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Supervirus bespioneert al jarenlang overheidssystemen in Midden-Oosten
Door: Steven Alen - 29/05/12 –Bron: Telegraph, news.com.au - © Kaspersky Lab.
Computerbeveiliger Kaspersky heeft een computervirus ontdekt dat vermoedelijk al vijf jaar lang
overheidscomputers in het Midden-Oosten bespioneert en saboteert. Het ongezien krachtige ‘Flame’programma is minstens 20 keer straffer dan eerder ontdekte programma’s voor cyberoorlogsvoering.
Dit werd niet geschreven door een of andere puistige tiener in zijn of haar slaapkamer
Professor Alan Woordward
Volgens Roel Schouwenberg van Kaspersky zijn er aanwijzingen dat de code afkomstig is van hetzelfde
land of dezelfde landen die verantwoordelijk waren voor de beruchte virussen Stuxnet en Duqu. Stuxnet viel
in 2010 het nucleaire programma van Iran aan, waardoor de installaties in de verrijkingsfaciliteit van Bushehr
dienst weigerden enkele weken voor de centrale in gebruik zou worden genomen. Opvolger Duqu, genoemd
naar een personage uit ‘Star Wars’, stal data.
Ongezien krachtig
De virussen waren zo krachtig dat ze vermoedelijk alleen afkomstig konden zijn van een land. “Dit werd niet
geschreven door een of andere puistige tiener in zijn of haar slaapkamer”, zegt professor Alan Woordward
van het Departement Informatica van de Universiteit van Surrey over Flame. De code van het virus is maar
liefst 20 megabyte groot, ongeveer 100 keer groter dan de code van doorsnee kwaadaardige software.
Kaspersky Lab zegt de code zelf niet helemaal te kunnen doorgronden. “We hadden zes maanden nodig om
Stuxnet te analyseren,” zegt oprichter Eugene Kaspersky. “Dit is 20 keer ingewikkelder.”
Lees ook
 “Iraans kernprogramma immuun voor cyberaanvallen”
 Nieuw Duqu-virus gebruikt onbekend lek in Windows
 Gevaarlijke variant Stuxnetvirus in omloop
 “Iraanse overheid opnieuw doelwit van cyberaanval”
 Israël testte computerworm tegen Iran
 Mossad, Londen en VS saboteren samen Iraans atoomprogramma
 Europa wapent zich tegen nieuwe cybercriminaliteit
 Iraanse kerncentrale doelwit van computervirus?
 Worm bespioneert vooral computers in Iran
Indien Flame al vijf jaar lang onzichtbaar is kunnen blijven, is de enige logische conclusie dat er nog andere
operaties bezig zijn waar we geen weet van hebben
Roel Schouwenberg
Arsenaal
Flame is uitgerust met een enorm wapenarsenaal. Het virus kan toetsaanslagen registreren, screenshots
maken, video en audio opnemen, chats bewaren, bestanden doorsturen en vanop afstand
computerinstellingen wijzigen. “Het is groot, ingewikkeld en het dient om data te stelen terwijl het lange tijd
onzichtbaar blijft,” zegt professor Woodward.
Vijf jaar onzichtbaar
Kaspersky vermoedt dat Flame vijf jaar geleden werd gelanceerd, en computers heeft besmet in Iran, Israël,
Soedan, Syrië, Libanon, Saoedi-Arabië en Egypte. “Indien Flame al vijf jaar lang onzichtbaar is kunnen
blijven, is de enige logische conclusie dat er nog andere operaties bezig zijn waar we geen weet van
hebben,” stelt Schouwenberg. Flame werd zelfs eerder toevallig ontdekt tijdens een onderzoek naar een
andere besmetting. Dit schema van hoe het virus werkt. ©
Kaspersky Lab.
Iran
Iran meent dat het Westen en Israël een geheime cyberoorlog
tegen het land orchestreren omwille van Irans atoomprogramma,
en ook Iraanse wetenschappers zouden vermoorden. Het
Computer Emergency Response Team van het land zegt dat
organisaties begin mei software hebben gekregen om het virus te
detecteren en te verwijderen. Ook die instelling ziet een link met
Stuxnet en Duqu, terwijl Crysys Lab, een afdeling van de
Universiteit van Boedapest die computervirussen analyseert, vindt
dat het bewijs voor die relatie niet sluitend is. Het is belangrijk te
begrijpen dat dergelijke cyberwapens gemakkelijk kunnen gebruikt
worden tegen eender welk land.
Verspreiding
Flame verspreidt zich niet automatisch, maar enkel indien een verborgen controlemechanisme dat toelaat.
Ongeziene lagen software laten Flame toe computernetwerken ongemerkt binnen te dringen. Het bestand,
dat Windowscomputers infecteert, heeft vijf encryptiealgoritmes en exotische dataopslagformaten. De
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makers achter het virus gebruiken snelle commandoservers om het virus te sturen, microfoons te
veranderen in afluisterapparatuur, documenten door te sluizen en keyboardaanslagen te loggen. Eens een
machine besmet is, kan het virus extra modules toevoegen om een machine specifieke afluisterprojecten te
laten uitvoeren.
Alle landen in gevaar
Eugene Kaspersky zei vorige week op de technologiebeurs CeBit in Sydney nog dat cyberaanvallen zoveel
schade kunnen aanrichten als conventionele aanvallen, en dat de technologie niets kan doen om ons te
redden. De man benadrukt dat er wereldwijd gevaar is. “Het is belangrijk te begrijpen dat dergelijke
cyberwapens gemakkelijk kunnen gebruikt worden tegen eender welk land”, luidt het. “En in tegenstelling tot
bij conventionele wapens, zijn de meer ontwikkelde landen in dit geval in feite de meest kwetsbare.”
Bron: HLN
Obama blokkeert Frans-Saudische aanval op paleis Syrische president Assad
Oud NAVO commandant KFOR: Aanval op Syrië is oorlog met Iran en steekt Midden Oosten in brand
Hoog boven de straten van Damascus rijst de berg Qassioun, waarop
president Assad een paleis heeft gebouwd dat Frankrijk en Saudi Arabië
het liefst meteen willen platbombarderen.
De Amerikaanse president Barack Obama heeft een plan van Frankrijk
en Saudi Arabië om het paleis van de Syrische president Bashar Assad
bij Damascus plat te bombarderen geblokkeerd. De Fransen en
Arabieren wilden op deze manier in één keer Assad, zijn familie en alle
andere leiders van de regering uitschakelen. De voormalige NAVO
commandant van de KFOR troepen in Kosovo waarschuwt dat als dit
toch gebeurt er oorlog met Iran zal uitbreken en het hele Midden Oosten in brand zal vliegen.
Gevechtsbommenwerpers van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle, dat zich voor de kust van Syrië
bevindt, zouden volgens het plan gedurende 12 uur massale luchtaanvallen moeten uitvoeren op Assads
paleis op de berg Qassioun ten noordoosten van Damascus. Zij zouden worden bijgestaan door
bommenwerpers uit Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Tegelijkertijd hadden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen de Syrische luchtmacht en luchtverdediging moeten
uitschakelen. Syrië heeft één van de meest moderne, uitgebreide en sterkste -uit Rusland afkomstigeluchtverdedigingssystemen van het Midden Oosten.
VS gaat niet in op aanvalsplannen Fransen en Saudi's
Het Frans-Saudische plan werd voor het eerst op 12 april aan Obama voorgelegd door de voormalige
president Nicholas Sarkozy en de Saudische minister van Defensie prins Salman. Deze betoogde tegenover
Obama dat het Syrische conflict dreigt over te slaan naar de rest van het Midden Oosten en dat er daarom
snel ingegrepen dient te worden. Volgens prins Salman wordt het de hoogste tijd dat de Amerikanen actie
ondernemen in plaats van alleen maar te praten. Het bloedbad gisteren in Houla, waarbij 108 mensen waaronder veel vrouwen en kinderen- werden vermoord heeft de verschillen tussen Frankrijk en Amerika
opnieuw voor het voetlicht gebracht. Terwijl de nieuwe Franse president Francois Hollande openlijk
speculeerde over mogelijk militair ingrijpen in Syrië, herhaalde het Witte Huis dat gewapende actie 'op dit
moment' niet gewenst is omdat dit alleen maar meer Syrische slachtoffers zal eisen.
De VS stelde zich daarbij op één lijn met Rusland en China, die het bloedbad in Syrië weliswaar
veroordeelden, maar al sinds het begin van de opstand alle pogingen om militair ingrijpen door de VN
Veiligheidsraad te laten goedkeuren hebben geblokkeerd. Ook nu dreigden beide landen met een veto. (2)
Oud KFOR commandant: Midden Oosten in brand
Assad kan dus voorlopig in zijn paleis blijven zitten en hopen dat hij de rebellen in zijn land tijdig zal hebben
verslagen voordat Amerika van gedachten veranderd. Oud generaal Klaus Reinhardt, voormalig
commandant van de KFOR NAVO troepenmacht in Kosovo, waarschuwde dat Westers militair ingrijpen in
Syrië 'onvermijdelijk' zal leiden tot een gelijktijdige oorlog met Iran, waardoor heel het Midden Oosten in
brand zal vliegen (3).
Westen begrijpt niets van Midden Oosten
Daarnaast blijkt keer op keer weer hoe weinig het Westen begrijpt van het Midden Oosten. De jarenlange
oorlogen in Irak en Afghanistan hebben niet de gewenste stabiele democratie gebracht die was beloofd. In
Afghanistan zal de Taliban hoogstwaarschijnlijk weer de macht overnemen als de laatste Westerse troepen
met de staart tussen de benen zijn vertrokken.
Vervolgens steunden Europa en Amerika onvoorwaardelijk de 'democratische' volksopstanden in Egypte en
Libië, maar in beide landen zijn juist moslimextremisten aan de macht gekomen. Eenzelfde fiasco dreigt in
Syrië als president Assad eenmaal is afgezet of vermoord. Assad is weliswaar een dictator, maar hij wist
jarenlang de verschillende bevolkingsgroepen in zijn land in redelijke vrede en rust met elkaar te laten
samenleven. Zodra hij weg is zal hij naar verwachting worden opgevolgd door een moslimextremist die het
land alleen maar in nog grotere ellende zal storten (4). Xander - (1) DEBKA, (2) NU, (3) IRIB, (4) Ynet News
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Jesse Ventura en Wall Street – Financiële chaos en meltdown
Wall Street Conspiracy Theory Jesse Ventura
Geüpload door VidTruth op 17 dec 2010
Jesse gaat de geheime club van miljardair jongens om erachter te komen wat de oorzaak van de financiële
meltdown is, en hoe de groep naar verluidt nog steeds de aandelenmarkt en olie-, goud- en zilverprijzen
manipuleert en controleert. Van Wall Street naar Washington komt de ex-gouverneur in contact met de rijken
en machtigen om antwoord op zijn vragen te krijgen…
Wall street wil ons onderwerpen
Ontmoet Jesse "The Body" Ventura. Ooit commando, toen showworstelaar en later zelfs gouverneur van
Minnesota. Als presentator van Conspiracy Theory legde hij al vele complotten bloot. Een van zijn
ontdekkingen: Wall Street wil ons onderwerpen!
De heer Ventura was de afgelopen jaren vooral in de weer om ons te overtuigen dat de aanslagen van 9/11
een inside job waren, maar bemoeit zich ook met die andere grote crash in Manhattan: de financiële crisis.
BOEM!
In Conspiracy Theory gaan Jesse Ventura met zijn investigators (die allemaal een betrouwbaar, intellectueel
Engels accent lijken te hebben) op zoek naar de waarheid achter de crisis. Het levert de slechtste
sensatietelevisie ooit op.
Impressie: Wall Street werkt aan een complot om de gewone man te onderwerpen.
*BOEM* Banken verkochten bewust hypotheken aan mensen die het niet konden veroorloven
*BOEM* Goldman Sachs heeft de Amerikaanse regering in handen, noem ’t maar Government Sachs
*BOEM* Goldman Sachs ging short op slechte hypotheekproducten, vlak voor de crisis begon
*BOEM* Er is een schaduwregering!
Alle complottheorieën leiden naar Rome
De mooiste complottheorie zit in het tweede deel van het programma. Niet alleen Wall Street is
verantwoordelijk voor de crisis, maar ook het Vaticaan! Leden van een kwaadaardige Katholieke organisatie
van zakenmannen, Legatus genaamd, voorspelden in 2007 op een internetforum al de exacte datum dat de
crisis zou toeslaan.
"Straight out of The Da Vinci Code", roept een panische complottheorist. Het is een soort Opus Dei, een
onschuldig clubje, de mysterieuze sekte die in 1928 werd opgericht. En dat is een jaar vóór die andere grote
crisis. Hoeveel bewijs is er nog meer nodig? De paus en zijn Amerikaanse schaduwregering willen ons
kapotmaken!
Zie ook: Wallstreet topman verkettert maatregelen EU als
totalitair, fascistisch en rampzalig
De Europese Unie doet volgens Grant inmiddels niet onder voor de
totalitaire fascistische dictatuur van Stalin. Het is dan ook slechts
een kwestie van tijd voordat we opnieuw het geluid van stampende
laarzen in onze straten zullen horen.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=659879&r=1&tbl_archief
Insiders-predict-5-day-bank-holiday-in-Europe-before-EuroEnds. Renminbi-may-replace-US-Dollar
Bron: Nieuwsguru.nl

Slanke taille? Eet noten!
Veel mensen laten noten staan als ze willen afvallen, omdat ze te vet zouden zijn. Maar het nuttigen van
noten is juist goed voor een lager lichaamsgewicht.
Zo blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in the Journal of the American College of Nutrition. Mensen die
regelmatig noten eten, zoals cashewnoten, pistachenoten of amandelen, zijn niet alleen twee kilo lichter dan
mensen die geen noten eten, ook hun taille is zo’n twee centimeter slanker. Maar noten zijn niet alleen
gunstig voor een slanke taille, ze verlagen ook de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en
stofwisselingsaandoeningen.
Onderzoekers bestudeerden de gegevens van ruim dertienduizend mannen en vrouwen. Mensen die
regelmatig noten aten hadden een kleinere kans op het krijgen van een hartaandoening of diabetes.
Walnoten, pecannoten en amandelen bevatten veel goed cholesterol wat de kans op chronische
aandoeningen zoals hartziekten verlaagd. Daarnaast bevatten ze stoffen die de hersenen beschermen,
zoals vitamine E, foliumzuur en melatonine. Experts raden aan om dagelijks drie eetlepels noten te eten.
Bron: gezondnu.nl
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Zeewier zou nuttige medicijnen kunnen opleveren
Bron / origineel: www.upi.com
Zeewier dat wordt gezien als een bedreiging voor de gezonde groei van
koraalriffen in Hawaï produceert stoffen die ooit menselijke ziekten kunnen
behandelen, zeggen onderzoekers.
Wetenschappers van het Scripps Institution of Oceanografie aan de
Universiteit van Californië, San Diego, zeggen dat het zeewier, een klein
organisme bekend als "cyanobacterie", chemische verbindingen produceert
die kunnen leiden tot antiontsteking middelen en bacteriële infecties kan
bestrijden, melde de universiteit donderdag.
De cyanobacterie is vermoedelijk afkomstig van Hawaï en is meestal onopvallend, zeiden onderzoekers.
Toen bloemen van het zeewier werden gevonden, tijdens een routineonderzoek van riffen door de
Universiteit van Hawaï, werden monsters naar Scripps in Californië gezonden waar ze werden bestudeerd
en de verbindingen geïdentificeerd.
"In verschillende gebieden zouden deze verbindingen nuttig kunnen zijn, zoals de behandeling van
chronische ontstekingsaandoeningen waarvoor we momenteel geen echt goede medicijnen hebben", zei
Scripps onderzoeker William Gerwick, een professor in de oceanografie en farmaceutische wetenschappen.
"Ik denk dat deze ontdekking is een mooi voorbeeld is van hoe we dieper moeten kijken in onze omgeving
omdat zelfs hinderlijk plagen, zoals blijkt, niet alleen plagen zijn", zei Gerwick.
"Er is een lange weg te gaan van deze ontdekking in een vroeg stadium tot toepassing in een kliniek, maar
het is de enige weg als we nieuwe en efficiëntere medicijnen willen".
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/zeewier_zou_nuttige_medicijnen_kunnen_opleveren

Minder overvallen door camera's met gezichtsherkenning
Door Sophie Verschoor
Het aantal overvallen is fors gedaald. Behalve bij de supermarkten en de horeca.
Opstelten denkt er nu aan om ook daar meer camera's met gezichtsherkenning
in te zetten.
 Marcel van Kersbergen: "De camera is niet in staat om complete
carnavalsmaskers virtueel af te doen en te zeggen wie daar onder zit."
Het aantal overvallen lag de eerste vier maanden van dit jaar 24 procent lager dan in dezelfde periode in
2009, liet demissionair Minister Opstelten weten. Volgens de Raad van Korpschefs is dat het gevolg van een
intensief project tegen overvallen, dat twee jaar geleden bij alle korpsen is gestart.
Groot succes
Sinds die tijd wordt er meer gesurveilleerd in winkelgebieden, worden er helikopters ingezet en zijn speciale
rechercheteams geformeerd. Maar ook een proef met camera’s met gezichtsherkenning bij een juwelier en
een tankstation in Rotterdam is een groot succes gebleken. Opstelten overweegt nu om het project verder
uit te breiden. Hij wil kijken of de camera's met biometrische gezichtsherkenning ook ingezet kunnen worden
in de horeca en de supermarkten. Daar is namelijk wel sprake van een stijging van het aantal overvallen.
Gezicht gescand
De pilot in Rotterdam, genaamd Fotoswitch, wordt uitgevoerd door het Hilversumse bedrijf Teleconnect in
samenwerking met de politie en het OM. Marcel van Kersbergen, directeur van het bedrijf: "Van elke
bezoeker die de winkel wil betreden wordt vooraf het gezicht gescand. Zodra de software een gezicht
herkent uit de database krijgt de juwelier een negatief signaal om de deur te openen en blijft de potentiële
overvaller letterlijk voor een gesloten deur staan." Als er toch een overval wordt gepleegd, is er altijd een foto
van de dader beschikbaar die gebruikt kan worden voor opsporing en die direct kan worden toegevoegd aan
de database. Als de dader het dan nog eens probeert, wordt hij herkend. De kans op nieuwe overvallen
wordt daarmee verkleind en de pakkans vergroot.
Niet fopneus-proof
"En het is echt niet alleen geschikt voor juweliers met een 'gesloten deur'-principe. Het kan ook zeker ingezet
worden bij supermarkten en de horeca." Maar het systeem is niet feilloos. Zo droegen de overvallers tijdens
het tragische incident in Den Haag een fopneus en een fopbril. Van Kersbergen: "De camera is echter niet in
staat om complete carnavalsmaskers virtueel af te doen en te zeggen wie daar onder zit. Het is een
hulpmiddel geen tovermiddel."
Bron: http://www.bnr.nl/programma/bnrzakendoenmet/188582-1205/minder-overvallen-door-camera-s-metgezichtsherkenning
http://totalecontrole.punt.nl/?id=545148&r=1
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EU heeft plan om grenzen te sluiten bij instorting Griekenland
Griekse president overlegt met legerleiders - Spaanse en Italiaanse staatsobligaties richting de fatale 7%
grens
De EU houdt er serieus rekening mee dat de grens tussen
Griekenland en Bulgarije (foto) gesloten zal moeten worden en
personen en goederen weer gecontroleerd moeten worden.
De Europese Unie overweegt om bij een eventuele instorting
van Griekenland de interne grenscontroles te herinvoeren,
onder andere uit vrees voor het overslaan van onrust en het op
gang komen van een massale vluchtelingenstroom naar
Europa. Ondertussen dreigt de Griekse fiscus binnen enkele
weken blut te zijn waardoor de uitbetaling van salarissen en
pensioenen in gevaar komt (7). De Griekse president Karolos
Papoulias praat vandaag met de legertop omdat de politiek vreest dat het leger, dat traditioneel een grote rol
speelt in Griekenland, mogelijk een staatsgreep pleegt zodra het land in elkaar stort. (2).
'De Europese Raad praat over het sluiten van de grenzen zodra er een noodsituatie ontstaat,' aldus een EU
official tegen de Oostenrijkse nieuwssite Der Standard. 'Alle landen bereiden zich op deze mogelijkheid
voor.' Details werden niet bekend gemaakt, maar er wordt onder andere gevreesd dat de Grieken enorme
sommen geld illegaal naar het buitenland zullen willen verplaatsen en dat veel Grieken de chaos in hun land
zullen proberen te ontvluchten.
Daarnaast kampt Griekenland met een fors uit de hand gelopen immigranten- en illegalenprobleem. Op 11
miljoen inwoners herbergt het land maar liefst 1 miljoen immigranten, die bijna allemaal uit het Midden
Oosten komen en via Turkije Griekenland binnenglippen. Onder druk van de EU wordt de bewaking aan de
grenzen met Turkije inmiddels verscherpt. Bij een instorting van Griekenland die volgt op het vrijwel
onvermijdelijke exit uit de eurozone zouden veel illegalen mogelijk naar de overige EU landen proberen te
vluchten.
In deze 'uitzonderingssituatie' zou Nederland waarschijnlijk alleen op Schiphol de grenscontroles op vluchten
van en naar Griekenland moeten herinvoeren. Experts in Brussel geven toe dat het (tijdelijk) sluiten van de
grenzen een 'zeer netelige zaak' is, omdat in het Schengenverdrag een uittreding van een lidstaat uit de
eurozone niet is voorzien. (1)
Spaanse en Italiaanse rente naar kritieke hoogte
In de andere probleemlanden Spanje en Italië verslechtert de situatie met de dag. De rente over 7 jarige
Spaanse staatsobligaties blijft stijgen en bevindt zich nu op 6,55%. Reden: de Europese Centrale Bank heeft
de Spaanse eis om mee te helpen de banken in het land te redden voorlopig afgewezen. Spanje krijgt
ondertussen waarschijnlijk een jaar extra de tijd om het enorme begrotingstekort van 8,9% terug te dringen
naar de norm van 3%. De verwachting is dat de torenhoge werkloosheid in het land in 2013 stijgt naar
25,1%. (4)
Ook de Italianen komen onder steeds grotere druk te staan en zien de rente die ze over hun staatsobligaties
betalen (nu 6,03%) richting de fatale 7% stijgen. De voormalige premier Silvio Berlusconi moest vorig jaar
het veld ruimen toen de rente ook al eens op 7% stond. De 7% grens wordt als kritiek gezien omdat een
dermate hoge rente op langere termijn vrijwel onvermijdelijk leidt tot het staatsbankroet. (5)
EC wil bankenunie
Om de crisis te beteugelen heeft de Europese Commissie het plan opgevat om een Europese bankenunie te
creëren waarmee de banken direct via het ESM gered kunnen worden. Hiermee krijgt de EU stevige grip op
het bankensysteem en worden de toch al nauwe banden tussen de politiek en de banken verder versterkt.
Ook de invoering van eurobonds komt met dit plan opnieuw ter sprake. Voorlopig blijft Duitsland, dat samen
met Nederland het meeste bijdraagt aan het ESM, echter de grote dwarsligger. (6)
Xander
(1) Der Standard
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) NU
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(7) Griechenland blog
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Heel IJsland gisteren afgesloten van internet * nwo gaat IJsland binnenkort
keihard treffen wegens verzet tegen nwo * Noorwegen en Finland ook in het vizier
van Bilderberg * totale horror in laatste fase voor de ondergang
Tot onze stomme verbazing lag deze site er gisteren opeens enkele uren uit. Hoe
kon dat nou? We zitten toch 100% safe in IJsland dat een speciale anti-censuur wet
heeft aangenomen en een freehaven wil zijn voor websites zoals Zwitserland dat is
voor zwart geld? Na te hebben geinformeerd kregen we deze email: Today we have
been reported that the largest ISP in Iceland (Siminn) have had some major
connectivity problems. This may have caused the websites hosted in Iceland to work
slow. This problem is not anyhow related to our system. Most of the issues should now been fixed and we
expect the system be back to normal very soon. I would like to point out this is a very rare situation and has
never happened before with in past three years since we have been in business. We will consult with Siminn
to ensure that such instances can be avoided in the future. Laten we het voorzichtig zeggen: het rommelt in
Scaninavie het laatste jaar. Ook in IJsland. Wij weten nu wat er aan de hand is. LEES VERDER OVER DE
KILLERS VAN DE NWO EN DE STICHTING VAN DE GLOBAL SUPERSTAAT
Het begon natuurlijk allemaal met de slachtpartij van Breivik. Reeds direct was duidelijk dat er van alles niet
klopte in deze zaak en dat Breivik bescherming genoot. Onmiddellijk verschenen op internet berichten dat de
moordpartij een wraakoefening was van de NWO en Israel voor de erkenning door Noorwegen van
Palestina. Kort daarop werd er een Noor benoemd als hoogste NWO-militair in Syrie. Noorwegen is met
geweld het NWO-kamp binnengesleurd! We verplaatsen ons nu naar Finland. Ook een land dat zich hard
maakt binnen Europa voor de Palestijnse zaak en nog wel lid van de EU en de Euro! Finland stond op het
punt [video] Palestina te erkennen. Dat kan natuurlijk niet! Dus ook staan in Finland de eerste Breiviks op.
IJsland is het volgende Scandinavische land dat zich het lot van de Palestijnen aantrekt. Eind vorig jaar
stemde IJsland voor de erkenning van Palestina. Vrijwel ogenblikkelijk ontvingen de belangrijkste politici van
IJsland de meest extreme dreigementen waardoor ze moeten worden bewaakt. Gisteren werd dus de
belangrijkste server van het eiland platgelegd waarvan ook deze site het slachtoffer werd. Hier een overzicht
van de wijze waarop IJsland de NWO trotseert. Binnenkort zo voorspellen wij duiken er nieuwe Breiviks op in
Helsinki en Reykjavik als deze landen niet ogenblikkelijk kiezen voor de NWO en de Joodse mafia!
Hier een overzicht van alle landen die Palestina erkennen. De EU, Europa en de NAVO moeten grijs blijven
en landen die daar anders over denken worden met terreur bij de les gehouden.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12663/breaking-breaking-breaking#more-12663

