem
Dertig Iraanse banken zijn afgesloten van het SWIFT-systeem, het belangrijkste
systeem voor internationale betalingen. Het gaat om banken die op een zwarte lijst
staan van de EU en de VS vanwege het Iraanse kernprogramma.
Het wordt door de blokkade voor de banken lastig om internationale handel te
drijven en het zal de Iraanse olie-industrie schaden, meldt persbureau AP. Een
“buitengewone en ongekende” maatregel stelt Lazaro Campos, directeur van
SWIFT, die de blokkade op verzoek van de Europese Unie heeft ingesteld. Campos:
“De blokkade is een direct gevolg van de internationale en multilaterale aanpak om de financiële sancties
tegen Iran aan te scherpen.”
De blokkade van het internationale betalingsverkeer is een van de vele sancties die Europa en de Verenigde
Staten aan Iran hebben opgelegd, om zo de Iraanse regering ertoe te bewegen te stoppen met het verrijken
van uranium. De Verenigde Staten en zijn bondgenoten vrezen dat het land hier uiteindelijk kernwapens
mee kan maken. Iran stelt dat het alleen uranium verrijkt voor vreedzame doeleinden, zoals het opwekken
van elektriciteit en het produceren van medische isotopen om kankerpatiënten te behandelen.
Via het systeem van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication wordt dagelijks circa
6000 miljard dollar aan betalingen verwerkt. De blokkade kan het economisch verkeer van Iran volgens
deskundigen ernstig ontregelen.
Agency to Cut Off Iranian Banks From World Payment System - Bron: Nrc.nl
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VN gebruikt valse anti-Israël foto's; Moslimadviseur Obama wil verzet tegen Israël
VN vertegenwoordigers horen officieel neutraal te zijn, maar in
Jeruzalem stelde de organisatie doelbewust de pro-Palestijnse activist
Khulood Badawi aan, die afgelopen week deze foto valselijk gebruikte
om Israël te demoniseren.
Opnieuw twee duidelijke voorbeelden van hoe éénzijdig anti-Israël
zowel de Verenigde Naties als de Amerikaanse regering Obama in
werkelijkheid zijn. Het eerste geval omvat een VN afgezant in
Jeruzalem die een foto van een omgekomen Palestijns meisje
twitterde en daarbij schreef dat zij het slachtoffer was geworden van de
Israëlische vergeldingsbombardementen op de Gazastrook vorige
week. De foto blijkt echter al in 2006 genomen en betrof een verkeersslachtoffer waar Israël niets mee te
maken had.
Khulood Badawi vertegenwoordigt het VN Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) in
Jeruzalem. 'Palestina bloedt. Weer een kind gedood door Israël. Weer een vader in Gaza die zijn kind naar
het graf draagt,' schreef ze afgelopen week bij een dramatische foto van een Palestijn met in zijn armen zijn
bebloede dochter. Probleem: de foto werd al in 2006 genomen en gepubliceerd door het internationale
persbureau Reuters, dat schreef dat het kind was omgekomen bij een auto ongeluk.
De Israëlische VN ambassadeur Prosor heeft het onmiddellijke ontslag van Badawi geëist vanwege dit
flagrante bedrog, dat zoals gewoonlijk enkel was bedoeld om de publieke opinie tegen de Joodse staat op te
zetten. Badawi was echter al vóór de VN haar in Jeruzalem aanstelde openlijk een pro-Palestijnse activist,
wat alleen maar een extra bevestiging is dat de volkerenorganisatie doelbewust uit is op het demoniseren
van de Joodse staat en daar net als de internationale media geen enkel middel voor schuwt, ook niet het
presenteren van vervalste feiten. Een woordvoerder van de OCHA verklaarde dan ook dat Badawi gewoon
in functie blijft en er slechts een intern onderzoek volgt. (1)
Adviseur Obama pleit voor verzet tegen Israël
Tweede voorbeeld van vandaag is afkomstig uit Washington, waar een adviseur van president Obama
twitterde dat het Syrische regime van Assad moet verdwijnen omdat het niet in staat is zich tegen Israël te
verzetten. De moslimadviseur is de in Egypte geboren Dali Mogahed en is werkzaam bij het Office of FaithBased and Neighbourhood Partnerships in het Witte Huis.
De tweet, die op 10 maart werd opgepikt door de media waakhond Jihadwatch, luidde: 'Aan degenen die
aan de kant van Assad staan: hij kan geen stabiliteit, bescherming van minderheden of verzet tegen Israël
bieden. Hij is een moordenaar zonder legitimiteit.' Deze opmerking deed het nodige stof opwaaien op het
internet, omdat deze adviseur van Obama verzet tegen Israël klaarblijkelijk minstens zo belangrijk vindt als
het welzijn van de burgers van Syrië.
Mogahed staat bekend als een fervente verdediger van organisaties zoals de Council on American-Islamic
Relations (CAIR) en de Islamic Society of North America (ISNA), die beiden aantoonbare banden hebben
met de antisemitische, anti-Israëlische en anti-Westerse Moslim Broederschap. CAIR bleek in 2008
betrokken bij het Holy Land Foundation schandaal, toen bewezen werd dat deze organisatie in Amerika
ingezamelde fondsen doorsluisde naar de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Desalniettemin blijven
zowel de ISNA als de CAIR, dat zich een 'burgerrechten beweging' noemt, gesteund worden door president
Obama. (2)
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7

USA test plasma UFO
Deze foto is slechts ter illustratie, hieronder ziet u de echte
test met foto van de plasma UFO.
by EU Times on Mar 18th, 2012 //
Engelstalig artikel. Zie:
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=656183&r=1&tbl_archief=&
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NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012. Boeiend interview met noodklokluider
Dit artikel verscheen in Frontier Magazine 17.9, nummer 102, november – december 2011.
Patrick Geryl luidt de noodklok
Patrick Geryl is een klokkenluider pur sang. Sinds 1998 luidt hij de noodklok
middels boeken als De Orion Profetie en De Wereld-catastrofe in 2012. Ditmaal
wil hij alleen met Frontier Magazine spreken over een super zonnestorm die
voor 2012 op stapel staat, wereldwijd het elektriciteitsnetwerk zal vernietigen en
alle kernreactoren en afgewerkte splijtstof doen smelten.
Voordat er een gesprek plaatsvindt tussen Geryl en Frontier Magazine stuurt de
Antwerpenaar een reeks van links die er niet om liegen. Vergeet de financiële
crisis, de stijging van de zeespiegel, hongersnood, oorlogen, milieurampen en
de effecten van CO2 op het klimaat. Sta niet langer stil bij tsunami’s,
kernrampen als Tsjernobyl of Fukushima. De échte dreiging komt uit een hoek
waar wij hem niet verwachten: de zon.
Ik heb de boeken en de links gelezen, de filmpjes gezien en de boodschap is
onheilspellend. Er staat een ramp voor onze deur die zijn gelijke niet kent. Als ik
zeg dat de toekomst somber stemt ben ik nog optimistisch.Hoe ga jij daarmee
om? “Ik weet het al sinds 1996. Mijn stress is voorbij. Waar ik mij wel druk om
maak is dat de Europese pers er niet of nauwelijks over wil publiceren. Daar
maak ik mij wél druk om.”
Weinig ruchtbaarheid aan verhoogde zonneactiviteit.
Helemaal onbegrijpelijk is het niet dat de main stream media nauwelijks
ruchtbaarheid geven aan de verhoogde zonneactiviteit. De implicaties van een hyperactieve zon, welke door
de Amerikaanse NASA (National Aeronautics and Space Administration) zijn onderschreven, zijn letterlijk en
figuurlijk vernietigend. Een Super Zonnestorm zal onder meer wereldwijd het elektriciteitsnetwerk platleggen
en zorgen voor een nucleaire smelting van maar liefst 497 kerncentrales (bron: euronuclear.org).
Interview met Patrick Geryl
Kun je begrijpen dat de media dat niet doen? Paniek ligt om de hoek..
“Ja en nee. Ik heb bijvoorbeeld informatie gestuurd naar Greenpeace en ze gewezen op de nucleaire
meltdown. Als antwoord kreeg ik: ‘Wij kunnen dat niet publiceren omdat niemand er iets tegen kan doen.’
Maar ik zeg: ‘Wij kunnen wel iets doen. Als wij onmiddellijk alle gebruikte kernbrandstof in de oceaan
dumpen, dan gebeurt er niets als de stroom wereldwijd uitvalt. Dat komt door de lage temperatuur van het
zeewater (in de oceanen in het algemeen tussen de 0 en de 10C; bron: NIOZ) die de kernsplijtstof
automatisch koelt. Zo’n 70 procent van het aardoppervlak is water, 30 procent is land, dus op die manier
raakt de radioactiviteit bij een ramp veel meer verdund dan bij opslag op het vaste land.’ Maar dat was geen
optie en tegen de Greenpeace-praktijken. Maar vergelijk het met alle kernboten die met kernreactor en al
verdronken zijn. Daar gebeurt gewoon niets mee.”
Ook geen kernsmelting en corrosie waardoor…
“Er gebeurt geen kernsmelting, want de reactor blijft gekoeld. Onderaan in de zee is het koud.”
Maar Greenpeace vindt dat dus geen oplossing.
“Klopt, maar ja, dat zijn de jongens van Greenpeace natuurlijk. Het is een antwoord dat ik regelmatig krijg.
De media wil wél graag praten wat ík doe als er een ramp optreedt, dus over survival. Maar ik wil nog maar
alleen praten over die ene procent van wat ik verwacht dat er gaat gebeuren in 2012: een zonnestorm die de
transformatoren doet doorbranden en daarmee het wereldwijde elektriciteitsnetwerk plat legt. Het gevolg zal
een onmiddellijk kernsmelting van alle kernreactoren zijn en het in brand vliegen van de bestaande
opgeslagen kernbrandstof. Ja, dat is nog veel erger dan alle kerncentrales tezamen. Er zijn bijna 500
kerncentrales in de wereld, maar er is ongeveer 5 tot 10 maal meer equivalent onder gebruikte
kernbrandstof die gekoeld wordt en dat dus het equivalent van 2.500 tot 5.000 kernsmeltingen gaat
opleveren bij een solar super storm. Ik denk niet dat je dan de eerste 10.000 jaar in Noord-Amerika of
Europa kunt terugkomen.”
Of waar dan ook?.
“Neen. In de zuidelijk hemisfeer zal ook sprake zijn van een nucleaire besmetting, maar die staat niet in
verhouding tot de noordelijke hemisfeer. Daar zal zij véél minder zijn. (Van de 500 kerncentrales staan er
400 in Europa en Noord-Amerika, 6 in Zuid-Amerika, 94 in Azië en 2 in Afrika, fv.) Ik denk dat je een ramp
kunt overleven voorbij de equator, dus bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Zuid-Amerika raad ik af gezien het feit dat
alle vulkanen daar zullen gaan uitbarsten. (Zie ook het kader met (super)vulkanen, fv.) Maar goed, dat is
weer een ander aspect en daarmee wijk ik af van mijn programma.”
De vragen die mensen hebben zijn natuurlijk wel te begrijpen, zeker als je zegt dat dit slechts één
procent is van wat er kan gebeuren..
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“Van wat er gáát gebeuren.”
Het is pas zeker als het gebeurt, op het moment dat het gebeurt. Maar ik begrijp de nieuwsgierigheid
van de mensen naar die andere 99 procent. Want als die ene procent al zo verwoestend is, is het
totaal dan factor 100 zo verwoestend?.
“Ja, de rest is 100 maal verwoestender hoewel niemand, ook niet de grootste experts, exact de gevolgen
kunnen inschatten van de smelting van alle kernreactoren. Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat
een ramp Europa en Noord-Amerika onleefbaar gaat maken.”
Je onderschrijft dan denk ik ook de boodschap van de NASA-wetenschappers dat 90 procent van de
wereldbevolking binnen korte tijd zal sterven na een solar super storm..
“Al sinds 1996 vertel ik die boodschap, maar niemand geloofde mij. Inmiddels komt deze berichtgeving ook
op gang middels officiële rapporten van de NASA. De conclusies zijn logisch: als er geen elektriciteit is, is er
geen koeling. Bijna alle voedselvoorraden zullen binnen de kortste keren bederven. Er zal geen benzine
meer zijn, GPS-systemen en telefoonverkeer vallen uit, de tv gaat op zwart en ook de radio valt uit.
Ziekenhuizen zullen niet meer kunnen opereren, maar dat is minder dodelijk dan de rest. De meeste impact
heeft het wegvallen van de waterdruk die in de steden zorgt voor toiletdoorspoeling en drinkwater. Binnen
enkele weken zullen er in alle grote steden middeleeuwse ziektes de kop opsteken zoals pest, cholera, tyfus,
lepra enzovoort. Díe gaan voor de grootste sterfte zorgen, vooral de epidemieën.”
Ik heb gezien op internet dat er vele knappe koppen bij elkaar zijn geweest, mede geïnspireerd door
het onderzoek van de NASA. Maar wat mij niet duidelijk is, is wat dat heeft opgeleverd..
“Niet veel. Men heeft geconstateerd dat er verschillende mogelijkheden zijn als er bijvoorbeeld sprake is van
een superhevige X-flare. In dat geval wordt het wereldwijde elektriciteitsnetwerk al na acht minuten
vernietigd. Daar kan men niets tegen doen. Als er een zonnestorm is, die ons binnen een paar uur bereikt,
kan men ook niets doen. Er is wel een kans als er sprake is van een zonnestorm die langer dan een dag
onderweg is. Dan kunnen wereldwijd alle transformatoren en elektriciteitsproducties stil worden gelegd.
Eventueel, maar dat is niet zeker, kan daarmee de kortsluiting van de transformatoren tegen worden
gegaan. Wat wel zeker is, is dát er een zonnestorm komt, zoals in 1859 of 1921.”
Wij kunnen ons dus niet voorbereiden op zo’n gebeurtenis?.
“Jawel, je kunt er voor zorgen dat je in Afrika zit. Als je nu naar Afrika trekt, en je stockeert er heel veel
voedsel en alles om een nieuwe beschaving op te starten zonder elektriciteit. Maar je kunt alleen deze
catastrofe trachten te overleven. Ik zeg: trachten. En let wel, ik spreek dus alleen over een zonnestorm die
het elektriciteitsnetwerk vernietigt en de kerncentrales doet smelten. De zogenoemde primitieve mensen op
aarde, degenen die niet over elektriciteit beschikken, zoals velen in Afrika, die gaan het gemakkelijk
overleven. Maar wij, de zogezegd hoog ontwikkelden in het Westen, gaan er serieuze problemen mee
ondervinden. Om een catastrofe van dit formaat enigszins aan te kunnen, moet je over een survivalsite
beschikken die minstens een miljard euro kost. Maar daar beschik ik niet over en dus is het roeien met de
riemen die ik heb. Zelfs met een paar miljoen euro doe je nog niets. Met dat geld kun je hoogstens wat grond
kopen en wat primitief survivalmateriaal, maar dan heb je het wel gehad. Ik krijg bijna wekelijks vragen
vanDiscovery Channel, National Geographic en ik weet niet allemaal wat, die willen weten wat ik aan het
doen ben. Ik antwoord steevast: ‘Daar gaat het niet over.’ Heel Europa en heel Amerika gaan eraan.”
Denk je wel dat er mensen zijn die wel over een miljard beschikken en zich voorbereiden?.
“Volgens mij wel, maar ze zijn niet goed ingelicht. Ze beseffen de calamiteit niet. In Amerika zijn er vrij veel
bunkers tegen zo’n super zonnestorm gebouwd met een voorraad eten voor vijf jaar. Bunkerbouwer Radius
Engineering was onlangs nog te zien in een reportage van CNN. Duizenden en nog eens duizenden mensen
hebben een bunker aangeschaft om een superstorm trachten te overleven. Maar die bunkers zijn niet
bestand tegen wat er gaat gebeuren in 2012. Onder geen enkele voorwaarde, omdat er ook sprake zal zijn
van superaardbevingen en een vloedgolf die alles weg veegt.”
Ook ik word er niet depressief van, maar ook niet vrolijk….
“Ja, ik weet het. Het probleem is vreselijk complex. En het meest complex is natuurlijk dat nu alles werkt op
elektriciteit. Zestig jaar geleden bijvoorbeeld had men nog stoomtreinen, maar die zijn verdwenen. Alles,
echt alles werkt op elektriciteit. En als dat wegvalt, valt alles weg bij ons.”
En als je de ramp al overleeft, en als je al….
“Ja kijk, je overleeft het niet in België en Nederland hè? Want de kernsmelting begint direct. Je kunt niet
weg. Als je naar Afrika wilt vluchten, hoe ga je er geraken zonder benzine? Je kunt gaan fietsen, maar dan
ben je dagen onderweg en dan krijg je al de volle laag van de smeltende kerncentrales. Je zit vast en je kunt
het vergeten.”
Wat mij opvalt, en dat is niet alleen ten aanzien van dit onderwerp, dat als er slecht nieuws is, dat
heel vaak wordt gedownplayed..
“Ja, ik weet het. Ik heb dit nieuws, ik ga niet overdrijven, in meer dan honderd interviews verteld. En geen
van hen is gepubliceerd geweest tot nu toe. Mijn onderzoek is nooit serieus genomen, maar dat van de
NASA valt niet te ontkennen en dus doet men er het zwijgen toe. Dat is de reden dat ik het laatste jaar alleen
nog maar over de gevolgen van een super zonnestorm wil spreken. De tv-stations die interesse toonden en
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een studie maakten van de onderzoeksresultaten van de NASA over de smelting van de kerncentrales
zeggen steevast: ‘Ja, we hebben het nagekeken en het is inderdaad waar wat u zegt. Maar dat kunnen we
onder geen enkele voorwaarde brengen, want dat zou te veel paniek veroorzaken’.”
Mensen vergeten snel, maar na Fukushima weet iedereen weer wat de gevolgen zijn van een kernsmelting
van nucleaire kernreactoren. Geryl’s boek, De Orion Profetie, maakte als een van de eersten melding van de
smelting van alle kerncentrales. Ook een elektromagnetische puls kan voor een algehele stroomstoring
zorgen die transformatoren laat doorbranden of voor kortsluiting zorgt. Sinds 1996 brengt Geryl de
boodschap van een wereldwijde ramp.
De vraag is: Zijn echt alle ontsnappingsroutes afgesloten?
Geryl: “De opties zijn nu bijna nul omdat de tijd die nodig is om nog iets te verwezenlijken veel te kort is. Het
enige wat je kunt doen is zoveel mogelijk mensen in het Atlasgebergte van Marokko plaatsen met
overlevingsmateriaal. Ik denk dat er ook kansen zijn voor mensen in het hooggebergte van Ethiopië of
Lesotho. Dat is het enige wat je nog kunt doen. Je kunt dus een beperkte hoeveelheid mensen redden.
Enkele duizenden. De rest kan het vergeten.”
Waar ben jij op 21 december 2012?
“Dat hangt er nog vanaf. Op een van de twee survivalsites in Afrika.”
Hoe gaat je directe omgeving ermee om?
“Als ik het ganse verhaal vertel wil bijna niemand het overleven. Ik krijg ook heel veel aanvragen van
mensen, maar bijna niemand beseft de ernst van de toestand. Ofwel ze hebben mijn boek niet goed gelezen
ofwel ze begrijpen de boodschap niet goed en denken ze dat het niet zo erg zal zijn. Maar Fukushima moet
nog beginnen. Het ergste moet daar nog komen. De kern zit nu onder de grond, maar als die vrij begint te
komen dan begint het pas goed.”
Ben je ten aanzien van een mogelijke overleving van deze ramp bezig met het verwerven van
bepaalde skills of je anderszins aan het voorbereiden?
“Ik heb een paar duizend boeken in bestelling waar dus het meeste in staat, bijvoorbeeld over natuurkunde,
wiskunde en elektriciteit zodat het door de nabestaanden heropgestart kan worden.”
Klopt het dat de elektromagnetische puls er voor zorgt dat alle elektronische bestanden verloren
gaan?
“Ja, alle elektronica, dus ook de computers die werken daarna niet meer. Alleen wat in boeken staat kan nog
gebruikt worden.” Het goede oude papier. “Het goede oude papier, maar dat blijft ook maar beperkte tijd
goed. Dat is dus ook een probleem. En als het verbrandt of er is een andersoortige ramp dan ben je het ook
kwijt. Dus ja, we gaan ons best doen, maar veel hoop is er niet.”
Stel je hebt je elektronische data ver onder de grond opgeslagen. Vervolgens komt er een
poolverschuiving en een geomagnetische storm, is er dan nog een mogelijkheid dat je iets kunt met
de gegevens, met de computers?
“Die kans is bijna onbestaanbaar, omdat de elektromagnetische puls zo sterk gaat zijn dat er niets tegen
bestand is. Maar stel dat de computers het zouden overleven, dan hebben ze nog steeds een beperkte
levensduur. Na vijf jaar, ik zeg maar iets, zijn ze stuk. Boeken gaan veel langer mee.”
Je bent iemand die de klok luidt, de noodklok, en zo iemand noem je een klokkenluider. Meestal komt
er iets goeds uit het luiden van de noodklok, ook al is zo iemand doorgaans niet geliefd. Maar bij jou
ligt dat anders.
“Ja, en in feite ligt dat aan de media. Die weten ten eerste niet wat er gaat gebeuren, of ze beseffen het niet,
en als het wel beseffen dan willen ze niet publiceren. Dat geldt met name voor de media in Europa. In
Amerika wordt hierover meer gepubliceerd, dus daar is men meer op de hoogte. In Europa weet bijna
niemand het.”
Waarom kan het in Amerika wel?
“Discovery channel en National Geographic hebben over dit onderwerp al vier documentaires gemaakt en
daardoor beseffen veel Amerikanen dat er een groot gevaar dreigt. Mensen die bijvoorbeeld de
documentaire van National Geographic over de Super Zonnestorm van 1859 zien, zeggen: ‘Je zou nog wel
eens inderdaad gelijk kunnen hebben’. Maar alles is vluchtig hè. Dat zou dan herhaald moeten worden. De
pers in Europa heeft misschien wel eens iets gemeld, een paar regels, maar er is nog nooit een uitgebreid
artikel over verschenen. Dat zou dus moeten gebeuren, maar als dat nu nog gebeurt, dan is het te laat
natuurlijk. We zitten ongeveer een jaar van de cruciale datum. Er kan niet veel meer gebeuren.”
Geryl vertelt vervolgens over de zonnevlekken die momenteel voor zonnestormen zorgen, de zogeheten Mflares. “De aarde wordt voortdurend gebombardeerd door zonnedeeltjes. Deze laden het inwendige van de
aarde op en veroorzaken aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Verschillende onderzoekingen hebben dat
aangetoond. Men vond daarbij dat de zonnedeeltjes de kwarts in het inwendige van de aarde opladen. Hoe
dat werkt? Als de kwarts opgeladen wordt, perst het water eruit en zorgt zodoende voor plotselinge
aardverschuivingen of –schokken. Zo is Fukushima ook veroorzaakt. Ik denk dat dit voor 2012 nogmaals kan
gebeuren. Er zijn tegenwoordig ook veel meer aardbevingen dan vroeger. Het aantal aardbevingen ligt dit
jaar veel hoger dan normaal.”
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Wordt dat volgend jaar nog meer?
“Dat hangt er vanaf hoe de zonneactiviteit gaat verlopen. Aan het begin van 2011 draaide het noordelijk
polariteitsveld van de zon gedeeltelijk om. Vervolgens waren er in februari en maart grote zonnevlekken die
Fukushima hebben veroorzaakt. En ik verwacht met de omkering van het zuidelijk polariteitsveld de
definitieve genadeslag voor ons.”
Dat is iets wat je nauwgezet in de gaten houdt?
“Dat is iets wat iedereen kan volgen op de site van solarinfo.com.” Is dat een soort weersverwachting, maar
dan voor de zon? Nee, dat is geen weersverwachting. Je kunt daar de omslag van het noordelijk naar het
zuidelijke polariteitsveld volgen. De omslag van het zuidelijk polariteitsveld wordt vooralsnog verwacht, aldus
solarinfo, tussen maart en december 2012.”
De grootste bedreiging voor onze beschaving is dus een super zonnestorm. En dan spreekt Geryl
nog niet over de superramp die daarmee gelijke tred houdt.
Geryl: “Ik blijf erbij: dit is maar één procent van wat ik verwacht.” En wat bedoel je met de superramp van
2012? “Ja, de omkering van de draairichting van de aarde met als gevolg een vloedgolf van twee kilometer
hoogte. Wereldwijd. Dat is dé superramp. Dat is honderd keer erger voor de uitsterving van de mensheid.
Maar ik vind persoonlijk dat wij ons moeten focussen op de kernsmelting. Als wij de gebruikte kernbrandstof
niet voor eind 2012 in de oceaan dumpen, vrees ik dat de radioactiviteit na de superramp wereldwijd zo
hoog zal zijn dat níemand het gaat overleven. Waar je ook zit. De radioactiviteit na een wereldwijde ramp is
de grote onbekende en om die te weten te komen moet je het equivalent van minstens 2.500 kernsmeltingen
kunnen uitrekenen. Ik heb dat aan heel veel specialisten gevraagd. Allemaal werden ze eerst heel bleek en
vervolgens zeiden ze: ‘Daar valt geen cijfer op te plakken’.”
Supervulkanen
Zoals in het artikel beschreven is de Fukushima-ramp ontstaan door een aardbeving van 9.0 op de schaal
van Richter. De daarop volgende vloedgolf schakelde de elektriciteit van de kernreactoren en daarmee de
koeling uit. Welke rol de zon daarin speelt kun je elders in het artikel lezen.
De zon speelt ook een rol bij het activeren van zogenoemde supervulkanen. Vreemd genoeg bestaat er
(nog) geen definitie van een supervulkaan, maar ze zijn groot. In die van Yellowstone, een van de
bekendste, past Tokyo, ‘s werelds grootste stad. Nederland en België worden bedreigd door vier
supervulkanen: Glen Coe, Schotland; Laacher See, Duitsland; Scafells, Engeland en Campi Flegrei, Italië.
Ook voor supervulkanen geldt dat eigenlijk niemand weet wat de gevolgen van een uitbarsting zijn. In elk
geval zullen de gevolgen van een uitbarsting over de hele wereld merkbaar zijn. Sommige wetenschappers
zijn van mening dat een uitbarsting van een supervulkaan een nieuwe IJstijd zou kunnen inleiden. Niet voor
niets staan supervulkanen in de top drie van meest catastrofale wereldrampen.
De 16 meest gevaarlijke (super)vulkanen ter wereld
Avatsja Korjakski; Kamtsjatka, Rusland
•Colima; Jalisco en Colima, Mexico
•Etna; Sicilië, Italië
•Galeras; Nariño, Colombia
•Mauna Loa; Hawaï, Amerika
•Merapi; Midden-Java, Indonesië
•Nyiragongo; Congo-Kinshasa
•Mount Rainier; Washington, VS
•Sakurajima; Kagoshima, Japan
•Santa Maria; Guatemala
•Santorini; Cycladen, Griekenland
•Mount Taal; Luzon, Filippijnen
•El Teide; Tenerife, Canarische eilanden, Spanje
•Ulawun; Nieuw-Brittannië, Papoea-Nieuw-Guinea
•Unzen; Nagasaki, Japan
•Vesuvius; Napels, Italië
De geomagnetsiche zonnestorm van 1859
Een zonnevlam is een ontlading van energie aan het oppervlak van de zon die elektronen, ionen en atomen
de ruimte in werpt. Deze zogenaamde wolken bereiken de aarde over het algemeen na een of twee dagen.
De zonnevlammen worden ingedeeld in drie klassen: X-, M- en C-klasse. Vlammen van de X-klasse kunnen
op aarde voor het uitvallen van radioverbindingen en elektriciteitscentrales zoals in 1989 in Canada het
geval was. M-klasse zonnevlammen laten rond de polen radioverbindingen uitvallen en Vlammen van de Cklasse hebben nauwelijks invloed.
De eerste en meest krachtige zonnevlam werd op 1 september 1859 gespot door de Britse astronoom
Richard Carrington. Deze gebeurtenis staat sindsdien bekend als de geomagnetsiche zonnestorm van 1859
ofwel het Carrington Event. De vlam was zichtbaar met het naakte oog (wit licht), zorgde voor
verbazingwekkende poollicht tot en met de tropen en legde het telegraafsysteem in Europa en Noord-
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Amerika plat. Het telegraafsysteem was in 1859 het enige technologische hoogstandje. Een
geomagnetische zonnestorm die ons vandaag zou treffen, schakelt het elektriciteitsnetwerk uit en daarmee
alle dienstverlening en infrastructuur waarvan de huidige samenleving afhankelijk is.
Hoe werkt dat?
Het elektriciteitsnetwerk pakt bij een geomagnetische zonnestorm als een gigantische antenne de
elektrische stroom direct op. Het gevolg zal zijn dat transformatoren doorsmelten en uitvallen en er geen
distributie van elektriciteit meer mogelijk is.
Het feit dat elektriciteitsmaatschappijen hun netwerken hebben gekoppeld maakt de problemen alleen maar
groter. Evenals het gebruik van extra hoog voltage transformatoren. Als deze beschadigd raken, duurt het
jaren voordat ze vervangen kunnen worden. Er zijn eenvoudigweg geen back-ups.
Literatuur
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Monsanto’s Roundup in alle geteste urinemonsters aanwezig
Bron / origineel: naturalsociety.com
Een recent onderzoek, uitgevoerd door een Duitse universiteit, heeft zeer hoge
concentraties glyfosaat, een kankerverwekkende chemische stof in herbiciden zoals
Monsanto's Roundup, in alle geteste urinemonsters gevonden. De hoeveelheid
glyfosaat in de urine was onthutsend, waarbij ieder monster concentraties bevat van 5
tot 20 maal het maximum dat is vastgesteld voor drinkwater. Dit is slechts nog een
stukje bewijs dat herbiciden, op zijn minst, ongecontroleerd wordt gespoten.
Glyfosaat in Monsanto's Roundup beïnvloedt de wereldgezondheid
Dit nieuws komt slechts een maand nadat bleek dat glyfosaat, dat in Monsanto's Roundup aanwezig is, het
grondwater aan het vervuilen is in de gebieden waar het wordt gebruikt. Wat betekent dat? Het betekent dat
giftig glyfosaat nu het drinkwater van de hele wereld aan het vervuilen is door de wijdverbreide besmetting
van grondwaterlagen, putten en bronnen. De recente rapporten van de aanwezigheid van glyfosaat in alle
urinemonsters vergroten slechts deze bevindingen uit het verleden.
Monsanto blijft doorgaan met te beweren dat hun Roundup producten volledig veilig zijn voor zowel dieren
als mensen. Echter, veel milieuactivisten, wetenschappers, activisten en zelfs artsen zeggen het tegendeel.
Glyfosaat beïnvloedt radicaal het metabolisme van planten op een negatieve manier. Het is een systemisch
vergif dat de vorming van essentiële aminozuren voorkomt waardoor de planten verzwakken en er
uiteindelijk door sterven. Een formule die gemaakt lijkt te zijn om niet alleen het landbouwsysteem te
ruineren maar ook afbreuk doet aan de gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd. Met het uitvinden van
Monsanto's Roundup Ready gewassen namen resistente superonkruiden de landbouwgronden over en de
volksgezondheid wordt aangevallen. Zoals gebleken is laat glyfosaat ook zijn residuen achter in Roundup
Ready gewassen, waardoor nog meer zorgen worden veroorzaakt voor de volksgezondheid. Glyfosaat
draagt nu zelfs bij aan escalerende aantallen van psychische aandoeningen en obesitas door de verarming
van gunstige darmflora die deze functies direct regelt. Maar het stopt daar beslist niet.
Onderzoekers hebben Roundup op volwassen mannelijke ratten getest bij een concentratie tussen 1 en
10.000 deeltjes per miljoen (ppm), en ontdekten dat binnen 1 tot 48 uur na blootstelling, testiculaire cellen
van de volwassen ratten of werden beschadigd of gedood. Zelfs bij een concentratie van 1 ppm was
Roundup in staat de proefpersonen te beïnvloeden door het verlagen van hun testosteron concetraties met
wel 35 procent. Door, Mike Barrett.
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De ENIGE President die ooit de Waarheid vertelde
Onderstaande is de complete vertaalde tekst van de video. (Vrij vertaald René Voogt)
Dames en heren,
Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving. En we verzetten ons als
volk, inherent en historisch gezien, tegen geheime genootschappen, geheime eden en geheime procedures.
We hebben al lang geleden besloten, dat de gevaren van verregaande en ongegronde verzwijging van
relevante feiten, groter zijn, dan de gevaren om het verzwijgen te rechtvaardigen. Zelfs vandaag heeft het
weinig zin om zich te verzetten tegen de dreiging van een gesloten samenleving door willekeurige
beperkingen over te nemen. Zelfs vandaag, heeft het weinig zin om het voortbestaan van onze natie veilig te
stellen als onze tradities niet óók overleven. En er is een groot gevaar dat een aangekondigde noodzaak
voor meer veiligheid zal worden aangegrepen door hen die de betekenis ervan willen uitbreiden door de
uiterste grenzen van officiële censuur en geheimhouding op te zoeken. Dat ben ik niet van plan toe te staan,
voor zover dit binnen mijn macht ligt. En niemand van mijn regering, of die nu een hoge of een lage positie
bezet, civiel of militair, moet mijn woorden , hier deze avond, interpreteren als een excuus om het nieuws te
censureren, om afwijkende meningen te onderdrukken, of onze fouten te verbergen ofwel voor de pers of het
publieke domein om de feiten te onthouden waarop ze recht hebben.
Want we verzetten ons wereldwijd tegen een monolithische en meedogenloze samenzwering die
voornamelijk gebaseerd is op geheime middelen, voor het uitbreiden van haar invloedssfeer, gebaseerd op
infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije
keus, door guerrillastrijders ’s bij nacht in plaats van door legers overdag.
Het is een systeem waarin enorme menselijke en materiële middelen werden aangeroepen voor de realisatie
van een strak samengevlochten, zeer efficiënte machine, die militaire, diplomatieke, de geheime diensten,
economie, en wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen gebeuren in het
geheim, en worden niet gepubliceerd. De blunders blijven verborgen en komen niet op de voorpagina,
tegensprekers worden tot zwijgen gebracht, en niet geprezen.
Tegensprekers worden tot zwijgen gebracht – en niet geprezen. VIJF MAAL!!!
Er worden geen vragen gesteld over uitgaven, geruchten worden niet verspreid, en geheimen worden niet
onthuld.
Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zo’n
onderzoek komt inzicht. En vanuit dat inzicht komt ondersteuning òf verzet, en beide zijn nodig. Ik vraag
jullie, de pers, niet om de regering te ondersteunen, maar ik vraag om jullie hulp bij de enorme taak bij het
informeren en waarschuwen van het Amerikaanse volk. Want ik heb het volste vertrouwen… (applaus)… in
de reactie en toewijding van onze burgers wanneer ze volledig op de hoogte zijn. Ik zou het getwist onder
jullie lezers niet kunnen onderdrukken, ik juich het zelfs toe.
Deze regering heeft voornemens openhartig te zijn over haar fouten. Want, zoals een wijs man ooit zei: een
vergissing wordt pas een fout, als je weigert hem te corrigeren. Wij hebben de intentie de volledige
verantwoordelijkheid te nemen voor onze fouten. En wij verwachten dat jullie ons wijzen op onze fouten.
Zonder een discussie, en zonder kritiek, kan geen enkele regering van een land slagen, en kan geen enkele
republiek overleven. Dat is waarom de wetgever Solon uit Athene (600 voor Christus) besloten heeft dat het
voor iedere burger een misdaad is, om strijdpunten opzij te zetten. En dat is waarom onze pers beschermd
werd door het eerste amendement… Het enige bedrijf in Amerika specifiek beschermd door de grondwet…
niet hoofdzakelijk om te amuseren en te entertainen, niet om het triviale en het sentimentele te benadrukken,
niet om simpelweg het publiek te geven wat het wil, maar om ze te informeren en te prikkelen om na te
denken, om onze gevaren en kansen in te kunnen schatten; om onze crisissituaties en onze keuzes aan te
kunnen geven. Om te leiden, te vormen, te onderwijzen… en soms zelfs om de publieke opinie uit te dagen.
Dit betekent een groter bereik en onderzoek van het internationale nieuws, want het is niet langer ver weg
en buitenlands, maar dichtbij en lokaal. Het betekent meer aandacht en een beter begrip van het nieuws…
als ook een verbeterde overbrenging van het nieuws. En het betekent, ten slotte, dat de regering op alle
niveaus aan zijn verplichtingen moet voldoen om jullie te voorzien van zo volledig mogelijke informatie,
buiten de engste grenzen van nationale veiligheid. En zo is het ook voor de pers, de recorder van de daden
van de mens… de bewaarder van zijn geweten, de koerier van zijn nieuws… dat we zoeken naar kracht en
ondersteuning, ervan overtuigd dat met jullie hulp, de mens zal worden wat hij was voorbestemd te zijn:
vrij en onafhankelijk!
JOHN F. KENNEDY RUST IN VREDE!
-Verslaggever stelt vragen over geheime genootschappen aan BushU zit zowel bij de Skull and Bones – het geheime genootschap
Het is zo geheim dat we er niet over kunnen spreken
Wat betekent dat voor Amerika?
De conspiracy theoristen zullen uit hun dak gaan
Ohh dat zullen ze zeker
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nummer 322
ha ha ha ha
Ik ehh ehh ehh
-Verslaggever stelt vragen aan John Kerry over de “Skull & Bones”Jullie zijn beide leden van Skull and Bones
het geheime genootschap in Yale
wat betekent dat?
ehhh niet veel – want het is geheim hahaha
Is er een geheime handdruk, is er een geheime code?
Ik wou dat er geheimen waren die ik wat kon verduidelijken
322 het geheime nummer?
Er zijn allerlei geheimen
maar 1 ding is geen geheim
ik ben het oneens met de richting waar deze President
het land naar toe leidt
wij kunnen dat beter,
en ik heb de intenties om dat te doen
dat zullen we dan zien in de campagne
dank u mijnheer Kerry dat u hier aanwezig was
We zijn zo bij u terug
-Dick Cheney lidmaatschap “The Counsil on Foreign Relations”Het is goed om weer terug te zijn bij “de council on foreign relations”
zoals Pete al aanhaalde ben ik al velen jaren een lid
en ben zelfs een tijd lang directeur geweest
dat heb ik echter nooit eerder verteld
vanwege mijn campagne voor de herverkiezingen thuis in Wyoming
-Verslaggever voelt ‘Hillary Clinton’ aan de tand over “De Bilderberg Meeting”Hoe gaat het met u?
goed, en met jou?
Mag ik wat vragen stellen terwijl u dat ondertekend?
ja hoor
In juni 2006 nam u deel aan een bijeenkomst
in Ottawa Canada met de Bilderberg groep
wat is dat allemaal met die Bilderberg Group
en waar praten jullie zoal over?
hahaha ik heb geen idee waar je het over hebt
dat weet je wel, je werd vermeld, en mensen hebben je daar gezien
ik zou graag weten waar jullie over praten
en waarom jullie je ontmoeten
waarom zulke uiterst geheime ontmoetingen
Ik heb geen idee waar je het over hebt
Je man is ook bij deze Bilderberg meetings geweest
ik vraag het me gewoon af, ik verwijt je niks
nee ik ik ik
Ik zou alleen graag weten wat er gebeurd op die meetings
aangezien ik niet daar was, heb ik geen idee.
OK dank u senator
Alstublieft
-Alex Jones interviewt David Gergenehh ehh ehh
ik ben ehh
een gelukkig lid van de Bohemian Grove
Het zijn aardige mensen die daar komen
en het is echt ongepast dat ik ehh
nog meer ehh over die groep vertel
dank u
Bent u bij de ceremonie geweest, toen de inwijding plaatsvond?
Ehhh eerlijk gezegd, ehhh
ik geloof niet dat dat iets is, wat ik met u moet bespreken
Bent u bij de ceremonie geweest, toen de inwijding plaatsvond?
Ehhh eerlijk gezegd, ehhh
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ik geloof niet dat dat iets is, wat ik met u moet bespreken
echt?
Inderdaad
Wel, ik ben Alex Jones
en ik ben daar in 2000 naar binnen geglipt
ik ben degene die het naar buiten bracht
en de video wijdverspreide, op de nationale tv
nou – dan minacht ik jou daarvoor
Is dat zo?
Jazeker
maar er gaan zeer bekende ambtenaren naartoe
vertel ons waar we recht op hebben?
jij nam op, en ik weet helemaal niets van jou, en ook niet over je film
Maar als jij daar binnen ging zonder goedkeuring,
dan schond je de regels voor een trieste film.
en daar minacht ik u voor
echt?
u had een afspraak toen u daar naar binnen ging om niet te filmen,
en dat deed u toch
had u een afspraak toen u daar naar binnen ging?
Nee
u schond het?
Ja
en je had ook geen entree bewijs zeker?
Nee
ik liep gewoon naar binnen
sorry meneer
ik ben er vaker geweest
en ik weet hoe de omstandigheden zijn
sorry maar u overtrad de regels
het was niet netjes om zoiets te doen
maar hoe zit het met het ritueel?, was het ritueel ceremonieel?
Meneer alles dat ik ik
ik ik ik ben u geen antwoord schuldig
u u u gebruikt journalistiek als een hinderlaag
en daarvoor minacht ik je ook
dus ik dank u, en tot ziens
deed u mee aan het ritueel?
ook dat gaat je geen zak aan
ohhh
-Een bezopen Obama over “The Counsil on Foreign Relations”Ehm over ehm
“the counsil on foreign relations”
ehm ik weet niet of ik
er een officieel lid van ben
ik sprak er wel eens (LET OP DE BEWEGING VAN DE DAME RECHTS VAN HEM!)
ehhh ehhh
-Bekende “Bohemian Grove” LedenDavid Rockefeller, Colin Powell, Henry Kissinger, Georg H. W. Bush, David Gergen, Donald Rumsfeld
Kenneth Starr, Walter Cronkite
-Bekende “Skull and Bones” LedenJohn Kerry, Georg W. Bush, Georg H.W. Bush, Frederick W. Smith (oprichter Fedex), Austan Goolsbee
(chef economist Obama), William F. Buckley Jnr oprichter Nationaal onderzoek)
Dana Milbank (politiek redacteur Washington post)
-Bekende “Bilderberg” LedenBill Clinton, Henry Kissinger, Lee Hamilton, Tony Blair, Kenneth Clarke, Margeret Tatcher, Peter Mandelson
Prince Phillip, KONINGIN BEATRIX!!
-Bekende “CFR” LedenZbigniew Brzezinski, Georg H.W. Bush, Dick Cheny, David Rockefeller, Colin Powel, Google, Exxon Mobil
GlaxoSmithKline, Halliburton, Time Warner
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=21324 - [youtube 7iBqls4zEMk]