Stadswachten en politieagenten compleet doorgedraaid
AMSTERDAM - Stadswachten en politieagenten van de
gemeente Amsterdam hebben een toerist op een fiets met grof
geweld tegen de grond gewerkt omdat de onwetende fietser
niet wist dat hij ter plekke niet mocht fietsen.
Stadswacht slaat hardhandig man van fiets
De stadswachten molesteren met z'n zessen tegelijk de toerist
omdat hij fietst aan de zuidkant van het stadion. Voor fietsers is
het ter plekke erg onduidelijk dat nergens aan de zuidkant van
het CS gebruik mag worden gemaakt van de tweewieler. Van
alle kanten leiden fietspaden naar het Centraal Station, maar bij het CS houden die paden ineens op. Een
soort doodlopende fietspaden dus.
De stadswachten roepen de hulp van politieagenten in als de toerist niet meewerkt. De politieagenten laten
zich niet informeren over de toedracht van het incident, maar beginnen meteen de toerist met
buitenproportioneel geweld te belagen en omstanders te intimideren die het geheel filmen. Het opstootje trok
veel bekijks en de omstanders maakten schreeuwend hun ongenoegen duidelijk over de schandalige en
mensonterende misdragingen van de stadswachten en de politieagenten.
Het mag duidelijk zijn dat deze Italiaanse toerist en veel van de omstanders nooit van hun leven zullen
terugkeren naar Amsterdam. En dat geldt uiteraard ook voor de miljoenen mensen die op YouTube het
filmpje bekijken over de "outrageous police brutality in The Netherlands".
Een woordvoerder van de afdeling Voorlichting van de politie Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat
de politie dit incident eerst moet bekijken en de geweldsrapportage erbij gaat zoeken. "We gaan de feiten op
een rij zetten." De woordvoerder wist overigens wel te vertellen dat het filmpje al in maart is gemaakt.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12221007/__Zinloos_geweld__politie__.html
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‘Russia 2045’ Plan voor Radicale Levensverlenging met Cybernetische Technologie – Presentatie
Transhumanisme
Singulariteit - Transhumanisme – Plan voor radicale extensie van leven
Gepubliceerd op 28 mei 2012 door traitorsbeware
De kop van het artikel op 2045.com luidt:
‘De toekomst van de beschaving ligt in onze handen! Richt je tot de
aanhangers van de ideeën van de Beweging’
Dat dachten wij toch niet!
God, de Schepper van de mens, heeft alles onder controle, en zal
het niet zo ver laten komen. De mens bestaat niet alleen uit een
lichaam en geest, maar heeft ook een ziel.
Dit Transhumanisme Avatar project begint met het vervangen van
lichaamsdelen, en voor je het weet, is een geheel ‘lichaam’ gecreëerd, eventueel met een ander zijn/haar
brein én persoonlijkheid. Denk je eens in, jouw hersenen uit jouw lichaam, geïmplanteerd in één van deze
cyborgs? Dat is wat zij van plan zijn te doen!
Hollywoodfilm Avatar
Je herinner je vast de film Avatar. Het valt allemaal onder predicatief programmeren, want dit zijn in feite
bestaande 2045 projecten vandaag de dag, mensen!
Satan haat de mens, die naar het beeld van God geschapen is
Avatar: een humanoïde robot, gecontroleerd door een ‘hersencomputer’ interface.
Dit is het eerste project, gevolgd door:
Body B: een leven ondersteunend systeem voor het menselijk
brein om het leven te verlengen tot 100-200 jaar, en
Body C is de volgende stap…
En het gaat verder met onderzoek en productie opdrachten:
1. Het lichaam van een Avatar
2. De controle over een Avatar
Implementatie van het Avatar project…
Zodat het op de markt kan worden gebracht, zoals:
 Nieuwe menselijke computertalen
 Verschillende robots voor verschillende functies
 Draagbare menselijke monitors
 Systemen voor persoonlijke identificatie – ID (666!)
 Interfaces voor dieren
Body B project – Onderzoek en productie opdrachten:
1. Levensreddende hersenen, zoals: hersentransplantatie en nog veel meer.
2. De hersenen in interactie met de buitenwereld
Implementatie van het Body B en C project
Waarbij het laatste project een model wil maken van de hersenen en de persoonlijkheid, software en
hardware. Dit is de ultieme mindcontrol, letterlijk je mind, je geest, uit je lichaam nemend om het in een robot
te stoppen.
Dit zijn de spoedige investeringsprojecten:
Nieuw identiteitssysteem – merkteken van het beest - komt spoedig
Maar het belangrijkste doel binnen 30 jaar...
Het hoofddoel voor de komende 30 jaar is de creatie van een
kunstmatig ‘brein’. Het zal een overgedragen menselijke
persoonlijkheid dragen. Dat is: jouw persoonlijkheid uit je
lichaam nemen, en het overbrengen in een ‘ontvanger’.
Leden wereldwijd
Leden van de Beweging zijn wereldwijd verspreid. Meneer
Gates zijn foto komt ook in beeld, dezelfde persoon die de
planeet wil ontvolken (depopulatie). Hij die geïnteresseerd was
in vaccins, heeft nu ook hier interesse in! Hmm, interessant.
Blijft er nog iets van ons over?
‘Neohumanity 2045’
Dit meldt het artikel: ‘De Russia 2045 Beweging zal veranderen in een internationale beweging, genaamd
Neohumanity 2045, met centra in Rusland, VS en Europa. Werken aan de onsterfelijke drager van het leven
is reeds begonnen!’
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De mensen zullen in feite gevangen worden in een situatie, waar ze niet uit kunnen komen, in eeuwigheid,
wanneer ze transhumanisme accepteren. Zij accepteren dat hun persoonlijkheden worden overgebracht in
deze cyborg robot breinen. Gezondheidsproblemen en ziekten, die nu gecreëerd worden door de Illuminati,
zullen straks juist aangewend worden om transhumanisme en singulariteit in te voeren als een zogenaamde
‘oplossing’ tot een betere gezondheid en een langer leven.
Manifest van de "Rusland 2045" Strategische Sociale Beweging: http://www.2045.com/manifest
Het gaat ondermeer om totale controle - Zie ook:
Populaire Amerikaanse prediker noemt Avatar ‘meest
satanische film ooit’
Transhumanisme-agenda-superras-dna-manipulatie...
Aliens-ufos-transhumanisme-satans-grote-misleiding
Aliens-ufos-transhumanisme-satans-grote-misleiding vervolg
Mensen-voor-eeuwig-leven-door-robots
Bron: 2045.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Obama bereidt interventie Syrië voor; 'Houla was false-flag operatie Free Syrian Army'
Chemische wapens Syrië dreigen in handen van terroristen te komen - Voorzitter Iraans parlement dreigt
Israël te 'verzwelgen in vlammen'
Er zijn veel aanwijzingen dat de gruwelijke massamoord in
Houla, waarbij veel kinderen met messen werden vermoord,
een false-flag operatie was van het door het Westen gesteunde
Free Syrian Army.
Volgens bronnen in Washington bereidt de Amerikaanse
president nu toch militaire interventie in Syrië voor. De reden is
niet het bloedbad in Houla -waarvan het overigens maar de
zeer vraag is of het Syrische leger inderdaad de dader wasmaar het feit dat de Syrische terroristen beslag dreigen te
leggen op de enorme hoeveelheid chemische en biologische
wapens in het land. Obama heeft president Putin voorgesteld om daar door hoofdzakelijk Russische
waarnemers toezicht op te laten houden. Wijst het Kremlin zijn voorstel af, dan zal de VS mogelijk buiten de
VN om alsnog overgaan tot militair ingrijpen.
De rebellen, die bestaan uit diverse samenwerkende groepen islamitische jihadisten -in de reguliere media
steevast te simplistisch samengevat met de verzamelnaam 'al Qaeda'- zouden volgens Amerika hun zinnen
gezet hebben op de in zes ondergrondse bunkers opgeslagen voorraad Sarin (GB), Tabun (GA), VX
zenuwgassen, antrax en vier soorten mosterdgassen. 'Als één vat antrax in handen komt van een
terreurgroep in de Kaukasus krijgt Rusland te maken met de grootste terroristendreiging ooit. Miljoenen
Russen zouden kunnen omkomen,' waarschuwde Obama zijn collega in Moskou.
De Amerikaanse president heeft daarom voorgesteld om 3000 gewapende waarnemers naar Syrië te sturen
en later nog eens 2000 extra. Om het wantrouwen van Rusland dat het hier om een verkapte Westerse
invasie zou gaan weg te nemen heeft Obama voorgesteld dat deze waarnemers vooral uit Russen zullen
bestaan en mogelijk ook afkomstig zijn uit andere landen die nog steeds achter de Syrische president Assad
staan (China, Iran, Noord Korea).
'Israël belangrijkste doelwit'
Mocht Putin met het plan instemmen dan hoopt Obama dat hij zowel Assad als de machthebbers in Teheran
kan overtuigen om hun medewerking te verlenen. Obama heeft tevens persoonlijke berichten gestuurd aan
de Israëlische premier Benyamin Netanyahu en diens minister van Defensie Ehud Barak. Hij waarschuwt
Israël dat als terreurgroeperingen de beschikking krijgen over de Syrische massavernietigingswapens, deze
vrijwel zeker naar de Palestijnen op de Gazastrook en Westelijke Jordaanoever zullen worden gesmokkeld.
'Israël zal hun belangrijkste doelwit zijn,' aldus Obama, die dit gevaar zelfs acuter acht dan een nucleair
bewapend Iran.
Iran dreigt Israël te 'verzwelgen'
Putin heeft nog niet gereageerd op Obama's voorstel. Zijn woordvoerder verklaarde gisteren dat 'Rusland
wat Syrië betreft niet overweegt zijn standpunt te veranderen. Iedere poging om druk op Moskou uit te
oefenen is nauwelijks gepast.' Uit Teheran, waar men deze reactie niet als een onmiddellijk afwijzing
beschouwde, kwam onmiddellijk dreigende oorlogstaal. 'Westerse interventie in Syrië zal een regionale
schok teweeg brengen die zonder twijfel Israël zal verzwelgen,' gaf de voorzitter van het Iraanse parlement
Ali Larijani als commentaar. 'Het zou zich naar Palestina verspreiden, en de as die uit de vlammen oprijst

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 10

zou het Zionistische regime absoluut verzwelgen... Amerikaanse militaire officials zouden moeten beseffen
met wat voor gevaarlijk spel ze bezig zijn.'
VS grijpt desnoods buiten VN om in
In Washington werd dit opgevat als een direct dreigement om Israël in brand te steken als Obama zijn plan
om 5000 bewapende waarnemers naar Syrië te sturen doorzet. De Amerikaanse VN ambassadeur merkte
gisterenavond op dat 'dit een proxy conflict wordt waarin wapens van alle kanten worden aangevoerd. Leden
van deze Raad en de internationale gemeenschap hebben nog maar één optie over, en dat is zich afvragen
of ze bereid zijn om buiten het plan van (VN afgezant Kofi) Annan en de autoriteit van deze Raad om actie te
ondernemen.'
Rice bracht hiermee het standpunt van het Witte Huis aan het Kremlin over dat als Putin Obama's plan
verwerpt, Amerika het Russische veto in de VN Veiligheidsraad zal negeren en zal overgaan tot militair
ingrijpen in Syrië. Overigens zou Rusland het wapenschip Professor Katsman de opdracht hebben gegeven
nog vóór het lossen van de (complete) lading de Syrische havenstad Tartus weer te verlaten, in afwachting
van het VN onderzoek naar de massamoord in Houla (2).
'Massamoord Houla false-flag operatie Free Syrian Army'
Buiten het Westen, waar de propagandistische media geheel volgens verwachting het Syrische leger de
schuld gaf van de gruwelijke massamoord op 108 mensen in Houla, zijn er de nodige twijfels gerezen over
wie er nu in werkelijkheid schuldig is aan deze barbaarse misdaad. Russia Today haalt officials uit Moskou
aan die zeggen dat de meerderheid van de slachtoffers van dichtbij zijn gedood, terwijl het Syrische leger
vooral op afstand met granaten op de rebellen schiet.
RT laat de voormalige Pentagon official Michael Maloof aan het woord die zegt dat het verhaal van de
rebellen dat het Syrische leger de massamoord heeft gepleegd niet klopt. 'Het hele gebied staat onder
controle van het Free Syrian Army. Ik zie daarom niet hoe het mogelijk is dat overheidstroepen hier binnen
zijn gekomen en al deze mensen van dichtbij hebben vermoord. De oppositie is geïnfiltreerd door al-Qaeda.'
(3)
Er zijn meer tegenstrijdige berichten rond de gebeurtenissen in Houla. Volgens de Israëlische inlichtingensite
DEBKA lijkt het erop dat de in Houla woonachtige Alawieten -leden en aanhangers van Assads eigen stamde daders zijn (2). Het is echter de vraag waarom zij op deze wijze militaire interventie zouden willen
uitlokken, iets waar de regering in Damascus fel op tegen is.
Volgens andere berichten zijn de Alawieten in Houla juist het slachtoffer, wat de vermoedens dat het een
'false flag' operatie van de rebellen van het Free Syria Army (FSA) was versterkt. Dat lijkt een veel
logischere verklaring aangezien zij wapens uit het Westen krijgen en hopen dat Amerika en de NAVO
ingrijpen om Assad af te zetten, zodat zij aan de macht kunnen komen. In de eerste TV berichten in de
Arabische wereld komen 'live' rebellen aan het woord die de latere officiële versie duidelijk tegenspreken en
zeggen dat het leger enkel op afstand granaten afvuurde en dat alle slachtoffers daardoor waren
omgekomen. Later bleek echter dat zij allemaal van dichtbij met messen zijn vermoord. (4)(5)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA , (3) Russia Today (YouTube), (4) Addounia TV (YouTube)
(5) YouTube (waarschuwing: schokkende beelden)

Planeet X - Nibiru stelsel in kleur, gezien door een vliegtuigpassagier boven
Melbourne, Australië
Exclusief - Nibiru stelsel (Planeet X met enkele van zijn manen) in kleur, gezien door
een passagier aan boord van een commercieel vliegtuig boven Melbourne, Australië
op 28 mei 2012
UPDATED 29 MEI 2012 GLOEDNIEUWE FOTO’S!
5/28/12 Nibiru captured over Australia--as seen on Avebury crop circle! GET THIS
VIRAL
Gepubliceerd op 28 mei 2012 door
USofA95jdh
Een passagier aan boord van een vliegtuig veroverde een mooie foto
van wat wordt beschouwd een deel van het ‘Nibiru
stelsel’ te zijn. DIT IS NIET DE ZON en het is ook NIET
gefotoshopt.
De formatie op deze foto schijnt ook te zien te zijn in de
Avebury Manor Graancirkel (2008)! Het lijkt perfect te
passen.
Het is bijna zover, we zullen de komende tijd meer van dit soort dingen in de lucht gaan zien…
Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Bilderbergers willen euro ten koste van alles in stand houden
Global Warming bedrog gebruikt voor eerste vorm van planetaire wereldregering - Globalisten besluiten wie
de Amerikaanse verkiezingen zal winnen: Obama of Romney
Het feit dat de Republikeinse presidentskandidaat Willard 'Mitt'
Romney (inzet) is vernoemd naar de Mormoonse oprichter van
de Marriott hotelketen is mogelijk een aanwijzing dat hij in
november de presidentsverkiezingen gaat winnen.
Vanaf vandaag vindt in het ongekend zwaar bewaakte
(2)Westfields Marriott Hotel in Chantilly, Virigina (VS)(foto) de
jaarlijkse Bilderberg conferentie plaats. Belangrijkste
onderwerp: de financiële crisis in de eurozone. De
globalistische machtselite wil ten koste van alles voorkomen dat
Griekenland uit de eurozone treedt, omdat dan een kettingreactie dreigt te ontstaan die de hele eurozone
kan doen instorten. En daarmee zou het tientallen jaren oude plan om het Europese eenheidsproject
uiteindelijk over de hele wereld uit te vouwen en een wereldregering op te richten in duigen vallen.
In 2009 pochte voorzitter Étienne Davignon nog dat de euro het geesteskind is van de Bilderberg groep. Dit
jaar is EU president Herman van Rompuy één van de belangrijkste aanwezigen op de jaarlijkse conferentie
(1). Hij en zijn medeglobalisten zullen plannen opstellen om te zorgen dat niets de oprichting van de al
zolang in voorbereiding zijnde Nieuwe Wereld Orde in de weg zal staan. Hiervoor zullen de komende jaren
ook de allerlaatste restjes vrijheid, soevereiniteit, democratie en zelfbeschikkingsrecht van de landen in
Europa worden vernietigd, zodat alle macht in Brussel wordt geconcentreerd.
Voormalige Bilderberger: Beëindig de euro!
Sir Martin Jacomb, voormalig voorzitter van de Canary Wharf Group, rektor van de Universiteit van
Buckingham en in 1985 voor het laatst uitgenodigd voor de Bilderberg conferentie, verzet zich inmiddels fel
tegen de plannen van de globalisten. De Financial Times publiceerde onlangs het artikel 'We moeten de
falende euro beëindigen', waarin Sir Jacomb vaststelt dat alle pogingen om de euro te redden zijn mislukt.
Daarom roept hij de 17 eurolanden dringend op om terug te keren naar hun nationale munteenheden. Om
de schok van het definitief mislukken van de euro op te vangen zou er volgens hem een vijfdaagse 'bank
holiday' moeten worden afgekondigd (3).
Agenda-21 verwoest welvaart Westen
Als het aan de Bilderbergers ligt zal dit echter nooit gebeuren. Integendeel, het Europese integratieproject
was van meet af bedoeld als voorbeeld voor wat de globalisten uiteindelijk met de rest van de wereld van
plan zijn, namelijk deze onder totale controle van één centrale wereldregering brengen. Al 20 jaar is één van
de belangrijkste middelen om de mensheid gedwongen te verenigen het op deze site al vaak besproken
Global Warming bedrog, de daaraan gekoppelde Co2- en milieubelastingen en het misleidende concept van
'duurzame ontwikkeling'. Het ook door Nederland ondertekende 'Agenda 21' programma van de Verenigde
Naties is daarom eveneens een onderwerp op de huidige Bilderberg conferentie (4). 'Agenda 21' voorziet in
een forse welvaartsreductie van de Westerse landen door hen torenhoge Co2-, milieu- en
energiebelastingen op te leggen. In eigen land zagen we dit economie- en maatschappijverwoestende
programma recent nieuw leven worden ingeblazen door de 'Kunduz coalitie' (VVD-CDA-D66-GroenLinksChristenUnie). Ook de socialistische partijen PvdA en SP zijn grote voorstanders van 'Agenda 21'.
WEO eerst vorm van VN-wereldregering
In recente publicaties van de VN wordt steeds openlijker gepleit voor de vorming van een wereldautoriteit
voor het milieu, de zogenaamde World Environment Organization (WEO). De Bilderbergers beschouwen dit
als een voorloper voor de door hen zo gewenste wereldregering. Hierbij schaamt de VN er zich niet voor
'experts' zoals de notoire mensenhater Paul Ehrlich en ecoterrorist James Lovelock in te schakelen. Al jaren
proberen zij paniek te zaaien met hun valse waarschuwingen dat de beschaving dreigt in te storten als we
niet heel snel strenge en extreem kostbare klimaatmaatregelen nemen die de hele Westerse bevolking in
diepe armoede zullen storten.
Zowel het VN klimaatpanel als de complete Co2/Global Warming zwendeltheorie zijn al lang door talloze
onafhankelijke wetenschappers gedebunked, maar de internationale globalisten blijven er desondanks aan
vasthouden omdat gebleken is dat het één van de beste manieren is om de hele wereldbevolking onder
controle te krijgen en -uiteindelijk- fors te reduceren. Op de komende Earth Summit in Rio de Janeiro in juni
zullen er dan ook grote stappen worden gezet om te komen tot de eerste vorm van een planetaire regering
die onder mom van 'het milieu' de macht krijgt de soevereiniteit van de landen verder te ontmantelen. (5).
Obama of Romney?
Op de conferentie zal zoals gewoonlijk ook besloten worden wie de volgende president van de Verenigde
Staten wordt. Vier jaar geleden was Obama dé man van de Nieuwe Wereld Orde machtselite, maar het
schijnt dat steeds meer Bilderbergers aan hem twijfelen. Een indicatie dat de Mormoon Willard 'Mitt' Romney
mogelijk de verkiezingen in november zal winnen is het feit dat hij vernoemd werd naar de Mormoonse
oprichter van de Marriott Hotelgroep: J. Willard Marriott.
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Ook komen er mogelijke kandidaten voor het vicepresidentschap ter sprake. Hieronder bevinden zich relatief
bekende namen zoals voormalig minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice, Rand Paul (de zoon
van Libertariër Ron Paul) en de tegenwoordige baas van de CIA, generaal David Petraeus.
Daarnaast worden er natuurlijk diverse andere wereldproblemen besproken, zoals de -deels kunstmatig
gecreëerde- crisis rond Syrië en Iran en de steeds groter wordende invloed van de BRICs landen (Brazilië,
Rusland, India, China), die in toenemende mate uit de pas lopen met de plannen van de Bilderbergers en zo
hun eigen -overigens minstens zo duistere- ideeën hebben over de invulling van een Nieuwe Wereld Orde.
'Wereld gaat nieuwe fascistische tijd tegemoet'
Amerika-criticus Webster Tarpleys voorlopig conclusie: 'Het is niet uit te sluiten dat op de komende
Bilderberg bijeenkomst in het Marriott hotel in Chantilly, dat vandaag 31 mei 2012 de poorten opent, de
wissels zullen worden omgezet die de komende jaren en decennia een nieuwe fascistische periode zullen
inluiden.' (6)
Xander - (1) Infowars, (2) Washington Times, (3) KOPP, (4) Prison Planet, (5) Infowars, (6) KOPP