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 53

CMN Interview met William Henry, maart 2009 : over sterrenpoorten en Saddam Hussein’s geheime
agenda
Engels: Stargate of signet
Soemerisch (taal van de Anunnaki): Dirana (Bron: Alan Parks)
Oud-Egyptisch: Seba(=deur, poort, ster, sterrenpoort)
Volgens de Freedom Teachings is het nuttig onderscheid te maken tussen sterrenpoorten en tijdpoorten.
Een sterrenpoort, een combinatie van een wit en een zwart gat, heeft een verticale as, en verleent doorgang
van het ene verdichtings- of waarnemingsniveau naar het andere.
Tijdpoorten (time portals) hebben een horizontale of diagonale as. Ze staan reizen toe tussen de ene tijdruimte locatie en de andere binnen hetzelfde verdichtingsniveau.
Als je bijvoorbeeld van deze derde dimensie naar de vijfde wil reizen dan moet je door een sterrenpoort.
Als je van de Himalaya naar de Verenigde Staten wil ga je door een tijdpoort.
William Henry, zoals hieronder blijkt, spreekt in beide gevallen van een sterrenpoort.
Wat is een sterrenpoort?
Er is een sterrenpoort in Irak.
William Henry, deskundige op het gebied van mythen en legenden,
zegt dat je sterrenpoorten op drie verschillende niveaus kunt beschouwen:
1) Een letterlijke verbinding tussen twee sterren; dus van de ene zon naar de andere.
2) Op aards niveau gaat het om portalen: plekken op aarde met energiedraaikolken,
waar deze bijzondere energie zich concentreert. Bijvoorbeeld in Sedona of in Gizeh, Egypte.
De energie is voelbaar, tastbaar voor de mensen die er komen.
3) Poort van een punt op aarde naar andere plekken op aarde; of zelfs naar andere sterrenstelsels.
Henry beweert dat dit eigenlijk wormgaten zijn.
Het woord Babel betekent toren, ladder, trap naar de hemel.
Als men het over de Toren van Babel heeft, wordt het vaak vertaald als ‘(spraak)verwarring’, maar dat is
volgens Henry onzin. Hij onderzoekt de mogelijkheid dat de Ouden in staat waren deze wormgaten te
betreden en er doorheen te reizen.
Ze deden dit niet met hun fysieke lichaam: dat bleef achter.
Dat is ook Henry’s commentaar op films als Contact:
een hele mooie film, maar Judy Foster gaat daar met haar lichaam door dat wormgat heen en dat slaat
nergens op. Hollywood is sterk gefixeerd op het fysieke lijf.
Steven Spielberg komt met een film over wormgaten: Time for 2012: Interstellar.
Sterrenpoorten en mechanisch of verlicht bewustzijn?
Er zijn veel verslagen van activiteiten van militairen in de Verenigde Staten
en andere plekken op aarde, waar sterrenpoorten zijn.
Deze groepen zouden het gebruik van een sterrenpoort beschouwen als een technische, mechanische
aangelegenheid. Een militaire groep in Sedona is bezig gebruik te maken van de energie van de vortex daar.
William Henry beweert dat alleen “beings of pure love” – wezens van pure liefde – door die
sterrenpoorten heen kunnen. Henry heeft zijn onderzoek en conclusies ingelijfd in het “New Age
ascensie-denken”: alleen wie meer verlicht is, dus ‘verder geëvolueerd’ in bewustzijn, zou toegang
kunnen krijgen tot deze reismethode.
Vandaar dat Saddam en anderen kunnen ‘zingen, dansen en klappen’ tot ze een ons wegen:
Voor hen zal die poort niet open gaan.
Henry zegt dat de Katharen ook beschikten over informatie over reizen door sterrenpoorten.
Dat zijn de verhalen over Jezus en Maria Magdalena. Kunstwerken en afbeeldingen daaromtrent laten Jezus
zien in helder witte kleding. Die symboliseert het lichtlichaam.
Hij staat vaak in de buurt van een sterrenpoort, die wordt afgebeeld als een doorgang met een ster erin of
een aantal cirkels binnen cirkels.
Het proces zou uit twee twee stappen bestaan:
eerst wordt het lichtlichaam geopend of geactiveerd; en daarna weet dat lichtlichaam wat het moet doen, om
die sterrenpoort te openen.
William Henry heeft het hier over twee bewustzijnsniveaus,
die los van elkaar functioneren. Het bewustzijn in de derde dimensie moet voorbereidende stappen
nemen, waarna het astrale of droomtijd-zelf, na activatie, het initiatief kan overnemen.
Sterrenpoort in Irak
William Henry beschrijft hoe hij in 1991 tijdens de Golfoorlog begon met zijn onderzoek naar het verhaal
achter de bezigheden van Saddam Hoessein en de sterrenpoort in Irak.
Het werd toen publiek geheim dat hij met die poort bezig was, maar niemand wist er het fijne van.
Henry claimt dat hij degene is geweest die Saddam’s geheime agenda doorzag.
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Saddam maakte er geen geheim van dat hij gelooft een reïncarnatie te zijn van de bijbelse koning
Nebuchadnezzar. Al Saddam’s inspanningen waren gericht op dezelfde zaken als waar Nabuchadnezzar
mee bezig was tijdens zijn leven, rond 800 voor Christus.
Van groot belang is, dat Nabuchadnezzar op zijn beurt geloofde dat hij een reïncarnatie was van Nimrod, die
de toren van Babel heeft gebouwd. Soemerië, waar zich dit alles afspeelde, is het huidige Irak.
Henry: “In 1998 is Saddam opeens druk bezig met het bouwen van wat ik een Disneyland voor de Anunnaki
noem, in Bagdad.
Hij verzamelt al die oude teksten, papyrusrollen, zegels en kleitabletten en brengt ze bij elkaar.
Ik hield de internationale kunst-tijdschriften in de gaten.
En daar werd gezegd, dat de zogenaamde weapons inspectors -wapeninspecteurs – met hele andere zaken
bezig waren: ze verlieten Irak met hun zakken vol Irakese kunstvoorwerpen, cylinders etc, en gooiden ze op
de zwarte markt in de verkoop.”
Saddam nam contact op met het Berlijnse Museum. Hij verweet hen dat ze in de jaren 1860 waren
binnengevallen en de sterrenpoort uit Babylon hadden meegenomen.
Ze hebben de zegels voor de cylinders in Berlijn. Saddam zei dat hij alles terug wilde en van plan was om
het toerisme naar Irak te stimuleren. Hij wilde een cultureel centrum oprichten.
Zijn archeologen gingen ook naar het Britse Museum om spullen terug te vragen die ze daar in hun kelders
hebben liggen, die zelfs in geen enkele catalogus vermeld staan.
Saddam’s plan
Er zijn kleine cilinders van kristal gevonden, ter grootte van een lipstick.
Daar staan verbazingwekkende scènes op geëtst, van contact tussen de goden en de mensheid.
Henry vond de meest interessante de goden in hun gevleugelde voertuigen – hun ufo’s, Merkabavoertuigen; hun ruimte-tijd-lichtvoertuigen.
Henry: “We hebben geen benul van de werkelijke complexiteit
van hetgeen Saddam aan het opgraven was. Hij wilde dat de wereld naar Bagdad zou komen, naar zijn
Disneyland voor de Anunnaki, de oude Soemerische goden, en hij wilde deze oeroude erfenis onderzoeken.
Saddam deed wat Hitler indertijd deed.
Hitler had een studiegroep die runen bestudeerde.
Hij had de grootste verzameling boeken, over Atlantis, de Heilige Graal, mythen, en vooral over
sterrenpoorten. De CIA heeft dat nu allemaal in handen.
Ik begreep wat Saddam’s agenda was omdat ik mij in hem kon verplaatsen.
Hij dacht dat hij Nabuchadnezzar was en hij heeft meer dan 300 miljoen dollar uitgegeven – sommigen
zeggen zelfs 500 miljoen – om Babylon te herbouwen.”
Wat was dan de grote verdienste van Nabuchadnezzar? In het boek van Daniel
staat iets over dit gouden beeld van het Beest. We kennen zo’n bouwwerk in de vlakten van Dura – van ruim
vijftig meter hoog. Maar Saddam kreeg het niet aan de praat.
Hij heeft van alles geprobeerd: zingen, dansen, klappen, al dat soort dingen om het in werking te stellen. Het
lukte hem niet.
Nabuchadnezzar
Nabuchadnezzar wist dat wijze mannen in de Tempel van Salomon in Jerusalem
over de software beschikten om deze hardware te laten werken.
Dus marcheerde hij naar Jerusalem, beroofde en verwoestte de tempel en kwam terug met de Joden die in
Babylon gevangen zaten, waaronder Ezekiel en drie wijze mannen, genaamd Shadrach, Mishach en
Abednego.
Hij bracht ze bijeen en zei: “Goed, ik heb hier die vurige oven en ik heb dit apparaat ernaast, maar het werkt
niet, en ik weet dat jullie wel weten hoe het moet.
Als jullie de sterrenpoort in gaan en er ook weer uit terug weten te keren,
zal ik me tot jullie god bekeren.”
In Daniel kunnen we lezen dat deze drie wijze mannen hun jas, hun hoed en hun andere kleding aantrokkennet zoals de oude Soemerische goden worden afgebeeld, vlak voor ze een portaal in gaan.
Die hoed is de ‘Sigura-helm’. Sitchin vertaalt het als ‘hetgeen ver het universum in kan gaan.’ De
‘wonderkleren’ staan voor het lichtlichaam.
De drie mannen keren terug, ongedeerd, maar niet alleen.
Iemand ‘als de zoon van God’ of de ‘zon van God’ (er zijn verschillende versies)
is bij hen. Dat was niet Jezus. Zijn naam was Nabu.
Zo kwam Nabuchadnezzar aan zijn naam. ‘Nabu’ betekent de koninklijke, de nobele.
Hij was de zoon van Marduk, een van de Soemerische goden.
Nabu nam ook zijn vrouw mee. Ze bouwden ‘ziggurats’ voor hen, dat zijn bibliotheken.
En dat was nou wat Saddam probeerde te achterhalen: niet alleen het gebruik van de sterrenpoorten, maar
ook de bibliotheken. Dat zijn de echte ‘massa-vernietigingswapens’.
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Saddam Hoessein’s exploitatie van de olievelden is dus niet de voornaamste reden voor Amerika geweest
om hem uit te willen schakelen. Het gaat om die vernietigingswapens.
Ze bieden mogelijkheden en een macht die onze fantasie te boven gaat.
Henry: “Saddam verzamelde van alles keurig bij elkaar in Bagdad, en het enige dat we nog maar hoefden te
doen was daar binnenvallen om de boel in te pikken – en dat is precies wat we hebben gedaan.”
“Ze volgen het Bijbelste script – dat is hun ‘to do-list’, het lijstje met zaken
die ze netjes willen afwerken. Je kunt een hele beschaving vernietigen door hun geschiedenis te vernietigen
en er een nieuwe voor in de plaats te zetten.
Niemand weet nu nog wat er met al die kunstvoorwerpen is gebeurd.”
Volgens Henry is Washington D.C. ook een sterrenpoort …
Henry vindt dat de V.S. terecht een inval geeft gedaan in Bagdad om Saddam Hoessein’s snode
plannen te verhinderen.
Een heel ander verslag van deze inval wordt gedaan in de film Secret Space…
Brad Steiger: Buitenaardse herinneringen en dromen
Tags: geheime agenda, Saddam Hussein, sterrenpoort, Tijdpoorten, verdichtings- of waarnemingsplaats

VN zwijgt over laffe aanslag op joden maar nodigt Hamas uit voor toespraak
'Coalitie van moslimorganisaties heeft besloten overal ter wereld Joden en Israëliërs aan te vallen'
Verslagen gezichten bij Joodse Ozar Hatorah school in het Franse
Toulouse, waarbij 4 mensen werden vermoord, onder wie 3 jonge
kinderen.
De Israëlische premier Netanyahu heeft verontwaardigd gereageerd
op het feit dat de VN de laffe aanslag op een Joodse school in
Frankrijk, waarbij rabbi Jonathan Sandler, zijn twee jonge zoontjes
van 6 en 3 en een meisje van 8 werden vermoord, niet heeft
veroordeeld, maar tegelijkertijd wel een official van de Palestijnse
terreurorganisatie Hamas, dat gezworen heeft heel de joodse staat te
zullen vernietigen, een toespraak laat houden voor de VN
'mensenrechten'organisatie UNHCR.
Vanmorgen nam een onbekende man de joodse Ozar Hatorah school in Toulouse onder vuur. Rabbi
Sandler, zijn twee jonge zoontjes en een meisje van 8 kwamen daarbij om het leven; vijf anderen, waaronder
een jongen van 17, raakten (zwaar) gewond. De politie zoekt men man en macht naar de dader, die op een
scooter de vlucht nam. 'Ik heb geen enkele veroordeling gehoord van de VN. Maar één van zijn organisaties,
de mensenrechtenraad, heeft een vertegenwoordiger van Hamas, dat joodse mannen, vrouwen en kinderen
vermoord, uitgenodigd. Dit is wie er tegenwoordig worden uitgenodigd door de UNHCR. Tegen hen heb ik
één ding te zeggen: Wat hebben jullie nog te maken met de mensenrechten? Jullie zouden je moeten
schamen!' (1)
Netanyahu verwees met zijn uitval op de bijeenkomst van de UNHCR vandaag in Genève, waar Hamas
official Ismail al-Ashqar een officiële -en ongetwijfeld felle anti-Israëlische- toespraak mag houden (3). Ismail
is de de neef van Abdul Latif Al-Ashqar, een hoge Hamas medewerker behorende bij de militaire afdeling
van de terreurorganisatie. De UNHCR -met leden zoals China, Saudi Arabië en Cuba, die zeer laag scoren
op het gebied van de mensenrechten- richt onder grote invloed van het linkse-islamitische meerderheidsblok
in de VN zijn peilen al jaren éénzijdig op vrijwel enkel Israël. (2)
Dader mogelijk moslim
Zowel de premier als andere joodse officials in binnen- en buitenland sluiten niet uit dat aan de aanslag in
Toulouse racistische motieven ten grondslag liggen. Volgens de Franse politie zijn er aanwijzingen dat de
dader dezelfde is als degene die onlangs in de nabijgelegen stad Montauban drie Franse militairen
doodschoot. Omdat deze militairen dienst deden in Afghanistan denken sommigen dat de dader van beide
misdaden -waarbij volgens de politie hetzelfde soort wapen werd gebruikt- een moslim is die het heeft
voorzien op 'anti-islamitische' doelwitten.
Moslimcoalitie tegen Joden en Israëliërs
Volgens Nitzan Nuriel, het voormalige hoofd van het Israëlische bureau voor contraterrorisme, proberen
jihadistische organisaties steeds vaker Joodse en Israëlische doelwitten in het buitenland te treffen. Hij
waarschuwde dat islamitische organisaties een coalitie hebben gevormd die besloten heeft overal ter wereld
Joden en Israëliërs aan te vallen, ongeacht hun positie of afkomst. Hoewel hij niet uitsloot dat de aanslag
van vandaag niets met moslimterreur te maken heeft, wees hij wel op de recente bomaanslagen op Joodse
doelen in India, Georgië, Thailand en Azerbeidjan (4).
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) Arutz 7, (3) Ynet News, (4) Jerusalem Post
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De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 11)
De obelisk op het St.Pietersplein van het Vaticaan is rechtstreeks
afkomstig uit een heidense afgodentempel uit het oude Egypte.
Het voorlaatste deel van deze serie eindigden we met de stelling dat
de achter de schermen opererende occulte genootschappen al
tientallen jaren voorbereidingen treffen om de komst van hun
'verlosser(s)' -de Valse Profeet (Petrus Romanus) en zijn meester, de
Antichrist- binnen de geplande tijdsperiode 2012 - 2016 mogelijk te
maken. In dit verband weten weinig mensen dat de 330 ton zware
obelisk op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad rechtstreeks afkomstig is uit de Tempel van de Zon in het
Egyptische Heliopolis, waar het in oudheid fungeerde als symbool voor de opgerichte fallus van de afgod
Osiris, waarvan hoge Vrijmetselaars geloven dat diens lijfelijke terugkeer op Aarde nu zeer aanstaande is.
Heliopolis -'de stad van de zon'- was het centrum van de aanbidding van Atum-Ra, de in de Bijbel genoemde
stad 'On' waar de afgoden Ra, Osiris en Isis werden vereerd. Keizer Augustus verwijderde de obelisk van
zijn plek en Caligula zette hem rond het jaar 37 voor het Circus Maxima in Rome, waar ter vermaak van het
volk talloze christenen -waaronder volgens sommige historici de apostel Petrus- op gruwelijke wijze werden
afgeslacht.
Paus plaatste heidense obelisk voor Vaticaan
Ruim 1500 jaar later gaf paus Sixtus V het bevel aan de toen gevierde architecten Giovanni en Domenico
Fontana -die eveneens drie andere oude obelisken in Rome oprichtten, waaronder één die door Rameses III
was gewijd aan de god Osiris- om de fallische pilaar naar het Sint Pieter plein te verplaatsen, een enorme
taak die ruim 4 maanden in beslag nam omdat de obelisk uit één stuk graniet is gehouwen.
Protestanten en ook veel traditionele katholieken beschouwen de plaatsing van een dergelijk symbool van
heidense afgoderij en aanbidding van demonen (zie Handelingen 7:41-42, Psalm 96:5 en 1 Korintiërs 10:20)
in het hart van het belangrijkste plein voor het Vaticaan -een symbool dat nota bene 'getuige' is geweest van
de allerergste christenvervolgingen- op zijn minst als zeer eigenaardig. Voor christenen in de oudheid zou de
plaatsing van een kruis op de obelisk -waarmee Jezus in feite op de kop van een demonengod werd gezetronduit als uitermate godslasterlijk worden beschouwd.
Afgodsbeelden hersteld
Paus Sixtus liet het echter niet hierbij, want tijdens de verplaatsing van de obelisk naar het Sint Pietersplein
liet tegelijkertijd oude christelijke artefacten vernietigen. Daar waar paus Gregorius nog de in Rome
geplaatste beelden van demonen ritueel had verminkt, repareerde Sixtus deze weer. In het licht van het
sterke geloof in die tijd dat deze beelden letterlijk het 'huis' vormden van de afgoden die ze
vertegenwoordigden kan het niet anders dat paus Sixtus moet hebben beseft wat voor boodschap hij met
het restaureren van deze tientallen beelden afgaf. Niet voor niets hield hij na de plaatsing van het kruis op de
obelisk een 'exorcisme' van het fallische symbool, dat ook wel bekend staat als een 'zuil van Baäl'.
Bij deze en talloze andere gelegenheden koos Sixtus een datum uit waarbij de sterrenbeelden een voor de
afgoden Osiris en Isis 'heilige' positie innamen. Professors en historici Cole en Zorach (universiteiten van
resp. Pennsylvania en Chicago) concludeerden in hun boek 'The Idol in the Age of Art' dan ook dat paus
Sixtus duidelijk in de gratie wilde blijven - niet van de God uit de Bijbel, maar van de heidense afgoden.
Washington obelisk 6666 inches hoog
In de Amerikaanse hoofdstad Washington staat eveneens een bekende obelisk, de grootste in zijn soort ter
wereld. In deel 17 van de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' (zie link onderaan) schreven we
uitgebreid over de krachtige occulte betekenis van deze 6666 inches (volgens sommigen 6660 inches) hoge
en aan de voet 666 bij 666 inches brede paal, die werd gebouwd door Vrijmetselaars. De obelisk werd
officieel opgericht om de eerste Amerikaanse presidenten te eren, maar is net als de obelisken uit de
oudheid een vruchtbaarheidssymbool en een eerbetoon aan de seksuele kracht van de goden.
De belangrijkste denkers in de Vrijmetselarij, die zowel de obelisk, het bijzondere straten- en gebouwenplan
van Washington, het Grote Zegel van de VS en het Capitol ontworpen, hadden hier een achterliggende
occulte bedoeling mee. De toenmalige Soeverein van de toonaangevende Schotse Rite van de Vrijmetselarij
Albert Pike, tevens satanist, beschreef de obelisk als een verwijzing naar Isis en Osiris en de 'actieve en
passieve principes van het universum... gesymboliseerd door de voorplantingsorganen van man en vrouw'.
Vrijmetselaar auteur Albert Mackey was nog gedetailleerder: daar waar de obelisk symbool staat voor het
orgaan van de man, is de cirkel die de obelisk omgeeft het symbool voor dat van de vrouw.
Opwekkingsceremonie Osiris
Het alziende oog van Horus / Osiris / Apollo, dat boven de onvoltooide piramide op het Grote Zegel van de
VS is geplaatst voorspelt de daadwerkelijke terugkeer van Osiris in of kort na het jaar 2012. De koepel van
het Capitol en de obelisk staan daarbij gereed voor het geheime metafysische ritueel dat de elite voor dat
doel herhaalt. Geheim, omdat de meeste mensen niets afweten van deze 'opwekkings' (inwijdings)
ceremonie, die nog altijd wordt uitgevoerd door de 33ste graad Opper Raad in het hoofdkwartier van de
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Schotse Rite, het Huis van de Tempel in Washington. Volgens auteur en researcher Tom Horn heeft hij van
zowel Congresleden, een Senator en zelfs van een 33ste graad Vrijmetselaar de bevestiging gekregen dat
deze ceremonie niet alleen wordt uitgevoerd als een Vrijmetselaar de Meester-status bereikt, maar ook kort
na de verkiezing van iedere Amerikaanse president - precies zoals hun Egyptische voorvaders dat deden in
de tempel van Amum-Ra in Karnak. Met deze ceremonie wordt de 'vertegenwoordigende geest van Osiris'
symbolisch 'in' hem geplaatst, in afwachting van de tijd dat de god zélf de profetie van het Grote Zegel zal
vervullen en in een mensenlichaam zijn opwachting op Aarde zal maken.
Komst Osiris / Apollo gepland in 2012-2016
De bekende 33ste graad Vrijmetselaar Manly P. Hall schreef in zijn boek 'The Lost Keys of Freemasonry'
hoe Hiram Abiff (Osiris), de ontwerper van de tempel voor de 'Grote Architect' van het universum (wiens
'zoon' hij is), op een dag uit de dood zal terugkeren en deze (derde) tempel zal (her)bouwen en inwonen.
Albert Pike schreef in zijn 'Morals and Dogma' dat de lage Vrijmetselaars geen benul hebben van de ware
betekenis van de uitgevoerde rituelen, maar enkel degenen die zijn 'ingewijd in de mysteriën'. **
Pike sprak ook over de ster Sirius -verbonden met Isis en uiteindelijk met Lucifer / Satan- als de 'nog steeds
flonkerende ster' in de Vrijmetselaarsloges, en herhaalde dat het alziende oog (boven de piramide op het
Grote Zegel) het embleem is van Osiris - oftewel Apollo, Apollyon, de zoon van de duivel: de Antichrist,
wiens komst al sinds de 18e eeuw gepland staat voor de periode 2012 - 2016.
Xander - (1) Raiders News Update (part 14*)
* Ons deel 10 was gebaseerd op het oorspronkelijke deel 14, dat door de auteurs om onbekende redenen uit
de serie is gehaald. De link naar dit deel 14 wijst dan ook naar een kopie van dit artikel in Google Cache.
** Uitgebreidere info hierover te lezen in De Opkomst van Apollyon deel 17.