Puberteit, ooit de norm voor 15-jarigen, komt nu al voor bij kinderen van 7, 8 en 9 jaar
Het bereiken van de puberteit hebben we allemaal wel doorgemaakt. Maar vandaag
de dag gaan kinderen daar vroeger doorheen dan ooit tevoren. Dit is een trend die
alarmerend is voor zowel gezondheidsdeskundigen als voor ouders.
Samenvatting:
 Voortijdige puberteit wordt gekenmerkt door het optreden van secundaire
e
geslachtskenmerken, zoals schaamhaar of borstgroei voor het 8 jaar, of
e
door het begin van menstruatie voor het 9 jaar. Dit komt in de VS voor bij
tenminste 1 op de 5.000 kinderen, en dit cijfer vertoont een stijgende lijn.
 Vroege puberteit wordt in verband gebracht met emotionele- en
gedragsproblemen, in combinatie met een verhoogd risico op het krijgen van diabetes, hartkwalen
en andere hart- en vaatziekten, evenals met kanker op latere leeftijd.
 Chemicaliën uit het milieu, vooral oestrogeen-imitatoren en “gender-binding” chemicaliën die
gemakkelijk loskomen uit producten, die dat bevatten, zijn er mogelijk een oorzaak van; daartoe
behoren ftalaten, parabenen, PFOA, bisfenol-A (BPA) en meer. (Deze milieu-chemicaliën worden
ook in verband gebracht met andere gezondheidsrisico’s als kanker en hart- en vaatziekten).
 Een van de beste manieren om de kans op vroegtijdige puberteit van je kind te verkleinen is het
beperken van de blootstelling (en dat geldt ook voor de tijd van de zwangerschap wat jezelf betreft)
aan hormoon verstorende chemicaliën en stress. Ook het optimaliseren van de vitamine D spiegel
en het stimuleren van regelmatige lichaamsbeweging is een mogelijkheid er iets tegen te doen.
Vroegtijdige puberteit
In de laatste drie decennia rijpen kinderen, -vooral meisjes- op steeds jongere leeftijd. Vroegtijdige puberteit
komt bij meisjes tien maal vaker voor dan bij jongens.
e
In de 19 eeuw begon de menstruatie rond de leeftijd van 15 jaar
Momenteel is de gemiddelde leeftijd, waarop zich de eerste menstruatie
e
voordoet, ongeveer rond het 12 jaar.
De periode voor en tijdens de puberteit is er een van snelle ontwikkeling en
verandering. Daarom zijn zelfs de maanden, die voorafgaan aan de eerste
menstruatie, belangrijk.
Voordat de menstruatie begint, zullen meisjes de eerste tekenen van
ontwikkeling vertonen, zoals “ontluikende” borstjes en de groei van
schaamhaar.
Deze tekenen zijn inmiddels gewoon geworden bij meisjes van 7, 8 en 9
jaar, in een zodanige mate dat veel mensen uit de gezondheidszorg er niet
meer van uitgaan, dat er iets mis gaat, maar dat ze in plaats daarvan de definitie van wat “normaal” is
hebben bijgesteld.
Maar is het wel echt normaal dat meisjes op deze jonge leeftijd rijpen?
Er zijn meer vragen dan antwoorden als het gaat om voortijdige pubertijd. Maar het staat vast dat meisjes
zich tegenwoordig op jongere leeftijd rijpen dan slechts 10, 20 of 30 jaar geleden.
Een onderzoek in het tijdschrift Pediatrics toont aan dat borstontwikkeling op de leeftijd van 7 jaar zich
voordoet bij 10 procent van de blanke meisjes, 23 procent van de zwarte meisjes, 15 procent van de ZuidAmerikaanse meisjes en 2 procent van de Aziatische meisjes.
Problemen
Vroege puberteit kan leiden tot emotionele- en gedragsproblemen, en wordt wel in verband gebracht met
een lager niveau van eigenwaarde, depressie, eetproblemen, jonger verlies van maagdelijkheid, meer
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seksuele partners, en met een verhoogd risico op het krijgen van seksueel overgedragen ziektes. Er zijn ook
aanwijzingen die suggereren dat deze meisjes een verhoogd risico lopen om later in hun leven ziekten te
krijgen als diabetes, hartkwalen en andere hart- en vaatziekten, evenals kanker op latere leeftijd.
Omgevings-chemicaliën zijn een waarschijnlijke factor
Wetenschappers hebben suggesties gedaan over mogelijke verklaringen voor de toenamecijfers van vroege
puberteit. Een van de suggesties die speciale aandacht verdient heeft betrekking op omgevings-chemicaliën,
en in het bijzonder van oestrogeen-nabootsende “gender-binding” chemicaliën. Deze kunnen gemakkelijk
loslaten uit de producten waar Bisfenol A in zit, en die op die manier alles vervuilen, waarmee ze in
aanraking komen. Bisfenol A zit in voedsel en dranken.
Opmerkelijke artikel in de New York Times:
“… dierstudies laten zien dat de blootstelling aan sommige chemicaliën uit het milieu er toe kunnen leiden
dat lichamen vroegtijdig volwassen worden. Van bijzonder belang zijn de endocriene verstoorders, zoals
“xeno-oestrogenen” of oestrogeen imitatoren. Deze stoffen gedragen zich als steroïde hormonen en kunnen
de timing van de puberteit veranderen. Vanwege voor de hand liggende ethische redenen kunnen
wetenschappers geen gecontroleerd onderzoek doen, waaruit de directe invloed van deze chemicaliën op
kinderen blijkt. In plaats daarvan zoeken ze naar “natuurlijke experimenten”. Eén ervan vond plaats in
Michigan in 1973, toen vee per ongeluk werd gevoederd met graan, dat vervuild was met een oestrogeennabootsende chemische stof, de vlamvertrager PBB.
De dochters die geboren werden uit zwangere vrouwen die vlees hadden gegeten en melk hadden
gedronken, die vervuild waren met PBB, begonnen aanzienlijk eerder te menstrueren dan hun
leeftijdgenoten”.
De waarheid
Dit is een extreem geval, maar de waarheid is dat we allemaal ongewild deelnemen aan allerlei “geheime
experimenten”, omdat hormoon verstorende chemicaliën overal om ons heen aanwezig zijn. Bisfenol A
(BPA), een industrieel petrochemische stof, die zich gedraagt als een synthetisch oestrogeen, zit in onze
plastics en in de binnenbekleding van onze blikjes, in tandheelkundige vulstof en in kassabonnetjes.
Laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door de Environmental Working Group (EWG) in Amerika ontdekte BPA
in navelstrengbloed van 90 procent van onderzochte pasgeborenen – samen met 230 andere chemicaliën.
Het vermijden van hormoon verstorende stoffen
Terwijl jonge meisjes duidelijke tekenen kunnen vertonen van vervroegde
puberteit als gevolg van blootstelling aan hormoon verstorende stoffen, zijn
andere signalen verraderlijker en worden ze niet eerder opgemerkt, totdat een
bepaalde ziekte manifest is geworden. Hieronder volgen 11 maatregelen die je
direct kunt toepassen, en die je helpen om jezelf en je kinderen te beschermen
tegen algemeen voorkomende giftige stoffen die voortijdige puberteit, en
andere lange termijn gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
1. Koop en eet zoveel mogelijk organische producten, vrije uitloop eieren, en
biologisch vlees om blootstelling aan toegevoegde hormonen, pesticiden
en meststoffen te voorkomen. Vermijd ook melk en andere
zuivelproducten die genetisch gemanipuleerde recombinante bovine groeihormonen (rBGH of rBST)
bevatten.
2. Eet vooral rauw, vers voedsel. Bewerkte, voorverpakte voedingsmiddelen (alle soorten) zijn een
belangrijke bron van soja en van chemicaliën zoals BPA en ftalaten.
3. Bewaar je levensmiddelen en dranken liever in glas dan in kunststof, en vermijd het gebruik van
voedsel dat verpakt is in plastic en ingeblikt voedsel (levensmiddelen blikken zijn vaak van binnen
bekleed met stoffen die BPA bevatten).
4. Gebruik glazen zuigflessen en BPA-vrije drinkbekers voor je kleintjes.
5. Zorg ervoor dat je babyspeelgoed BPA-vrij is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld fopspenen, bijtringen en
alles wat je kind aanleiding kan geven tot zuigen.
6. Gebruik uitsluitend natuurlijke schoonmaakproducten in je huis om ftalaten te vermijden.
7. Schakel wat toiletartikelen betreft, zoals shampoo, tandpasta, deodorant en cosmetica, over op
natuurlijke producten.
8. Vermijd het gebruik van kunstmatige luchtverfrissers, wasverzachters en andere synthetische geuren.
Vele hiervan verstoren je hormoonbalans.
9. Vervang je kookgerei met anti-aanbak lagen door keramische alternatieven, of door glazen potten en
pannen.
10. Als je je huis opknapt, gebruik dan “groene” toxine-vrije alternatieven in plaats van gewone verf en vinyl
vloerbedekkingen.
11. Vervang je vinyl douchegordijn door een gordijn dat gemaakt is van stof.
12. Vermijd niet-gefermenteerde soja als je zwanger bent, en ook in zuigelingenvoeding.
Bron en verder lezen: Earth-matters.nl
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Het Oranjesprookje is weldra uit
Herstel de Republiek is een website die de mening van een
paar individuele Nederlandse staatsburgers vertolkt. Door de
soms nogal schrikbarende onthullingen te koppelen aan
keiharde conclusies, wordt deze groep nog slechts door zeer
weinigen serieus genomen. In een periode van stadions vol met
een volstrekt fout gekleurde mensenmassa delven wij het
onderspit. Het lijkt vechten tegen de bierkaai met tegenstanders
als de massa-media, staatsgerelateerde in stand houding van
een oranje sprookje en een schijnbare overweldigende
meerderheid die het “koningshuis” een warm hart is toegedaan.
De vermeende oranjes zelf snappen nog het best, dat het verhaal anders en veel minder sprookjesachtig is.
Herstel de Republiek is in het leven geroepen met slechts één doel: zelfregeering, het volk beslist, alle
publieke functies verkiesbaar en alle bestuursbeslissingen referendabel. Soevereiniteit als hoogste goed –
wie kan daar nu tegen zijn?
Maar door dat streven stuit men al snel op het “koningshuis” en de uitgebreide entourage er omheen, zoals
oud-geld adel, groot-zakelijke belangenverstrengeling, de dienstbare politieke organisaties en het openbaar
bestuur – alles en iedereen schatplichtig aan één familie. Deze familie, zo is aangetoond is illegaal aan de
macht gekomen, zit onrechtmatig in de regering en zijn hoogstwaarschijnlijk niet wie ze zeggen te zijn.
Daardoor staat hun illegaal verkregen bezit hier ter discussie, evenals hun belastingfaciliteiten en hun
jaarlijkse torenhoge instandhoudingskosten.
Alleen het zorgvuldig gecultiveerde sprookje houdt hen drijvende op de golven van oranje – totdat de storm
opsteekt.
De opvolgingskwestie
De regering Van Amsberg I, die vanaf 1980 in het zadel zit, zal weldra ten einde komen en
traditioneel volgt de oudste zoon het huidige staatshoofd op en neemt plaats in de
regering Van Amsberg II. Of hij dat nu wil of niet, Willem Alexander zal als koning Willem
IV door het leven moeten. Ook is van geen belang of hij daarvoor geschikt is en er het
nodige intellect voor in huis heeft. Met een erfelijk regeringshoofd heeft een heel volk
maar genoegen te nemen met wat ze krijgt voorgeschoteld. Steeds duidelijker wordt
echter de onwil en onkunde van de troonpretendent om die vacature in te vullen.
Daar zijn een aantal redenen voor, maar de belangrijkste is wel de twijfels van het huidige
staatshoofd, die onherroepelijk groter worden naarmate de leeftijd van de erfopvolger vordert. Er zit geen
progressie in, integendeel, stilstand is achteruitgang. Hoe langer er wordt gewacht, hoe slechter het er uit
gaat zien en hoe kleiner de kans wordt dat hij in dit land blijft. Om het sprookje in stand te houden, moet de
man met WC-potten gaan gooien en redevoeringen houden over de sanitaire voorzieningen in de armste
landen. Dat houdt geen stand.
Daarnaast worden de aanwijzingen steeds sterker, dat zijn vrouw Maxima Zorreguieta (ook al een
ongelukkige keus van opa Bernhard) louter om materiële redenen is ingetrouwd in deze familie, met als
enige taak te zorgen voor nageslacht en dus instandhouding van het sprookje. Mocht DNA onderzoek ooit
aantonen, dat het huidige staatshoofd wel degelijk grondwettelijk dit land mag uitwonen, is nog maar de
vraag of haar opvolger(s) uit dien hoofde hetzelfde recht kunnen uitoefenen. Het feit dat niet is meegewerkt
aan het DNA-onderzoek met betrekking tot identificatie van de stoffelijke resten van de Tsarenfamilie, doet
vermoeden, dat er iets moet worden weggehouden om het sprookje niet te doen imploderen. Herstel de
Republiek hanteert aldus vanaf het begin het principe, dat het huidige staatshoofd met koning Willem I niets
gemeen heeft en derhalve illegaal op de troon zit, afgezien van juridische consequenties van de vlucht van
Wilhelmina en de ondemocratische eigenschappen van een monarchie.
Als Maxima Zorreguieta haar plichtplegingen combineert met een particuliere agenda in den vreemde, is dat
een teken, dat haar functioneren als ambassadeur voor de VN, het bankwezen en een overgesubsidieerd
orkest niets anders dan een peperdure dekmantel is. Voor het nageslacht is gezorgd, de miljoenen zijn
binnen en het corset van een “koninklijk huis” zit waarschijnlijk te krap, dus
worden de vleugels uitgeslagen – waarschijnlijk definitief. Om het sprookje
zo lang mogelijk voort te laten duren, moet het huwelijk ook nog wat
voortpruttelen. Maxima zal geleerd hebben van de Britse princess Diana
en haar ongelukje in een Parijse tunnel, dus er geen schijn van kans, dat
zij zich uit gaat laten over bijvoorbeeld de wapenhandel van het Huis van
Oranje B.V. en het daaraan gerelateerde machtsmisbruik.
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Ongelukjes
Een ongelukje zit immers in een klein hoekje, dat hebben we kunnen zien op de Oostenrijkse skipistes in
februari 2012. Door het wegvallen van schatkistbewaarder en beherend vennoot van het Huis van Oranje
B.V., prins Johan Friso, is de kwestie in een stroomversnelling terecht gekomen. Het was nog wel
aannemelijk en vertrouwd om Willem Alexander staatshoofd te laten spelen als zijn broer hem achter de
schermen kon controleren. Sinds de uitschakeling van Friso is er een dikke streep door de rekening van
deze familie getrokken en moeten de gigantische financiële belangen door iemand anders,
hoogstwaarschijnlijk buiten de familie, worden behartigd. Gezien de connecties in de financiële wereld is die
rekensom niet zo ingewikkeld: een Rothschild-gerelateerde zetbaas kan die functie waarnemen, gezien het
feit dat de beide (historisch) grootste aandeelhouders van Royal Dutch Shell het Huis van Oranje B.V. én de
familie De Rothschild waren en zijn. Met de overdracht van een miljardenkapitaal (naar schatting meer dan €
100 miljard), is het lot van het Huis van Oranje bezegeld en doen de individuele leden er alleen nog toe als
ze de politieke houdgreep op het Wingewest der Lage Landen kunnen continueren. Met andere woorden:
het sprookje in stand kunnen houden.
Als het ski-ongelukje echter géén ongelukje was, moeten we ervan uitgaan, dat het een aanslag is geweest,
die maar half is gelukt. Bovendien zijn er geen bewijzen te vinden, waaruit blijkt dat de prins in coma
daadwerkelijk in London ligt te “recupereren”. Bij deze familie is alles mogelijk, waarom moeten we ze blijven
geloven als is aangetoond dat hun bestaansrecht is gebaseerd op klinklare leugens en oplichterij? Als het
een aanslag is geweest, dan had iemand een appeltje te schillen met de familie, vanwege het feit dat men
wegens decadentie volstrekt chantabel is geworden. Te denken valt aan Emma en De Ranitz, deserteur
Wilhelmina, de adoptieve Juliana, uiterst dubieuze prinsgemalen als Hendrik, Bernhard en Claus, de
eigenaardige psychopatische eigenschappen zijn vererfd via het gestolen kapitaal en chantage. Dus niet via
het DNA – dat mag wel duidelijk zijn.
De laatste stuiptrekkingen
Bij een degenererend feodaal koningshuis is het hoofdkenmerk, dat men totaal geen benul meer heeft van
de werkelijkheid buiten de paleizen en zich compleet laat aansturen door “adviseurs” en “hof-dignitarissen”.
Omdat men nog wel de tegenwoordigheid van geest heeft, dat indien Willem Alexander in de regering gaat
zitten, binnen de kortste keren een ramp geschiedt. De man meent ondanks zijn beperkte intellect uit hoofde
van zijn afkomst overal verstand van te hebben en dat wreekt zich als de afstand tussen werkelijkheid en het
sprookje onoverbrugbaar wordt. De man repte ooit over een “inhoudelijk koningsschap” en dat zou een
waarschuwing moeten zijn.
Het huidige staatshoofd ziet de bui al hangen en om de politieke houdgreep op Nederland niet te verliezen,
wordt haar oudste zoon binnenkort afgeserveerd, zo lijkt een logische gevolgtrekking, teneinde de bergen
aan problemen het hoofd te bieden. In een eerder artikel hebben we reeds gesuggereerd dat Maxima als
regentes dan de honneurs voor haar oudste dochter kan waarnemen, maar dit zal toch een veel te groot
risico blijken, als de vermoedens worden bewaarheid.
Als laatste redmiddel zal dan haar jongste zoon Constantijn (Tijntje) naar voren worden geschoven, duidelijk
is dat zijn vrouw Petra grote ambities in die richting heeft. Maar door deze keuze, zo hebben we al eerder
aangetoond wordt het sprookje alleen nog maar sneller ontmanteld. Deze prins heeft eveneens een
onvoldoende IQ om hier de rol van staatshoofd te gaan spelen, net zoals zijn moeder. Getuige zijn ideëen
over het internet en zijn vertolking daarvan tijdens een eenmalig optreden op de staatstelevisie spreekt
boekdelen. Hij deed acht jaar over een rechtenstudie (RU Leiden – waar anders?), kreeg een baantje in
Brussel bij Commissaris Hans van den Broek en bij de Europese Unie tot 2001, waarna hij vertrok naar
Londen. Daar werd hij tewerkgesteld bij Booz & Allen Hamilton en RAND Corporation, deed wat onduidelijke
studies, was een keer deelnemer bij de Bilderberg Groepsvergadering en ging in 2008 terug naar Brussel en
werkt bij Commissaris Neelie Smit Kroes als assistent Internet. Al weer een dubieuze keuze van deze
onwerkelijke familie.
“Koning Constantijn I” als hoofd van de regering met “Koningin Laurentien” in de Raad van State?
Dit nieuwe sprookje zou wel eens een zeer kort leven beschoren kunnen zijn. Er is een wetswijziging voor
nodig, geen probleem, dat regelt uw staatshoofd in een handomdraai met een paar lintjes, maar tevens zou
een antecedenten-onderzoek moeten worden ingesteld naar de achtergronden en capaciteiten van dit stel.
Zijn reeds geëtaleerde kennis van het Internet roept gerede twijfels op. Ook zal aan het gerucht een einde
moeten komen, dat hij wat heeft te maken met adellijke hobbies, meer specifiek kindermisbruik. In de buurt
van Brussel gebeuren de vreemdste zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, we spreken alleen nog
maar over de zogenaamde Roze Baletten en de gerichte moorden van de Bende van Nijvels. Er zijn
hardnekkige geruchten over twee soorten adellijke feestjes, namelijk een sprookjesfeest en regelrechte
adellijke moordpartijen. Er zijn in de regio Brussel te veel onopgeloste moorden en verdwijningen. Waar in
België en ook in Nederland sprake is van “onoplosbare delicten” moeten we ernstig rekening houden met
betrokkenheid van het hogere echelon, de “boven ons gestelden” - zij die beschikken over leven en dood
door met ONS belastinggeld goede sier maken. Waar rook is, moet vuur zijn en het is beter om het
heidebrandje in de kiem te smoren.
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De vermoedelijke taktiek rondom de uitwijkprocedure naar Tijntje van Amsberg is gebaseerd op zijn op het
eerste gezicht schone verleden en redelijke verstandelijke vermogens. Dat is een denkfout die alleen
gedegenereerde feodale en dus criminele families maken, omdat zij los van de samenleving zijn komen te
staan. Deze uitwijkprocedure zal de gemoederen bezig houden en de huidige troonsopvolger zal er mee in
zijn nopjes zijn. Deze kan achtyer de schermen doorgaan met het plaatsten van wat zakgeld door onroerend
goed projecten aan te kopen, zover mogelijk weg van Nederland. Immers alles wat Nederlands is wordt door
deze familie gedesinvesteerd en herbelegd in het verre buitenland. Men is al jaren bezig eieren voor zijn
geld te kiezen.
Einde van het oranje sprookje
Feodale huizen storten meestal in door decadentie en losbandig gedrag gecombineerd met machtsmisbruik
op basis van een gecultiveerd fabeltje. Aan dat gecultiveerde fabeltje komt weldra een eind.
Daar is geen revolutie voor nodig, de natuur doet haar werk. Als een “koningshuis” als dat in Nederland met
zo onnoemelijk veel misdaden en wantoestande in verband kan worden gebracht, is het einde in zicht. De
lijst van schandalen, aantijgingen, aanklachten, vermoedens en verdachtmakingen is schier eindeloos, 10%
zou al voldoende zijn om ze uit de kraakpaleizen te jagen en voor de rest van hun leven op te hokken in een
stalen kooi. Het confisqueren van hun onrechtmatig verkregen bezittingen is allang gebeurd, dus daar vist
Nederland achter het net. Een Volkstribunaal zal de claim op die bezittingen te gelde moeten maken wegens
heling van onrechtmatige eigendommen. Dit Volkstribunaal zal door tot de tanden bewapende eliteeenheden dag en nacht moeten worden beschermd, evenals de te vormen Constitutionele Raad en de
daaruit voortvloeiende acties om te redden wat er nog te redden valt. Deze elite-eenheden leggen de eed
van trouw af aan het Nederlandse Volk en aan niets of niemand anders.
De illegale handelingen sinds 13 mei 1940 zullen stuk voor stuk alsnog wel of niet gelegaliseerd moeten
worden via referenda. Alle rechtshandelingen die door een illegaal staatshoofd zijn getekend, maken alle
regeringen na die datum eveneens onrechtmatig. Dit land heeft dus een dringend probleem, dat om een
oplossing schreeuwt, als de monarchie wordt ingeruild.
Velen zullen het vertrek van die familie na alle onthullingen toejuichen en afscheid nemen van de bananenmonarchie. Ieder alternatief is acceptabel, zo zal hoogstwaarschijnlijk de redenatie zijn en iedere “leider” is
goed genoeg. Onze angst is en blijft voorlopig het vervangen van de bananen-monarchie door een bananenrepubliek, hetgeen alleen is te voorkomen door de soevereiniteit, het burgerlijke beschikkingsrecht, daar te
leggen waar die hoort: bij de 16.735.000 burgers van Nederland. We hebben dus te zorgen dat het
alternatief er ligt en dat niet wordt opgedrongen door dezelfde machten die ons het “koningshuis”
tweehonderd jaar geleden in de maag hebben gesplitst – én in stand gehouden!
Waarschuwing: Dit land mag niet van de regen in de drup geraken.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/05/31/het-oranje-sprookje-is-weldra-uit/
Illinoise staatswetgever roept furieus uit: ‘LAAT MIJN VOLK GAAN!’
Illinois state lawmaker has Massive Meltdown on House floor: 'Let my people go!' (May 31, 2012)
Gepubliceerd op 30 mei 2012 door adrinilinjunky
Een Illinoise staatswetgever verloor dinsdag op dramatische wijze zijn geduld, toen hij schreeuwde en
gooide met papieren richting zijn collega's op de vloer van het Huis…
"Totale macht in handen van één persoon is niet de Amerikaanse manier!" schreeuwde Republikein Mike
Bost. Zoals de lokale CBS Chicago partner meldde, gooide Bost vervolgens een aantal papieren de lucht in,
en probeerde ze met zijn vuist te slaan terwijl ze naar beneden dwarrelden.
"Deze verdraaide rekeningen die hier al de hele verd* tijd komen, ze komen hier op de laatste seconde", zei
Bost. "Ik moet er achter komen hoe te stemmen voor mijn volk!"
Bost en andere Republikeinen zijn tegen het wetsvoorstel, dat de lokale belasting op onroerende goederen
wil verhogen om de jaarlijkse kosten voor levensonderhoud voor de ambtenaren te verlagen. "Je moest je
schamen! Ik ben er ziek van!"
Bost zei verder, "Elk jaar! geven we de macht aan één persoon! Het was niet op die manier bedoeld in de
Grondwet! Hij was rond toen het werd geschreven! Nu geven we hem die macht – we hebben regels/wetten
laten passeren, die ieder van ons stopt! Genoeg! Ik voel me als iemand die probeert om vrij te komen uit
Egypte! Laat mijn volk gaan!!!"
Even later verscheen Bost op Fox News, waar hij sprak over het incident, en vertelt gastheer Bill Hemmer,
“Normaal gesproken handel ik echt niet op die manier."
Toch bleek Bost verre van verslagen. Toen Hemmer vroeg naar zijn terugkeer naar de staatszitting, zei Bost:
"Mijn hoop is dat we gisteren wellicht een duidelijke boodschap uitgezonden hebben, dat we zullen blijven
samenwerken in een tweepartijencommissie." Hemmer sloot het interview af door een grapje dat Bost het
wellicht interessant zou vinden om deel te nemen aan een Chicago Bears game.
"Het is een spannende tijd, dat heeft mijn familie mij al eerder verteld", zei Bost tenslotte.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Beatrix vreest aanslag Bilderberg conferentie 2012, totale paranoia heerst
Maatschappij | actueel nieuws | 31 Mei 2012
Groep Bilderberg is paranoia geworden nadat hun plannen
bekend werden om 2/3 van de mensheid uit te roeien,bang
voor wraak heerst er nu totale paranoia bij de Bilderbergers en
worden machine gun torens voor het hotel geplaatst waar
beatrix aanwezig is op de Bilderberg conferentie ook satelieten
worden ingezet om de omgeving in de gaten te houden.Zelfs de
CIA,politie,geheime diensten,helikopters alles wordt ingezet om
de Bilderbergers er levend door heen te loodsen.
SECRET: BEATRIX KOMT TERECHT IN CHAOS
Door: Moderator op 31 mei, 2012
honderden en later wellicht duizenden wachten de elite en beatrix op * hysterische veiligheidsmaatregelen,
machinegeweren aanwezig * washington times doorbreekt de conspiracy of silence; nederlandse msm
zwijgen als slaven
Nederland is bilderberg-land nummer een maar de media zwijgen en zwijgen en zwijgen… in opdracht van
trix
breaking news over bilderberg 2012 * beatrix vergadert in de vs
over het uitroeien en leegplunderen van de wereldbevolking en
nederland zit erbij en kijkt ernaar * lees the bilderberg files van
charlie skelton van the guardian * bilderberg-krant nrc
handelsblad (knapen, chavannes) zwijgt terwijl de top de
miljoenen ‘afroomt’ voor zichzelf: ziedaar de bilderberg-doctrine
bron http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12771/secretbeatrix-komt-terecht-in-chaos
Paul Joseph Watson | Excuse sought to widen security
perimeter.
EU Titans To Address Euro Crisis At Bilderberg
Paul Joseph Watson | Globalists fear Greek exit could torpedo single currency.
Occupy Bilderberg 2012 Song
Infowars.com | Hip-hop against the Bilderbergers and the New World Order.
Jim Tucker: Bilderberg = Global Mafia
Infowars | An exclusive interview with legendary Bilderberg sleuth Jim Tucker who has reported on the secret
Bilderberg meetings since 1975.
Greens Demand Bilderberg Confab Be Made Public
Kurt Nimmo | Green Party Congressional Candidate says many now wise to the globalist confab.
Bilderberg Has Alex Jones Thrown Out of Marriott Hotel
Infowars.com | Westfields Marriott manager officially kicks Alex and crew out of the property after previously
canceling reservations and closing the hotel early.
Bilderberg Launches Unprecedented Security Crackdown
Paul Joseph Watson | Talk of machine guns & surveillance spooks hotel guests.
First Dedicated Program Exposing Bilderberg Airs on Britain’s SKY TV
Infowars.com | Infowars.com journalist Patrick Henningsen hosts Charlie Skelton discussing Bilderberg on
UK television.
Agenda 21 To Be Discussed at Bilderberg Confab
Paul Joseph Watson | Global warming alarmist Redford to attend elite conference.
Confirmed: Westfield Marriott Kicks Out ALL Guests 2 Days Ahead of Bilderberg
Infowars | Previous reservations no longer honored as Bilderberg hotel vacated in alarm over mounting
protests.
Alex Jones Banned From Bilderberg Hotel, Calls For Press Mob
Paul Joseph Watson | Media not welcome at site of power brokers’ confab.
bron http://www.infowars.com/bilderberg-breaking-news/
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De 377 verboden woorden
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 01-06-2012
Zo, facebookers, bloggers en MSN-ers. Altijd willen weten
wanneer je iets scherper in de gaten wordt gehouden door de
internet-stasi? We presenteren: de 377 woorden die een rood
lampje doen branden in het Amerikaanse Department of
Homeland Security zodra ze verschijnen op social monitoring
websites social media. Na taaie weerstand heeft het DHS
eindelijk haar zogenaamde “Analyst’s Desktop Binder” voor
publiek vrijgegeven. Een soort werkboek voor internet-agenten
van FBI of DHS. Met behulp van 14 categoriën, van gezondheid, vuur tot terrorisme, wordt het internet
afgeschuimd op zoek naar recalcitrant gedrag. Dus…Amerikaantje fokken? Hier is de complete lijst.
BRON: ZAPRUDER.NL
2600 - Abu Sayyaf - Afghanistan - Agent - Agriculture - Agro - Aid - Air Marshal - Airplane (and derivatives) Airport - Al Qaeda (all spellings) - Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) - Al-Shabaab - Ammonium nitrate AMTRAK - Anthrax - Antiviral - AQAP (AL Qaeda Arabian Peninsula) - AQIM (Al Qaeda in the Islamic
Maghreb) - Arellano-Felix - Artistic Assassins - Assassination - Attack - Attack - Authorities - Avalanche Avian - Bacteria - Barrio Azteca - BART - Basque Separatists - Beltran-Leyva - Biological - Biological
infection (or event) - Biological weapon - Black out - Blister agent - Blizzard - Body scanner - Bomb (squad or
threat) - Border - Border Patrol - Botnet - Breach - Bridge - Brown out - Brown out - Brush fire - Brute forcing
- Burn - Burst - Bust - Cain and abel - Calderon - Cancelled - Car bomb - Cartel - Cartel de Golfo - Center for
Disease Control (CDC) - Central Intelligence Agency (CIA) - Chemical - Chemical agent - Chemical burn Chemical fire - Chemical spill - Chemical weapon - China - CIKR (Critical Infrastructure & Key Resources) Ciudad Juarez - Closure - Cloud - Coast Guard (USCG) - Cocaine - Collapse - Colombia - Communications
infrastructure - Computer infrastructure - Conficker - Consular - Contamination - Conventional weapon Cops - Crash - Crest - Critical infrastructure - Customs and Border Protection (CBP) - Cyber attack - Cyber
Command - Cyber security - Cyber terror - DDOS (dedicated denial of service) - Deaths - Decapitated Delays - Denial of service - Department of Homeland Security (DHS) - Dirty bomb - Disaster - Disaster
assistance - Disaster management - Disaster medical assistance team (DMAT) - DNDO (Domestic Nuclear
Detection Office) - Dock - Domestic nuclear detection - Domestic security - Drill - Drug - Drug Administration
(FDA) - Drug cartel - Drug Enforcement Agency (DEA) - Drug trade - Drug war - E. Coli - Earthquake - Ebola
- Eco terrorism - El Paso - Electric - Emergency - Emergency - Emergency Broadcast System - Emergency
management - Emergency response - Enriched - Environmental terrorist - Epidemic - Epidemic - Erosion ETA (Euskadi ta Askatasuna) - Evacuation - Evacuation - Execution - Exercise - Explosion (explosive) Exposure - Exposure - Extreme weather - Extremism - Facility - Failure or outage - FARC (Armed
Revolutionary Forces Colombia) - Federal Air Marshal Service (FAMS) - Federal Aviation Administration
(FAA) - Federal Bureau of Investigation (FBI) - Federal Emergency Management Agency (FEMA) - First
responder - Flood - Flu - Food Poisoning - Foot and Mouth (FMD) - Forest fire - Fort Hancock Fundamentalism - Fusion Center - Gang - Gangs - Gas - Grid - Gulf Cartel - Gunfight - Guzman - H1N1 H5N1 - Hacker - Hail - Hamas - Hazardous - Hazardous material incident - Hazmat - Help - Heroin Hezbollah - Home grown - Homeland Defense - Homeland security - Hostage - Human to Animal - Human to
human - Hurricane - Ice - IED (Improvised Explosive Device) - Illegal immigrants - Immigration Customs
Enforcement (ICE) - Improvised explosive device - Incident - Industrial spill - Infection - Infection - Influenza Infrastructure security - Interstate - IRA (Irish Republican Army) - Iran - Iraq - Islamist - Jihad - Juarez Keylogger - Kidnap - La Familia - Landing - Law enforcement - Leak - Lightening - Listeria - Lockdown Looting - Los Zetas - Magnitude - Malware - Mara salvatrucha - Marijuana - Maritime domain awareness
(MDA) - MARTA - Matamoros - Meth Lab - Methamphetamine - Metro - Mexican army - Mexicles - Mexico Michoacana - Militia Shooting - Mitigation - MS13 or MS-13 - Mud slide or Mudslide - Mutation - Mysql
injection - Narco banners (Spanish equivalents) - Narcos - Narcotics - National Guard - National
infrastructure - National laboratory - National Operations Center (NOC) - National preparedness - National
preparedness initiative - National security - Nationalist - NBIC (National Biosurveillance Integration Center) Nerve agent - New Federation - Nigeria - Nogales - North Korea - Norvo Virus - Nuclear - Nuclear - Nuclear
facility - Nuclear threat - Nuevo Leon - Organized crime - Outbreak - Pakistan - Pandemic - Phishing Phreaking - Pipe bomb - Pirates - Plague - PLF (Palestine Liberation Front) - PLO (Palestine Liberation
Organization - Plot - Plume - Police - Pork - Port - Port Authority - Powder (white) - Power - Power lines Power outage - Prevention - Public Health - Quarantine - Radiation - Radicals - Radioactive - Recall Recovery - Recruitment - Red Cross - Relief - Resistant - Response - Reynosa - Reyosa - Ricin - Riot Rootkit - Salmonella - San Diego - Sarin - Scammers - Screening - Secret Service (USSS) - Secure Border
Initiative (SBI) - Security - Service disruption - Shelter-in-place - Shootout - Shots fired - Sick - Sinaloa - Sleet
- Small Pox - Smart - Smuggling (smugglers) - Snow - Social media - Somalia - Sonora - Southwest Spammer - Spillover - Standoff - State of emergency - Storm - Strain - Stranded/Stuck - Subway - Suicide
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attack - Suicide bomber - Suspicious package/device - Suspicious substance - SWAT - Swine - Symptoms Taliban - Tamaulipas - Tamiflu - Tamil Tigers - Target - Task Force - Telecommunications - Temblor - Terror
- Terror Tuberculosis (TB) - Terrorism - Threat - Tijuana - Tornado - Torreon - Toxic - Toxic Agro - Trafficking
- Transportation security - Transportation Security Administration (TSA) - Tremor - Trojan - Tsunami Tsunami Warning Center - TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) - Tucson - Twister - Typhoon - U.S. Citizenship
and Immigration Services (CIS) - U.S. Consulate - United Nations (UN) - Vaccine - Violence - Viral
Hemorrhagic Fever - Virus - Virus - Warning - Watch - Water/air borne - Wave - Weapons cache - Weapons
grade - Wildfire - WMATA - World Health Organization (WHO) (and components) - Worm - Yemen - Yuma.