'Russische special forces in Syrië gearriveerd'
Russische experts bemannen luchtafweersystemen die Iraanse luchtbrug naar Syrië beschermen
Russische 'technici' in Syrië bemannen al sinds half januari deze Pantsir
S1 luchtafweersystemen, die zijn bedoeld om een eventueel Westers
militair ingrijpen af te weren.
Volgens de pan-Arabische nieuwszender Al Arabiya is een Russisch schip
met special forces aan boord vandaag gearriveerd in de Syrische
havenstad Tartus. Rusland ontkent in alle toonaarden dat het troepen
naar Syrië heeft gestuurd, maar mocht het waar zijn dan zou dit een
ernstige escalatie in de internationale crisis rondom de opstand in Syrië,
de grootste bondgenoot van Iran, kunnen veroorzaken.
Het bericht werd snel overgenomen door andere nieuwszenders,
waaronder het Amerikaanse ABC. De Russische tanker Iman, die deel uitmaakt van de Zwarte Zee vloot,
zou volgens het persbureau Interfax anti-terreureenheden voor het regime van president Assad hebben
afgeleverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie voert de tanker echter alleen 'logistieke taken' uit,
zoals het verversen van voedsel en brandstof, en waren er zeker geen militairen aan boord.
Vorige week verklaarde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat Rusland geen plannen
had om troepen naar Syrië te sturen. 'Wat betreft de vraag of ik het eventueel noodzakelijk acht om de VS in
Syrië te confronteren en onze militaire aanwezigheid daar te verzekeren en deel te nemen aan militaire
acties, is mijn antwoord: nee. Ik geloof dat dit tegen de Russische nationale belangen zou indruisen.' (1)
'Technici'
Het Duitse Welt Online berichtte vandaag dat Syrië tussen 2007 en 2011 zes keer zoveel wapens heeft
geïmporteerd als in de vijf jaren ervoor. 72% van deze wapens was afkomstig uit Rusland (2). De Israëlische
inlichtingensite DEBKA meldde al op 17 maart dat de Russische onderminister van Defensie Alexei Antonov
toegaf dat er Russische 'technici' in Syrië werkzaam zijn, bijvoorbeeld om het leger te trainen in het besturen
van Russische tanks. Ook hij ontkende dat er sprake zou zijn van de stationering van Russische special
forces in Syrië.
Russen bemannen Syrische luchtafweer
De in Syrië aanwezige Russische 'technici' bemannen sinds half januari echter ook de Pantsyr-S1
luchtdoelraketten, de ruggengraat van de Syrische luchtafweer. Mochten Amerika, Turkije, andere NAVO
landen en/of Saudi Arabië en Qatar alsnog besluiten om militair in te grijpen in Syrië, dan krijgen ze te
maken met een dicht netwerk van moderne luchtafweersystemen die worden bemand door Russische
experts. Dit netwerk fungeert reeds als afweerschild tegen de luchtbrug die Iran is begonnen en waarmee
het troepen en materieel overbrengt naar bondgenoot Syrië (3).
Xander - (1) ABC, (2) Welt Online, (3) DEBKA
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Amerika: TV kijkt naar u - CIA bespioneert mensen via huishoudelijke apparaten
In America, TV watches you: CIA to spy on
Geüpload door Marygreeley1954 op 16 mrt 2012
Met een groeiend aantal 'slimme gadgets' die huizen bespioneren, kan dit een stuk eenvoudiger
worden. In feite gaf CIA-stafchef David Petraeus toe dat Amerikanen effectief af te luisteren zijn, en
het voor spion agentschappen gemakkelijk maken een kijkje te nemen in hun leven.
Tijdens een top van In-Q-Tel, de investeringsmaatschappij van de CIA, merkte Petraeus op dat “nieuwe
gadgets die 'domme' huishoudelijke apparaten linken met het internet, zoals koelkasten, ovens en
verlichtingssystemen, ons begrip van geheimhouding kunnen veranderen."
"'Transformationeel' is een veel gebruikt woord, maar ik geloof dat het zeker van toepassing is op deze
technologieën", merkte Petraeus op.
Aanstaande Internet generatie
"Onderdelen van belang zullen worden gelokaliseerd, geïdentificeerd, gevolgd, en op afstand gecontroleerd
door middel van technologieën, zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), sensornetwerken, kleine
ingebouwde servers en energie opwekkers - alle verbonden met de aanstaande Internet generatie, met
behulp van overvloedig, low-cost en krachtig computergebruik," lichtte Petraeus toe. "Dat laatste vraagt
momenteel in veel gebieden een steeds groter supercomputergebruik, om uiteindelijk richting quantum
computergebruik te gaan."
Het ‘Internet van dingen’
In de tussentijd presenteerde de grootste microchip ter wereld, ARM, nieuwe processors die kunnen worden
ingebracht in bijna elk huishoudelijk apparaat en deze aan te sluiten op het internet, zodat het apparaat op
afstand kan worden bediend in combinatie met andere toepassingen. Het bedrijf beschreef het concept als
het "Internet van dingen."
En de National Security Agency is al druk bezig met een gigantische supercomputer om deze enorme
hoeveelheid informatie te verwerken. Het is een 2 miljard dollar Utah-gebaseerde voorziening, die yottabytes
(een biljard gigabyte) aan gegevens kan verwerken, volgens het Gizmondo technologie blog. Het zal het
middelpunt van het Global Information Netwerk zijn en zal live gaan in september 2013.
Geen privacy meer
Deze nieuwste aankondigingen schilderen een enigszins
Orwelliaans beeld van de toekomst, met tv's die hun kijkers
bespioneren en bedden, die de dromen van hen die er op slapen,
opnemen. Misschien zouden deze gegevens dan worden verzonden
naar de Utah supercomputer, die de persoon zijn voor- en nadelen
zou beoordelen. En wat als de computer gebruikmaakt van
statistische gegevens, om de kans dat die persoon een misdaad
gaat plegen, te ontcijferen? Een bepaalde score zou je in de
gevangenis doen belanden - voor een misdaad die nog niet was
gepleegd!
Maar zelfs nu zien we hoe mensen worden gearresteerd voor het
online posten of het drukken op de verkeerde knop in de privacy van hun eigen huis. Een Britse tiener moet
voor de rechtbank verschijnen op beschuldiging van zware raciale uitingen na het posten van commentaar
over zes Britse soldaten gedood in Afghanistan.
Zie ook:
Ik zag de Grote Verdrukking - fragment: Militaire Politie en TV volgen en controleren alles en iedereen
Men verzette zich niet tegen de nieuwe leider (antichrist) en zijn wetten. Er waren niet langer gekozen
ambtenaren. De Grondwet was niet meer de wet van het land. Het was schokkend hoe gemakkelijk onze
grondwet werd vervangen door een vreedzame "Staat van Beleg". Er was geen privacy! Militaire politie was
overal, volgde en bewaakte alles en iedereen. Ik dacht: "Hoe kon dit zo snel en eenvoudig gebeuren zonder
weerstand? Waar waren de ideeën van onze Oprichters?"
We werden totaal gecontroleerd en gevolgd… Naarmate de tijd verstreek, kwamen we tot het besef dat onze
televisietoestellen niet alleen naar ons uitzenden, maar ook signalen over ons terug verzonden naar de
militairen. We ontdekten dat onze televisies op een of andere manier naar ons konden kijken alsof het
camera's met microfoons zijn! TV legde ons voortdurend uit dat we nu gered werden van al onze problemen
door onze aanpassing aan deze 'Nieuwe Orde'. De "Nieuwe Orde", werd gezegd, zou alle antwoorden op
onze problemen hebben. Dit nieuwe leiderschap was nodig om verandering te brengen, om ons uiteindelijk
te brengen in de "Nieuwe Wereld Orde" van de beoogde wereldwijde vrede…
Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd
Bron: RT.com
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Psychiatrie in de greep van farmasector
Farmabedrijven oefenen steeds meer invloed uit op psychologen en
psychiaters. Van de experts die bepalen wat er in het wereldwijde
handboek voor psychische stoornissen komt te staan, heeft ruim twee
derde banden met een geneesmiddelenfabrikant.
Al jaren sleutelen deskundigen aan de nieuwe 'Bijbel van de
psychiatrie', de zogenaamde DSM-5, het handboek waarop
psychologen en psychiaters hun diagnoses baseren. Dat gebeurt in 13
werkgroepen, die elk over bepaalde stoornissen beslissen.
Amerikaanse onderzoekers hebben nu per commissie de
belangenverstrengeling tussen de leden en de farmawereld in kaart gebracht. Hun studie, die in het vakblad
PLoS Medicine verscheen, bekeek de werkzaamheden van alle DSM-5-opstellers, onder wie 29 voorzitters
en 141 leden.
Nauwe banden met farmaceutische industrie
Blijkt dat maar liefst 69 procent van de voorzitters banden heeft met de farmaceutische industrie. Bij een
eerdere studie, ten tijde van de DSM-4, was dat nog 57 procent. Ook opvallend: de meeste relaties met de
farmawereld kwamen voor bij panelleden die zich over ziektebeelden buigen, waarvoor medicijnen de eerste
behandeloptie zijn. Zo is er in de werkgroep slaapstoornissen bij alle leden sprake van belangenvermenging.
In de commissie voor neurocognitieve stoornissen, zoals dementie, ligt dat cijfer op 89 procent, bij
psychotische stoornissen op 83 procent.
Risico
"Dit onderzoek schept de nodige klaarheid", meent Geert Dom, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor
Psychiaters. "Maar als je de huidige resultaten vergelijkt met de vorige zie je dat die transparantie de
belangenvermenging niet vermindert." En dat is niet zonder gevaar, vindt Dom. "Hoe groter de invloed van
de farmasector op de DSM-leden, hoe groter het risico dat ze minder strikt wetenschappelijk handelen. Dat
de drempel van ziektebeelden verlaagd wordt, bijvoorbeeld."
Versoepel de criteria voor depressie…
Een ruimere beschrijving van diagnoses, daar heeft de farmasector alle baat bij, erkent ook Walter
Vandereycken, professor psychiatrie (KU Leuven). "Versoepel je het criterium voor depressie, dan komen
meer patiënten in aanmerking voor antidepressiva. Dat betekent meteen meer afzet voor de farmabedrijven."
2013 nog meer stoornissen
De nieuwe versie van de DSM, die in mei volgend jaar verschijnt, ving eerder al kritiek over de uitbreiding
van bepaalde labels. Er komen niet alleen een heleboel stoornissen bij, zoals een 'verhoogd risico op het
psychosesyndroom'. Andere aandoeningen, zoals depressie, worden ook verruimd. "Dat voedt het
vermoeden dat er meer antipsychotica en antidepressiva voorgeschreven zullen worden", beaamt Stijn
Vanheule, professor psychologie (UGent). "Rouw, een normale reactie op verlies, wordt al gezien als een
stoornis die je met pillen moet aanpakken. In plaats van eerst naar psychotherapie te kijken, grijpen ze
meteen naar medicijnen."
De grote verwevenheid tussen de academische wereld en de industrie speelt daarin mee.
"Geneesmiddelenstudies die worden gefinancierd door een farmabedrijf leveren ook vaker positieve
resultaten op dan niet-gesponsorde", merkt Vandereycken op. "De DSM-leden worden gezien als
topwetenschappers. Maar dat zij specialisten worden genoemd, hebben ze dikwijls te danken aan onderzoek
dat betaald is door Big Farma. Hoe neutraal is dat dan?"
'Te rooskleurig'
Ook in ons land heb je heel wat leerstoelen aan de faculteiten geneeskunde die gesponsord zijn door de
industrie, stelt Vandereycken. "Dat wordt voorgesteld als een 'samenwerking', maar ik vind dat redelijk naïef.
Hoe kun je dan claimen dat je onafhankelijk onderzoek verricht?" Zelf besloot hij tien jaar geleden om niet
langer samen te werken met de farmasector. "Vallen de resultaten niet in de smaak, dan trekken ze hun
onderzoeken gewoon terug. Daar wordt dan nooit over gepubliceerd. Bij veel van die studies zijn de
resultaten te rooskleurig. Er zijn al antidepressiva en antipsychotica goedgekeurd waarvan de bijwerkingen
geminimaliseerd werden."
Maar hoe doe je het dan, een werkgroep samenstellen met onafhankelijke specialisten? Vandereycken:
"Daar wringt het schoentje. Als je nu zou eisen dat zo'n commissie enkel uit specialisten bestaat zonder
connecties in de farmawereld, zou je moeite hebben om een ploeg samen te stellen."
Bron: Demorgen.be
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Poetin praat (1)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 12-03-2012
Je haat hem of je mag hem: Vladimir Poetin. Na een korte pauze als ministerpresident is de oud KGB-man en Rusland-redder weer terug als de nummer 1 in
Moskou. Voor zes jaar. Of de “verkiezing” helemaal democratisch zuiver is
verlopen, zal altijd wel een raadsel blijven. Aan de ene kant is er de pro-Poetin
Russische staats-propaganda, aan de andere kant de in het westen opgeblazen
massa-media-voer afkomstig van de beruchte NGO’s “Freedom House”, National
Endowment for Democracy en het door NED en Europa betaalde GOLOS, het
“regionale burgerinitiatief voor verdediging van democratische rechten en vrijheden”
(Freedom House vice-chef en ex-Amerikaanse State Department bobo Christopher Walken: “De Verenigde
Staten hebben alle recht van de wereld om zich met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland te
bemoeien."). Maar het doet er niet meer toe. Met een matige opkomst stemde 65% van de Russen voor
Poetin en moest zelfs de immer politiek bruikbare OECD toegeven dat “slechts verdacht bestaat van
verkiezingsfraude”.
De laatste protesten tegen Poetin druppelen nog wat na, en hoewel natuurlijk het “westen” liever een Alexej
Navalnij (opleiding: USA, financiering: NED) in het Kremlin ziet (de communisten, het machtsblok dat
verkiezing op verkiezing groeit, wordt doodgezwegen), is het Poetin die straks de scepter weer zwaait en
heeft de wereld weer een “bad guy” terug. En zoals iedere goed geschilderde “bad guy” heeft Poetin een
visie. Niet de totale onderwerping van de wereld onder aanvoering van Vlad, maar de rol van Rusland in een
al onstabieler wordende wereld. Kort voor de presidentsverkiezingen publiceerde Poetin een stuk over
geopolitiek dat zijn legendarische “Munchener Veiligheidsconferentie toespraak” uit 2007 tot milde proza
maakt. Poetin maakt in het stuk duidelijk waarom juist hij de komende jaren “your favorite baddy” gaat zijn.
“In mijn eerdere artikelen heb ik al de belangrijkste buitenlandse uitdagingen aangehaald, voor welke
Rusland zich gesteld ziet. Toch is dit onderwerp nog een meer gedetailleerd gesprek waard, en niet alleen
omdat internationale betrekkingen een onmisbaar onderdeel van de strategie van iedere staat is. De
gevaren van buiten, is een zich veranderende wereld, dwingen ons bepaald besluiten op economisch vlak,
cultureel, en in het eigen huishouden en ten aanzien investeringen te nemen. Rusland is onderdeel van de
grote wereld, in economische zin, op het gebied van de verspreiding van infomatie en in de context van
cultuur. We kunnen en willen ons niet isoleren. We rekenen erop dat onze openheid die Russische burger
financieel en cultureel verrijkt, en bovendien het vertrouwen verankert waaraan het in de laatste tijd schort.”
Oke, Vlad. Een open Rusland. Vrijheid van goederen, infomatie, personen, ideëen. Dat willen we zien.
Leuke binnenkomer, maar nu wat meer vuurwerk in plaats van gebabbel.
“De talrijke gewapende conflicten die de laatste tijd zijn uitgebroken en door humanitaire doelen worden
gerechtvaardigd, beschadigen het sinds honderden jaren heilige principe van souvereiniteit van staten. In de
internationale betrekkingen ontstaat een nieuw vacuum, een moralistisch-wettelijk. Men zegt vaak, de
mensenrechten hebben voorrang op de souvereiniteit van staten. Dat klopt zonder twijfel, iedere misdaad
tegen de menselijkheid moet door internationale rechtbanken behandeld worden. Wanneer echter dergelijke
argumenten worden ingezet om souvereiniteit te verzwakken, wanneer mensenrechten van buiten selectief
beschermd worden, wanneer bij de “verdediging van mensenrechten” die rechten van veel meer mensen
worden geschonden, daaronder het heilige recht op leven, dan handelt het zich niet om een edele zaak,
maar om eenvoudige demogogie. Het is belangrijk dat de VN en haar veiligheidsraad de wil van enige
landen en de willekeur in de wereldgemeenschap effectief tegensturen kan. Niemand mag zich VNvolmachten toeëigenen, vooral als het gaat om het gebruik van geweld tegen souvereine staten. En speciaal
geldt dat voor de NATO, dat voor een “verdedigings-bondgnootschap” nogal ontypische functies wil
uitoefenen.”
....om gelijk maar door te pakken met het Amerikaanse “exceptionalisme”:
“Amerikanen zijn van het idee bezeten om totale ontastbaarheid te bereiken, wat utopisch en onvervulbaar
is, zowel op technologisch gebied als uit geopolitiek zicht. Dat is de kern van het probleem. De absolute
onaantastbaarheid van een land betekent de absolute kwetsbaarheid van alle andere landen. Een dergelijke
zienswijze is onacceptabel.”
Poetin doelt natuurlijk op de NATO-actie in Libië en de zogenaamde “counter-revolutie” in de Arabische
wereld onder aanvoering van de VS, Europa en de feodale maar olierijke Golfstaten. Over de verovering van
Libië: “De situatie verslechterde door de inmenging van buitenlandse krachten in binnenlandse conflicten, te
meer omdat deze inmenging met geweld verbonden was. Het kwam zelfs zo ver dat meerdere landen onder
het mom van “humanitaire actie” hun luchtstrijdkrachten gebruikten en het Libische regime ten val hebben
gebracht.”
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Tsja, aan die circus-act wil Rusland bij Syrië niet meewerken. Poetin:
“We hebben geleerd uit de treurige ervaringen van de laatste tijd en zijn tegen resoluties van de VNveiligheidsraad, die een signaal zijn voor militaire inmenging in de politieke processen binnen Syrië. Dat is
de positie van Rusland, dat samen met China begin februari een dubbelzinnige resolutie blokkeerde.”
“Ik reken erop dat de USA en andere landen rekening houden met die treurige ervaringen en zich ver
houden van een geweldadig scenario voor Syrië (...zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad...). Ik
begrijp eigenlijk niet waarom deze landen zo agressief handelen en niet het geduld hebben om een
uitgebalanceerde en zekere uitweg te vinden. Men moet alleen van de gewapende oppositie hetzelfde
verlangen als van de regerings-krachten, daaronder het terugtrekken van bewapende eenheden uit de
stedelijke gebieden. Hier vanaf zien is cynisch. Wanneer we de vredelievende bewoners willen beschermen,
dan moeten alle deelnemers aan de gewapende confrontatie tot de orde geroepen moeten worden.”
Het uiteindelijke doel van de “humanitaire operties”.....
“Er ontstaat soms de indruk dat die tragische gebeurtenissen niet door de zorg om mensenrechten worden
ingeven maar door de interessen van bepaalde krachten in een omverdeling van de aldaar aanwezige
markten te bewerkstelligen.”
Dichter aan het thuisfront speculeert de Russische premier over NGO’s en “soft-power”:
“Steeds vaker wordt het begrip “soft power” gebruikt, een complex van instrumenten en methoden om
buitenlandse politieke doelstellingen te bereiken, allerdings zonder de inzet van wapens, maar door inzet
van informatie-technologie en andere hefbomen. Helaas worden deze methoden vaak misbruikt voor het
stimuleren van extremisme, seperatisme, nationalisme en het manipuleren van de publieke opinie. Soms
komt het tot directe inmenging in de binnenlandse politiek van staten. Men moet een onderscheid maken
tussen de vrijheid van meningsuiting en normale politieke activiteiten aan de ene kant, en het inzetten van
het onwettelijk instrumentarium onder soft power. Het werk van humanitaire en niet-regerings-organisaties
(NGO’s) is altijd welkom, ook als zij kritiek hebben op de staat en regering. Maar de activiteiten van pseudoNGO’s en andere structuren, di met medewerking van buitenstaande krachten de situatie in het een of
andere land destabiliseren, is onacceptabel. Hiervan is de rede als die NGO’s gesteund worden door de
interessen en resourcen van bepaalde sociale groepen maar door buitenstaande krachten gefinancieerd en
gestuurd worden.”
Poetin werkt verder aan zijn populariteit met het thema “Iran”:
“Ik ben ervan overtuigd dat het probleem zich uitsluitend op een vredige manier laat oplossen, en opgelost
zou moeten worden. We stellen voor dat het recht van Iran op de ontwikkeling van een atoomprogramma,
daaronder het verrijken van uranium, wordt erkend. In ruil daarvoor zullen de Iraanse activiteiten onder
streng toezicht staan van de IAEA. Als dat functioneert, dan moeten verschillende anti-Iraanse sancties,
daaronder eenzijdige, worden opgeheven. Het westen neigt al te zeer naar “bestraffing” van enkele landen.
Bij de geringste aanleiding grijpt het naar de sanctie- of militaire knuppel. Men moet alleen niet vergeten dat
de 19de en zelfs de 20ste eeuwen al lang voorbij zijn.”
Als uitsmijter voor het eerste deel, Afghanistan. Tien jaar bezetting onder de NATO is wat veel, maar wat
vooral opvalt:
“Het is niet te overzien dat de drugsproductie in Afghanistan niet afneemt maar zelfs in het afgelopen jaar
met 40% is toegenomen. Als men nadenkt over de omvang van het Afghaanse drugsgevaar, kan alleen
gezamelijk onder aanvoering van de VN (..en de SCO, de Shanghai Cooperation Organisation...) de
probleem worden opgelost.”
En dan is er nog die rare verhouding van het westen met terreur en terroristische groeperingen.....
“Duidelijk is ook dat er in de anti-terreursamenwerking nog reserves zijn, en dat er nog altijd “dubbele
standaards” zijn, zo dat terroristen in verschillende landen, verschillend waargenomen worden - er erge en
niet-zo-erge - De laast genoemden worden door bepaalde krachten in het politieke spel ingezet, daaronder
bij de destabilisering van ongewenste regimes.”
Bronnen: Engels, Duits - http://zapruder.nl/portal/artikel/poetin_praat_1/rss

Wereldwijde geldhoeveelheid: $60 biljoen
Bron / origineel: biflatie.nl
De beurzen wereldwijd zijn in de eerste twee en halve maand van 2012 al flink gestegen. De Griekse
'oplossing' is een reden voor de euforie op de financiële markten. Ook de verlaging van de rente door
centrale banken en kwantitatieve verruiming, in de vorm van QE en LTRO dragen bij aan de stijgende
beurskoersen. Het geld vlucht namelijk naar grondstoffen en aandelen, die inflatiebestendig zijn.
Onderstaand twee afbeeldingen die meer dan genoeg zeggen. De totale wereldwijde geldhoeveelheid is
inmiddels gestegen tot bijna $60 biljoen (ofwel $60.000 miljard, ofwel: $60.000.000.000.000).
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De elitaire leugens slaan niet meer aan
18 maart 2012 - Door Arjan Plantinga
Vooraf: dit artikel werd 19/3 rond 11u30 op NuJij.nl geplaatst, kreeg 24 stemmen in twee uur en staat niet bij
de 'best gewaardeerd'. NuJij-censuur van de fijnste soort. Niet de eerste keer en ze doen het niet alleen met
onze artikelen. De rubriek 'best gewaardeerd' zou door de redactie beter omgedoopt worden in
'goedgekeurd door de censuurafdeling van NuJij.nl'. Misschien wilt u helpen het nog een beetje op de spits
te drijven?
Er is geen houden meer aan, voor niemand. Banken, overheden, media; overal lijkt de totale gekte toe te
slaan, het deksel dat de kolkende bagger decennia, eeuwen lang aan het zicht onttrok is al lang geleden van
de beerput gelicht. Lang slaagden de Poppenspelers erin de mensen de andere kant op te laten kijken en
geen aandacht te besteden aan de doden, de leugens, de roof en verkrachting in het gapende gat onder de
moderne samenleving.
Velen geloofden veel te lang in de luchtspiegeling genaamd 'democratie' die over de werkelijkheid
gespannen werd. Maar nu de bagger met tonnen tegelijk over de randen stroomt, de straten en huiskamers
overal op deze planeet binnendringt en een niet te negeren stank verspreidt, kunnen de brave burgers van
de eerste tot en met de derde wereld niet langer doen alsof er niets aan de hand is, alsof alles wel weer
goed zal komen als we maar niet te veel vragen stellen en braaf ons werk doen en belasting betalen. De
waarheid waart rond in de samenleving, niet langer alleen 's nachts, vermomd als discussiepunt of
zweverige samenzweringstheorie, nee, bij daglicht, ontdaan van alle opsmuk en versierselen, maskers en
andere verwarrende attributen zien we haar flaneren over de breedste avenues van onze steden.
Nog steeds kijken de meeste mensen weg, wenden de blik af richting een glinsterende winkel en nemen de
waarheid alleen waar als een reflectie in de etalageruit. Van onder hun regenschermen kijken ze schichtig
om zich heen: "Is dat er een?"
Maar ze kunnen er niet naast kijken, ook al zoeken ze naar uitvluchten, geloven ze oh zo graag elke
politicus, elke financieel expert en elke poortwachter van de nieuwsmedia die hen wijsmaakt dat het niet zo
is, dat alles bij het oude blijft, dat de crisis voorbij is en dat we binnenkort weer zorgeloos kunnen
consumeren, tv-kijken en op vakantie gaan.
Deze week was de week van de onthullingen van Greg Smith, die zijn ontslagbrief aan de directie van
Goldman Sachs liet publiceren in de New York Times. Wederom werd van binnenuit bevestigd wat door
tientallen bloggers (door bange burgers 'complotdenkers' genoemd en lange tijd als paria's en zwakzinnigen
behandeld) al jaren, decennia gezegd wordt: Goldman Sachs en zijn collega-megabanken op Wall Street
hebben moedwillig, gedreven door hebzucht de wereldeconomie doen crashen, en de levens van miljoenen
mensen geruïneerd.
Gevolgen van die onthullingen?
Moeilijk in te schatten.
Er zit nog niemand in de bak. Er worden schikkingen getroffen voor een schijntje van de geboekte winsten.
Maar zulke knallen zinderen lang na. Het doelwit blijft soms nog maanden, jaren staan om uiteindelijk toch
met veel geraas op het meest onverwachte moment in elkaar te storten dankzij de onthullingen die uit het
zicht hun vernietigende werk echt wel deden.
Goldman Sachs is ten dode opgeschreven. Klanten van de bank zullen massaal onder hun contracten
wensen uit te komen. Alleen geestelijk gehandicapte investeerders zullen nog zaken willen doen met de
bank. Het gebeurde al eerder. Ook aan het begin van de 20e eeuw werd GS door schandalen getroffen en
ging men vrijwel failliet, om vervolgens uit de as te herrijzen en weer te eindigen bij dezelfde criminele
praktijken die de bank bijna 100 jaar geleden de das om deden. De media en de onderwijssystemen deden
de wereld vergeten wat voor een organisatie GS was en investeerders gingen weer met de firma in zee. De
Grieken weten inmiddels wat daarvan komt. Het zwaard van Damocles is op hen neergedaald. GS bleek een
modern Paard van Troje, al zullen velen nu eerder refereren aan Icarus, die neerstortte omdat hij zich weinig
gelegen liet liggen aan de goede raad die hij kreeg van zijn vader Daedalus.
Links en rechts beginnen massamedia gewag te maken van zaken die tot voor kort het monopolie leken van
duistere complotsites. CNN had het prime time over het militair industrieel complex dat de VS bij de strot
heeft. Het hele Kony-verhaal heeft iets meer dan een week overleefd voordat het als het volgende info-fiasco
werd afgevoerd, in een live-interview wierp een journalist van de BBC de Israëlische ambassadeur voor de
voeten dat zijn land toch feitelijk de agressor was in het eindeloze 'conflict' met Iran.
De minister van Defensie van Iran heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat zij zich nergens zorgen over maken.
Hij zegt te weten dat Israël niet zal aanvallen en dat de dreigementen loze praatjes zijn. "Israël is klein en zal
in een totale oorlog niet langer dan een week overleven," zo sprak hij dapper.
Burgers in het Westen doorprikken steeds gemakkelijker de leugens die hun nieuwsmedia ze in opdracht
van banken en regeringen op de mouw spelden. Het nieuwsoffensief over de Iraanse dreiging werd na het
'nee' van Obama tegen Benjamin 'De Gek' Netanyahu nog maar eens naar een hogere versnelling
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geschakeld, maar het doofde alweer snel uit als een zeiknatte nachtkaars. Ze zullen het blijven proberen,
maar hoe wanhopiger hun pogingen worden, des te eenvoudiger worden ze ontmaskerd.
Nu de Britse premier Cameron heeft laten weten dat Israël geen Britse steun hoeft te verwachten bij een
offensief tegen Iran zullen de mediahoeren zich komende week waarschijnlijk op de Britse regering storten.
Wat kunnen we verwachten? Berichten over corrupte, vreemdgaande, overdreven declarerende en/of
pedofiele politici in de kranten, misschien zelfs een terrorismedreiging of een op het nippertje verijdelde
aanslag tegen een hooggeplaatste regeringsmedewerker. Ik zou me de komende weken ook niet op mijn
gemak voelen in het Engelse openbaar vervoer...
Amerikaanse media gebruikten deze week voor het eerst de term 'post-constitutional era' - het postgrondwettelijke tijdperk. De Amerikaanse grondwet is niet meer. De Amerikaanse overheid beroept zich er
nog op wanneer het ze uitkomt bij het vervolgen van lastige burgers, maar de burger zelf heeft geen poot
meer om op te staan om zich te verdedigen tegen de Amerikaanse roverheid. De politie is er volksvijand
nummer 1. Deze week werd een (lagere) scholierenprotest de kop ingedrukt door de schoolpoorten te
blokkeren met politie met honden, en werd een 11-jarig meisje in haar school gearresteerd en geboeid
weggevoerd omdat ze "brutaal was". Het willekeurig geweld van de politie tegen de burger neemt in de VS
zulke schrikbarende vormen aan dat het alleen maar kan leden tot nog meer geweld. De VS is een kruitvat.
Niet licht ontvlambaar, maar eens de vlam erin slaat is ze niet niet meer te doven voordat het hele land in
rook is opgegaan.
Daar komt bij dat binnen afzienbare tijd een goeie 80.000 doorgedraaide troepen zullen terugkeren uit
Afghanistan, waar de VS dit jaar nog met de staart tussen de benen zullen vertrekken. De hele missie is
mislukt, buiten dan wellicht de lucratieve heroïnehandel, waaraan de CIA een leuke duit verdient. Het laatste
hoofdstuk in het al meer dan 200 jaar durende boek 'Amerikaanse massamoord' was vorig weekeinde de
moordpartij op een 16-tal dorpelingen in de buurt van een NAVO-legerbasis in Panjwai.
Het Amerikaanse leger probeert het nu zo te draaien als ging het weer maar eens om een actie van een
eenzame gek, of in dit geval een doorgedraaide, gestresseerde (maar wel veelvuldig gedecoreerde)
Amerikaanse soldaat bij wie "drie campagnes in Irak sporen hadden nagelaten".
Volgens de braaf meelullende Westerse media wilde Bales "niet opnieuw naar de oorlogszone vertrekken en
vroeg een job als instructeur, maar zijn verzoek werd geweigerd." En: "Het was zijn vierde campagne."
'Spin' noemen we dat. Alle overheden, alle ministeries en instellingen, banken en grote bedrijven hebben er
speciaal mensen voor in dienst: beroepsleugenaars, ook wel 'spindoctors' genoemd.
Volgens een Afghaans onderzoek ging het niet om één man die de weg kwijt was, maar om een gerichte
aanval van tussen de 15 en 20 Amerikaanse soldaten. Dat laatste kon niet uit de kranten gehouden worden weer een veeg teken dat ze de controle aan het verliezen zijn.
Syrië is al net zo'n verhaal waarvan de leugens niet meer willen aanslaan. Nog voor ze goed en wel zijn
opgepikt zijn ze ergens anders al weer onderuit gehaald. Neem de Syriër 'Danny', de onverschrokken
'oorlogscorrespondent' uit Homs, die korte tijd honderdduizenden kijkers trok met zijn 'reportages' vanuit
oorlogsgebied. Tot er een filmpje opdook waarop te zien is hoe Danny aan een medewerker vraagt om wat
meer schietgeluiden...
Ondertussen was Danny al wel door het gehele journaille in de armen gesloten.
Afgang.
Het past allemaal in hetzelfde kader als het doodgeschoten meisje na de Iraanse verkiezingen dat nog bleek
te leven, en het lesbische Syrische meisje dat een in Schotland wonende Amerikaanse man van middelbare
leeftijd bleek te zijn.
Dat dit gebeurt is nog tot daaraan toe. Dat 'gerespecteerde' massamedia als CNN en de BBC ervoor vallen
en het als nieuws op hun kanalen naar buiten brengen is enerzijds een schande, maar tekent ook hun
wanhoop. Ze hebben niets beters om hun lulverhalen mee te onderstrepen en grijpen van ellende maar naar
vervalste reportages van mensen van wie ze de achtergrond niet gecheckt hebben.
De oplettende burger heeft het allemaal al lang door. De niet-oplettende burger (de meerderheid) twijfelt. Ze
horen en zien niet alles. De Fabeltjeskranten verzwijgen zo verschrikkelijk veel. Maar iedereen hoort wat. En
iedereen heeft een stel hersens dat in staat is tot twijfel, tot overpeinzen, tot reflecteren en analyseren; hoe
verkeerd of onvolledig de conclusies vervolgens ook kunnen zijn.
Een aantal waarheden die tot voor kort onomstotelijk leken is inmiddels omver geworpen. Niemand gelooft
nog dat banken goed werk doen. Niemand gelooft nog dat nieuwsmedia ons goed informeren. Niemand
gelooft nog dat politici werken voor het algemeen belang. Niemand gelooft nog dat Assad een brute dictator
is die zijn eigen mensen keihard onderdrukt en afknalt. Niemand gelooft nog in de levensvatbaarheid van
Israël. Niemand gelooft nog in het doldwaze verhaal over de opwarming door CO².
Maar lang niet iedereen is bereid te gaan leven naar die werkelijkheden. Veel te graag zou men terugkeren
naar de oude werkelijkheid. Men is bang voor de verandering. Men is bang de macht te confronteren, hoopt
dat anderen het voor hen zullen doen. Zoals altijd.
Die 'anderen' zijn inmiddels met genoeg mensen en ze zijn de informatieoorlog aan het winnen. Ze krijgen
steeds meer steun van intellectuelen, van auteurs, van researchers en van steeds meer journalisten. Het
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leger ex-politici, ex-bankiers, ex-cia-medewerkers en ex-soldaten en -legerofficieren is inmiddels
onuitputtelijk groot, en allemaal vertellen ze een verhaal dat in dezelfde richting wijst, dat wijst op
afzichtelijke misdaden van de elite en op hun volledige minachting van de hardwerkende, belastingbetalende
burger.
Het verhaal van Greg Smith mag gerust een doorbraak genoemd worden. Een doorbraak die de indruk wekt
dat de sluizen open gaan. Eens de gemiddelde burger alle schroom van zich af gooit en bereid is te
accepteren dat dat wat hij vermoedt werkelijkheid is, bereid is de nieuwe werkelijkheid als onvermijdelijk te
zien, en dat er geen weg terug is naar het oude paradigma, kan het snel gaan en kunnen we binnenkort een
winnaar uitroepen. Dat kan nog even duren en het kan leiden tot heel andere dingen dan waar we nu
misschien op hopen. Maar die acceptatie zal er komen. De elite heeft verloren, al is de laatste strijd nog niet
gestreden en kon die laatste strijd wel eens hevig worden.
http://www.zonnewind.be/2012/de-elitaire-leugens-slaan-niet-meer-aan.shtml

Goldman Sachs directeur neemt ontslag via een open brief in The New York Times
Wat is de beste manier om je baan op te zeggen? Misschien in
een formele brief, in een persoonlijke e-mail naar je baas, of
tijdens een face-to-face vergadering.
Maar Greg Smith, directeur bij de zakenbank Goldman Sachs,
koos voor een opiniestuk in The New York Times .
‘Vandaag stap ik op bij Goldman Sachs. Na 12 jaar voor de firma
te hebben gewerkt, weet ik ondertussen hoe het bedrijf in elkaar
zit (…) En ik kan eerlijk zeggen dat de bedrijfscultuur nog nooit zo
giftig en destructief was.’
Smith schrijft dat het bij Goldman Sachs vroeger ging om ideeën
en waarden. Maar die tijden zijn veranderd, schrijft hij. Het draait er slechts om zoveel mogelijk geld te
verdienen. Niet voor de cliënten, maar voor de bank zelf. ‘Vandaag de dag wordt je gepromoveerd naar een
invloedrijke positie als je genoeg geld voor het bedrijf verdient -en geen moordenaar bent.’
Volgens Smith moeten medewerkers van Goldman Sachs zorgen dat de bedrijven die ze adviseren,
investeren in zaken waar de bank zelf juist vanaf wil. Bovendien moeten zij klanten zo bewerken dat de
beslissingen die ze nemen zo veel mogelijk geld opleveren voor de bank zelf.
Smith haalt hard uit naar de huidige leiding van de zakenbank. ‘Wanneer de geschiedenisboeken worden
geschreven over Goldman Sachs, zal duidelijk worden dat onder het toezicht van CEO Lloyd C. Blankfein en
president Gary D. Cohn de bedrijfscultuur verloren ging.’
Bron: The New York Times

Arend van den Berg: vergeet koophuis: lang leve huren
Koopwoning of een huurhuis? De aanbidding van de eigen woning
heeft voor grote problemen gezorgd. foto: anp
Het kabinet Rutte neemt nog een paar maanden om een visie op
de hypotheekrentefaftrek te formuleren. Intussen is overduidelijk
dat de aanbidding van de koopwoning voor grote problemen heeft
gezorgd. Huurhuizen houden mensen én de economie flexibel,
stelt Arend van den Berg.
Het kabinet Rutte broedt dezer dagen in het Catshuis op
miljardenbezuinigingen om het begrotingstekort volgend jaar niet
te laten ontsporen. En passant liet staatsecretaris Weekers van
Financiën dinsdag weten, dat de regering nog een paar maanden nodig heeft om een visie op de woonmarkt
te formuleren. Inclusief de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.
Als er al iets gaat gebeuren aan de aanpak van woningsubsidies voor huiseigenaren, dan wordt dat dus
zeker een lange-termijnoperatie. Gevoel van urgentie tonen Rutte en de zijnen in ieder geval niet.
Heilig huis
Hoe meer woningbezitters hoe beter, is tot nog toe de mantra van politici. “Eigen woningbezit is liberaal,
sociaal en emanciperend.” Zo staat het in het laatste verkiezingsprogramma van de VVD.
Kijk en lees verder:
http://www.z24.nl/analyse/artikel_295825.z24/Arend_van_den_Berg__vergeet_koophuis__lang_leve_huren.html
Arend van den Berg
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Druk op ouders t.a.v. vaccinaties wordt ondraaglijk
maart 20, 2012By: silviavideler
Druk op ouders steeds grimmiger…
Getuigenis van Sophie, mama van kleine Eden (Frankrijk) :
Mijn naam is Sophie en ik woon in Frankrijk. Ik ben de moeder van een 6 maanden oude baby. Tot 2
maanden ging het uitstekend met hem, maar toen werd hij een week na zijn eerste vaccinatie ernstig
ziek : bronchitis die niet over ging, een melkallergie en kortgeleden ook een vleesallergie (die de bronchitis
nog verhevigde), van kwaad naar erger. Eén maand opgenomen in het ziekenhuis : de bronchitis heeft
zijn longetjes beschadigd. Hij leeft nu met extra zuurstof en hoge doses cortisone.
Alle medische onderzoeken waren negatief. Wanneer ik de dokters vraag of de vaccins misschien de
oorzaak zouden kunnen zijn, of dat hij misschien gevoelig zou kunnen zijn voor één van de toevoegingen
van het vaccin (ikzelf werd ziek na het Hepatitis B vaccin), lachen zij me uit. Erger nog, ze hebben tijdens
zjn ziekenhuisopname geprofiteerd van mijn afwezigheid hem zonder mijn toestemming in te enten.
We worden nu opgevolgd door de ziekenhuisdienst (thuishulp) en een verpleegster komt elke 2 dagen langs;
hun arts wil pertinent dat mijn zoontje zijn 3e dosis vaccinaties krijgt. Na mijn herhaald weigeren belt hij me
nu de laatste week elke dag op om me te zeggen hoé belangrijk het is mijn kind te laten vaccineren om
hem te genezen!! Omdat hij niet met mijn weigering akkoord ging, heeft hij dit aan de kinderarts van het
ziekenhuis gesignaleerd, die mij op haar beurt elke dag opbelt om me te vertellen in welke mate het
noodzakelijk is hem in deze toestand te vaccineren. Vandaag is de verpleegster me komen vertellen dat de
dokter een recept naar de apotheek heeft gefaxt om het vaccin Prevenar et Infanrix Hexa af te halen (en
alsof hij al niet ziek genoeg is, ook het Hepatitis B vaccin hieraan toegevoegd).
Naast dit hardnekkig bestoken om te vaccineren, staan wij ook onder druk om hem nog meer
medische onderzoeken te laten ondergaan (met name een longbiopsie en onderzoek op celweefsel).
Voor mij is de oorzaak van zijn ziekte meer dan duidelijk; ik heb vaccinaties geweigerd en word nu door de
doktoren als een onverantwoordelijke moeder beschouwd.
Graag wil ik van u weten of er soortgelijke gevallen bekend zijn (ademhalingsaandoeningen ten gevolge van
vaccins) en eventueel gezondheidspersoneel die geneigd is mij hierin te ondersteunen.
Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit bericht. Want ik weet niet meer wat te doen en sta met m’n rug
tegen de muur.
NB : even samenvatten in welke mate deze moeder onder druk staat
- verpleegster die haar om de dag probeert te overtuigen
- dokter die haar élke dag opbelt
- kinderarts idem (élke dag)
- intussen dagelijks zware zorg om ziek kind
Je moet mentaal wel héél sterk in je schoenen staan om hier als ouder niet onder te bezwijken….
PS : Het DTP (difterie-tenanus-polio) vaccin is in Frankrijk verplicht bij toelating onderwijs (crèches, scholen)
en binnenkort zal hier hoogstwaarschijnlijk het BMR (bof-mazelen-rode hond) aan toegevoegd kunnen
worden = 6 verplichte vaccins.
http://www.initiativecitoyenne.be/article-acharnement-harcelement-vaccinal-temoignage-d-une-maman101874415.html
Hartelijke groet,
Ellen

Vitamine D helpt tegen de ziekte van Alzheimer
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.
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Zonlicht
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
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

E-nummers
Uitzending 20-02-2012
Het is steeds onduidelijker wat er nu precies in ons voedsel zit verwerkt. In de VS
zorgde Jamie Oliver voor opschudding door aan het licht te stellen dat er 'pink slime'
werd verwerkt in de hamburgers van McDonalds. Afvalvlees, vermengd met ammonia,
vormde de basis van het fastfoodproduct. In Europa is het verboden, maar weten we
wel wat er daadwerkelijk in ons eten zit?
Door toevoegingen in de vorm van E-nummers is er al vaak discussie ontstaan over het gebruik hiervan. Het
veelgebruikte additief E102 is een synthetische stof die bijvoorbeeld snoep een aantrekkelijke gele kleur
geeft, maar nóg iets doet. Het zou ADHD kunnen opwekken en je kunt er zelfs eczeem van oplopen. In
Noorwegen, Finland en Oostenrijk is dit E-nummer al verboden, maar bij ons nog niet. Ook E621 is een veel
omstreden additief. Het wordt toegevoegd aan duizenden levensmiddelen, zoals maaltijden, soep en chips,
en werkt als smaakversterker. E621 zou de hersenen aantasten en wordt tegenwoordig niet meer vernoemd
op de verpakking. De stof wordt weldegelijk nog gebruikt, maar vermeld als 'gistextract'.
Zo weten consumenten steeds minder over het voedsel wat ze eten en is het ook lastig om dit te
achterhalen. Een E-nummer is nog op te zoeken, maar een naam als 'gistextract' is onmogelijk na te zoeken.
Zie/luister op: http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1944/e-nummers/

Natuurramp dreigt - FEMA bereidt zich voor aldus top FEMA-medewerker
# 1362 Natural Disaster Looming - FEMA Prepares
Geüpload door traitorsbeware op 21 mrt 2012
Vertaald fragement
Natuurramp is dreigende en FEMA bereidt zich voor, aldus een top FEMA medewerker.
Mijn vriend is een oudere man die werkt voor FEMA. Hij heeft gewerkt voor de CIA, en is dierenarts geweest
in het leger tijdens de Vietnam oorlog.
Hij heeft hij ons verteld dat er dit jaar! iets zou gebeuren, dat ertoe zou leiden dat de mensen naar bepaalde
plaatsen gaan om aan voedsel en water te komen, enz. Ze zouden dan ook een screening moeten
ondergaan. Dit heeft iets met DNA te maken, en ‘als het opduikt’, zul je in het FEMA kamp moeten blijven,
tot je verplaatst wordt naar een andere locatie.
We weten dat dit een feit is, want hij heeft een van mijn vrienden een reispas gegeven om hem door de
controleposten te krijgen, voor het geval hij op de weg is, als het allemaal gaat gebeuren. Hij heeft ons niet
specifieke data gegeven, en ik weet zeker, dat zelfs hij niet de exacte tijd zal weten, maar hij zal ons zeker
op de hoogte houden van wat er gaande is. Deze man is de directeur/bestuurder van de Emerg. Mangmt.
SYSTM (Noodtoestand Beheer Systeem). Dus hij is iemand die weet wat er gaande is!
Het is gewoon vreemd: al die dingen over DNA op het internet ineens, en ook dit ‘Zombie’ geval... Gewoon
vreemd. Ook horen we dat de FEMA gevangenissystemen zich klaarmaken voor een of andere
‘gebeurtenis’. De zus van mijn beste vriendin is goed bekend met dit gevangenissysteem, en ze zegt dat er
een aantal vreemde activiteiten gaande zijn. Voorschriften met betrekking tot een soort van natuurramp zijn
opgesteld, en om voor ten minste 6 maanden voorbereid te zijn. Dit was de tweede keer dat ik dit hoorde.
Dank voor het kijken van deze video.
Zie ook: EINDTIJDNIEUWS: Alert! De FEMA kampen worden op dit moment ...
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Een ‘VALSE’, dus een fake Alien-aanval staat voor de deur.
maart 20, 2012By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
Bill Cooper – Valse Alien Aanval - (Vrij vertaald René Voogt)
Onderstaande is de compleet vertaalde tekst uit de video.
Jaren geleden, vele jaren geleden in feite in 1972, zat ik morgens om 04.30 uur aan
mijn bureau van het hoofdkwartier van de commandant van de U.S. pacifische vloot,
waar ik bezig was met het sorteren van de binnengekomen informatie van de afgelopen
24 uur tot een logische volgorde, zodat we een briefing konden voorbereiden voor de
Admiraal en zijn staf, die later die ochtend plaats zou vinden.
William Cooper vlak voor zijn dood, gefotografeerd op zijn ranch.
Onder de documenten die ik op mijn bureau vond, zat een document genaamd ‘Operatie Majority’, het betrof
hier niet het complete papierwerk over die operatie, maar het was meer een samenvatting van de operaties
en projecten die daar weer onder vielen. Eén van de projecten die het betrof was project ‘Red Light’.
Het doel, volgens dat document, was de wederopbouw van ingenomen E.T. technologie zodat het in het
ruimte programma van de V.S. gebruikt kon worden. Sindsdien geloof ik dat het gedeelte over buitenaardse,
onzin is, maar dat de technologie, echt is! Die is echt. Ik geloof dat in de afgelopen jaren velen deze
documenten hebben gezien, zodat we er later, over zouden praten. Ik bedoel, hoe kun je het bestaan van
E.T.`s, als ze echt zijn, geheim houden?
Hoe zou iemand kunnen zwijgen, wetende, dat ze documenten hadden gezien, officiële overheids
documenten, gekenmerkt als ‘Top Secret’, die te kennen gaven dat deze buitenaardsen echt waren en dat
ze deze planeet bezocht zouden hebben? Ik wilde weten HOE waar dat dit allemaal was en begon een
onderzoek om uit te vinden of ET`s ‘echt’ waren.
Het eerste wat ik deed was alle documentatie verzamelen die ik maar vinden kon, uit zowel, de ‘vrijheid van
informatie’wet, maar ook elders zoals boeken die gedrukt waren over ufo`s, en natuurlijk via mijn netwerk
van vrienden en de inlichtingendienst gemeenschap.
En wat ik ontdekte was verbazingwekkend.
Wat ik ontdekte dames en heren, is dat, er al een plan bestond, wat al bestaat sinds ongeveer 1917, en
waarschijnlijk nog langer als dat, om een kunstmatige buitenaardse dreiging te creëren voor de aarde, om
een, één wereld totalitaire socialistische overheid te bewerkstelligen. Één van de eerste documenten die ik
vond op mijn zoektocht was deze, “THE IMPERIAL JAPANESE MISSION 1917” een verslag over een
bezoek aan de Verenigde Staten over een speciale missie onder leiding van burggraaf Ishii.
Professor John Dewey
En toen deze keizerlijke afgevaardigden in New York waren, hadden zij een etentje,
waarbij nogal prominente lieden spraken, en één van hen was John Dewey. John
Dewey is de grondlegger van ons falende desastreuze publiekelijke onderwijs
systeem, en dit is wat hij zei, luister aandachtig: John Dewey professor in Filosofie
aan de universiteit van Columbia die de volgende spreker zou zijn, luisterde naar een
grote gerichtheid), hij zei, en ik citeer:
“Iemand merkte op, dat de beste manier om alle volkeren op deze globe te
verenigen, een aanval zou zijn, afkomstig van een andere planeet. In het licht van
een dergelijke vreemde vijand zouden mensen reageren met een gevoel van
eenheid, in het belang van, en voor het doel”.
Nu denk eraan vrienden – dit was 1917. één van de volgende documenten die ik
vond, en ik vond er behoorlijk wat, maar 1 ervan is behoorlijk belangrijk, het is genaamd: ‘Report from Iron
Mountain – On the possibility & Desirability of Permanent Peace.’
Ik moedig u aan om dit boek te zoeken, waar je het ook maar kunt vinden, en ik weet niet waar je het kunt
vinden, maar vind het. (HIER te downloaden op WantToKnow) Blz 66 ‘Geloofwaardigheid, ligt in feite in het
hart van het probleem voor het ontwikkelen van een politiek alternatief voor oorlog. Dit is waar voorstellen uit
de ruimte race, die op vele manieren bruikbaar zijn, maar als economische substituten voor oorlog te kort
schieten.
Het meest ambitieuze en onrealistische ruimte project, kan niet uit zichzelf een geloofwaardige externe
bedreiging genereren. Er werd hevig over geargumenteerd, dat een dergelijke dreiging ‘de beste en laatste
hoop op vrede zal bieden’ etc, door de vereniging van de mensheid tegen het gevaar van vernietiging door
wezens van andere planeten of vanuit de ruimte. Experimenten zijn voorgesteld om de geloofwaardigheid
van een buitenaardse invasie op onze wereld te testen.’
En het gaat verder op een andere pagina:
“Niettemin, een effectief politiek substituut voor oorlog ZAL een alternatieve vijand nodig hebben, waarvan
sommigen misschien vergezocht lijken in de context van het huidige oorlogssysteem. Het zou b.v. kunnen
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inhouden, dat de bruto waarde van ‘de vervuiling van het milieu’, uiteindelijk de mogelijkheid van massale
vernietiging door nucleaire wapens kan overstijgen, als het belangrijkste substituut voor oorlog”.
Begint u de boodschap te begrijpen mensen?
Het vergiftigen van de lucht, en de voornaamste delen van de voedsel en watervoorzieningen, is al
vergevorderd, en op het eerste gezicht, lijkt het er in dit opzicht, veelbelovend uit te zien; het vormt een
bedreiging die uitsluitend aangepakt kan worden, door een sociale organisatie en politieke macht. Maar
gezien de huidige indicaties, zal het één tot anderhalve generatie duren voordat de vervuiling van het milieu,
in ernstige mate, bedreigend genoeg zal zijn, op mondiale schaal, om een mogelijke basis voor een
oplossing te kunnen bieden.
Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieve vijanden die we noemden ook mogen lijken,
we MOETEN benadrukken dat we er één MOETEN vinden, van geloofwaardige kwaliteit en omvang,
wanneer er ooit een overgang naar vrede tot stand moet komen zonder sociale integratie. Het ligt meer voor
de hand, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging gefabriceerd moet worden, eerder dan, ontwikkeld
door onbekende omstandigheden.
Dames en Heren, ze hebben zoveel alternatieve vijanden gecreëerd, om hun één wereld totalitaire
socialistische staat te kunnen creëren, dat wij niet weten in welke vijand we zouden moeten geloven en of
deze nou echt of vals is, waarvan men zich er beter, niet één van laat aan praten.
Waarvan ik denk, dat het waarschijnlijk de beste oplossing is. De ontwapening is geen toeval, de wetten uit
het congres die onze wapens afnemen is geen toeval. De opzettelijke vervuiling van het milieu, onze meren,
rivieren, beekjes, oceanen, en grachten is geen toeval zoals u daarnet gehoord heeft, werden deze plannen
vele vele jaren geleden al geplant. Het bombarderen van het publiek met films over vliegende schotels in de
`50 er jaren, net nadat het U.N. verdrag getekend was, en de medezeggenschapwet voor de U.N. door het
congres werd gedrukt.
Ronald Reagan tijdens 1 van de 6 (!!) speeches waarbij hij het voorbeeld
van de invasie van buitenaardsen aanhaalde.. Buiten zijn geschreven
speechtekst om.!
Alle incidenten sindsdien, hebben de meerderheid van het Amerikaanse
volk ervan overtuigd dat vliegen schotels ‘echt zijn’, en dat buitenaardsen
‘bestaan’, en dat de vliegende schotels van ‘buitenaardse oorsprong’ zijn.
Dit wordt op vele manieren afgekondigd, door televisie reclames, in de
films, en in de kranten, door het creëren van echte of verzonnen incidenten.
Ik geloof als gevolg van mijn onderzoek, en door de gigantische bult
documentatie die ik vond, wat ik ook vermeld in mijn boek, is dat dit hele scenario gecreëerd werd, om ons
een kunstmatig gecreëerde bedreiging vanuit de ruimte te kunnen geven.
Tijdens het kabinet Reagan, hield Reagan 6 speeches waarin hij specifiek sprak over een buitenaarde
bedreiging door wezens van een andere planeet. 6x dames en heren..! Waarom zou de President hetzelfde
zes maal herhalen, wat ‘door hemzelf’ aan de speech toegevoegd werd? De speechschrijvers, hadden het
niet in de speech vermeld, Ronald Reagan heeft het uit zichzelf aan de speeches toegevoegd…!
“Misschien hebben we een bedreiging nodig van buiten het universum. Ik denk soms, hoe snel onze
verschillen wereldwijd zouden kunnen verdwijnen, als we geconfronteerd zouden worden, met een
bedreiging die afkomstig is van buiten deze wereld”.
Dit was een krachtige suggestie om in de geest van de mensen van de wereld te planten, dat er werkelijk
een bedreiging door een ander soort zou bestaan, afkomstig van een andere planeet – voor deze wereld.
Welnu, jullie daarbuiten hebben het ufo fenomeen veel te lang genegeerd. Het heeft alle kenmerken van de
meest succesvolle, geavanceerde, mind-control operatie in de geschiedenis van de wereld. En JULLIE
negeren het!
Wat zou een betere manier zijn, om een plan te implementeren voor de totstandkoming van de één wereld
regering, dan het creëren, (het creëren) van een mogelijkheid, in de hoofden van de mensen van de wereld,
dat we bedreigd worden door een soort, van een andere planeet. Wat ze doen op een manier, zodat als
iemand vragen stelt, het betwist, of er openlijk over wil praten, dat hij belachelijk gemaakt zal worden.
En het uiteindelijke doel, is om de aarde erg klein te laten lijken, om de mensen van de wereld te behoeden
voor een externe bedreiging naar deze wereld, door een superieur ras afkomstig van een andere planeet.
Gigantisch superieur ten opzichte van ons intellect, filosofie en technologie, met het oog op ‘De ontbinding
van naties en staten’, ‘De ontbinding van alle bestaande religies’, voor de vorming van een ‘Totalitaire
socialistische wereldregering’.
Documenten waar Bill over sprak:
http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/japanvisit/JapanTC.htm
http://www.hourofthetime.com/john.htm
Iron Mountain: http://projectcamelot.org/Report_from_Iron_Mountain.pdf
War of the Worlds – waar gebeurde Radio uitzending uit 1938
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http://www.rense.com/general4/hg.htm, http://hetuurvandewaarheid.info/?p=21297
[youtube V1tIXgll7kU]
Aanvullend:
 DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Deel 1
 Silent Weapons for Quiet Wars (Pt. 1 of 7)
 Vertaalde versie van Silent weapons for quiet wars
 Hier een uiterst interessant documentaire (Google-video) over het Iron Mountain-rapport:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6745627342652553091&hl=nl#
http://www.wanttoknow.nl/universum/et/desperate-valse-vlag-operatie-et-aanval/