Rockefellers en Rothschilds slaan handen wanhopig ineen
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
De Rothschild- en Rockefeller-dynastieën hebben hun handen
ineengeslagen, zo hebben de twee families aangekondigd.
De beleggingsmaatschappijen van beide internationale
zwaargewichten worden samengevoegd. Dat meldt de Britse Daily
Telegraph.
RIT Capital Partners onder leiding van Lord Rothschild wordt voor 37
procent eigenaar van Rockefeller Financial Services.
Reuben Jeffrey
Ere-directeur en oud-bestuursvoorzitter van Rockefeller & Co. David Rockefeller (96) zei: “Lord Rothschild
en ik kennen elkaar al vijf decennia. De band tussen onze twee families blijft heel sterk. Ik ben verheugd
Jacob en RIT als aandeelhouders en partners te verwelkomen in ons vermogens- en adviesbeheer.
RIT Capital Partners PLC is een beleggingsmaatschappij in Londen met een eigen vermogen van naar
schatting 1,9 miljard pond. De firma’s willen gaan samenwerken op het gebied van investeringsoplossingen
en ‘andere gebieden van gedeelde expertise’ om de wensen van klanten en investeerders te bedienen.
De deal komt voort uit een ontmoeting twee jaar geleden toen David Rockefeller Lord Rothschild
introduceerde aan de algemeen directeur van Rockefeller & Co., Reuben Jeffrey.
Jeffrey diende onder Bush als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, is adviseur voor het Center for
Strategic and International Studies (CSIS) en was jarenlang werkzaam voor Goldman Sachs.
Société Générale
Voorts begonnen de onderhandelingen met Société Générale private banking, dat sinds 2008 het beheer
voert over deelnemingen in het bedrijf. De grote Franse bank had diverse geschikte kandidaten voor het
minderheidsbelang, maar Lord Rothschild werd als enige gesteund door de Rockefellers.
Sir Evelyn kreeg met NM Rotschild in 1815 naamsbekendheid toen Nathan Meyer Rothschild een fortuin
verdiende met de handel in Britse staatsobligaties omdat hij wist dat Napoleon de slag bij Waterloo zou
verliezen.
Voorzitter van de Rothschild-groep baron David de Rothschild brengt de Britse en Franse activiteiten nu
samen onder één dak. In de tussentijd lanceerde Lord Rothschild afgelopen maart een
investeringspartnerschap met de Frans-Zwitserse privébank Edmond de Rothschild Group, een andere tak
van het uitgestrekte bankensyndicaat.
Zwarte adel
Nu duidelijk wordt dat deze machtige bankiersfamilies hun beste tijd hebben gehad is het wellicht een goed
moment om eens te kijken naar de families die de Rothschilds en de Rockefellers aansturen.
Het zijn de families van de oorspronkelijke 13 Zoroastriaanse bloedlijnen van de Illuminati: de families
Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese en Aldobrandini. Niet voor niets is David de Rothschild bijvoorbeeld
getrouwd met de Italiaanse prinses Olimpia Anna Aldobrandini.
Het schandaal dat het Vaticaan momenteel treft lijkt erop te wijzen dat deze Italiaanse adellijke pausgezinde
families, ook wel zwarte adel genoemd, in toenemende mate onder druk komen te staan.
Brontekst: Telegraph.co.uk
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/rockefellers_en_rothschilds_slaan_handen_wanhopig_ineen
Links:
- RT.com: Now that's rich: Rockefellers and Rothschilds team up,
- FT.com: Rockefellers and Rothschilds unite
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Boekbespreking / Persbericht
juni 01, 2012 By: silviavideler
Een nieuw boek waarin feiten als fictie worden beschreven in romanvorm,
maar met een zéér reële achtergrond als basis en uitgangspunt, voor
velen een ware eye opener, ook voor niet- gelovigen!
Binnenkort ook in ons boekwinkeltje en nu al te bestellen (per mail :
videl049@planet.nl)
Slechts € 18,95 en zoals u gewend bent van ons: Alles inclusief, dus geen
extra portokosten meer.
‘De dreiging’, fact fiction van wereldniveau
Het boek ‘De dreiging – Eén leider, één macht’ gaat over de ontvoering
van twee Franse wetenschappers naar de jungle in Colombia waar de FARC heer en meester is. Hoogleraar
Robert Adamson verzet zich tegen de opkomende macht van Enochian, een magiër die zich zal ontpoppen
als een gevaarlijke wereldleider. De artikelen die Robert publiceert zijn een doorn in het oog van Enochian
die bijgestaan wordt door de Orde der Illuminati.
Samenvatting
Op een stormachtige namiddag bezoekt Robert Adamson zijn vriend Pascal Dupont, een nuchtere
natuurwetenschapper. Op diens landgoed ontstaat er een gesprek over God, het heelal en buitenaards
leven. Robert is hoogleraar oude talen aan de Sorbonne in Parijs en christelijk fundamentalistisch. Hij heeft
een goede relatie met de nuchtere Ilse Meyer, docente rechtswetenschappen aan dezelfde universiteit.
Sumeriërs, bron Wikipedia
Lichtverschijnselen
Tijdens een verblijf in Marseille, waar zij allebei over een
appartement beschikken, ziet Ilse aan de nachtelijke hemel
allerlei vreemde lichtverschijnselen. Bang geworden belt zij
Robert. Hij stelt voor samen naar een berghotelletje te rijden.
Daar vertelt hij over de Sumeriërs, buitenaardsen en Enochian,
een magiër die de wereld wil beheersen, bijgestaan door de
Orde der Illuminati. Robert heeft hierover kritische artikelen
gepubliceerd, maar Ilse neemt niet alles klakkeloos aan. Er is
nog een gast in het hotel, een blonde man, die hen volgt als zij
terugrijden naar Parijs.
Alien op schoot, bron Stayawaygrey
Ontvoering
De Orde laat Robert en Ilse naar de jungle in Colombia
ontvoeren, waar de FARC de scepter zwaait. Tijdens een
bijeenkomst in dat gebied laten de Illuminati met niet mis te
verstane woorden weten dat Robert onmiddellijk moet stoppen
met zijn publicaties. Robert is dat niet van plan. Miniscule chips
worden in het lichaam van de twee wetenschappers geplaatst
zodat ze altijd en overal zijn te volgen.
Ontsnappingspoging
Met behulp van twee afvallige FARC-leden proberen de gijzelaars door de jungle te ontsnappen.
Maar John, de blonde man eerder in het verhaal, wacht hen op en martelt Robert langdurig om informatie los
te krijgen. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op.
Auteur
Stan Marlow is een pseudoniem van een Nederlandse advocaat die in 1942 is geboren en stamt uit een
familie van schilders en schrijvers. Hij raakte geboeid door de geschiedenis van de Sumeriërs, een oude
beschaving in Mesopotamië, ver voor onze jaartelling. Dit volk beschikte over kennis die onmogelijk was om
te hebben in die tijd. Zij wisten niet alleen van het bestaan van de planeten maar ook hoe ze zijn
samengesteld zoals de gasplaneten Jupiter en Neptunus. De Sumeriërs hebben afbeeldingen achtergelaten
waarop figuren in ruimtepakken zijn te zien en voertuigen die lijken op ruimteschepen.
De schrijver raakte ook geïnteresseerd in de occulte kant van de mens en wist de verschillende
onderwerpen fijntjes samen te smeden tot de debuutroman die het is geworden.
‘Alziend oog’ op dollarbiljet, bron Wikipedia
Filmwaardig
De sfeer van het verhaal is goed neergezet en komt ten goede van de geloofwaardigheid. De dialogen
tussen de ‘christelijk fundamentalische’ Robert en de ‘nuchtere’ Ilse zijn niet gekunsteld maar vallen soms in
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herhaling. Maar dat gebeurt in echte dialogen vaak ook en is dus niet
hinderlijk. Je wordt als lezer meegesleept in de spannende en angstige
gebeurtenissen die de titel van het boek eer aan doen.
Het verhaal speelt zich af in Marseille, een Frans berghotel, Parijs, Londen, de
Colombiaanse jungle en nog een paar plaatsen die een mooi decor zouden
vormen in een film. Het verhaal en de locaties lenen zich bij uitstek voor een
verfilming.
De dreiging – Eén leider, één macht
Auteur: Stan Marlow
Redacteur: Bert van der Waarde
Uitgever: Free Musketeers
ISBN: 978-90-484-2103-9 - NUR: 330 - Prijs: €18,95

Babies nemen giftige chemicaliën uit PVC vloerbedekkingen op
Bron / origineel: www.presstv.ir
Kinderen die in een huis leven waar de vloerbedekkingen PVC
bevatten, bijvoorbeeld zeil, bezitten een grotere concentratie giftige
ftalaten oftewel weekmakers in hun lichaampjes.
De ftalaten zijn een groep man-made chemicals die wereldwijd worden
gebruikt in allerlei consumptieartikelen zoals speelgoed,
schoonmaakmiddelen en verpakkingsmaterialen. Juist deze
synthetische verbindingen worden verdacht van gezondheidsproblemen
in kinderen, bijvoorbeeld astma en allergieën.
Sommige van deze weekmakers zijn ook nog hormoonverstoorders oftewel endocriene disruptors. Doordat
deze chemicaliën de hormoonhuishouding verstoren, zijn ze zeer schadelijk voor mens en dier.
Onderzoekers van de Karlstad Universiteit (Zweden) ontdekten dat kinderen deze weekmakers
binnenkrijgen via voedsel, inademing en door opname via de huid. De onderzoekers namen urinemonsters
van 83 babies (willekeurige selectie), de leeftijd bedroeg 2 tot 6 maanden. De monsters werden onderzocht
op 4 types ftalaten.
Uit de resultaten bleek dat de kinderen, die thuis bijvoorbeeld zeil als vloerbedekking hebben, een hoger
gehalte aan weekmakers in hun lichaampjes bezitten.
Auteur Carl Gustaf Bornehag: indien we deze studie als basis nemen dan wordt het toch duidelijk dat de
opname van giftige verboden chemicaliën in het lichaam niet alleen via voedselopname plaatsvindt. Niet
alleen oraal maar ook via ademhaling en door de huid dringen deze hormoonverstorende substanties het
lichaam binnen.
Aanvulling
Het is al tijden bekend dat bepaalde ftalaten oftewel weekmakers in PVC schadelijk zijn voor de gezondheid,
vooral voor kinderen. Sinds 1999 zijn deze giftige verbindingen dan ook verboden in de EU voor de
toepassing in speelgoed en verzorgingsartikelen van kinderen, 0 - 3 jaar.
Destijds ging men ervan uit dat de opname van deze chemicaliën oraal plaatsvond. De weekmakers worden
aan bijvoorbeeld PVC toegevoegd om deze zacht en flexibel te maken. Zonder deze additieven is PVC een
harde kunststof, denk bijvoorbeeld aan de grijze regenpijpen of de gele kunststof electriciteitsbuizen.
Bovenstaand artikel laat zien dat dit weer eens te kort door de bocht is. Via inademen en opname door de
huid dringen deze synthetische chemicaliën het lichaam binnen van één van de gevoeligste
bevolkingsgroepen. Bij babies en peuters is het lichaampje heel hard aan het werk om zich te ontwikkelen.
Het staat echt niet te wachten op hormoonverstoorders.
Maar giftige weekmakers zijn toch verboden in baby en peuterartikelen? Inderdaad dus in de rest van de
consumptie artikelen, welke gemaakt zijn van flexibel PVC, mengt men de weekmakers in grote
hoeveelheden bij, wel tot 40%. Uit het woord bijmengen mag men concluderen dat deze stoffen niet
gebonden zijn, zij kunnen uitbloeden. Dit gebeurt dus ook, iedereen kent wel de zoete geur van plastic
douche gordijnen, men ruikt de weekmakers!
Gelukkig (h)erkent de EU het gevaar ook, dit na lang aandringen van onafhankelijke onderzoekers. In de
nieuwe chemicaliënwetgeving REACh zijn een aantal van deze stoffen op de zwarte lijst geplaatst.
Indien men meer dan 0,1% weekmaker toevoegt dan dient men dit te melden. Als klant heeft men recht op
informatie en de winkelier is dan ook verplicht om gewenste informatie schriftelijk te geven.
Voor de giftige weekmakers bestaan ‘veiligere’ alternatieven. Helaas zijn deze een stuk duurder.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/babies_nemen_giftige_chemicalien_uit_pvc_vloerbedekkingen_op
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Prikbord nr 297 (leo j.j. dorrestijn)
Bemoeials
De Europese Commissie bemoeit zich nu ook al met onze hypotheekrente. Wie heeft ooit bedacht dat we dit
niet zelf kunnen regelen. Intussen heeft het wanbeleid op financieel gebied een ander probleem
overschaduwd: Lampedusa, Griekenland, Spanje en Portugal. Ofwel de lekke zuidgrenzen van Europa,
doch laten we de oostgrenzen niet vergeten. Honderdduizenden illegalen die worden geholpen door
vluchtelingenorganisaties die zelf worden gesubsidieerd door… inderdaad: Europa en Den Haag. Naast de
miljarden die al naar de Palestijnse ‘vluchtelingen’(terreurleiders) gingen.
Duitse arrogantie
De nieuwe Duitse president heeft met ongekende betweterigheid Nederland ervan beschuldigd een partij in
het parlement te hebben, gebaseerd op vreemdelingenhaat. In Duitsland zou zoiets ondenkbaar zijn. Daar
zou veel méér ondenkbaar moeten zijn: zoals uitspraken doen over een partij waarvan men de
achtergronden helemaal niet kent, of oorlogsmisdadigers niet vervolgen omdat ze als SS-er een Duits
paspoort hebben gekregen, of natuurgebieden vol zetten met windmolens, of partijkassen laten spekken
door belangengroeperingen, of extreem-rechtse moordenaars hun gang laten gaan tegen… inderdaad,
buitenlanders.
Feitenkennis
Degenen die pleiten voor ‘ingrijpen’ in Syrië zouden eerst moeten aanbieden om zelf daaraan mee te doen.
Vervolgens zouden ze eens kunnen nagaan wat ze werkelijk weten van de situatie en of met het verdwijnen
van het huidige regime de dictatuur minder zou worden.
Want welke belangen doen daar fanatieke (moslim)strijders naar de wapens grijpen? Toen onze soldaten
naar Indië, Libanon, Cambodja en Bosnië gingen, bleek ook daar een geheel andere werkelijkheid te gelden
dan in Den Haag was geschetst.
Koopjes
Deze week weer eens verbijsterd gelezen wat linkse mafkezen bedoelen met een ‘welvarend’ Nederland dat
best een paar miljard kan missen voor corrupte ontwikkelingslanden waar de bevolking blijft groeien, of voor
Griekse bankiers, en ruim 10 miljard per jaar voor overtollige immigranten en uitgeprocedeerde illegalen. We
planten zelfs mangrovebossen om een kustlijn te beschermen, want de elites daar hebben andere
prioriteiten. Intussen zijn er hier gezinnen die per maand van € 150 voor voeding moeten rondkomen. Soms
eigen schuld (schuldensanering) of een te duur geworden (huur)woning; vaak gewoon omdat het de norm
zou zijn. En dan wordt duidelijk waarom vrouwen uren bezig moeten zijn met koopjes en aanbiedingen, want
het loont. Omdat een ooit welvarend land kapot werd gemaakt, net zoals daarna Europa met al 25 miljoen
werklozen. Want de superstaat EU was géén koopje en zal het nooit worden, omdat een groot deel van onze
‘welvaart’ al is gekocht met schulden waardoor sommige banken meer dan 1000 miljard hebben
(uit)geleend.
Petitie
Hans Smolders (vooral bekend als chauffeur van Pim Fortuyn) heeft een petitie georganiseerd en
aangeboden aan staatssecretaris Teeven. Hij heeft namelijk ontdekt dat de nieuwe regelgeving terzake
vervroegde vrijlating uit detentie zo werkt, dat als men ‘vergeet’ een beslissing te nemen over Volkert van
der Graaf, deze alsnog onomkeerbaar de rest van zijn straf niet hoeft uit te zitten. En 40.000 Nederlanders
hebben een reden om te vrezen dat de top van Justitie wel eens iets vergeet…

Hardnekkige infectie verspreid door insecten, 'het nieuwe AIDS van Amerika’
De ziekte dreigt het nieuwe Aids te worden in Zuid- en Midden-Amerika. De Ziekte
van Chagas, veroorzaakt door parasieten, wordt door bloedzuigende insecten op
mensen overgedragen.
Al meer dan 8 miljoen mensen zijn met de parasieten geïnfecteerd. Een kwart van de
dragers van de parasieten kan een fataal vergroot hart krijgen en vergrote darmen,
die uiteindelijk kunnen barsten.
De meeste geïnfecteerden wonen in Mexico en het noorden van Zuid-Amerika, terwijl
er zo’n 300.000 zich onder immigranten in de VS bevinden, schrijft The New York
Times. In Europa is de ziekte in opkomst onder Zuid-Amerikaanse immigranten.
De ziekte kan worden overgedragen door bloedtransfusies en lijkt volgens
deskundigen in PLoS, een non-profit open access-project voor wetenschappelijke publicaties, erg veel op
het begin van de verspreiding van aids.
Medicijnen tegen Chagas zijn alleen effectief, als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt.
Bron: Nytimes.com en Welingelichtekringen.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 23

Nieuwsberichten verzameld voor u door Jeroen Adema
Een aantal van belang zijnde nieuwsfeiten die de msm-media verzwijgt.
Spanje heeft 300 miljard euro nodig:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2153106/Has-cash-strapped-Spain-asked-IMF-huge-300BILLIONbailout-IMF-denies-rumours-contingency-plans.html
Wereldbank wil noodplan voor de banken:
http://www.rp-online.de/politik/eu/weltbank-praesident-will-banken-notfallplan-1.2853833
Spaanse jongeren vrezen voor hun toekomst:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/jugendarbeitslosigkeit-spaniens-verlorene-generation-bangtum-ihre-zukunft/6698510.html
Denemarken verlaagt zijn rente om de waarde van de Kroon op peil te houden:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303640104577438620658604532.html
Wat gebeurt er als extreem links de 17e wint in Griekenland?
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2116075,00.html
Oud-kanselier Schüssel (Oostenrijk) vindt de regering van Viktor Orban (Hongarije) geen gevaar voor
de democratisch
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/762076/AltKanzler-Schuessel-lobt-Ungarns-ViktorOrban?from=home.politik.aussenpolitik.sc.p1
Europese moslims houden slaven in huis.
http://english.pravda.ru/society/stories/30-05-2012/121267-muslim_slavery_europe-0/
Gat in de Ozonlaag boven de Noordpool is weg:
http://www.welt.de/wissenschaft/article106402335/Das-Ozonloch-ueber-der-Arktis-ist-verschwunden.html
Duitse BKR gaat spioneren op facebook:
http://www.welt.de/finanzen/article106428900/Schufa-will-Buerger-Daten-ueber-Facebook-sammeln.html
Griekse belastinginkomsten blijven achter:
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/06/43454/
EK Voetbal: Geen mens wil er naar toe:
http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/nachrichten/fussball-em-keine-sau-will-die-karten/6716728.html
Rumsfeld: Israël kan Obama niet vertrouwen:
http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2012/06/05/Rumsfeld-Israel-Cant-Trust-Obama
Aardbeving bij de Ierse Westkust “schokt” seismologen:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/07/strongest-earthquake-ever-recorded-west-of-irelandstuns-geologists/
Nieuw Zeeland getroffen door extreme sneeuwval:
http://iceagenow.info/2012/06/fast-winter-start-zealand-foot-snow/ en http://iceagenow.info/2012/06/air-nzflights-cancelled-snow-falls-christchurch/
Kijk hoe de MSM je overspoelt met nep-nieuws;
http://www.boublog.nl/05/06/2012/leugens-over-libie-en-syrie-in-kosovo-werkte-dat-ook/
http://stopwarcrimes.wordpress.com/2011/08/22/al-jazeeras-fake-green-square/
http://www.youtube.com/watch?v=jTWY14eyMFg&feature=player_embedded
2) Zie hier de paus met zijn enge decor ;
http://www.zengardner.com/if-evil-were-here-it-would-look-like-this/
3) HAARP manipuleert ook de tijd? :
http://www.argusoog.org/fysicus-haarp-manipuleert-de-tijd/
4) Totale waanzin; 4400 kernkoppen zijn steeds paraat!!!!
http://www.zonnewind.be/2012/totale-waanzin-4400-kernkoppen-zijn-steeds-paraat.shtml
5) De dubbele agenda van AVAAZ:
http://www.wanttoknow.nl/overige/avaaz-wie-is-oprichter-ricken-patel/
Cameron dreigt om uit de EU te stappen:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2156232/Cameron-tells-Merkel-Leave-Britain-new-bank-bailout–PMwarns-UK-wont-prop-Greece-Spain.html
Oost-Europa bereidt zich op een splitsing van de EU voor:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303296604577452063190710618.html
Woedende Griekse menigte valt journalist aan:
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?ID=273019&R=R1
Paniek in Israël UFO of Russische raket aan de hemel te zien?
http://de.rian.ru/society/20120608/263748524.html
Trek de portemonnee maar weer, de Spanjaarden hebben veel geld nodig:
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/hilfe-fuer-die-banken-spanien-wird-euro-finanzhilfenbeantragen_aid_764161.html
Hevige uitbraak van cholera in Congo:
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http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/08/cholera-outbreak-worsens-in-democratic-republic-ofcongo/
Super-vulkanen hebben een kort lontje:
http://www.thesciencenews.info/2012/06/super-volcanoes-have-super-short-fuse.html
Clinton en Annan bereiden machtsovername in Syrië voor:
http://de.rian.ru/world/20120609/263756766.html
N-TV: Spanje heeft 40 miljard euro nodig….
http://www.teleboerse.de/nachrichten/Spanien-braucht-wohl-40-Mrd-article6459451.html
Griekse exit uit de euro een catastrofe:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/09/papademos-euro-austritt-treibt-griechenland-in-dieselbstzerstoerung/
Slimme meters vatbaar voor cyber-aanvallen:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2156648/Government-plans-install-smart-meters-homes-leave-opencyber-attack.html
UFO gezien in 5 landen tegelijk!
http://zeenews.india.com/news/space/spinning-ufo-observed-in-5-countries_780787.html
Duitse deelstaat Hessen voert lessen Islam in per 2013:
http://www.lampertheimer-zeitung.de/nachrichten/politik/hessen/12063292.htm
Radicale moslims krijgen in Duitsland minder bijstand:
http://nachrichten.t-online.de/innenminister-friedrich-will-sozialleistungen-fuer-gewaltprediger-ueberpruefen/id_57051576/index
Duitse AAA-status in gevaar:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/09/moodys-deutschlands-triple-a-wegen-euro-krise-in-gefahr/

Aardbevingen treffen West-Turkije en Australië:
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140075 en
http://www.radioaustralia.net.au/international/2012-06-09/quakes-rattle-towns-in-australias-southeast/958064
Klimaat: De tendens wijst op afkoeling
http://iceagenow.info/2012/06/clear-tendency-colder-averages/
1) Biologische voeding populair:
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2863:biologische-voeding-populairderdan-ooit&catid=17:gezondheid&Itemid=30
2) uitstoot Fukushima bereikte al op 22 maart 2011 Europa:
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=660533&r=1&tbl_archief=&
3) De nieuwe drug Cloud nine zou aanzetten tot kannibalisme ;
http://www.welingelichtekringen.nl/22325-nieuwe-drug-zou-aanzetten-aan-tot-kannibalisme.html4
4) Het addertje van de forensentaks:
http://www.welingelichtekringen.nl/22303-de-forensentaks-kost-nog-veel-meer-dan-gedacht.html
5) Rutte trekt zijn handen af van eigen masterplan:
http://www.welingelichtekringen.nl/22212-rutte-trekt-zijn-handen-af-van-eigen-masterplan-wat-er-ook-instaat.html
6) Geheim: Een revolutionair Masterplan voor Europa ;
http://www.businessinsider.com/wsj-reports-germany-is-getting-closer-to-blinking-and-discussions-areunderway-to-build-a-grand-plan-2012-6