Veteranen klagen CIA aan voor Mind Control implantaten - Supersoldaten
20 maart 2012
Een groep militaire veteranen in Californië klaagt de CIA aan voor het naar verluidt implanteren van
afstandsbediening apparaatjes in hun hersenen. Ze beweren dat de spionage bureau's op een missie waren
om mensen te veranderen in robotachtige moordenaars via elektroden, geplant in hun hersenen.
Jesse Ventura en de Manchurian Kandidaat, aka Supersoldaat
Conspiracy Theory W/ Jesse Ventura: Manchurian Candidate [Season 1, Episode 6] (Full Length • HD)
Geüpload door djscrumpit op 15 dec 2010
Auteurs en deskundigen waarschuwen dat de krachten binnen de overheid een programma hebben, dat
mindcontrol technieken gebruikt om de gewone burgers om te zetten in geprogrammeerde moordenaars en
zo nieuw leven inblazen. Deze real-life Manchurian Kandidaat lijkt vreemd, totdat Jesse Ventura op zoek
gaat naar het bewijs en oog-in-oog in contact komt met een man, die beweert dat hij een van de
moordenaars is. Na een MRI-scan kwamen herinneringen weer naar boven en ook de implantaten in zijn lijf
spreken boekdelen.
Jesse en zijn team researchers zijn dus weer op pad geweest… Dit keer waren ze op zoek naar de waarheid
achter ‘The Manchurian Candidate’. Voor wie dit gegeven nog niet kent: mensen/soldaten worden
gebrainwasht. Ze vergeten alles, maar in hun onderbewustzijn wordt echter een trigger ingebouwd die
ervoor zorgt dat ze voorgeprogrammeerde acties gaan ondernemen. Onvrijwillige huurmoordenaars vrijwillig
‘at your service’!
Jesse hoorde geruchten dat de Amerikaanse overheid daadwerkelijk dergelijke programma's had en nog
steeds heeft - waaronder MKUltra.
Wat is een Manchurian Kandidaat?
Hoe krijgen de CIA, MI6 en de Mossad een autonome burger volledig onder controle? En hoe laten ze deze
Manchurian Kandidaat elke gewenste opdracht uitvoeren? Nogmaals: mind control! Via intensieve hypnose
wordt een persoon geprogrammeerd voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Na het programmeren leidt
die persoon een normaal en misschien zelfs productief leven, tot het moment dat zijn programmeurs hem
nodig hebben en hij middels een eveneens mee geprogrammeerde 'trigger' gewekt wordt en foutloos de
geprogrammeerde taak uitvoert. De kandidaten worden meestal gevonden in weeshuizen, psychiatrische
instellingen en in de gelederen van marginale en vaak satanische sektes.
Programmering in vijf stappen
De VS worden regelmatig opgeschrikt door bruut geweld van schijnbaar doorgedraaide burgers die zonder
een duidelijke reden in het wilde weg beginnen schieten (Columbine) of onbegrijpelijke aanslagen
(Oklahoma) plegen. Ook Europa kent de laatste jaren aanslagen van 'doorgedraaide' burgers. De uitleg van
de gezagsdragers is achteraf altijd dezelfde, net als de maatregelen die genomen worden. Vrijwel al deze
onverklaarbare uitbarstingen van geweld worden gepleegd door Manchurian Kandidaten, en het doel van de
poppenspelers was in alle gevallen de vooraf bedachte maatregelen door te voeren, waar in de nasleep van
de ramp door de nieuwsmedia en de politiek om geroepen wordt.
Al sinds de jaren '20 van de 20e eeuw zijn de geheime diensten van de machtselite op zoek naar en het
selecteren en opleiden van zogenaamde 'slapers', gehypnotiseerde zombies, beter bekend als Manchurian
Kandidaten.
Dat gaat ongeveer zo: agenten van de geheime diensten kammen systematisch psychiatrische instellingen,
weeshuizen en asielcentra uit op zoek naar geschikte kandidaten. Ze zijn specifiek op zoek naar mensen die
geen noemenswaardige familie of vrienden hebben. Eenmaal geselecteerd, worden ze onderworpen aan
een zware hypnose.
Stap 1 – Hypnose
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Bij deze eerste stap wordt gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat door psychiaters en agenten van
de geheime dienst. Bij kandidaten die men op basis van vooral het IQ geschikt acht, zal middels hypnose
een eerste 'oproepcommando' en een 'trigger' worden geïmplanteerd.
De persoon zal daarna gewoon verder zijn leven kunnen leiden, maar op het moment dat men hem of haar
klaar acht voor de volgende stap, wordt het oproepcommando middels de trigger geactiveerd, en zal de
kandiaat zich automatisch melden voor de volgende stap van de behandeling. Er worden tests gedaan om
bijvoorbeeld te zien hoe kwetsbaar de kandidaat is. Wanneer hij slaagt voor deze test zal hij worden
onderworpen aan een tweede hypnose.
Stap 2 – Tweede Hypnose
Bij stap 2 worden er bepaalde instructies in de persoonlijkheid van de kandidaat 'geschreven' en krijgt hij
meerdere nieuwe commando's geprogrammeerd.
Wanneer blijkt dat de kandidaat de instructies goed heeft verwerkt in zijn persoonlijkheid, en als hij ook
correct gehoor geeft aan de nieuwe, onbelangrijke commando's, zal hij opnieuw 'opgeroepen' worden. De
kandidaat krijgt deze 'oproep' van zijn begeleider, aan wie hij eerder al was voorgesteld. De kandidaat heeft
geen herinneringen van het moment dat hij de instructies voor de oproep kreeg. Op het moment dat hij
'getriggerd' wordt, zal hij of zij zich naar de opgedragen locatie begeven voor verdere behandeling.
Stap 3 – Andere persoonlijkheid oproepen
Dan volgt stap 3 en wordt het langzaamaan serieus. Sinds de eerste selectie kunnen er inmiddels al jaren
verstreken zijn. Tijdens stap 3 wordt de eigen persoonlijkheid van de kandidaat middels zeer diepgaande
hypnose 'overschreven'. De eigen persoonlijkheid wordt daarbij niet gewist, maar onderdrukt door een
nieuwe, geprogrammeerde persoonlijkheid. De nieuwe persoonlijkheid is nog geen volledig nieuwe identiteit.
Er wordt slechts voldoende nieuwe informatie toegevoegd om te zien hoe gevoelig de kandidaat is voor het
herschrijven van zijn persoonlijkheid.
Ook agenten van de geheime diensten worden soms onderworpen aan stap 3, wanneer een geheime missie
een andere persoonlijkheid vereist. De rol die hij speelt voor zijn missie zal geloofwaardiger zijn, en indien hij
faalt of gevangen genomen wordt, zal hij geen gevoelige informatie over andere missies of de dienst waar hij
voor werkt kunnen prijsgeven.
Wanneer een agent een zeer gevaarlijke missie moet uitvoeren, kunnen bij hem angst, nervositeit of te
menselijke emoties worden uitgeschakeld. Dat stelt hem in staat zijn missie te volbrengen zonder de
bijkomende stress van het eventueel ontdekt worden. Hier komen we een van de eerste kenmerken tegen
die over bijvoorbeeld Anders Behring Breivik gemeld werden: hij was uitermate koelbloedig, gaf geen
enkel teken van stress en voerde zijn plan als een robot tot in de puntjes uit.
Tijdens de Stap 3-programmering wordt de kandidaat ingeprent, dat alles wat zijn 'vrienden' (de
programmeurs) hem opdragen oké is, ook als hij daarmee wetten overtreedt.
Wanneer stap 3 is afgerond en zijn eigen persoonlijkheid succesvol is overschreven, wordt het commando
om terug te komen en een nieuwe trigger daarvoor ingeprent, en mag hij vertrekken. De kandidaat wordt
daarna een tijd gevolgd, en wanneer alles naar wens verloopt, zal hij worden teruggeroepen voor verdere
programmering. Aan de hand van zijn capaciteiten en intelligentie zal dan bepaald worden voor welke taken
hij geschikt is en wat er bij de volgende stap - Stap 4 - ingeprent zal worden.
Stap 4 – Losmaken van de werkelijkheid en afronding
Tijdens stap 4 wordt de kandidaat helemaal losgemaakt van de werkelijkheid. Na
deze behandelingsfase zal hij geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed
of slecht. De kandidaat zal denken dat hij een supermens (supersoldaat) is en dat
regels en wetten alleen voor anderen gelden. Het moreel besef, respect voor de wet
en de angst om te sterven, worden vervangen door nieuwe supermens-emoties. Na
stap 4 is de kandidaat een volledig geprogrammeerde slaper, die elke misdaad kan
plegen zonder daarbij schuld, schaamte of spijt te voelen.
De nieuwe persoonlijkheid die de kandidaat nu heeft, vervangt zijn eigen moraliteit
en/of geloofsovertuiging door de waan dat hij boven alle menselijke wetten staat.
Wanneer het de bedoeling is om een kandidaat te creëren, die op commando moet moorden, dient elk
moreel besef, en elke afkeer van bloederige lichaamsdelen worden geëlimineerd. Deze stap geeft de
kandidaat ook het gevoel onverslaanbaar en onsterfelijk te zijn. Toch wordt ook een eventueel gewenste
zelfmoord - na het volbrengen van de missie - tijdens stap 4 ingeprent. Alles is mogelijk. Elk commando
wordt geaccepteerd. Tijdens stap 4 krijgt de kandidaat een volledig nieuwe persoonlijkheid en een nieuw
verleden. De programmeurs kunnen de kandidaat in dit stadium alles laten geloven wat noodzakelijk is voor
zijn missie.
Nadat stap 4 is volbracht, zal de kandidaat een ander mens zijn zonder herinneringen aan zijn vroegere
leven. Niet dat hij zal lijden aan algeheel geheugenverlies. Herinneringen heeft hij, maar het zijn fictieve
herinneringen. De kandidaat zal een nieuwe woonplaats en een nieuw leven krijgen. Alles wat nodig is voor
het opbouwen van deze nieuwe persoon zal in worden voorzien: een rijbewijs, een auto, een bankrekening,
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een paspoort en een geboortebewijs - alles volledig echt en legaal. Een en ander wordt afgerond met
souvenirs, die de kandidaat nooit heeft gekocht, maar die hij zich wel herinnert. Hij zal zich tal van kleine
dingen herinneren van een leven dat hij niet geleefd heeft.
De kandidaat wordt ook voorzien van al die andere kleine dingen, die een mensenleven maken tot wat het
is, zoals familiefoto's. Die familie bestaat niet echt, maar dat weet de kandidaat niet. Hij zal dezelfde
gevoelens voor zijn familie ingeprent gekregen hebben, die alle andere mensen ook voelen. De familiefoto's
zijn foto's van een speciaal type agenten die "zeer diep undercover"' zijn. Wanneer er ooit een missie
verkeerd loopt en de media op zoek gaan naar de familie, zullen deze agenten de rol van de familieleden
spelen. Ze zullen precies dat over de kandidaat weten te vertellen, dat nodig is om niets uit te laten lekken
en geen verdenkingen te wekken. De media zullen de kandidaat vervolgens portretteren als een 'eenzame
gek'. Na stap 4 zal de kandidaat zich letterlijk een ander mens wanen en menen dat zijn overtuigingen echt
zijn eigen overtuigingen zijn.
Wanneer een kandidaat gebruikt zal gaan worden voor het infiltreren van een milieugroepering, een
religieuze sekte of een politieke beweging, zal hij voorzien worden van alle kennis en overtuiging die
gangbaar zijn voor die groepering. De kandidaat zal denken dat zijn diepgewortelde overtuiging zijn eigen
overtuiging is en hij zal geloofwaardig overkomen bij de andere leden van de groep.
Op deze manier worden ook politici klaargestoomd voor een parlementaire carrière met een ingeprent
programma dat helemaal de belangen van de poppenspelers dient. Ze worden voorzien van tal van
bovenmenselijke talenten als een fotografisch geheugen of het talent om zonder blikken of blozen
geloofwaardig te liegen. President Obama is een perfect voorbeeld van zo'n kandidaat, met een zeer
onduidelijk verleden als rookgordijn. Wie verder zoekt in het verleden van machtige Westerse politici zal zeer
veel ongerijmdheden in hun verleden en steeds weer bepaalde uitzonderlijke talenten tegenkomen. Zo is
een bijwerking van het proces in stap 4 dat er veel herinneringen uit de pubertijd worden gewist. Eenmaal
een toekomstig politiek leider, die stap 4 heeft beëindigd, zal daarna jaarlijks opnieuw worden behandeld om
oude programmering te versterken of nieuwe ideeën in te passen.
Stap 5 – Inprenten uiteindelijke missie
Zijn programmering wordt in stap 5 afgerond en dan wordt de 'trigger' voor zijn uiteindelijke missie ingeprent.
Tijdens deze stap wordt met grote zorg een codewoord, een serie cijfers of een stem in zijn geheugen
geprent. Dat is de trigger die er uiteindelijk voor zal zorgen dat de kandidaat op het gewenste moment in
actie schiet. Tijdens stap 5 krijgt de kandidaat ook een zendertje ingeplant, zodat men altijd weet waar hij is.
Na de afronding van stap 5 wordt de kandidaat 'losgelaten' in zijn fictieve leven. Hij zal geen enkele
herinnering hebben aan de contacten met de geheime diensten en ook geen enkele herinnering hebben aan
de zware en langdurige hypnosesessies. Hij zal zich dus ook niet afvragen, wie hij werkelijk is tot het
moment komt dat zijn specifieke opdracht nodig is. Als de slaper gewekt wordt voor zijn opdracht is er geen
weg meer terug. De slaper zal doorgaan met het volbrengen van zijn missie tot hij geslaagd of dood is.
Bij het merendeel van de campagnes tegen het Amerikaanse wapenbezit van de afgelopen tien jaar (wilde
schutters op scholen en in winkelcentra) pleegde(n) de slaper(s) zelfmoord na hun missie. In de publieke
opinie is dat logisch en voor de poppenspelers komt dat heel goed uit. Loopt het mis of is zelfmoord niet
gewenst dan kan de herinnering aan de missie ook -voorgeprogrammeerd - volledig gewist worden, zoals
het geval was bij de moord op Robert Kennedy door Sirhan Sirhan.
In het geval van Breivik is nauwelijks te beoordelen of de operatie wel of niet volgens plan is verlopen. In
vrijwel alle gevallen is de 'begeleider' in de buurt tijdens de operatie. Wie was die begeleider? De tweede
schutter waar een groot aantal getuigen direct na de gebeurtenissen over spraken en waarover nu in alle
talen gezwegen wordt? De broer van de Noorse kroonprinses - een politieagent - die bij de aanslag om het
leven kwam?
Nu Breivik is gevangengenomen, is er voor de gerechtspsychiaters die de man zullen onderzoeken vrijwel
geen mogelijkheid de behandeling die Breivik heeft ondergaan, te ontdekken. Alleen psychiaters met de
juiste, diepgaande expertise over onderbewust gedrag en herschreven herinneringen, zullen in staat zijn om
stukken van de programmering onder hypnose te traceren. Maar dan alleen stap 1 en 2. Hetgeen bij stap 3,
4 en 5 is ingeprent, zal een psychiater alleen bij toeval kunnen terugvinden. Met andere woorden: een
getrainde psychiater zal bij de dader kunnen zien dat hij al eens gehypnotiseerd is om te komen tot de
commando's onder stap 1 en 2, en misschien zelfs sporen van de vroegere, overschreven persoonlijkheid
terugvinden. Maar de locatie in de hersenen waar de programmatie van de nieuwe persoonlijkheid, de
missie en de triggers zijn weggeschreven, zal hij nooit vinden. Alleen wanneer de psychiater weet wat de
trigger is, kan hij de onderliggende programmering terugvinden. Om een latere toevallige ontdekking of een
'ontwaken' van Breivik te voorkomen, zal hij volledig afgeschermd worden en - als dat al gebeurt - pas over
dertig of veertig jaar weer een 'vrij man' zijn.
Derren Brown - The Experiments: The Assassin (Full)
Geüpload door ScepticaTV op 22 okt 2011
Wat alleen al hypnose kan doen… hier is het bewijs!
Bron: Socialleaks.info en Zonnewind.be
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Waar heeft de FED het Zwitserse en Duitse goud gelaten?
door een van onze correspondenten op mrt.14, 2012
FED zwijgt in alle talen
Duitsland en Zwitserland zijn al jaren bezig om de Amerikaanse
Federal Reserve System (FED) te bewegen mededelingen te doen
over de goudvoorraad van de Duitsers en Zwitsers die bij de hen in
bewaring is gegeven. De Zwitsers maken zich dermate zorgen over
hun goud dat er binnenkort een referendum wordt gehouden om te
stemmen over het terughalen van hun goud. Op alle vragen over de
locatie en of het goud er nog wel is houdt de FED de kaken stijf op elkaar. De FED geeft gewoon niet thuis.
Mocht de uitkomst van het referendum bepalen dat het Zwitserse goud moet worden teruggehaald dan kan
het zijn dat de FED in grote problemen komt. Zij hebben al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw geen
openbare controle meer toegestaan. Voor het laatst zijn er in de jaren zeventig een paar Amerikaanse
Senaatsleden kort rondgeleid in de goudkluis van de FED maar daarna ging de zaak op slot en gaf men,
ondanks veel aandringen, niet thuis. Het heeft er alle schijn van dat de FED iets te verbergen heeft. Zij zullen
ongetwijfeld nog goud hebben maar de kans is groot dat ze er, net als de commerciële banken, een
administratieve puinhoop van hebben gemaakt. Het is algemeen bekend dat de FED goud heeft uitgeleend,
beleend, onder-uitgeleend en als onderpand heeft verstrekt aan wie dat maar wilde hebben. Het is heel goed
mogelijk dat al lang niet meer duidelijk is wie nu eigenlijk de echte eigenaar is en of het überhaupt nog wel
bij de FED ligt opgeslagen. Er gaan de wildste geruchten dat de FED niet meer zou beschikken over het
goud en dat zij het als onderpand hebben afgegeven voor talrijke leningen. De Amerikaanse senator en
presidentskandidaat Ron Paul probeert ook al jaren boven tafel te krijgen waar het goud is gebleven maar
wordt steeds met een kluitje in het riet gestuurd.
Ook Nederlands goud
Klaas Knot
Volgen Klaas Knot, de President van De Nederlandsche Bank, ligt er ook heel
veel Nederlands goud in de kluizen van de FED. Nederland heeft in
buitenlandse kluizen ongeveer 600.000 kilo opgeslagen waarvan een groot
deel zou liggen bij de Amerikanen. In januari van dit jaar maakten wij in een
artikel al melding van het risico dat het Nederlandse goud daar loopt. Klaas
Knot maakt zich hier geen zorgen over en is absoluut niet van plan om vragen
hierover te stellen of het goud terug te halen naar Nederland. Wij vinden dit erg
naïef van hem, zeker gezien het feit dat de FED al sinds de jaren vijftig geen
mededelingen meer doet over het goud en de hardnekkige geruchten die
rondgaan over nepgoud wat afkomstig zou zijn uit Fort Knox.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/03/waar-heeft-de-fed-het-zwitserse-en-duitse-goud-gelaten/

Antieke Joodse munt wordt zomaar Palestijns...
Vrijdag 16 Maart 2012 | 22 AdarI, 5772
De Palestijnse Autoriteit heeft besloten, dat de recent ontdekte Joodse munt
(uit 66 AD) in werkelijkheid een Palestijnse historische munt is, en daarmee
een bewijs van de culturele geschiedenis van de Palestijnen in dit land.
De munt, een sikkel die dateert uit het eerste jaar van de Joodse opstand
tegen de Romeinen in het land Israël, werd volgens de New York Post vorige
week op een veiling in New York verkocht voor 1,1 miljoen dollar. Op de munt
staat met Hebreeuwse woorden op de voorkant "Shekel van Israël, Jaar Een"
en op de achterkant "Jeruzalem de Heilige."
De Palestijnen ontkennen de Joodse band met de Hebreeuwse munt, en hebben een andere uitleg
gepubliceerd, zo meldde de Palestijnse krant Al-Hayat Al-Yadida in maart. Deze ontdekking was een
Palestijnse munt die aan de Palestijnen toebehoort en de Palestijnse geschiedenis in dit land bevestigt, zo
werd gesteld. Dit terwijl het schrift Hebreeuws is en de munt dateert in de tijd van de Tweede Tempel in
Jeruzalem.
Het is niet voor de eerste keer dat de Palestijnen proberen het Joodse verleden in het land Israël te
vervalsen, om zo hun politieke agenda tegen Israël te versterken.
Aviel Schneider

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 73

Geheime Syrische documenten: Hoe onderdruk je een opstand?
Door: Sacha Kester − 20/03/12,
© reuters. Protesten tegen Assad in buurland Jordanië
Vertrouwelijke Syrische documenten die gelekt zijn naar het Arabische
televisiestation Al Jazeera onthullen hoe president Bashar al-Assad
persoonlijk tekent voor plannen om de crisis in zijn land op
gewelddadige wijze te smoren. Uit de honderden pagina’s wordt
duidelijk hoe het regime wanhopig probeert om de protesten te
onderdrukken, en hoe het wil voorkomen dat demonstranten het
centrum van de hoofdstad Damascus bereiken.
Al Jazeera heeft de documenten gekregen van Abdel Majid Barakat, tot voor kort een van de belangrijkste
vertrouwelingen van de Syrische regering. Hij is nu gevlucht naar Turkije. In de documenten staat dat
duizenden milities (die de ‘shabiha’ worden genoemd) en leden van de Ba’ath-partij van Assad worden
ingezet om Damascus, Aleppo, Idlib en andere grote steden af te snijden van de omringende regio’s. De
centrale pleinen zijn de verantwoordelijkheid van het veiligheidsapparaat zelf, inclusief de beruchte geheime
dienst van de luchtmacht, die door de oppositie herhaaldelijk is beschuldigd van marteling.
Geïsoleerd
Op vrijdagen, de dag dat de grootste demonstraties worden gehouden, wordt de hoofdstad geïsoleerd door
35 checkpoints waar niemand voorbij komt. De wegen naar de stad zijn gesloten en er staan zeker 1000
veiligheidsmensen bij de centrale Umayyid-moskee opgesteld. De handtekening van Assad stond onder
praktisch elk document, waaronder een dat gevangenisstraffen autoriseert voor mensen die gaan
demonstreren. In een van de documenten wordt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken
gewaarschuwd voor landen die proberen om Syrische diplomaten te beïnvloeden om over te lopen.
‘Mol in het veiligheidsapparaat’
‘Maandenlang had de oppositie een mol in het veiligheidsapparaat van Assad’, schrijft Al Jazeera op zijn
website. Barakat werkte voor de cel die de operaties van de veiligheidsdiensten in het hele land coördineert.
Hij lekte informatie naar de oppositie, totdat hij verdacht werd, en moest vluchten. Op zijn vlucht nam hij de
geheime documenten mee.
Elke avond om zeven uur komen de chefs van de veiligheidsdiensten bij elkaar om te kijken wat er die dag in
het land is gebeurd, en om plannen te maken voor de volgende dag. Deze plannen worden naar de
president gestuurd, die persoonlijk toestemming geeft voor actie.
‘Iedereen die deze rapporten leest zal gechoqueerd zijn, en zich realiseren dat Syrië door een
onwaarschijnlijke crisis gaat met moorden, criminele acties en onderdrukking van protesten’, zegt Barakat
tegen Al Jazeera. ‘Maar de veiligheidschefs proberen het in hun rapporten mooier voor te stellen dan het is.
Ze negeren vele feiten uit het veld, alleen maar om het moreel van de president hoog te houden.’