Voedselschaarste door biobrandstof
WAGENINGEN - We kunnen beter stoppen met de productie van biobrandstoffen uit tarwe, mais en
palmolie. Die leidt volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit tot hogere voedselprijzen en
uiteindelijk voedselschaarste.
Productie biobrandstof kost schaars fosfaat
Voor de productie van gewassen voor biobrandstof is kunstmest nodig, net zoals voor voedingsgewassen.
Probleem is dat de wereldvoorraad fosfaat, nodig voor de productie van kunstmest, eindig is. Schattingen
lopen uiteen van een halve eeuw tot enkele eeuwen.
Voordeel weegt niet op tegen nadelen voor voedselproductie
Volgens Europese richtlijnen wordt ongeveer 4% biobrandstof bijgemengd in benzine en diesel. Het
voordeel, minder CO2-uitstoot, weegt niet op tegen de nadelen op de voedselproductie en het uitputten van
de fosfaatvooraad. Bovendien zijn er voldoende en betere alternatieven voor duurzame energie, zoals zonn,
wind en biogas, aldus de onderzoekers. 'Uitputting van de fosfaatvoorraden zal dramatische gevolgen
hebben voor de wereldvoedselproductie. Dit roept de vraag op of fosfaat gebruikt zou moeten worden voor
de productie van biobrandstoffen.'
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Rutte en Pechtold verzekeren op Bilderbergtop Nederlandse overgave aan NWO
'Bedreigde diersoorten en overbevolking gaan Global Warming vervangen als drogredenen voor creatie
planetaire wereldregering'
Rutte en Pechtold zullen er voor zorgen dat ook in ons land de
door de Bilderberg gewenste EU/NWO trein op volle vaart zal
doordenderen, ongeacht hoeveel dat u als burger zal gaan kosten.
Behalve natuurlijk vaste gast koningin Beatrix nemen dit jaar ook
premier Mark Rutte en D66 leider Alexander Pechtold deel aan de
Bilderberg conferentie in Chantilly, Virginia (VS) (1). Dat naast de
zichzelf verklaarde 'eurofiel' Rutte, die ervoor zorgde dat Nederland
instemde met het ESM verdrag en ons vetorecht -en daarmee
soevereiniteit- opgaf, ook de leider van oppositiepartij D66 werd
uitgenodigd is bepaald geen toeval; Pechtold staat er namelijk om
bekend dat hij het liefste meteen alle macht aan Brussel wil overdragen. Het is tevens een signaal dat
feitelijk al vaststaat dat D66 hoe dan ook aan de volgende regering zal deelnemen, zodat de Nederlandse
overgave aan de Nieuwe Wereld Orde definitief wordt veiliggesteld. Eén blik op de deelnemerslijst van
Bilderberg laat zien dat het grootste deel van de gasten afkomstig is uit de machtigste Westerse politieke en
financiële elite. Sinds enkele jaren worden ook hoge officials uit Rusland en China uitgenodigd. Daarnaast
zijn er zoals gebruikelijk topjournalisten (Financial Times, Wall Street Journal) aanwezig, omdat de reguliere
media een cruciale rol spelen bij het manipuleren van de massa en het verspreiden van de propaganda van
de NWO machtselite. Gisteren bespraken we in het eerste artikel over Bilderberg 2012 enkele van de
belangrijkste doelstellingen van de elite: het ten koste van alles overeind houden van de euro en onder mom
van 'het milieu' een begin maken met het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering.
Bedreigde diersoorten vervangen Global Warming
Insiders melden dat het Global Warming concept vermoedelijk zal worden losgelaten, met name omdat
talloze onafhankelijke wetenschappers bewezen hebben dat de theorie dat de Aarde opwarmt door
menselijke Co2 uitstoot een regelrechte leugen is. Niettemin zullen de plannen om via de Wereldbank
wereldwijd Co2 belastingen te gaan heffen verder worden doorgezet, maar nu onder het mom van het
redden van bedreigde diersoorten en vanwege de zogenaamde overbevolking op onze planeet. (2)
Co2 belastingen zijn in veel landen -waaronder Nederland- reeds een voldongen feit. In Australië kunnen
bedrijven die zelfs maar kritiek leveren op de nieuwe Co2 belasting die op 1 juli van kracht wordt een boete
krijgen van $ 1,1 miljoen. Op ons eigen continent werd begin 2012 een Co2 belasting op vluchten binnen
Europa ingevoerd. De kosten daarvan zullen onvermijdelijk worden afgewenteld op de consument.
Neo-feodalisme
Het anti-humane VN-programma Agenda-21 staat centraal bij de Bilderberg discussie over hoe 'het klimaat'
en de internationale milieubeweging -die onder andere vertegenwoordigd is met Global Warming alarmist
Alison Redford, tevens premier van de Canadese staat Alberta- zullen worden ingezet om de burgers in het
Westen het misleidende concept van 'duurzame ontwikkeling' te laten accepteren.
Misleidend, omdat dit niets anders betekent dan de herintroductie van het neo-feodalisme' (het 'leenstelsel'),
een ondemocratisch en autoritair systeem met één machtige centrale elitaire top waarbij de burgers
helemaal niets meer te zeggen hebben. Het grote doel is door middel van torenhoge milieu- en
energiebelastingen en -heffingen, alsmede ook miljardensubsidies voor zogenaamde 'groene'
energiebronnen, de levensstandaard van de burgers in het Westen permanent fors te verlagen. Ook het
bevorderen van immigratie uit arme landen is een belangrijk wapen dat hiervoor wordt gebruikt.
Post-industriële samenleving
De ware motivatie achter het streven naar een post-industriële samenleving werd onlangs onthuld op de
Planet Under Pressure conferentie in Londen, waar klimaatalarmisten een plan presenteerden om de
mensheid te concentreren in zeer dicht bebouwde steden, waardoor de rest van de planeet aan moeder
natuur kan worden overgelaten. Zelf in autostaat Californië werd daar onlangs een begin mee gemaakt:
onder het mom van het 'beperken van Co2 uitstoot' moet het autogebruik gedwongen worden verminderd.
Tevens moeten er voortaan tot 30 huizen worden gebouwd op slechts 4000 m2. Zelfs voor Nederlandse
begrippen zullen nieuwe woningen hierdoor zeer dicht op elkaar komen te staan.
Socialistische droom: Planned-O-Polis
Deze plannen zijn vergelijkbaar met het nachtmerrieachtige toekomstscenario 'Planned-O-Polis', waar we op
deze site vorig jaar aandacht aan besteedden. Dit is exact waar de Bilderberg NWO elite naar toe wil: een
samenleving waarin alle menselijke activiteiten streng worden gecontroleerd en gereguleerd door een kleine
machtige elitegroep, wier leden straks de enigen zullen zijn die nog over een auto, vrije voedselkeuze en
een ruime woning mogen beschikken. Het is de ultieme vervulling van de grote socialistische droom die
Sovjet Unie niet kon waarmaken, maar die nu een herkansing krijgt in de vorm van de Europese Unie en in
de toekomst ook de geplande Noord Amerikaanse, Arabische en diverse Aziatische Unies.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars - Zie ook: Vrijspreker.nl en Infowars.com
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Wallstreet topman: 'Het Beest' in Brussel is ontwaakt
Bureaucraten in Brussel eisen miljarden van Duitsers, Nederlanders, Finnen en Oostenrijkers
Beeld van de vrouw ('Europa') op het beest ('Zeus') voor het
gebouw van de Raad van Europa in Brussel. Openbaring 17:3: 'En
ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was
van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien
horens.' (7+10 = de 17 landen van de eurozone?*).
Afgelopen zondag schreven we hoe Mark Grant, bijna vier
decennia werkzaam als topmanager, bestuurslid en directeur bij
vier investeringsbanken op Wall Street, de recente maatregelen
van de EU verketterde als totalitair, fascistisch en rampzalig. In een
nieuw artikel haalt hij opnieuw hard uit naar Brussel: 'Het Monster
is ontwaakt'. Grant waarschuwt de burgers in Nederland, Duitsland en Oostenrijk dat de Europese
bureaucraten hun zinnen hebben gezet op onze miljarden, waardoor onze welvaart permanent fors zal
afnemen.
Het Beest in Brussel is ontwaakt
Het belangrijkste nieuws van deze week was volgens Grant niet hoe het Spaanse bankensysteem 'de deur
van de gruwelkamer' heeft geopend en daar de op de muur bevestigde 'instort-knop' heeft ingedrukt, maar
wat er op het Europese hoofdkwartier in Brussel gebeurde. 'Het ding wat geschapen werd ontwaakte, ging
met zijn zojuist ontdekte bewustzijn rechtop zitten, staarde in het rond, en keerde zich tegen zijn Meester.
Het zou eigenlijk niet als een verrassing moeten zijn gekomen, maar de uitdagende houding van het beest
was een angstwekkend gezicht.'
'Dertien jaar lang hebben de landen van Europa gewerkt, zich afgebeuld en hun ego's opgekrikt met hun
hulp, en gisteren kreeg het Schepsel zijn eigen geest, gooide de ketenen waardoor het was gebonden van
zich af, sprong op tafel en kondigde aan dat het niet langer het bezit van iemand was en dat het geen slaaf
meer zou zijn van de kettingen waarmee het in bedwang was gehouden. Brussel draaide zich om, keek
Berlijn recht in de ogen en zei een serie onbeleefde woorden en gebaren die feitelijk hier op neerkomen: Slik
het!'
De bureaucraten in Brussel, gecreëerd en betaald door de landen van het Europese continent, hebben zich
bevrijd uit hun boeien en zichzelf vrij verklaard. Dat kwam onder andere doordat ze hun eigen uitspraken zijn
gaan geloven, maar ook door de aan hen opgedrongen eenheidsdromen van de Europese politici. Het
gevolg was dat ze gisteren besloten hun eigen baas te willen zijn over hun -en onze- toekomst.
Brusselse geest is uit de fles en EIST
Hun eisen zijn duidelijk: Brussel wil eurobonds en Brussel wil het ESM gebruiken om de Europese banken te
redden. 'Dit alles hebben ze recht in het gezicht van Duitsland, Nederland en Finland gegooid, de landen die
voor het geld zorgen,' aldus Grant. 'Dat is buitengewoon grappig, want het ESM bestaat niet eens. De
markten piekten gisteren aanvankelijk toen Brussel zijn grootse aankondiging deed, totdat het collectieve
bewustzijn zich realiseerde dat wat er werd geroepen enkel bestaat in de verbeelding van degenen die in
België wonen en dat in de echte wereld nog geen realiteit is - als het dat ooit wordt.'
'Het was eerlijk gezegd behoorlijk geestig te zien hoe miljarden dollars en euro's van eigenaar verwisselden
vanwege de fantasietjes die de officials hadden bedacht,' vervolgt Grant. Omdat het ESM nog niet actief is
vergelijkt hij de eerste reactie van de markten met het praten over welk cadeau je graag voor je volgende
verjaardag zou willen krijgen.
Nadat eerst Finland en het toen wakker geworden Duitsland 'NEE' hadden gezegd -merk op dat Nederland
niet wordt genoemd, en dat komt omdat Den Haag bekend staat als trouwe volgeling van Brussel en al het
zogenaamde 'verzet' van onze politici -of ze nu van regeringspartij VVD of oppositiepartij SP zijn- tegen
bijvoorbeeld eurobonds slechts schijn is- kwamen de markten weer snel bij hun zinnen. In Brussel was de
geest echter uit de fles en die zal de komende tijd iedereen de stuipen op het lijf jagen.
EU wil overal zelfde (lage) levensstandaard
De EU lijkt volgens Grant op een soort amoebe die zichzelf blijft verdelen. Aan de ene kant staan de landen
die dringend geld nodig hebben. Zij worden gesteund door de Brusselse bureaucraten, die in héél Europa
totale gelijkheid willen, precies zoals de Unie van Socialistische Sovjet Republieken dat voor ogen stond. De
levensstandaard moet overal hetzelfde worden. Dat is prettig als je in Portugal, Griekenland of Spanje
woont, maar niet als je Duitser, Nederlander of Oostenrijker bent, want die moeten daarvoor blijvend gaan
betalen ten koste van hun eigen welvaart en levensstandaard.
'Maar ik kan u voor de volle 100% verzekeren dat Berlijn niet zal toestaan dat het in verval raakt totdat hun
levensstijl precies hetzelfde is als in Athene en Lissabon,' betoogt Grant. 'Dat zal tijdens ons leven NIET
gebeuren!'
'Berlijn zal zegevieren'
Frankrijk, dat onder Nicholas Sarkozy nog een soort bemiddelende rol speelde, heeft zich na de winst van
de socialist Francois Hollande aan de kant van de eisende landen geschaard. 'Het spel is veranderd,' zegt
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Grant. 'Er zal niet langer worden aangemodderd, want de meningen en ideologieën staan nu lijnrecht
tegenover elkaar. Vanaf nu zullen verrassingen en heftige verklaringen eerder regel dan uitzondering zijn.
Als het gaat tussen de 'Duitsland voor de Duitsers' of 'Duitsland voor de burgers van Athene', moet u zich
niet vergissen: Berlijn zal zegevieren, ongeacht de bijkomende kosten voor welk land dan ook en ongeacht
de gevolgen voor de toekomst van de Unie die theoretisch over Europa regeert.'
'Vermengd met dit afgrijzen voelde ik de bitterheid van teleurstelling; dromen die zo lang mijn voedsel en
plezierige rust waren geweest waren nu een hel voor me geworden; en de verandering was zó snel, de
nederlaag zó compleet!' (Mary Shelley, Frankenstein).
Xander - (1) Zero Hedge
* Let op: dit is enkel speculatief bedoeld vanwege de opmerkelijke overeenkomsten. Er zijn ook andere
verklaringen voor de identiteit van het laatste rijk dat in de 'eindtijd' voor korte tijd over de Aarde zal heersen.
Zo doet de locatie 'in de woestijn' (vers 3a) niet bepaald aan Europa denken, maar eerder aan de Arabische
/ islamitische wereld.

IKEA kapt eeuwenoude bossen – waardeloze milieusticker
Meubelgigant Ikea ligt onder vuur omdat het hout blijkt te gebruiken
uit eeuwenoude oerbossen in Karelië, Noord-Rusland.
Hout is veruit de meest gebruikte grondstof in Ikea-producten. De
winkelketen gebruikte jarenlang de slogan "We Love Wood" om te
benadrukken dat het enkel hout gebruikt dat op een economisch,
ecologisch en sociaal verantwoorde manier geproduceerd is. Maar
een nieuw rapport van Zweedse en Russische milieuorganisaties
beweert het tegendeel.
Uit onderzoek van onder meer de Zweedse staatstelevisie blijkt dat Swedwood, een dochteronderneming
van Ikea, jaarlijks zo'n 560 hectare (ca. 1.000 voetbalvelden) aan bomen omhakt in waardevolle bossen.
"We hebben een beperkte oppervlakte aan oerbos in het noorden van Karelië, maar met een grote waarde
voor de biodiversiteit", zegt Olga Ilina van de plaatselijke milieuvereniging SPOK. "Ikea zegt niet te werken in
oerbossen, maar dat klopt niet."
Eeuwenoud – 200-600 jaar
De Zweedse milieuorganisatie Protect the Forest documenteerde hoe Ikea via Swedwood in het
noordwesten van Karelië bossen vernielt, die twee- tot zeshonderd jaar oud zijn. De houtkap heeft er grote
gevolgen voor een ecosysteem dat van onschatbare waarde is. De gordel van maagdelijke wouden in
Rusland heeft, samen met de regenwouden op de evenaar, een essentiële functie voor het leven op aarde.
De bossengordels slaan namelijk grote hoeveelheden CO2 op en vormen schatkamers van biodiversiteit.
De Global Forest Coalition, een alliantie van ngo's uit meer dan veertig landen, veroordeelde de activiteiten
van Ikea in Rusland scherp.
FSC
Opvallend is dat Swedwood gecertificeerd is door het Forest Stewardship Council (FSC), een streng
certificaat dat moet garanderen dat hout uit "verantwoord bosbeheer" afkomstig is. FSC legt strikte regels op
om de bescherming van oerbossen te verzekeren, maar de gecertificeerde bedrijven worden op het terrein
gecontroleerd door onafhankelijke auditbureaus.
"De firma NEPCon, die controleert of Swedwood zich houdt aan de FSC-standaarden, staat toe dat bomen
die twee- tot zeshonderd jaar oud zijn, worden omgehakt", zegt Linda Ellegaard Nordström van Protect the
Forest. "Dat is een schandaal."
Anders Hildeman, verantwoordelijk voor het woudbeheer bij Ikea, liet weten dat IKEA achter de eigen
richtlijnen blijft staan en milieubescherming belangrijk vindt bij de productie van hout. "We blijven werken
rond dezelfde principes, die we afgesproken hebben met Russische milieuorganisaties, zoals SPOK", zegt
hij. "We hebben tot doel het bosbeheer te ontwikkelen en te verbeteren. Swedwood heeft een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van het bosbeheer in Karelië."
Volgens Hildeman was Swedwood het eerste bedrijf met een FSC-certificaat in Karelië, in 2006. "Swedwood
doet het inderdaad beter dan lokale bedrijven in Karelië", zegt Ilina. "Maar we vinden dat ze het nog veel
beter kunnen doen gezien de middelen waarover ze beschikken. Ze moeten hun houtkap beter plannen en
het milieuvriendelijker maken. Ze zouden enkel secundair woud mogen kappen dat niet zo ecologisch
waardevol is als de oerbossen. Ikea heeft de middelen om dat te doen."
Bron: Demorgen.be
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Hedge Fund topmanager: End Game 2012-2013, Europa zal volledig instorten
'Mensheid zal 3000 jaar terug in de tijd worden geworpen'
Raoul Pal, oprichter van Global Macro Investor en ex co-manager van
één van de grootste Hedge fondsen ter wereld (GLG Global Macro
Fund), kon al op zijn 36e met 'pensioen' en woont nu aan de Spaanse
costa in de buurt van Valencia. Pal is gepokt en gemazeld en uiterst
succesvol in de financiële wereld, waardoor zijn kennis en mening
uiterst serieus genomen dient te worden. Zijn meest recente analyse
van de financiële crisis draagt de veelzeggende titel 'The End Game'
(Het Eindspel) is één van de meest beangstigende in zijn soort, want
het voorspelt voor de periode 2012-2013 de totale instorting van niet
alleen het bankensysteem, maar ook de overheden in heel Europa en daarna in de rest van de wereld.
Volgens Pal hebben we nog maar een maand of 6 om ons daar op voor te bereiden.
Oog van de storm
Op dit moment bevinden we ons in het naar verhouding rustige 'oog' van de storm die in 2008 opstak en die
door de Westerse overheden met honderden miljarden kostende bankenbailouts en stimuleringsmaatregelen
maar nèt in bedwang werd gehouden. Wat er exact zal gaan gebeuren is natuurlijk niet bekend, maar de
eerste grote klap die de storm in alle hevigheid zal doen terugkeren is vrijwel zeker het omvallen van de
eerste megabank. Spanje en Italië zullen net als Griekenland instorten. De banken zullen genationaliseerd
worden en de bankschulden zullen voor rekening van de overheid komen. Alleen deze keer hebben de
overheden geen geld meer voor een nieuwe ronde miljardenbailouts. De eerste bankensluiting zal daarom
een kettingreactie veroorzaken die het complete Europese bankensysteem zal doen instorten, waardoor ook
de overheden van de landen in Europa bankroet zullen gaan.
Hét probleem: $ 700 biljoen derivaten
Volgens Pal realiseert vrijwel niemand zich hoe ernstig de huidige crisis is en zijn er in het huidige systeem
bijna geen mogelijkheden om de totale ineenstorting te voorkomen. Het grootste probleem is niet zozeer de
schuldenberg van de overheden, maar dat de $ 70 biljoen schuld van de G10 (grootste economieën) als
onderpand dient voor het duizelingwekkende bedrag van $ 700 biljoen aan derivaten (financiële producten
die de banken niet op hun balansen hoeven te zetten, mede omdat ze anders allemaal onmiddellijk failliet
zouden gaan).
Deze $ 700 biljoen staat gelijk aan 1200% van het BNP van de hele wereld en rust op een uitermate zwakke
basis. De instorting zal daarom niet beperkt blijven tot de eurozone en de EU, maar zich verspreiden naar
Groot Brittannië, Japan, China en uiteindelijk ook de Verenigde Staten. Dan zal het fractionele reserve
bankensysteem en het huidige op schuld en inflatie gebaseerde (fiat) geldsysteem aan zijn einde komen.
Uur U over circa 6 maanden
Tijd om ons voor te bereiden: ongeveer 6 maanden. Tot het 'uur U' zal er over de staatsobligaties van
Amerika, Duitsland, Groot Brittannië en Japan nog steeds een lage rente van ca. 1% hoeven te worden
betaald - totdat de complete staatsobligatiemarkt onderuit gaat. De overheden zullen proberen te instorting
te beteugelen door short selling van staatsobligaties en aandelen te verbieden. Dan zal volgens Pal ook een
verbod op Credit Default Swaps (CDS), short futures en put options volgen, waarna alleen de dollar en goud
zullen overblijven.
Nergens geld meer voor
Pals conclusie: 'Gekeken naar de tijd denk ik dat 2012 en 2013
het einde zullen inluiden... Het zal de grootste economische
schok zijn die de wereld ooit heeft gekend.' Er zal NERGENS
meer geld voor zijn - niet voor de handel, niet voor transport,
niet voor de landbouw, niet voor uitkeringen en pensioenen,
niet voor sociale voorzieningen. De financiële markten
beginnen zich nu te realiseren dat het Amerikaanse
'Quantitative Easing' en het Europese EFSF/ESM hulpfonds
deze instorting niet meer kunnen voorkomen.
Mensheid 40, 1500 en 3000 jaar terug in de tijd
Over circa een half jaar zullen we ons dus allemaal schrap
moeten zetten voor de instorting van de maatschappij zoals we
die allemaal gekend hebben. 'We kunnen alleen maar hopen
dat ik het mis heb. Er zal hoe dan ook een nieuw systeem
komen met nieuwe mogelijkheden, maar we zullen 40 jaar
terug in de tijd worden geworpen... en 1500 jaar... en 3000
jaar.' (1) Xander - (1) Zero Hedge
Hoeveel dagen nog?
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Jesse Ventura en de Moord of John F. Kennedy
Conspiracy Theory W/ Jesse Ventura: JFK Assassination [Season 2, Episode 5] (Full Length • HD)
Geüpload door djscrumpit op 15 dec 2010
Vrijgegeven CIA-documenten lijken een verband tussen de moord op John F. Kennedy en het Watergateschandaal dat Richard Nixon neerhaalde, te ondersteunen. Om er zeker van te zijn, gaat Jesse Ventura naar
Dallas, waar hij Lee Harvey Oswald’s weduwe, Marina, ontmoet, en onderzoek doet naar de dood van
JFK…
Kennedy-moord: MSM weigeren waarheid
Jesse Ventura, een voormalig gouverneur van een van de belangrijkste Amerikaanse staten (Minnesota)
begon een TV-show, waarin hij de ene spectaculaire onthulling na de andere bracht. Geen woord in de Main
Stream Media!
Dan weet Ventura ‘de hand te leggen’ op een tape waarop een cruciale bekentenis te horen is over de
moord op Kennedy. Opnieuw: geen woord in The New York Times en NRC Handelsblad. Geen bestrijding
van de scoop, geen analyse, geen bevestiging; nul komma nada! Het lijkt wel de zaak-Demmink! Conclusie:
net als bij Demmink en inzake 9-11 mag ook de waarheid over de moord op Kennedy niet worden erkend.
Want dat is het verbijsterende aan de onthullingen van Ventura.
Het Amerikaanse politieke establishment blijkt verregaand medeplichtig aan de moord van Johnson via
Nixon en Ford tot de Bush-clan aan toe. Bronnen zijn tot op de dag van vandaag zeer bevreesd om over de
zaak te spreken! Mensen die dreigden te gaan ‘zingen’ zijn weer ‘onder vreemde omstandigheden’ om het
leven gekomen. Het is bijna niet te bevatten dat ook Clinton en Obama de beerput gesloten moesten
houden, en dus in feite geheel in lijn opereren met de meest reactionaire en fascistoïde krachten uit de
Amerikaanse geschiedenis.
Ventura maakt ook aannemelijk dat het Watergate-schandaal alleen kan worden begrepen tegen de
achtergrond van de moord op Kennedy, en dat de inbraken gericht waren op het weghalen bij Nixon van
documenten, die de waarheid bevatten over de samenzwering, die ten grondslag lag aan de meest
geruchtmakende moord uit de wereldgeschiedenis, de ‘moeder van alle samenzweringen’. De boodschap
van Ventura begrijp ik zo: zonder de Kennedy-conspiracy was ook 9/11 niet mogelijk geweest. Met andere
woorden: het ‘kraken’ van de moord op Kennedy is cruciaal en elementair, ook om schoon schip te maken
inzake alle vervolg-samenzweringen, die uiteindelijk hebben geleid tot de totale crisis waarin de wereld nu
ten onder dreigt te gaan.
Sterfbedbekentenis moord op president John F. Kennedy
In april 2007 staat het Internet plotsklaps bol van de sterfbedbekentenis van een vroegere CIA agent en
Watergate-betrokkene met de naam E. Howard Hunt. Hij geeft in zijn laatste uren toe dat hij deel uitmaakte
van een onderdeel van de CIA, dat als opdracht had John F. Kennedy te vermoorden. Kennedy wilde de CIA
tegen de zin van dat regeringsagentschap in, in duizenden kleine groepjes opdelen. (Er waren overigens
nog heel wat vernieuwende zaken die men Kennedy niet in dank afnam.)
De zoon van Howard Hunt krijgt in januari 2004 al een geluidscassette, waarop zijn vader de details
openbaart van de identiteit van de personen die betrokken waren bij de moord op JFK. E. Howard Hunt
noemt verschillende namen waaronder die van Frank Sturgis en legt op de tape uit dat Vice-President
Lyndon B. Johnson betrokken was bij de planning van de moord en de cover-up. Wat gerenommeerde
onderzoekers naar de zeer verdachte moord op JFK en de rammelende officiële verklaringen altijd al als
verklaring gaven, namelijk dat de CIA erachter zat, wordt nu door de bekentenis van Hunt wel zeer
aannemelijk. In de mainstream media zul je echter weinig of niets vinden over de bekentenis van E. Howard
Hunt. De media hebben een dergelijke verklaring, dat de CIA de moord had beraamd en uitgevoerd, altijd als
een onzinnige complottheorie neergezet, bedacht door mensen met een wel erg gezwollen fantasie. In hun
vereende mediapogingen ook de overtuiging van wetenschappelijke onderzoekers dat 9/11 een inside job
was, als complottheorie af te doen, werd regelmatig ook de moord op JFK aangehaald om de mediaovertuiging, dat het allemaal duimzuigerij was, kracht bij te zetten. De media zijn dus verre van objectief.
Moest JFK dood om interesse in UFO's?
Werd John F. Kennedy tevens vermoord vanwege zijn interesse in ‘buitenaards leven’? Een geheime memo
van de Amerikaanse CIA maakt duidelijk dat de omgelegde president tien dagen
voor zijn dood om inzage vroeg in UFO-documenten.
Uit een brief, geadresseerd aan het hoofd van de CIA, vroeg Kennedy tien dagen
voor zijn dood om vertrouwelijke documenten over UFO's en het bestaan van
buitenaards leven. De memo is een van de twee brieven aan de Amerikaanse
geheime dienst, waarin Kennedy om opheldering vraagt, meldden Amerikaanse
media. De interesse van de president in UFO's en aliens, zo kort voor zijn dood,
strookt met complottheorieën over de moord. Verhalen dat Kennedy zou zijn
omgelegd uit angst dat hij achter 'de waarheid' over het bestaan van aliens kwam,
worden bevestigd met het uitlekken van de geheime brieven.
Bron: Klokkenluideronline.nl en Ufowijzer.nl en Telegraaf.nl
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Gevaren van aspartaam in meer dan 6000 producten
De Gevaren van Aspartaam (Sucralose Optimel ViFit Crystal Clear Coke Zero Light Pepsi Next E951)
Aspartaam is een kunstmatige zoetstof, aanwezig in meer dan 6000 producten. De voedingsindustrie
beweert dat aspartaam helpt om af te vallen, maar waarom is overgewicht vandaag de dag dan zo'n groot
probleem?
Aspartaam (E951) is een zoete chemische stof die vele gezondheidsproblemen veroorzaakt, waaronder
obesitas, diabetes, MS, epilepsie, kanker, hersenstoornissen, migraines, ADHD, enzovoort.
Het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid heeft 92 (!) symptomen vastgesteld, gerelateerd aan
aspartaam gebruik. Meer dan 80% van alle klachten, ingediend bij de Amerikaanse Voedsel en Waren
Dienst (FDA), zijn klachten over Aspartaam!
Aspartaam breekt af in drie giftige bestanddelen:
1. Methanol
Dit is giftige alcohol en breekt af in formaldehyde, een zeer giftige stof, gebruikt voor balseming.
2. Phenylalanine
Deze stof vermindert de serotonine in de hersenen, wat leidt tot opvliegers, depressies en een verhoging
van de eetlust. De consumptie van aspartaam is juist één van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas
crisis.
3. Aspartisch zuur
Dit is een neurologisch gif vergelijkbaar met MSG.
Geloof niet langer in de leugens van de voedingsindustrie en de 'mainstream' media (MSM). In tegenstelling
tot wat de 'experts' beweren, dit spul is NIET veilig!
Aspartaam is een zoet gif, op de markt gebracht om u ziek te maken, zodat de farmaceutische industrie
medicijnen en pillen kan verkopen om de ziekten te 'behandelen', die door o.a. aspartaam zijn veroorzaakt.
Wilt u een betere gezondheid?
Vermijd deze giftige zoetstof voor 60 dagen en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren!
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis." Hosea 4:6
Let op! In veel producten is aspartaam vervangen door sucralose (Splenda, E955) of Neotaam (E961). Deze
zoetstoffen zijn echter ook zeer giftig!
Aspartaam (of andere schadelijke zoetstoffen) zitten in de volgende
producten:
Cola Light, Coke Zero, Sprite Zero, Fanta Zero, Pepsi Max, Pepsi
Next, Pepsi Light, Rivella, Sisi, Crystal Clear, Optimel, ViFit, Lipton
Ice Tea Zero (Light), Monster Energy Lo-Carb, Vitalinea, Yakult Light,
Campina Goede Morgen (zonder suiker), DubbelFrisss Light,
Canderel, Natrena, Stimorol Ice, Stimorol Fusion, Sportlife, Freedent,
Mentos, Smint, zoetjes, minder calorieën, Sanoform, Dietcare, Gold,
Zoetstof, 0% suiker, Sweetener, Hermesetas Gold, Kristalzoet, Line zoet & slank, Sanoform, Prodia, Fit &
Sweet, Slimmetjes, enzovoort.
Andere zoetstoffen die u beter kunt vermijden:
Acesulfaam K (E950), Cyclamaat of Cyclaamzuur (E952), Isomalt (E953), Saccharine (E954), Sucralose
(merknaam Splenda, E955), Alitaam (E956), Neohesperidin (E959), Neotaam (E961), Zout van AspartaamAcesulfaam (E962), Maltitol (E965), Lactitol (E966), Xylitol (E967), Sorbitol (E420), Mannitol (E421), Glycerol
(E422).
Natuurlijke zoetstof en dus relatief veilig:
Thaumatin (E957)
Gezonde suikervervangers
Organische rietsuiker, honing, organische ahornstroop en Stevia, een calorie-vrije, 100% natuurlijke zoetstof,
al eeuwen gebruikt in Paraguay!
Aspartaamvrije kauwgom:
http://xlear.com/spry.aspx
http://xyligum.com
http://xyligum.co.uk
http://zappgum.com
Lukt het niet om af te vallen en gezond te leven?
De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).
Gebruik niet langer magnetrons omdat deze tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Zie ook: Neotaam-het-nieuwe-aspartaam ; The-big-lie-De-grote-leugen
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Bij bankrun Europa slechts 2000 euro per persoon beschikbaar
Toekomst eurozone: óf een financiële en politieke Unie, óf uit elkaar
Bij een bankrun zullen van de 100 wachtenden in de rij alleen de
eerste 5 mensen hun rekeningen kunnen leeghalen. Voor de
overige 95 blijft er niets over.*
Als het de politieke- en bankenelite de komende maanden niet lukt
om de democratie ook officieel af te schaffen en van de EU een
politieke Unie te maken, zal Griekenland de eurozone moeten
verlaten. Het gevaar dat er dan een kettingreactie ontstaat en het
bankensysteem in Europa volledig instort is aanzienlijk. Bij een
pan-Europese run op de banken blijkt er per persoon gemiddeld
slechts 2000 euro cash geld beschikbaar te zijn - inclusief spaargelden. Een betere indicatie: in een rij van 100 mensen voor een willekeurige pinautomaat zullen maximaal
alleen de eerste 5 personen al hun geld kunnen opnemen*; voor de overige 95 zal er niets over zijn.
De voorbereidingen voor het onvermijdelijke Griekse exit -internationaal inmiddels als Grexit aangeduid- uit
de eurozone begonnen in 2011, maar werden in feite al in 2010 voorzien. Het had het Griekse volk een hoop
ellende bespaard -en de Europeanen honderden miljarden belastinggeld- als er destijds gelijk was besloten
om Griekenland te laten terugkeren naar de Drachme.
2000 euro per persoon
Maar nee, niet alleen moest en zou de droom van een verenigd Europa overeind worden gehouden, maar
ook kregen de banken op deze manier meer tijd om op uw en mijn kosten hun zakken nog verder te vullen.
Inmiddels begint het tot de politiek door te dringen dat de economie en de maatschappij niet blijken te
functioneren zoals men graag zou willen. Ondertussen gaat de 'stille slow-motion' bankrun in Griekenland
nog altijd door en halen de Grieken zoveel cash van hun rekeningen af, dat er in de rest van Europa een
tekort dreigt.
Op 31 maart 2012 waren er voor ongeveer € 900 miljard aan eurobiljetten en -munten in omloop. Aangezien
ongeveer 450 miljoen mensen de euro gebruiken is er gemiddeld dus 2000 euro per persoon beschikbaar.
Niet veel, zeker niet als bedacht wordt dat bijvoorbeeld de Duitsers gemiddeld 58.000 euro vermogen
hebben en de Nederlanders 40.000 euro (3). Toch denken de meeste mensen nog steeds dat ze op ieder
moment naar de bank kunnen gaan om al hun (spaar)geld op te nemen. In werkelijkheid bestaat het
leeuwendeel van hun vermogen echter alleen in de computer.
Slow-motion bankruns ook in andere landen
We berichtten al eerder dat er niet alleen in Griekenland, maar ook in Italië, Spanje, Portugal, Ierland,
Frankrijk en België een stille slow-motion bankrun gaande is. Steeds meer burgers voelen met het oog op de
almaar ernstiger wordende schuldencrisis heel goed aan dat er op zeker moment een totale instorting zal
komen en willen voor de zekerheid hun geld veilig stellen. Zo hebben de Grieken de afgelopen maanden 25
miljard van hun rekeningen gehaald. Een deel werd uitgegeven om de enorme werkloosheid en armoede te
compenseren; een andere deel werd weggesluisd naar buitenlandse rekeningen (vooral in Duitsland) en de
rest werd thuis in een oude sok gestopt.
De verwachting is dat de stille bankrun zal verhevigen, wat voor de rest van de burgers in Europa steeds
minder cash overlaat. Om het risico van een plotselinge openlijke bankrun te voorkomen wil de Italiaanse
premier Mario Monti het spaargeld van de bevolking garanderen. Een farce, want hoe kan de politiek iets
garanderen dat helemaal niet bestaat?
Bilderberger Monti, tegelijkertijd minister van Economie én van Financiën, is voormalig topbestuurder van de
Amerikaanse investerings'vampieren'bank Goldman Sachs en een leidinggevend lid van de Trilaterale
Commissie, een invloedrijke NWO instelling. Monti eist dat Duitsland en Nederland akkoord gaan met de
invoering van eurobonds, waardoor wij ten allen tijde verantwoordelijk kunnen -en zullen- worden gehouden
voor de verliezen van de Europese banken.
Banktegoeden geen officieel betaalmiddel
De instorting van de eurozone is hoe dan ook een zekerheid. Komt het tot de geplande variant dan zal de
grote crash worden gebruikt om van Europa razendsnel en op ondemocratische wijze een fiscale, financiële
en politieke Unie te maken. Tot het zover is wordt de huidige crisis door de politiek, de banken en de
massamedia sterk gebagatelliseerd, zodat het volk nietsvermoedend in de grote val trapt. De
vicegouverneur van de Belgische centrale bank, Luc Coene, gaf dat in feite toe toen hij zei dat 'men
natuurlijk niet zegt dat we een noodsituatie hebben, omdat de situatie dan nog veel erger wordt. Ik zie er
werkelijk de zin niet van in om meer transparantie over de zaak te geven.'
Bedenk goed dat het geld dat u op de bank hebt GEEN officieel betaalmiddel is. We schreven al vaker dat
het geld dat in omloop is nog geen 5% uitmaakt van het totaal. De overige 95% bestaat uitsluitend uit digitale
cijfers. Het is daarom heel goed denkbaar dat er op zeker moment voor iedereen een opnamelimiet zal
worden ingesteld. Hoe groter de (dreigende) bankrun, hoe groter de crisis, des te minder geld zal u dagelijks
of wekelijks kunnen opnemen.
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Eurozone: óf politieke unie, óf uit elkaar
Buiten Europa beschouwen vrijwel alle financiële en economische experts het euro experiment als definitief
mislukt. Het kan vanaf nu twee kanten op: er komt óf de door de politiek en bankenelite gewenste politieke
Unie met de invoering van eurobonds, iets dat dus enkel het belang van de banken en de Brusselse
eurofielen dient; óf er wordt eindelijk een realistische koers ingeslagen door de eurozone uit elkaar te laten
vallen en terug te keren naar het destijds uiterst succesvolle systeem met eigen munten en vaste
wisselkoersen. Dat veel banken in dat proces failliet gaan is dan jammer voor hen, maar het logische gevolg
van de vrije marktwerking en natuurlijk van hun jarenlange zeer risicovolle speculaties.
Deflatie, dan hyperinflatie
Inmiddels beginnen overal de aandelen en prijzen van olie en andere grondstoffen te dalen. Daarom
bevinden we ons niet alleen in een recessie -binnen wat feitelijk een grote Depressie is- maar ook in een
situatie met deflatie, waarin de prijzen dalen, de mensen steeds minder geld (kunnen) uitgeven en degenen
die de honderden miljarden euro's hebben ontvangen -de banken en de superrijken- dit geld oppotten omdat
ze bang zijn het tijdens de komende instorting weer kwijt te raken.
Omdat de ECB miljarden in het systeem blijft pompen dreigt het hele proces op een gegeven ogenblik om te
slaan in hyperinflatie, die altijd moet worden beëindigd met een valuta hervorming. Dan verliest de gewone
man steevast het meest en wint de elite opnieuw. (1)
Eén-wereldsysteem
Het lijkt er sterk op dat de feitelijk al jaren bestaande 'geheime' wereldregering van bankiersfamilies
doelbewust uit is op deze instorting, waarbij het vaak besproken 'Ordo Ab Chao' -orde uit chaos- principe
weer om de hoek komt kijken. Het Probleem is nu geschapen, de Reactie volgt, Chaos ontstaat en dan komt
de elite met de Oplossing: een één-wereldsysteem zonder grenzen met één munt en één centrale
socialistische regering die belooft alles weer in orde te maken. Dat zal echter het meest onderdrukkende,
meest fascistische en meest bloederige regime zijn dat de mensheid ooit heeft gekend.
Oplossing?
Dat het huidige systeem niet meer functioneert is wel duidelijk, maar over de oplossingen zijn de meningen
verdeeld. Sommigen adviseren om uw vermogen -spaargeld, obligaties, e.d.- in 'tastbare' zaken om te zetten
zoals goud, zilver, grondstoffen, vastgoed en aandelen (2). Bedenk echter dat er -ook in Nederland- wetten
bestaan die de overheid de mogelijkheid geven om in crisissituaties beslag te leggen op (een deel van) uw
bezittingen. Anderen vinden dat de macht om bijvoorbeeld geld te creëren bij de staat terecht moet komen
en dat de banken moeten worden opgeheven, maar dat lijkt nu juist de droom van de elite -en dus de
nachtmerrie voor de burgers- om een socialistische en centralistische Nieuwe Wereld Orde op te richten in
de kaart te spelen. Een terugkeer naar een echte vrije markt met open handelsgrenzen, maar waarin de
landen en volken hun eigen cultuur, soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht, munt en economie behouden, lijkt
daarom de spreekwoordelijke gulden middenweg te zijn. Dat systeem heeft immers tientallen jaren
uitstekend gefunctioneerd en zorgde in tegenstelling tot de euro wél voor vrede, vrijheid en welvaart.
Xander - (1) KOPP, (2) Goldseiten, (3) NU
* Los van de geldende opname-restricties. Er had ook 'bankenbalie' kunnen staan.

Geheim: Een revolutionair Masterplan voor Europa
zondag 3 juni 2012
Het is een primeur van Die Welt. Volgens de zondagseditie
van die krant wordt in opdracht van ‘Europese
regeringsleiders’ (misschien niet van allen) door denkers
achter de schermen gewerkt aan een alomvattend plan hoe
het de komende 5 tot 10 jaar verder moet met Europa. Een Masterplan, dat over een maand klaar zou zijn
en gemaakt wordt door mensen uit de Commissie en van de ECB. De opdracht zou tijdens een informele top
op 23 mei zijn verstrekt aan Barosso (Commissie), Juncker (Eurogroep), Van Rompuy (Raad) en Draghi
(ECB)
Ook Merkel c.s. zien dat de huidige koers tot mislukken is gedoemd. De afgelopen twee weken, met
Griekenland in chaos en Spanje aan de rand van de ineenstorting, hebben laten zien dat andere middelen
geboden zijn om het project Europa te redden, en om Europa en de wereld te redden van een
verschrikkelijke economische ineenstorting.
“Het is niet verboden om na te denken,” zei Merkel deze week, toen haar werd gevraagd naar de toekomst
van Europa.
En volgens Die Welt vindt dat nadenken dan ook plaats en zullen we in juli weten hoe het Nieuwe Europa er
uit kan zien. De krant, doorgaans uitstekend op de hoogte, meldt wel met stelligheid dat wordt gewerkt aan
het Masterplan, maar weet niet welke kant dat opgaat.
Bron: Die Welt

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 33

Rockefellers en Rothschilds slaan handen wanhopig ineen
De Rothschild- en Rockefeller-dynastieën hebben hun handen
ineengeslagen, zo hebben de twee families aangekondigd.
De beleggingsmaatschappijen van beide internationale
zwaargewichten worden samengevoegd. Dat meldt de Britse Daily
Telegraph.
RIT Capital Partners onder leiding van Lord Rothschild wordt voor
37 procent eigenaar van Rockefeller Financial Services.
Reuben Jeffrey
Ere-directeur en oud-bestuursvoorzitter van Rockefeller & Co.
David Rockefeller (96) zei: “Lord Rothschild en ik kennen elkaar al vijf decennia. De band tussen onze twee
families blijft heel sterk. Ik ben verheugd Jacob en RIT als aandeelhouders en partners te verwelkomen in
ons vermogens- en adviesbeheer.
RIT Capital Partners PLC is een beleggingsmaatschappij in Londen met een eigen vermogen van naar
schatting 1,9 miljard pond. De firma’s willen gaan samenwerken op het gebied van investeringsoplossingen
en ‘andere gebieden van gedeelde expertise’ om de wensen van klanten en investeerders te bedienen.
De deal komt voort uit een ontmoeting twee jaar geleden toen David Rockefeller Lord Rothschild
introduceerde aan de algemeen directeur van Rockefeller & Co., Reuben Jeffrey.
Jeffrey diende onder Bush als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, is adviseur voor het Center for
Strategic and International Studies (CSIS) en was jarenlang werkzaam voor Goldman Sachs.
Société Générale
Voorts begonnen de onderhandelingen met Société Générale private banking, dat sinds 2008 het beheer
voert over deelnemingen in het bedrijf. De grote Franse bank had diverse geschikte kandidaten voor het
minderheidsbelang, maar Lord Rothschild werd als enige gesteund door de Rockefellers.
Sir Evelyn kreeg met NM Rotschild in 1815 naamsbekendheid toen Nathan Meyer Rothschild een fortuin
verdiende met de handel in Britse staatsobligaties omdat hij wist dat Napoleon de slag bij Waterloo zou
verliezen.
Voorzitter van de Rothschild-groep baron David de Rothschild brengt de Britse en Franse activiteiten nu
samen onder één dak. In de tussentijd lanceerde Lord Rothschild afgelopen maart een
investeringspartnerschap met de Frans-Zwitserse privébank Edmond de Rothschild Group, een andere tak
van het uitgestrekte bankensyndicaat.
Zwarte adel
Nu duidelijk wordt dat deze machtige bankiersfamilies hun beste tijd hebben gehad is het wellicht een goed
moment om eens te kijken naar de families die de Rothschilds en de Rockefellers aansturen.
Het zijn de families van de oorspronkelijke 13 Zoroastriaanse bloedlijnen van de Illuminati: de families
Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese en Aldobrandini. Niet voor niets is David de Rothschild bijvoorbeeld
getrouwd met de Italiaanse prinses Olimpia Anna Aldobrandini.
Het schandaal dat het Vaticaan momenteel treft lijkt erop te wijzen dat deze Italiaanse adellijke pausgezinde
families, ook wel zwarte adel genoemd, in toenemende mate onder druk komen te staan.
Brontekst: Telegraph.co.uk