Hadden ze de banken maar failliet laten gaan
donderdag 22 maart 2012
In IJsland hebben ze er bewust voor gekozen de banken failliet te laten gaan. De Engelse en Nederlandse
regering vonden dat maar niets, maar meer dan de spaargeldgarantie van de staat is IJsland niet gebonden
te leveren. Dit is ook voor u een belangrijk gegeven… De bank neemt uw geld graag aan, maar ze hebben
geen verplichting het ook aan u terug te geven. Lees dat nog maar een keer.
Als u uw geld vraagt, dan kan het u overkomen dat ze weigeren. Soms omdat ze het geld op dat moment
nog niet hebben, maar soms weigeren ze ook omdat ze anders zelf in gevaar komen. U kan ze niet dwingen
u uw geld uit te betalen. Dat werpt misschien eindelijk een heel ander licht op de banken? In IJsland hebben
ze door schade en schande eindelijk begrepen dat de banken de oorzaak van het kwaad waren en de
boosdoeners zijn failliet gegaan of zwaar gesaneerd. Hoe dan ook, er ging vrijwel geen belastinggeld naar
toe om ze te redden. Het faillissement hield dus in dat alle tegoeden en bezittingen van de desbetreffende
bank op een hoop gegooid werden en vanuit de boedel moesten de belanghebbenden nog betaald worden.
Zo werkt dat ook bij andere bedrijven. Waarom zou het bij banken anders moeten zijn?
Spaarders moeten eindelijk eens leren dat banken het spaargeld gebruiken om mee te speculeren. Uw geld
is er niet veilig. Er zijn weinig plaatsen zo onveilig voor uw geld als bij de bank!
IJsland kent na moeilijke jaren weer economische groei. Ze lost haar schulden nu al voortijdig af. Vergelijk
dat eens met Griekenland… Hadden die achteraf ook niet beter hun banken failliet moeten laten gaan? Was
het kapitalisme haar schonende werk laten doen niet veel beter voor Griekenland geweest?
Ik ben nu liever IJslander dan Griek, dan kan ik u wel vertellen.
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/hadden-ze-de-banken-maar-failliet-laten-gaan.html

Nieuwsbrief 149 – 25 maart 2012 – pag. 74

Bronnen van het internet verdwenen
De meeste interessante bronnen die in het artikel verwerkt zitten, werken inmiddels al niet meer, U raadt
natuurlijk wel waarom?
Korte Waarschuwing: Vigilant Citizen is een Illuminati Disinfo Agent!
(Vrij vertaald René Voogt)
28/10/2011 door chaukeedaar
Voor degenen onder u die zich al langer in de complot beweging bevinden dan ik – sorry, waarschijnlijk niets
nieuws voor u (maar misschien vind je mijn artikel over Sitchin wel iets?). Voor de rest die zich wil laten
informeren over de duistere netwerken die deze wereld runnen, en blogs beheren zoals die van Vigilant
Citizen: Pas dan op! Deze man is 100% een disinfo agent.
Is Chaukeedaar nou helemaal paranoïde aan het worden?
Ok, hier het verhaal. Ik kwam de afgelopen maand slechts door een toeval uit bij de artikelen op de blog van
VC, en heb mezelf nu sinds een week geregistreerd voor zijn nieuwe artikelen. Ik vond ze altijd interessant,
met zeer goede informatie, denk daarbij aan het beroemde artikel Sinistere Plaatsen – Astana, Khazakhstan
bijvoorbeeld. Ik dacht dat hij gewoon iemand was die enige tijd in de Illuminati-industrie gewerkt zou hebben,
waarna hij besloot om de kliek bloot te leggen. En U dacht waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als ik, toch?
Wat ik echter vreemd vond was het logo van “The Global Information Network” op zijn site. Het zag er voor
mij hetzelfde uit als één van de logo’s met drie letters van de ‘prive legers’ zoals: CIA, NSA, DHS, en ga zo
maar door. Toen ik vandaag ontdekte dat VC 10 € vroeg voor zijn nieuwe e-book, kreeg ik argwaan (sorry,
zo ben ik) en besloot om deze GIN-toevoeging (Google adds) te volgen:
Wat ik ontdekte vond ik nogal schokkend: GIN probeert mensen aan te trekken die in de Illuminati
geïnteresseerd zijn, meer vanuit een onbewust gevoel dat ze er zelf graag IN zouden zitten, om die kracht te
kunnen voelen om speciaal te zijn en binnen een geheim genootschap te vertoeven:
Eén ding wil ik nog wil zeggen is, dat het “Global Information Network” inspeelt op de verlangens van
mensen zodat ze zich “Special” voelen en opgenomen worden in een soort van ‘Secret Society’. Welnu,
waarom dat mensen zich inlaten met dit soort dingen weet ik niet, en hoe ‘Speciaal’ is een geheim
genootschap die je $ 150 per maand laat betalen en $ 1000 om erin mee te mogen doen … welnu, dat laat
ik aan u over om daarover te beslissen.
Omar Briones [Bron] (verwijderd)
De GIN probeert een sfeer van te creëren van menselijke gelijkheid en een eerlijke verdeling van informatie:
Er is zich een Nieuwe Wereld Orde aan het vormen die ontworpen is om de kloof tussen de rijken en de
normale werkende man te verhogen. GIN is het niet eens met deze beweging die de totale controle wil over
individuen. GIN is van mening dat IEDERE persoon het recht heeft om de geheimen te kennen om het leven
te creëren dat ze willen en kunnen genieten van de vrijheid, het geluk nastreven, en al hun dromen en
verlangens waarmaken.
Maar op dezelfde pagina wordt vermeld:
Niet alle aanvragen zullen worden aanvaard, en niet iedereen komt in aanmerking.
Kevin Trudeau, nogmaals …
Ik hoefde niet al te veel te lezen op die site om herinnerd te worden aan Kevin Trudeau (ik ging al eerder in
op deze Illuminati Marionet) en JA, GIN is in feite gewoon weer een andere melkkoe en geld machine van de
vals spelende meesters.
[Bron]
Terug naar het onderwerp: Dus we hebben hier Vigilant Citizen die reclame maakt voor GIN. Eerder al,
zagen mensen advertenties voor een boek van Aleister Crowley, de beruchte satanist en top vrijmetselaar,
op de site van VC. Er zijn ook tientallen mensen te vinden die vermelden dat VC hun opmerkingen
censureerde wanneer ze niet 100% in overeenstemming waren met de mening van VC, of moet ik zeggen,
met zijn agenda?
Dus waarom speelt hij dit spel mee?
Ze linken mensen naar bewezen desinformatie agenten EN proberen om geld te verdienen aan hun lezers
voor het doorverwijzen naar disinfo materiaal … sorry, maar echte waarheidszoekers en strijders tegen de
“nieuwe wereld order” zouden dit nooit doen. Het is een misleidende marketingtechniek die door agenten in
stand wordt gehouden. Ik MOET toegeven dat de website beladen is met heel veel waarheden en goede info
…. MAAR – DAT is nou precies hoe desinformatie, of contra-geheime agenten werken. Geloof me, ze zijn
niet echt. 90% van de waarheidsbeweging en websites die de Illuminati bloot leggen, werden in feite door
agenten opgezet – het is allemaal opgezet omdat ze wisten dat de mensen begonnen te ontwaken. Dit is
eigenlijk al vele jaren een voortdurende online strijd. Maar ik weet zeker dat je er nu inmiddels ‘enigszins’
van bewust bent.
UsualSuspekt [Bron] (verwijderd)
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Ik veronderstel dat VC er is om ons te laten geloven dat de Illuminati almachtig en overal is, en ons
programmeert zodat we denken dat we al verloren zijn. Plus: Om wat geld te verdienen, occulte mensen
houden nou eenmaal van geld en vooral van macht …
Weet je, ik word er zo moe van dat mijn goede vertrouwen regelmatig wordt misbruikt door deze Illuminati
manipulatoren! Ik zou al blij zijn, als mijn artikel zou kunnen voorkomen dat één ander persoon dezelfde
frustratie zou moeten voelen …
PS: Ik censureer de reacties niet. VC, als je hier bent, voel je dan vrij om te reageren. Of iemand van het
team achter deze naam!
PS 2: Voor het geval je jezelf afvraagt waarom chaukeedaar online is op 28 oktober, terwijl van het verzet
wordt verondersteld om het systeem voor één dag stil te leggen: Ik haal mezelf stap voor stap, en in mijn
eigen tempo, uit het globalistische systeem. Ik heb daarvoor geen specifieke datum nodig, en ik wil ook niet
dat HEEL het systeem gestopt wordt, omdat ik de verantwoordelijkheid van alle doden en het lijden van de
mensen niet kan dragen, door een dergelijk evenement … Ik wil – dat het globalistische deel van het
systeem tot een einde komt, niet alles, want ik ben geen communist, noch een utopist.
Update 12/20/2011
Sinds vandaag, kreeg dit korte artikel van mij 699 reacties in ongeveer twee maanden. Mijn post over VC`s
sinistere verbinding met de Illuminati Zwendel site “GIN” heeft het startschot voor een discussie gelost
waarin nog andere onethische / totalitaire gewoonten van de VC-bemanning ontdekt werden (in het
bijzonder met betrekking tot het censureren van berichten waarin ongewenste vragen aan VC werden
gesteld, die vervolgens een groot aantal leden zonder enige reden en waarschuwing een ban gaf). We
hadden een volledig spectrum van COINTELPRO technieken die via mijn blog verspreid werden, vele
vreemde ingebeelde “personen” kwamen van het VC forum erop af en probeerden de discussie eerst met
religie, vervolgens met persoonlijke spelletjes, en uiteindelijk ook nog met pornografie te kapen. Maar ook
veel eerlijke, helder denkende mensen stapte in. Mocht u deze commentaren willen opzoeken, zoek dan
naar de comments van “femalopharo”, “Not Your Ordinary Citizen”, “Pluto”, “truthseer” en “io”. Het was
werkelijk als een storm, maar het was de moeite waard als ik de reacties zo terug lees, bijvoorbeeld die van
femalepharo:
Vanuit het occulte perspectief, wordt er gezegd, dat afbeeldingen van de vrijmetselarij en andere dingen met
opzet worden getoond, want doordat ze deze geheimen met ons delen houden ze vast aan hun eigen codes,
waarmee ze ons in feite initiëren zonder ons medeweten. Indien je een belezen persoon inzake
openbaringen bent, wat ik niet beweer te zijn, dan zou de vraag zijn: “als je weet wat het merkteken van het
beest is, waarom zou je hem dan nog kunnen ontvangen”? Dat is vanzelfsprekend door middel van bedrog,
en alleen de wijzen zullen het weigeren.
De site is een INLEIDING! Denk hieraan: “zien we dit nu steeds meer omdat we het onszelf realiseren, of
pakken ze het nu gewoon groter aan voor meer publiciteit”?
HA! Het is beide! En de publiciteit laat ons wennen aan de basis regels van hun bestelling (Order).
Namaste, Chaukee
Reactie:
JJ Virgil
Deze jongens beheren en exploiteren vigilantcitizen.com
http://www.twistimage.com/en/who-we-are/our-leadership/mickael-kanfi
Mickael Kanfi
en
http://www.twistimage.com/en/who-we-are/our-leadership/mitch-joel
Mitch Joel
Ze zijn ook verantwoordelijk voor deze sites, weer andere wervingssite voor de GIN.
http://elirook.com/ en
http://jointhenewworldorder.com/index2.php
http://www.youtube.com/elirook
Eli Rook is te vinden op Facebook met duizenden volgelingen. Hij heeft een website met een
verscheidenheid aan korte YouTube filmpjes die je een bepaald beeld schetsen, terwijl hij voor 47,00 dollar
een E-boek te koop aanbiedt waarin beschreven wordt dat de Illuminati / Elite in feite goede mensen zijn, en
dat ze bepaalde zaken wel geheim moesten houden, omdat de algemene bevolking er nog niet klaar voor
zou zijn. Ze vervolgen het vuile spel, het is gewoon één grote misleiding om nieuwe rekruten te werven voor
de GIN zwendel.
Trouwens, GIN is gewoon een frauduleus piramide spel, en de enige manier om actief te kunnen werven of
om een gelieerd nummer te ontvangen is DOOR LID TE WORDEN. VC is heel zeker een lid. Het is een
oplichting van zo`n 1000,- dollar per maand, als ook een uitbesteding van de hiërarchie van de elite.
Joel is een online marketing`s genie, die ook de eigenaar is van ‘Distort Entertainment’ en “produceert”
muziek voor “ondergrondse” of “stedelijke” band`s in Montreal en Toronto. Mickael woont in Laval, van waar
VigilantCitizen zijn zaakjes ook regelt. Henrik Ryosa van illomennation.com is ook één van hun handlangers,
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die heel veel van Digitale media afweet en ooit samen werkte met Joel voor ‘Distort Entertainment’ tot ze
zich realiseerden dat aparte ideeën hen ook in aparte richtingen zou trekken. Henrik woont nu in Zweden en
beheert nu een eigen media / productie bedrijf, maar mee helpt om de mensen in een bepaalde richting te
sturen, en dan voornamelijk naar het forum van VC.
Joel en Kanfi bezitten voldoende kennis om de verhalen op VC te verzinnen, en die zogenaamde kennis
trekt ze dan duizenden kijkers per dag. Kijk naar de Google-advertenties op die site en besef dat ze er het
grote geld mee maken. Zoveel zelfs, dat ze nog eens twee copy sites lanceerden.
http://knowledgefiles.com/
en
http://secretarcana.com
Originele artikel:
http://chaukeedaar.wordpress.com/2011/10/28/short-warning-vigilant-citizen-is-a-illuminati-disinfo-agent/
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=21661

Socialistische burgemeesterskandidaat wil van Londen 'baken van islam' maken
Ons kent ons: Ken Livingstone als burgemeester van
Londen, hier in 2006 samen met de Venezolaanse dictator
Hugo Chavez, die op zijn beurt weer dikke vriendjes is met
de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad.
Ken Livingstone, van 2000 tot 2008 burgemeester van
Londen en nu opnieuw kandidaat namens de Labourpartij (de
Britse PvdA) voor de verkiezingen van 2012, heeft beloofd
dat als hij opnieuw burgemeester van Londen wordt hij van
de Britse hoofdstad 'een baken voor de woorden van de
profeet Mohammed' zal maken. In geen enkel ander
Europees land is de traditionele alliantie tussen 'links'
(/socialistisch) en de islam zo ver gevorderd als in Groot Brittannië. Het is een waarschuwing voor wat de
rest van Europa kan verwachten als de burgers op socialistische partijen blijven stemmen.
Tijdens een toespraak of 'preek' in één van de meest controversiële moskeeën van Europa beloofde
Livingstone dat hij de Londenaren in de islam zal opvoeden. 'Dat zal eraan meewerken onze stad te vestigen
als een baken dat de woorden van de profeet (Mohammed) weerspiegelt.' Livingstone kenschetste
Mohammeds leer als een 'agenda voor de hele mensheid. Ik wil me er in de volgende vier jaar van
verzekeren dat iedere niet-moslim in Londen zijn woorden en boodschap kent en begrijpt.'
Banden met Hamas
Livingstone sprak afgelopen vrijdag in de North London Central Mosque, ook bekend als de Finsbury Park
Mosque, die in het verleden onder controle stond van de terroristenwerver Abu Hamza. Die werd in 2003
verwijderd, maar de moskee wordt nog altijd bestuurd door de islamistische Muslim Association of Britain,
die aantoonbare banden heeft met de Palestijnse terreurbeweging Hamas.
Eén van de woordvoerders van de moskee, Azzam Tamimi, staat openlijk achter zelfmoordaanslagen, en
mede directeur Mohammed Sawalha is volgens de BBC het meesterbrein achter een groot deel van de
politieke en militaire strategie van Hamas. Sawalha tekende in 2009 de Istanbul Verklaring, waarin
moslimorganisaties opriepen om aanvallen te plegen op de bondgenoten van Israël, ook in Europa.
Geschorst vanwege antisemitisme
Tijdens zijn burgemeesterschap tussen 2000 en 2008 gaf Livingstone duizenden ponden belastinggeld aan
het Muslim Welfare House, een zogenaamde liefdadigheidsinstelling die nauw verbonden is aan de Finsbury
Park moskee. Ook werd hij in 2006 vier weken lang geschorst vanwege antisemitische uitspraken. In 2008
verloor Livingstone maar nipt van de huidige conservatieve burgemeester van Londen, Boris Johnson. (1)
Alliantie links - islam
Net als 'links' in Nederland legt de socialist Livingstone grote nadruk op de 'zegeningen' van de multiculturele
samenleving. In Groot Brittannië komt dat in de praktijk steeds vaker neer op het veranderen van de
democratische maatschappij in een aan moslims en de islam onderworpen staat, een tendens die ook in de
rest van Europa is waar te nemen.
De onwaarschijnlijke alliantie tussen links/socialistisch en de islam -immers, de islam staat diametraal
tegenover door met name 'links' zwaar bevochten verworvenheden zoals vrouwen- en homo emancipatie- is
vooral gebaseerd op de gedeelde weerzin tegen de joods-christelijke en neo-liberale cultuur die tientallen
jaren lang de democratie en vrijheid in Europa heeft weten te garanderen. Tevens hebben beide ideologieën
nog iets gemeen: hun haat tegen de joodse staat Israël.
Xander - (1) The Telegraph
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Global Warming Hoax – Volg het geld! met Jesse Ventura
Global Warming Conspiracy Theory Jesse Ventura
Geüpload door VidTruth op 15 dec 2010
Dit keer zoekt Jesse naar list en bedrog achter de Global Warming, oftewel de Opwarming van de Aarde.
Jesse Ventura zat lange tijd in de politiek, dus hij weet dat als je antwoorden wilt krijgen, je het geldspoor
moet volgen! Wanneer je benieuwd bent wáár dat spoor naar leidt, dan is het kijken geblazen. Het wordt
(alweer) duidelijk dat het eigenlijk alleen maar om de centen draait. Je bent lekker druk bezig met 'groene'
producten kopen, terwijl belangrijke bedrijven op grote schaal gewoon blijven vervuilen. Kortom: groen of
niet, het schijnt niets uit te maken, al zul je dat niet horen van de bedrijven zelf. Dr. Timothy F. Ball komt in
beeld. Anoniem. Om de een of andere reden wil hij deze keer niet met zijn gezicht in beeld, noch wil hij
genoemd worden. Dat terwijl hij toch wel een redelijk bekend opwarming scepticus is. Hoe dan ook, wat door
hem en de andere getuigen naar voren komt, is dat de pioniers van het Global Warming-tegengeluid hun
eigen leven niet zeker zijn. Op z’n minst spelen ze met hun maatschappelijke positie.
‘Follow the Money’
Waar gaat het geld naartoe? Natuurlijk naar de vele bedrijven die inspringen op de groene hype, maar ook
naar de verkopers van CO2-meettoestellen. Die apparaten worden erg veel aangeschaft, want men heeft
een toestel nodig om te weten of er aan de CO2-norm wordt voldaan. Wie zit er stevig met zijn vingers in
Hara, de grootste producent van deze apparaten? Al Gore. Wat een inconvenient truth is me dat...
Diverse partijen oneens
Helaas, Al Gore is een vriend van Jesse Ventura dus dan móét haast wel een goeie peer zijn *kuch*. De excatcher zoekt verder en ontdekt dat alles ontstaan is door een twist over een theorie. De kijvende partijen
waren de overheid, de zakelijke wereld en de wetenschappers. Natuurlijk doen wetenschappers er niet toe
en koos men voor het grote geld. De opwarming van de aarde was geboren… Inmiddels is al bekend
hoezeer er met gegevens is gerommeld om het plaatje te doen kloppen. Nu nog de namen, zodat de koppen
dit keer - ijdele hoop - op de goede plaats rollen.
Maurice Strong – het Brein achter de ‘Global Warming’
Bedenker Klimaat Hoax Plan
Niet Al Gore maar Maurice Strong zou de grote bedenker van
het klimaat hoax plan zijn. Morris was lang werkzaam bij de
UN, totdat het een beetje té duidelijk werd dat hij dubbele
belangen had. Strong week uit naar China. Hij zou zelfs een
Chinees dubbelagent zijn. Waarom?
Omdat er een lucratieve handel is in vervuilingsbonnen. Zelfs
al stoot je voldoende troep uit om de planeet mee te
vergiftigen, als je maar genoeg bonnetjes koopt, is er niets
aan de hand. Ideaal voor een booming land als China.
Juiste gegevens tonen aan: Mens heeft geen invloed op het klimaat
Maurice Strong wordt onder andere van vervalsing op grote schaal verdacht. Een getuige bij Jesse beweert,
dat hij het met eigen ogen gezien heeft. De echte gegevens toonden eigenlijk aan dat de mens totaal niet
van invloed is op het klimaat. Maurice Strong boog meerdere malen cijfertjes, en mensen, om zijn eigen
agenda uit te rollen, waardoor het uiteindelijk weer neerkomt op een plan van de Nieuwe Wereld Orde.
Ventura kwam niet tot bij Maurice zelf, maar kreeg wel zijn rechterhand Benjamin Santer voor de camera.
Die ontkende alles.
We noemden net de NWO, dus komen ook de Rothschild-familie en Alex Jones langs. Ondanks de
duidelijke show-factor wordt duidelijk dat Ventura echt wil dat dit bekend wordt. Hij doet gelukkig niet moeilijk
over copyrights. Applaus voor Jesse.
Grote les die we kunnen leren: angst is er in vele vormen en maten
Net zoals 9/11 diende om angst voor o.a. moslims en buitenlanders aan te wakkeren, is de klimaat hoax
ideaal om je bang te maken voor je eigen omgeving. Met telkens afvragen of je wel zo goed bezig bent
schiet je niet zoveel op. Aangezien stress de oorzaak van veel ziekten is, moeten we opletten ons zorgen te
maken op basis van theorieën die ons worden voorgeschoteld.
Naast iedereen onder de duim houden, is een ander doel van de bende van Maurice het creëren van een
globale eenheidsbank. Alle macht aan de bankiers, zoals we eigenlijk van de Rothschilds en consorten
gewoon zijn. En toch volgen we massaal…
De conclusie van Ventura's Global Warming-avontuur:
Vergeet CO2!
Er is slechts één vuiltje aan de lucht: de Nieuwe Wereld Orde, die steeds meer en openlijker van zich
laat horen.
Bron: Grenswetenschap.nl
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Ahmadinejad ontkent in zeldzaam interview met Duitse TV zender opnieuw de Holocaust
Iraanse president verklaart niet bang te zijn een kernbom te bouwen - Ahmadinejad bevestigt
'apocalyptische vergelding' bij aanval Israël
Het kostte de Duitse publieke TV zender ZDF twee jaar om het voor
elkaar te krijgen: een interview met de omstreden Iraanse president
Mahmoud Ahmadinejad. Klaus Kleber kreeg recent eindelijk de kans om
de president zo'n drie kwartier lang te ondervragen. Ahmadinejad
bevestigt in het gesprek wat vele critici al jaren roepen, maar wat door
sommigen nog altijd hardnekkig wordt ontkend, namelijk dat
Ahmadinejad een rasechte antisemiet is die Israël het liefste van de
aardbodem ziet verdwijnen, al zegt hij dat niet rechtstreeks. De ontkenners -met name op het (alternatieve) internet- hebben na dit interview dan ook geen enkel excuus meer.
Tijdens het interview in Teheran kwam ZDF moderator Klaus Kleber recht tegenover één van de meest
gevreesde mannen ter wereld te zitten. Ahmadinejad confronteert de kijkers vervolgens met uitspraken die in
Duitsland verboden zijn en strafrechtelijk vervolgd moeten worden - ook als ze worden gedaan door
buitenlanders. 'Toch documenteren wij zijn uitspraken over de Holocaust, om duidelijk te maken met wie de
wereld te maken heeft,' aldus het voorafgaande commentaar van de ZDF. Ahmadinejad blijft net als
opperleider Khamenei verkondigen dat Iran zich niets zal aantrekken van de internationale sancties die
werden ingesteld omdat het land geen inzage wil geven in zijn nucleaire programma. In het interview noemt
de president sancties tegen een 'groot land' zoals Iran 'misplaatst'. 'Wij laten ons niet beledigen.' Iran heeft
volgens hem een handelsvolume van 24 miljard dollar 'die ook ergens anders' dan in het Westen uitgegeven
kunnen worden, wat volgens hem 300.000 Europeanen werkloos zal maken.
Mensenrechten
Kleber brengt de mensenrechten ter sprake en wijst op het feit dat iedere oppositie in Iran wordt onderdrukt.
'Wij zijn tegen bezetting, tegen terreur, tegen oorlog en tegen discriminatie,' draait Ahmadinejad om de vraag
heen. 'Gaat het écht om de mensenrechten? Zijn er alleen in Iran problemen met de mensenrechten? En in
de bezette Palestijnse gebieden dan? Zijn jullie net zo streng voor Israël als voor Iran?'
'De vrienden van Amerika mogen doen wat ze willen. Mensenrechten tellen daarbij niet. De volken hebben
geen problemen met elkaar, alleen de regeringen... Mensenrechten zijn een wereldwijd probleem. Niemand
kan zeggen dit soort problemen niet te hebben. Daarmee mag je elkaar dus niet politiek onder druk zetten.'
'Holocaust is een leugen'
Dan komt het grote onderwerp ter sprake: Israël. Ahmadinejad wint er ook voor een Duitse TV camera geen
doekjes om: de Holocaust is een leugen van Israël, beweert hij. 'Ze hebben een verhaaltje met de titel
Holocaust verzonnen, en de schade, de kosten daarvoor moeten door de Palestijnen worden gedragen.'
Ahmadinejad ontkende de afgelopen jaren vaker dat er in de Tweede Wereldoorlog miljoenen joden zijn
uitgemoord door de Nazi's, iets dat door historici algemeen als één van de best gedocumenteerde en
bewezen feiten uit de wereldgeschiedenis wordt beschouwd.
De Iraanse president beschuldigt -geheel à la 'de Protocollen van de Oudsten van Zion' en 'Mein Kampf'- de
'Zionisten' ervan over de hele mensheid te willen regeren. 'Waarom steunt Europa blind de Zionisten?' vraagt
hij Kleber. 'Israël is een kunstmatig land, een koloniale bezettingsmacht, ontstaan door een leugen.'
'Niet bang om kernbom te bouwen'
De Iraanse president noemt kernwapens 'onmenselijk' en 'immoreel', maar dreigt tegelijkertijd dat als hij een
atoombom zou willen bouwen, hij dat bekend zou maken en daarbij voor niemand bang zou zijn. Op de
vraag of hij bereid is concessies te doen verwijst Ahmadinejad naar andere landen die volgens hem
verantwoordelijk zijn voor de spanning met Iran. De vraag concreet beantwoorden doet hij echter niet.
'Wij zijn er altijd voor om de spanningen te verminderen of op te heffen. Men moet de wortel van de
spanningen zien te vinden. Welke wortels hebben deze spanningen? Dat is onrecht, dat is discriminatie. Dat
zijn de ware oorzaken van deze spanningen. Dat een paar landen bij elkaar gaan zitten en de wereld willen
regeren. Wie heeft Irak bezet? Wie heeft Afghanistan bezet? Was dat Iran?'
Ahmadinejad bevestigt 'apocalyptische vergelding'
Op Klebers vraag wat de president ervan vindt dat Israël dreigt Iran aan te vallen omdat het een geheim
nucleair (wapen)programma zou hebben, reageert Ahmadinejad met een wedervraag: 'Geeft Israël dan wel
inzage in zijn nucleaire programma? Zij hebben meer dan 250 kernkoppen. Is dat geen probleem dan?'
Kleber wijst er dan op dat Iran in tegenstelling tot Israël het non-proliferatieverdrag heeft getekend, en onder
dat verdrag verplicht is volledige openheid te geven.
Kleber: 'U heeft gezegd dat als Israël Iran aanvalt, de vergelding 'apocalyptisch' zal zijn. Wat bedoelt u
daarmee?'
Ahmadinejad: 'Dat heb ik nu niet gezegd, maar in het verleden wel. Wat doet een land als het aangevallen
wordt? Zich verdedigen, dat is toch duidelijk. Dat zullen wij ook doen. Wij zijn een sterk land. Het Zionistische
regime is heel klein en een instrument van de Amerikanen. Het zijn cultuurloze mensen die anderen
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vermoorden en daarom niet te vergelijken zijn met het Iraanse volk. Wij wonen hier al duizenden jaren, maar
waar zijn zij vandaan gekomen? Zij hebben de Palestijnen vernietigd om daar te komen.'
ZDF in opspraak
De ZDF is door het plaatsen van het interview in Duitsland in opspraak geraakt. Tegenstanders wijzen erop
dat de zender Ahmadinejad een platform heeft geboden om zijn antisemitische uitspraken te doen, die door
moslims en extremisten zouden kunnen worden misbruikt.
Xander - (1) ZDF / KOPP / Welt Online

Foetus sterft, moeder krijgt boete
Archiefbeeld BrunoPress/EMPics / Brunopress
Een vrouw uit Groningen heeft een boete moeten incasseren,
terwijl ze in haar buik haar ongeboren kindje voelde sterven. Vlak
voordat ze werd opgehaald door een ambulance, werd de 21jarige Kim op de bon geslingerd omdat ze geen ID bij zich had.
De vrouw was gewond geraakt doordat ze struikelde bij het
verlaten van de bus. Een ongeluk met grote gevolgen: Kim verloor
haar ongeboren kind. Het fatale ongeluk vond plaats op 3 maart jongstleden bij het Groninger hoofdstation.
Kim wilde een klein meisje ontwijken, maar viel daarbij plat op haar buik. "Ik voelde meteen een gemene
steek." De vrouw raakt in paniek en waarschuwt toegesnelde omstanders en de buschauffeur dat ze
zwanger is. Een ambulance wordt gebeld en ook de politie meldt zich. Twee agenten vragen haar gegevens.
Kim: "Heb ik keurig opgegeven." Of Kim een identiteitsbewijs bij zich heeft, willen de dienders weten. "Toen
werd ik boos, heb ik geschreeuwd van niet. Ik lag met pijn op de grond!"
De vrouw kreeg daarop een bekeuring overhandigd wegens geen ID. "Heb ik op de grond gesmeten. Als ik
toen had kunnen staan, had ik ze een stomp verkocht. Ze bleven niet eens wachten tot de ambulance er
was." In het ziekenhuis blijkt het ergste waar. "Ik had onderweg in de ambulance nog gebeden dat het niet
waar zou zijn, maar ik voelde het al. Het kindje was dood." Het is al de tweede keer dat Kim een miskraam
heeft, meldt de Stentor.
De politie kan het verhaal van Kim niet bevestigen, omdat bekeuringen niet worden bijgehouden. De vrouw
heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen.
Bent u, of kent u deze vrouw? Mail dan de redactie van Sp!ts.
M. van Helvert | 14-03-12

Chemtrails kunnen RFID-chips bevatten in de vorm van nano-vezels
In de volgende video praat Sofia over de bio-engineering verbinding met
chemtrails en het feit dat er gels naar beneden regende nadat er chemtrails
waren gesproeid. Het meest bekende incident is die van de Joplin Tornado, waar
de bewoners een vreemde schimmelinfectie hebben opgelopen, genaamd,
mucormycose.
Attentie door Star-People.
Geschreven door Suzanne on woensdag 01 februari 2012
Onderstaande presentatie van Sofia Smallstorm gaat over het verschijnsel
“Chemtrails”, de aanhoudende materie van wolken die onze hele hemel lijken op te vullen.
Er zijn vele hypothesen rondom dit onderwerp, van mind control tot aan HAARP en de link naar het
transhumanisme. In de volgende video praat Sofia over de bio-engineering verbinding met chemtrails en het
feit dat er gels naar beneden regende nadat er chemtrails waren gesproeid. Het meest bekende incident is
die van de Joplin Tornado, waar de bewoners een vreemde schimmelinfectie hebben opgelopen, genaamd,
mucormycose. Na het analyseren van deze gels in een laboratorium, werden er nano vezels, kristallen, rode
bloedcellen en halfgeleiders in gevonden.
Onderstaande video kom van UFO tv, deze geeft een bredere kijk op wat wordt genoemd als de “End
Game” (A Global Conspiracy) en hoe we als Homo Sapiens al “De vijand van binnen” hebben, een vijand die
al in onze genetische bedrading zit en hoe de globalisten en leden van de Illuminati en andere geheime
organisaties misschien dit al hebben gebruikt voor het realiseren van hun doel, de-populatie van de planeet.
Wil je alleen de informatie m.b.t. de chemtrails kijk dan van 27 minuten en 30 seconden. Echter raden wij
aan om de hele video te bekijken voor een beter beeld.
Vertaling Suzanne EarthWatcher
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Reactie EU op Toulouse teken van duister en moreel diep gevallen continent
Om de één of andere duistere reden lijkt Europa steeds weer precies
dezelfde inschattingsfouten te maken, met regelmatig onvoorstelbare
gruwelijkheden tot gevolg.
Haar woorden zouden sterk uit hun verband zijn gerukt, maar een
video (2) bewijst dat de Buitenlandse Zaken vertegenwoordiger van
de EU Catherine Ashton de vergelijking wel degelijk maakte: de
moord op 4 joden in Toulouse -waarvan de islamistische dader
vanochtend tijdens een politie inval de dood vond- staat wat de EU
betreft op hetzelfde niveau als de dood van kinderen in Gaza, die
vrijwel uitsluitend omkomen omdat terreurbewegingen zoals Hamas hun raketten bij scholen en
ziekenhuizen opstellen en vrouwen en kinderen gebruiken als menselijke schilden. '19 maart zal worden
herinnerd als een donkere dag voor Europa', concludeert een nieuwsredacteur van het Israëlische Ynet
News. (1)
In deze tijd van politieke correctheid, waarin er niets kwaads gezegd mag worden van de
Arabische/islamitische wereld, is het traditionele Europese liberalisme in een verdraaide, nietszeggende
absurditeit veranderd die definitief ten grave kan worden gedragen. Catherine Ashtons schandalige
vergelijking tussen Toulouse en Gaza -en haar weigering deze verklaring in te trekken- staat dan ook
bepaald niet op zichzelf. Een Duitse oppositieleider bekritiseerde de Israëlische 'Apartheid' (2) en Ashton gaf
eerder ruimschoots aandacht aan het lot van een in honger staking zijnde Islamic Jihad terrorist (3), maar
negeerde tegelijkertijd de hongerstakingen van Cubanen en Saudiërs en vooral die van de Iraanse christen
Youcef Nadarkhami, die ter dood is veroordeeld omdat hij weigert zich te (her)bekeren tot de islam.
Morele afgrond: Hamas uitgenodigd in Genève
Europa is al jaren aan het afglijden een diepe, duistere morele afgrond, en afgelopen maandag werd daar
een nieuwe, diep trieste mijlpaal in bereikt toen in Genève, het hart van Europa, een afgevaardigde van de
Palestijnse terreurbeweging Hamas werd uitgenodigd om een toespraak te houden voor leden van de VN
Mensenrechtencommissie. Alleen al de combinatie 'Hamas' en 'mensenrechten' is ronduit krankzinnig,
aangezien de Palestijnse terroristen al duizenden raketten en projectielen op Israëlische dorpen en steden
hebben afgevuurd en zich steevast achter de ruggen van vrouwen en kinderen beschermen tegen
Israëlische vergeldingsaanvallen.
Het feit dat het moorddadige Hamas in Europa werd uitgenodigd en niemand, maar dan ook echt niemand
van de Europese politici ook maar één woord vuilmaakte aan deze verschrikkelijke verkrachting van de zaak
voor de mensenrechten, kan het morele failliet van ons continent niet duidelijker onderstrepen. Waarheid en
integriteit zijn definitief termen uit het verleden; de jaren '30 van de vorige eeuw zijn op volle kracht
teruggekeerd.
Kwaadaardige opzet
Wat Ashton deed was geen ongeluk, maar pure, kwaadaardige opzet. In haar verklaring noemde ze namelijk
de 'kinderen van Gaza en Sderot', het Israëlische stadje dat het meest onder de Palestijnse raketaanvallen
te lijden heeft. Maar in het officiële persbericht werd de toevoeging 'en Sderot' bewust weggelaten, zodat er
na de ophef die er over haar opmerkingen ontstond kon worden gezegd dat haar woorden waren verdraaid.
De toevoeging 'en Sderot' doet echter niets af aan het feit dat ze de laffe en gruwelijke moord op 4 joden,
waarvan 3 jonge kinderen -waarvan er één letterlijk werd geëxecuteerd- op één lijn stelde met de Baälse
kinderoffers die Hamas brengt door hen doelbewust bloot te stellen aan Israëlische vergeldingsaanvallen.
Hamas prijst Ashton
Het is geen wonder dat Hamas vrijwel onmiddellijk Ashton prees voor haar verklaring, waarmee de
inktzwarte morele put waarin de EU zich bevindt nog eens extra werd benadrukt. Het is zelfs zo erg dat in
het huidige Europa sommige maatschappelijke figuren en politici het een eer vinden om door Hamas te
worden aangeprezen. In Nederland herinneren we ons allemaal hoe Harry van Bommel, de
buitenlandwoordvoerder van de SP, in 2009 meeliep in een demonstratie waarin 'Hamas, Hamas, alle joden
aan het gas' werd geschreeuwd en waarin hij zelf opriep tot een nieuwe intifada en de 'bevrijding' van
Palestina (3).
Joden beginnen Europa te ontvluchten
Het morele 'kompas' van Europa is al een tijd lang volledig van slag, iets dat klaarblijkelijke met de regelmaat
van de klok op ons continent wordt herhaald, met al twee maal een wereldoorlog en miljoenen doden tot
gevolg. Opnieuw rest ons helaas een zeer sombere toekomst waarin onze vrije samenleving in steeds
sneller tempo wordt overgenomen door islamisten, die de joden steden zoals Malmö en Antwerpen doet
ontvluchten. De racistische moordaanslag in Toulouse zou wel eens het laatste vonkje kunnen zijn waardoor
de Europese joden, waarvan bijna 80% in Frankrijk woont, besluiten dat zij, zoals VVD prominent Frits
Bolkestein het in 2010 al zei, geen toekomst meer hebben op ons continent.
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De tekenen aan de wand dat de jaren '30 op herhaling gaan zijn dan ook legio. Vorig jaar was de joodse
synagoge in Weesp de eerste sinds de Tweede Wereldoorlog die de sabbatsdiensten moest schrappen
vanwege ernstige bedreigingen. De opperrabbijn van Nederland, Benjamin Jacobs, zei een jaar eerder al dat
de 'toekomst van de Nederlandse joden in Israël' ligt.
Noorse PvdA financiert Hamas
Voor de rest van de Europese joden geldt hetzelfde. 46% van de Spanjaarden staat negatief tegenover de
joden en 47% van de Duitsers vindt dat Israël de Palestijnen 'uitroeit'. In Oslo leven meer dan 1000 joden,
maar ze maken zich onherkenbaar omdat Noorwegen -waar de socialistische minister van Buitenlandse
Zaken openlijk Hamas verdedigt en de Noorse PvdA met honderden miljoenen kronen Hamas financiert (5)door de massale immigratie een bolwerk van antisemitisme is geworden (4). De Noren betalen daar nu al
een hoge prijs voor; hele wijken van hun hoofdstad zijn vrijwel onbegaanbaar worden door het voortdurende
geweld van de hoofdzakelijk islamitische immigranten.
'Londen baken van islam'
In Groot Brittannië is het zelfs al zover dat de socialistische burgemeesterskandidaat Ken Livingstone -van
2000 tot 2008 reeds de scepter zwaaiend in de Britse hoofdstad- openlijk verklaart van Londen een 'baken
van de islam' te willen maken. En wat de denken van Denemarken, waar de regering serieus overweegt om
moslims in 'hun' wijken de Sharia en een islamitische moraalpolitie te laten invoeren. Als tegenreactie
stemmen steeds meer Europeanen op nationalistische en/of populaire volkspartijen.
Europa is stervende
Er rest maar één conclusie: onder de valse vlag van 'tolerantie' en 'anti-discriminatie' vervalt ons continent
door de bewust door de EU gewilde massale import van de sterk aan het Nazisme verwante islamitische
ideologie tot een chaotische regio waarin diverse lijnrecht tegenover elkaar staande groeperingen elkaar
uiteindelijk te vuur en te zwaard zullen bestrijden. Het oude Europa is stervende, en het nieuwe Europa,
waar men van twee wereldoorlogen en de Holocaust klaarblijkelijk niets heeft geleerd, gaat een uiterst
onzekere, hoogstwaarschijnlijk duistere toekomst tegemoet. Zelfs al zou Ashton zich wél verontschuldigen,
dan zou dat daar niets aan kunnen veranderen.
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7, (3) YouTube, (4) Ynet News, (5) Arutz 7

Cyberaanval op banken
Criminelen lanceren dagelijks zeker zeshonderd nieuwe, zeer gevanceerde virussen, zogeheten
banktrojans, waarmee ze bankrekeningen van consumenten in onder meer Nederland plunderen. Slechts 12
procent van de ruim veertig wereldwijd meest gebruikte virusscanners is in staat deze speciaal
geprogrammeerde virussen binnen 24 uur te herkennen. De verwachting is dat ook dat het aandeel
geslaagde plunderingen van bankrekeningen de komende jaren explosief zal stijgen. Dat stellen de
Universiteit van Bonn en het bedrijf G Data Software in een gezamenlijk onderzoek naar banktrojans.
Deze krant berichtte eerder deze week dat banken in toenemende mate zijn verwikkeld in een cyberoorlog
met hackers die bankrekeningen van argeloze consumenten proberen te plunderen. Uit het onderzoek van
de Duitse universiteit in Nederland, Duitsland en België blijkt dat internationaal opererende bendes zich
steeds meer toeleggen op het ontwikkelen van speciale virussen om de beveiliging van grote banken als de
Rabobank, ABN AMRO en ING te omzeilen. De onderzoekers zeggen serieuze aanwijzingen te hebben dat
de 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.
Honderden nieuwe virussen
De criminelen slagen erin om dagelijks zeshonderd nieuwe virussen los te laten waardoor detectie door
virusscanners steeds moeilijker wordt, waarschuwt een woordvoerder van G Data. De Universiteit van Bonn
en G Data hebben ruim veertig van de wereldwijd meest gebruikte virusscanners getest. Slechts 12 procent
van alle virusscanners slaagt erin om binnen 24 uur na lancering een nieuwe banktrojaan te herkennen; met
alle schadelijke gevolgen van dien.
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. De NVB bevestigt desgevraagd een stijging te verwachting, maar kan nog
niet zeggen hoe groot deze zal zijn.
Commentaar: De N.W.O. heeft dit NODIG om de cashloze maatschappij te kunnen installeren, geheel
volgens Openbaring 13: 16-18
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Geheimzinnig gebonk teistert Amerikaans stadje
22-3-12 – 01:05 bron: AP
Uitslag van een seismograaf. Een seismoloog van de
universiteit van Wisconsin-Madison zegt dat het gebonk in
Clintonville misschien is toe te schrijven aan geologische
omstandigheden. © ANP.
Het Amerikaanse stadje Clintonville, in de staat
Wisconsin, wordt sinds zondag geteisterd door
mysterieuze bonkende geluiden. Het gebonk steekt
midden in de nacht de kop op en houdt inwoners uit hun slaap.
De autoriteiten hebben de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om de herkomst van de geluiden te
achterhalen. Aanvankelijk werden ze zondag- en maandagnacht vernomen. Dinsdagnacht bleef het stil,
maar woensdagnacht begon het lawaai opnieuw.
Onder de grond
De inwoners denken dat de geluiden van onder de grond komen. Geologen en akoestische experts hebben
tot nu toe geen oorzaak kunnen vinden. Het bestuur van de vijfduizend inwoners tellende plaats organiseert
op korte termijn een bijeenkomst om de bevolking te informeren over de stand van zaken.
Een seismoloog van de universiteit van Wisconsin-Madison zegt dat soortgelijke geluiden wel vaker worden
gehoord, ook elders in de Verenigde Staten. Hij vermoedt dat ze toe te schrijven zijn aan geologische
omstandigheden, maar zegt dat hun herkomst lang niet altijd kan worden verklaard.
1. Is dit een verklaring?
Verschuiving van de aardkorst over de inwendige kern?
Een omwenteling waardoor de aardkorst tientallen graden gaan glijden over de vloeibare aardkern
zodat de landen plots niet meer op zijn plek liggen maar ineens in kouder, warmer of in
evenaargebieden terechtkomen? Het is wel eens eerder gebeurt hier op Aarde. Op de Zuidpool zijn
enorme steenkoollagen gevonden en overblijfselen van fossiele bomen die alleen in warme gebieden
voorkomen. Siberië heeft een gematigd klimaat gehad en waar allerlei dieren zijn gevonden in
permafrost bevroren met de sappige vegetatie nog in hun bek of maag die daar nu niet meer voorkomt.
http://www.youtube.com/watch?v=gMT3kN4rNSs&feature=related

Greep Obama half maart 2012 de absolute macht?
Complete artikel: rt.com
16 maart 2012 tekende president Obama een Executive Order (EO, ongeveer te
vergelijken met een decreet).
Het gaat om de EXECUTIVE ORDER, NATIONAL DEFENSE RESOURCES
PREPAREDNESS. Lees hier.
Globalreseach.ca stelt: "POLICE STATE USA: New Obama Executive Order Seizes
U.S. Infrastructure and Citizens for Military Preparedness".
Activepost.com kopt: "New Obama executive seizes US".
Canadafreepress.com heeft het over: "Obama Executive Order: Peacetime Martial Law!".
Gesteld wordt dat de EO de departementen gelegenheid geeft om ook in vredestijd vrijelijk te beschikken
over alle bezittingen van burgers. Dus voedsel, waterbronnen, vee, agrarische benodigdheden, kunstmest,
alle vormen van energie, vervoermiddelen, bouwmateriaal, constructie materiaal. De departementen ook
beslag mogen leggen op alle diensten van burgers, hetgeen opgevat zou kunnen worden als verplichte
slavenarbeid. Het tijdstip van deze nieuwe EO is natuurlijk uiterst ongelukkig, na Libië, en met de
ontwikkelingen in Syrië en Iran. Ook de pas nog ondertekende HR 347 ofwel de "Trespass bill" en de zelfs
nog angstaanjagender National Defense Authorization Act doen niet veel goed. De Act geeft de president
toestemming om Amerikaanse burgers op te sluiten en te martelen zonder enig proces.
Toch is het niet de eerste keer dat een president een soortgelijke EO ondertekende. Deze EO is een update
van een EO die president Clinton in 1994 ondertekende. En zelfs Clinton’s EO 12919 was een update van
EO 10789 ondertekend door Eisenhower in 1958.
Wel jammer dat de verandering die Bush aanbracht is gebleven. Bush zorgde ervoor dat niet meer gemeld
hoefde te worden als buitenlanders in "critical technologies" investeerden en industriële spionage activiteiten
hoefde ook niet meer gemeld te worden.
Volgens rt.com lijkt het erop dat de president door het ondertekenen van deze EO geen extra macht
verwerft. Alleen is dat slechts de halve waarheid. Het is gewoon zo, dat langzamerhand wel heel erg veel
macht in de handen van een enkele persoon zit. Of anders wel van een regering. En dat allemaal onder het
mom van veiligheid. Misschien wijzen de titels erop dat mensen een klein beetje wakker worden?
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De échte aardbeving tijdens de aardbevingsoefening..
Door GuidoJ.donderdag, 22 maart 2012
De bomaanslagen in Londen op 7/7 /2005 en de aanslagen van 9/11,
hebben BEIDE gemeen, dat er uitgebreide oefeningen gaande waren,
PRECIES op de dag dat de daadwerkelijke aanslagen plaatsvonden..
Jawel, en het waren ook oefeningen die PRECIES de soort aanslag
betroffen, waarvoor werd geoefend.. Een patroon dat op basis van de
kansberekeningen op de 1 op de honderden miljarden zou lopen.. Zeker
waar het 2 gevallen betreft..
En er is weer een dergelijk geval bijgekomen.. Dit geval is het de
aardbeving die Mexico trof, met een kracht van 7,9 op de Richterschaal op
dinsdag 20 Maart jl. Zoals je hierboven kunt zien op het biljet, is deze
aardbeving dus eigenlijk aangekondigd..? Wat is de kans anders dat een
aardbeving plaatsvindt, PRECIES op de plek waar de oefening plaatsvindt,
en PRECIES op hetzelfde tijdstip…!?
Dit is de vertaalde tekst van het waarschuwingsbiljet:
Wat gebeurde er die dag?
Het blijkt dus dat de overheid van Chiapas, Mexico, een mega-simulatieoefening aankondigt voor een aardbeving. Deze gaat
plaatsvinden met een kracht van 7.9 ° op 12:00 ‘s middags
op 20 Maart.
Met een verschil van 2 minuten, gebeurt op die dag
PRECIES datgene waarvoor men aan het oefenen is.. De
feitelijke aardbeving had een kracht van 7,8 en de plaats was
de provincie ‘Guerrero’, vlakbij de plaats waar de oefening
werd gehouden.. De 13-jarige Malia Obama, dochter van..,
verbleef in het midden van het aardbevingsgebied..
De zaak kwam aan het rollen via deze YouTube van ‘DutchSense’. Deze man
registreert nauwlettend al enige tijd de bizarre fenomenen, die zich -zoals dit
geval- voordoen op en rondom onze Aarde. Hij was de man die ons attent
maakte op de UFO-achtige verschijningen rondom de zon.. (HIER en HIER)
En.. Wat doet de Malia Obama in het epicentrum..??
De dochter van Barack Obama, om het verhaal helemaal ongelooflijk te maken,
zo lijkt het, was precies in het epicentrum van de beving met een aantal vrienden
aanwezig, voor een voorjaarsvakantie. Malia was daar voor een door haar
school-gesponsored service project. De 13-jarige Malia was ongedeerd en het
Witte Huis bevestigde dit via Kristina Schake, de woordvoerdster voor ‘First Lady’ Michelle Obama.
De vraag is natuurlijk wat hier in hemelsnaam aan de hand is..? Toeval op toeval op toeval..?
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-echte-aardbeving-tijdens-de-aardbevingsoefening/

H.A.A.R.P. en de Japanse aardbeving-(en), het verhaal blijft maar terugkomen
maart 13, 2012By: silviavideler
Was de “Grote” aardbeving van vorig jaar maart nu het werk van HAARP, dus man-made of niet?
Wel is het bijzonder opvallend dat zelfs een jaar nadien haast elke dag er wel sprake was en is van een of
meerdere middelzware aardbevingen, en dat verschijnsel gaat maar door, dag in, dag uit!
Ben Conjo stuurde ons de onderstaande links en deze schijnen naar zijn zeggen uit een goede bron te
komen. Wat ons betreft mag er alle twijfel zijn dat dit hele gebeuren GEEN natuurlijk verschijnsel was. Want
nog nooit is zoiets dergelijks in de geschiedenis vertoond. Een mega grote aardbeving van ruim 9 op de
schaal van Richter, gevolgd door een desastreuze Tsunami en dan nog eens een vol jaar lang , elke dag,
meerdere naschokken, waarbij bevingen van rond de 5 + op de Richterschaal eerder regel dan uitzondering
zijn.
Men kan zich ook de vraag stellen: MOET JAPAN TEN ONDER?
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/ethan-a-huff/neue-forschungen-der-nasa-deuten-aufmoegliche-verbindung-zwischen-haarp-und-erdbeben-tsunami-injap.html;jsessionid=6E6A6E2CAE7B1AEB0E8A078D5DB63E8D
http://www.youtube.com/watch?v=V71EclYZm2c&feature=player_embedded
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