Eindtijdprofetie: de 6 draken die de eindtijd aankondigen
In de eindtijd zouden 6 Draken volgens een profetie onze hemel
doorkruisen,er zijn er al een paar gezien en daar komt deze uit China
nu ook bij.
One man from the town of Fuzhou in East China's Jiangxi Province
argues that on this picture you see a flying dragon. The event was
documented by a camera on his mobile. "I drove home and suddenly
I noticed that all the people on the street were staring at the sky. I
parked the car and checked to see what was going on. In the sky I
saw two dragons, which were flying among the clouds" said Guan.
The unusual phenomenon lasted several minutes, then the
creaturess or thing in the sky suddenly disappeared Bron
http://beforeitsnews.com/story/2204/157/Mysterious_Flying_Dragons_Appear_In_China_Sky.html .Volgens
éen eindtijd profetie van Mother Shipton zou de Draak 6 keer onze hemel doorkruisen tot dat de Apocalypse
los barst, hij is al een paar keer gezien.Het filmpje hieronder toont de hele Profetie van Mother Shipton via
de Disclosetv link
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/32769/The_Full_Prophecies_of_Mother_Shipton/ Shipton's Prophecies
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 11)
In tegenstelling tot wat veel christenen denken voorzegt de
Bijbel geen hersteld Romeins, maar een hersteld Ottomaans
(islamitisch) rijk dat in de eindtijd een nieuwe Wereldoorlog zal
ontketenen. Dat doel wordt openlijk op talloze islamitische
websites (waar dit plaatje van afkomstig is) en hoge
islamitische geestelijken bevestigd.
Aangezien deel 10 van deze serie 5 1/2 maand geleden werd
geplaatst eerst een korte introductie. In tegenstelling tot wat de
meeste christenen denken wordt de komst van de islam wel degelijk in de Bijbel voorzegd. Sterker nog, de
islam lijkt in de laatste jaren van de 'eindtijd' zelfs een cruciale rol op het wereldtoneel te gaan spelen en de
belangrijkste oorzaak te zijn van het ontstaan van de Derde Wereldoorlog, die zal worden beëindigd door de
terugkeer van de Messias, Jezus Christus.
Voor velen is het idee dat de islam zo'n grote rol zal spelen in de door de Bijbel voorzegde eindtijd een
radicaal nieuw idee. Althans, dat geldt voor de overgrote meerderheid van de hedendaagse uitleggers van
de Bijbelse profetieën. Diverse klassieke theologen geloofden namelijk ook al in de komst van een
islamitische Antichrist. Daarentegen leren de meeste moderne Bijbelexperts dat de antichrist zal voortkomen
uit een hersteld Romeins Rijk in Europa, de Europese Unie.
Voor hen is de uitleg dat niet Europa, maar een islamitisch rijk centraal zal staan in de eindtijd echter
volkomen nieuw en velen van hen bekijken deze visie dan ook met een behoorlijke dosis achterdocht. 'Als ik
met een nieuwe theorie over de aard van Christus of over de verzoening (van zonden) zou komen, dan kan
ik verwachten gestenigd of op zijn minst genegeerd en vermeden te worden vanwege mijn ketterse visie,'
betoogt Walid Shoebat, de voormalige Palestijnse moslimterrorist die zich jaren geleden bekeerde tot het
Christendom. 'Maar ik introduceer geen ketterij en stel, in het licht van de huidige wereldgebeurtenissen, de
algemene gezichtspunten slechts bij.'
Islam als antichrist geen nieuwe visie
Overigens heeft de Kerk wat betreft de eschatologie -de leer van de 'laatste dingen'- nooit een éénduidige
visie gehad. Dat geldt ook voor de identiteit van de Antichrist en voor de theorie dat het rijk van 'het Beest'
enkel in Europa kan ontstaan. In 2 Petrus 1:19 wordt reeds voorzegd dat de Kerk (de gemeenschap van alle
gelovigen wereldwijd) naarmate de eindtijd dichterbij komt steeds meer duidelijkheid hierover zal krijgen.
Desondanks is de 'nieuwe' visie die de islam centraal stelt eigenlijk helemaal niet nieuw. Al sinds de eerste
dagen beschouwden veel christelijke leiders de islam als de vervulling van de Bijbelse profetieën over de
Antichrist. Talloze gezaghebbende christelijke en joodse Schriftgeleerden hebben erop gewezen dat de
Bijbel een grote hoeveelheid bewijs levert dat niet Europa, maar het Midden Oosten het belangrijkste toneel
van de eindtijd is en dat daar het rijk van de Antichrist zal ontstaan.
Westerse expert missen dubbele vervulling
Is de traditionele Westerse verklaring dus fout? Ja - en nee. In de moderne Westerse verklaringen worden
terecht de oude imperiums uit het verleden herkend, maar wordt de dubbele vervulling gemist. Zo werd de
leeuw historisch gezien hoofdzakelijk in verband gebracht met Babylon. De Bijbelse profeet Jeremia doet dit
bijvoorbeeld ook. Het leeuw-motief komt veelvuldig terug in de oude Babylonische kunsten en architectuur.
Op dezelfde manier staat de Beer symbool voor het Medo-Perzische Rijk, waarbij één helft van het Rijk -de
Perzen- veel sterker werd dat de andere helft, het Medische gedeelte. In onze tijd zien we in die regio
hetzelfde gebeuren: Iran '(Perzië) wint fors aan invloed en wordt steeds sterker, maar Koerdistan (Medië)
bestaat niet eens als onafhankelijke staat.
De luipaard, een snel en sluipend roofdier, lijkt een heldere verwijzing te zijn naar de bliksemsnelle
verovering van de Oude Wereld door Alexander de Grote. Tenslotte staat het vierde beest duidelijk in
verband met het vierde rijk zoals dat werd uitgebeeld in het standbeeld in de droom van Nebukadnezar en in
Openbaring, het laatste boek van de Bijbel.
Europa een verwoestende oorlogsmachine?
Veel Bijbeluitleggers zien in de opkomst van Europa en de Europese Unie de vervulling van de profetie van
de komst van het afschrikwekkende beest met ijzeren tanden (Daniël 7:7). In deze visie zal Europa op
zekere dag veranderen in een woeste en niet te stoppen militaire machine die de hele wereld in een oorlog
zal storten die ontelbare miljoenen slachtoffers zal maken.
Als deze theorie klopt, wat is in onze tijd dan de meeste tandeloze groep landen in de geschiedenis? Is dat
niet Europa, dat te midden van de huidige crisis helemaal geen tanden lijkt te hebben en onderling ruziet
over de te volgen koers? Is het logisch te veronderstellen dat dit zwakke en verdeelde Europa zal
veranderen in het meest gruwelijke en harde -'ijzeren'-Rijk dat de wereld ooit gekend heeft?
Wie zijn de 10 hoornen?
De visie dat niet Europa, maar de islam het rijk van 'Het Beest' is, is niet ontsproten aan de gedachten van
één bekeerde moslimterrorist, die overigens wel een groot deel van zijn leven midden in het islamitische
systeem heeft geleefd en gefunctioneerd. In Openbaring 17 wordt een hint gegeven naar de identiteit van de
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'elfde hoorn', het laatste Antichrist-imperium. Toen Johannes deze eindtijd profetieën kreeg waren vijf rijken
reeds gekomen en gevallen. De 10 hoornen bestaan daarom uit:
1. Egypte
2. Assyrië
3. Babylon
4. Perzië
5. Griekenland (4 hoornen)
6. (9) Rome
7. (10) Islam
Het achtste en laatste imperium -de elfde hoorn- zal volgens de Bijbel een herleving van het zevende Rijk
zijn, de tiende hoorn. Deze laatste, elfde hoorn zal worden vernietigd door de terugkeer van Jezus Christus.
Vierde koninkrijk en vierde beest zijn hetzelfde
Het Griekse rijk van Alexander de Grote brak inderdaad in 4 aparte koninkrijken uiteen (Daniël 2 en 7). Dat
het vierde koninkrijk van Nebukadnezars standbeeld en het vierde Beest van Daniëls nachtelijk visioen één
en dezelfde moeten zijn blijkt tevens uit het feit dat alle andere genoemde koninkrijken historisch perfect met
elkaar in verband staan en dit dus ook voor het vierde koninkrijk moet gelden.
Bovendien wordt in beide gevallen 'ijzer' onderstreept als het belangrijkste kenmerk van dat koninkrijk. Ook
staat geschreven dat beide koninkrijken -die in het verleden en die in de toekomst- alle andere koninkrijken
die voor dit laatste rijk kwamen zullen verpletteren. Het vierde rijk uit Nebukadnezars droom bestaat uit 'ijzer'
dat alle voorgaande rijken zal verwoesten: 'Daarna zag ik... een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en
geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn
poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.' (Dan.7:7)
Duidelijk hetzelfde koninkrijk dus, wat tevens blijkt uit de manier waarop beide koninkrijken vallen. Zowel het
vierde rijk als de elfde hoorn worden compleet vernietigd bij de terugkomst van Jezus Christus. In de droom
van Nebukadnezar wordt het standbeeld geraakt door een grote rots die het Koninkrijk van God voorstelt en
die het laatste rijk -alsmede alle eerdere rijken- compleet verwoest:
'Terwijl gij bleeft toezien raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen (het Koninkrijk van God) los,
die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer,
het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer,
en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld
getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.' (Daniël 2:34-35)
Zowel de eerste drie koninkrijken als het vierde worden tegelijkertijd vernietigd. Na de val van het vierde rijk
houden ook de eerste drie rijken op te bestaan. Ook in Daniël 7 wordt ons verteld dat de eerste drie 'beesten'
nog bestaan als het vierde beest wordt gedood: 'Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden
welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en
prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen, en hun
werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle.' (Daniël 7:11-12)
Vierde rijk niet in verval maar verwoest
Velen hebben dit vers niet begrepen en zeggen dat de andere beesten pas van hun macht worden beroofd
als het vierde beest is gedood. De verzen laten echter slechts zien dat het vierde rijk op een andere manier
zal vervallen dan de eerste drie rijken. Met andere woorden: terwijl de eerste drie imperiums overgingen in
de imperiums die hen opvolgden, zal het vierde en laatste rijk voor altijd een eeuwig compleet worden
vernietigd als Christus terugkeert.
Her vierde rijk zal dus niet zoals de eerste drie imperiums geleidelijk in verval raken of door een ander
imperium opgeslokt of veroverd worden. Dit is precies wat er gebeurde met het Babylonische rijk, dat door
koning Cyrus werd veroverd, maar waarvan de bevolking en cultuur grotendeels bleven voortbestaan in het
Medo-Perzische rijk. Hetzelfde geldt voor het Medo-Perzische rijk nadat het was verslagen door Alexander
de Grote, wiens rijk op zijn beurt weer door Rome werd veroverd. Een belangrijk historisch aspect van het
Romeinse Rijk is dat het zeer langzaam 'dood' ging. Dat kan -zoals de 'preteristen' (christelijke aanhangers
van de preteristische eindtijd visie) beweren- bepaald niet gezegd worden van het vierde beest, dat volgens
de Bijbel compleet verslagen en totaal vernietigd zal worden. Dit historische feit is daarom volledig in
tegenspraak met de preteristische uitleg dat het laatste rijk in Europa zal opkomen.
Vierde rijk zal eerdere drie omvatten
Omdat er staat dat de eerdere drie rijken op hetzelfde moment ten onder zullen gaan, bewijst dit dat het
laatste rijk de eerdere drie rijken zal omvatten. Zodra dat het geval is zullen deze koninkrijken worden
gegeven aan de heiligen: 'En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse
hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig
koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.' (Daniël 7:27)
Daniël kreeg dus een nachtelijk visioen waarin hij vier bizarre beesten zag (hoofdstuk 7). Elk beest komt
voort uit de zee, een Bijbels symbool voor 'volken en landen (of 'talen')'. De meeste Bijbelwetenschappers
zijn het erover eens dat deze vier beesten overeenkomen met de vier koninkrijken in de droom van
Nebukadnezar.

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 36

'Het eerste (beest) geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de
vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en
werd het een mensenhart gegeven.
En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben
waren in zijn muil tussen zijn tanden; en man sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.
Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier
koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven.
Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het
had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef vertrad het met zijn poten; en dit dier
verschilde van alle vorige, en het had tien horens.' (Daniël 7:4-7)
De koperen klauwen van het vierde dier (vs. 19) wijzen op een Antichrist die afkomstig is uit het Griekse deel
en niet uit het Romeinse deel:
'Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk
was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten
vertrad,'
We hebben Schriftuurlijk bewijs voor de Griekse aard van het rijk van de antichrist in de eindtijd: de koperen
klauwen. 'Koper' -het derde metaal dat wordt genoemd in de in Daniël 2 omschreven droom van het
standbeeld- wordt door Bijbelwetenschappers algemeen gezien als het symbool van het Griekse rijk.
Niemand betwist dat brons 'Griekenland' is. Het Griekse imperium bestond echter hoofdzakelijk in het
Midden Oosten, en niet in Europa.
Griekse en Ottomaanse Rijk overlappen elkaar
Velen twijfelen er niet aan dat de twee ijzeren benen van het standbeeld symbool staan voor het Romeinse
Rijk, maar beseffen niet dat de benen uit de bronzen dijen ('lendenen') van het standbeeld voortkomen, dus
uit het Griekse Rijk. Als we kijken naar het gebied dat het Griekse Rijk omvatte en dit vergelijken met het
hieruit voort gekomen Ottomaanse -islamitische- Rijk, dan zien we dat ze elkaar vrijwel overlappen! Het
grootste deel van het Romeinse Rijk bevond zich echter in een totaal ander gebied, met slechts een kleine
overlapping met het Griekse rijk, dat helemaal tot aan India reikte. Het Romeinse Rijk had kwam op zijn
verste punt echter maar heel eventjes nèt tot aan de rivier de Eufraat.
Het is een feit dat 'ijzer' over het algemeen wordt geassocieerd met 'Rome', maar dit kan niet kloppen omdat
de Bijbel deze visie niet ondersteund. Maar zelfs al zouden we er wél vanuit gaan dat het laatste eindtijd rijk
van de antichrist uit Rome voort zal komen, dan nog zou de passage wijzen op een Grieks Romeinse
Antichrist die voort zal komen uit het Griekse deel van het Romeinse Rijk - en dat bevond zich vrijwel NIET in
Europa maar in het Midden Oosten.
11 hoornen komen voort uit 'brons'
Het ijzer moet niet los van de andere metalen worden gezien. Zoals het zilver voortkwam uit het goud, het
brons uit het zilver, komt het ijzer voort uit het brons. Het brons zit 'in' het ijzer. Het vierde rijk in Daniël 7
kunnen we niet loskoppelen van de uitleg in vers 19: koperen of bronzen klauwen. Hieruit zullen 10 koningen
voortkomen, in het visioen gesymboliseerd als 10 hoornen (vers 7). Dit zijn dezelfde 10 hoornen als in
Openbaring 17. Deze 10 koningen zullen worden veroverd door een 11de koning, de 'kleine' 11de hoorn, de
Antichrist, de heerser van het complete vierde koninkrijk.
'Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige
horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol
grootspraak...
... terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand
van het vuur.' (Dan.7:8+11)
Aangezien het vierde koninkrijk in Nebukadnezars droom (Daniël 2) en het vierde rijk (Daniël 7) dus één en
dezelfde zijn, kunnen we nu concluderen dat het vierde rijk het islamitische imperium is dat in de 7e eeuw
door Mohammed werd opgericht. De 10 horens en kleine 11de hoorn staan voor de laatste fase van het
islamitische rijk in de eindtijd, waarmee de Bijbelse profetieën over het rijk van de Antichrist zullen worden
vervuld.
Rome heerste niet over Babylon
Als het standbeeld dat Nebukadnezar zag Babylon, Perzië, Griekenland en -zoals algemeen wordt
aangenomen- het (Grieks-)Romeinse Rijk voorstelt, waarom zien ze dan dat al deze imperiums tegelijkertijd
worden vernietigd bij de terugkeer van Jezus Christus, dus ook het 'goud', het oude Babylonische rijk? De
tekst toont aan dat het ijzer alle voorafgaande metalen vernietigd. Als het ijzer volgens de meeste Westerse
Bijbelexperts Rome moet zijn, zou Rome dus het (gebied van) het oude Babylonische Rijk moeten hebben
verwoest (het huidige Irak). Maar dat was historisch niet het geval! De Romeinse keizer Trajanus wist in het
jaar 116 slechts enkele maanden zijn Rijk uit te breiden tot (de grenzen van) Babylon, voordat hij weer werd
teruggeslagen.
Hersteld Ottomaans-islamitisch rijk
Het Romeinse en Babylonisch Rijk overlapten elkaar nauwelijks. Het Romeinse Rijk bevond zich
hoofdzakelijk in het Westen en heeft nooit geheerst over bijvoorbeeld Perzië (het huidige Iran). Dat betekent
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dat als Rome inderdaad het vierde rijk zou zijn dat in de eindtijd zal worden vernietigd, het overgrote deel
van de eerdere imperiums ongeschonden zal blijven. Maar de Bijbel is glashelder: zodra het vierde rijk wordt
verwoest, zijn alle eerdere imperiums hierbij inbegrepen. En daarom kan het vierde koninkrijk, het rijk van de
Antichrist, alleen maar het herleefde Ottomaanse en dus islamitische rijk zijn.
Xander - (1) Walid Shoebat

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)
Naast Iran (Perzië) zullen volgens de Bijbel ook onder andere
Turkije, Libië, Egypte en Soedan deelnemen aan een laatste
frontale aanval op Israël.
Eén van de meest besproken en populairste Bijbelse profetieën
is de 'Gog/Magog' oorlog die door de profeet Ezechiël werd
voorzegd. In hoofdstuk 38 staat dat in de eindtijd een coalitie
van verschillende landen een massale aanval op de herstelde
Joodse staat Israël zal uitvoeren. De leider van deze coalitie
wordt aangeduid als 'Magog', volgens veel Westerse
Bijbeluitleggers het moderne Rusland, dat volgens deze visie tijdens deze oorlog samen met zijn islamitische
bondgenoten zal worden vernietigd. Pas enige tijd daarna zou de beruchte 'slag bij Armageddon'
plaatsvinden die zal worden gestopt door de terugkeer van Jezus Christus. Maar is 'Magog' inderdaad
Rusland, en staat de Gog/Magog oorlog écht los van 'Armageddon'?
Volgens de tot het christendom bekeerde Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat bestaat de in het
Westerse evangelische christendom algemeen geaccepteerde uitleg 'Magog=Rusland' uit enkel
ongefundeerde speculaties. Het veelgehoorde argument dat Rusland grote hoeveelheden wapens levert aan
diverse moslimlanden -zoals Iran ('Perzië)- kan geen standhouden. Levert Amerika immers niet al jaren
wapens aan Saudi Arabië? Bovendien hielp de VS in de jaren '80 de Afghaanse mujahedeen tegen de
Russische bezetter te vechten, waarmee indirect de Taliban werden gecreëerd.
VS niet beter als Rusland
Het was de VS dat Israël dwong verkiezingen in Gaza te accepteren, dat sindsdien gecontroleerd wordt door
de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Ook dwong Amerika Israël zich terug te trekken uit Libanon, waar
vervolgens het door Iran aangestuurde terreurleger Hezbollah de baas werd. President Carter liet destijds de
Iraanse Shah vallen en ondernam niets toen Ayatollah Khomeini en zijn islamisten de macht overnamen.
In Joel Rosenbergs bestseller 'Epicenter' wordt echter dit soort 'bewijs' aangehaald voor de stelling dat
Rusland de sleutelspeler zal zijn in de komende Gog/Magog oorlog tegen Israël. Indirect bewijs kan echter
nooit vervangen worden door degelijk bewijs dat direct door de Bijbel zelf geleverd wordt. Volgens de
redenatie van Rosenberg en tal van andere profetie experts zou de VS dus net zo goed 'Gog' of de
'Antichrist' kunnen zijn als Rusland.
Hoewel het er inderdaad soms op lijkt dat Amerika zich onder een antichristelijke 'betovering' bevindt, is dat
geen bewijs dat de VS 'Gog' is. Natuurlijk wil de duivel niets liever dan de nog enigszins 'rechtvaardige'
Westerse landen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van het evangelie over de wereld en nog
steeds achter Israël staan verzwakken en in diskrediet brengen. Westerse naïeviteit en politieke
kortzichtigheid zijn echter totaal niet opgewassen tegen 14 eeuwen islamitische misleiding.
Profetie experts hadden het vaker mis
De Bijbel waarschuwde de eerste christenen al om op te passen voor de pathologische leugens van de
vijand: ';weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven' (Mat.10:16). De enige die écht zeker weet
wat voor toekomst Rusland tegemoet gaat is God. Toen Rusland aanvankelijk een bondgenoot werd van
Nazi Duitsland concludeerden veel gelovigen dat Hitler de lang verwachte Europese Antichrist was. Ze
hadden het mis, want zodra Stalin door Hitler verraden was begon Rusland tégen Duitsland te vechten.
Aangezien een groot aantal profetie analisten het destijds helemaal mis hadden, zouden ze het dan ook nu
bij het verkeerde eind kunnen hebben? Tijdens de Koude Oorlog focusten veel Bijbeluitleggers zich op de
communistische Sovjet Unie. Dat was dé vijand van Amerika en in hun ogen daarmee automatisch ook dé
vijand van God. Maar toen viel het communisme en creëerden de afgescheiden islamitische Sovjetstaten
hun eigen Gemenebest, daarbij gesteund door de CIA. Slechts weinigen hebben er oog voor gehad dat al
deze landen in de Bijbel worden genoemd en dat al deze landen worden beheerst door moslims.
Rosh = Vorst
'Maar wordt Rosh dan niet in de Bijbel genoemd? En betekent Rosh niet Rusland?' zullen sommigen
onmiddellijk tegenwerpen. Al jaren wordt gediscussieerd over de juiste vertaling van het woord 'Rosh' in
Ezechiël 38:2. De ene Bijbel vertaalt Rosh als een zelfstandig naamwoord, de andere als 'prins'. Dr. Charles
Ririe schrijft bijvoorbeeld dat 'de prins van Rosh' beter vertaald kan worden met 'de oppervorst van Meshech
en Tubal'.
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Zowel de Statenvertaling, de NBG vertaling als de Nieuwe Bijbelvertaling schrijven in Ez. 39:1 inderdaad de
'hoofdvorst', 'grootvorst' en 'oppervorst' van Meshech en Tubal. Toch wordt deze 'prins' in de Bijbel nergens
in verband gebracht met een plaats of land genaamd 'Rosh'. In de rest van het Oude Testament (bijv.
Genesis 10:2, 1 Kronieken 1:5, Jesaja 66:19, Ezechiël 27:13) heeft het Hebreeuwse woord 'Rosh' enkel de
betekenis van 'hoofd van', 'vorst' of 'prins'. Het woord 'Rosh' komt bijna 600 x in de Bijbel voor en wordt op
één uitzondering na altijd op deze wijze vertaald. Het is dus niet logisch om voor deze één of twee verzen in
Ezechiël plotseling een geografische locatie aan 'Rosh' te verbinden.
Het woord 'Rosh' is hetzelfde woord als in 'Rosh Hashana', de 'eerste' dag van het Joodse nieuwe jaar.
Daarnaast bestaat er volgens taalexperts geen enkel aantoonbaar verband tussen 'Rosh' en Rusland. 'Rosh'
is dus géén land maar een algemene aanduiding voor een leider, een prins, een vorst.
Magog nu bewoond door moslims
Welke landen zullen er volgens de Bijbel dan wel deelnemen aan de Gog/Magog aanval? Magog omvat het
hele gebied van Klein Azië, maar sommige profetie uitleggers zeggen dat het ook Rusland omvat. Tim
Lahaye, auteur van de populaire 'Left Behind' serie, wijst in dit verband op Flavius Josephus die Magog
identificeerde als het land van de Kittiërs (Scythians), de nomadenstammen die de tot aan de zuidelijke
steppen van het moderne Rusland zouden hebben gewoond. Hoewel deze aanname klopt bewijst dit slechts
dat 'Magog' zich in het uiterste zuidelijke deel van de voormalige Sovjet Unie bevond, maar NIET in het
oorspronkelijke -en huidige- Rusland.
Naast Turkije zijn ook de landen die zich na de val van het communisme afsplitsten van Rusland in dit
gebied te vinden. Voorbeelden zijn Turkmenistan, Kazachstan, Azerbeidjan, Tadzijikistan en Oezbekistan.
Dit zijn zonder uitzondering islamitische landen. Bijbelwetenschappers die de Magog=Rusland theorie
hanteren gebruiken daarom de correcte referenties, maar trekken de verkeerde conclusies. Dat bleek
duidelijk toen de communistische Sovjet Unie tot ieders verrassing uit elkaar viel.
Kittïers leefden NIET in Rusland
Niettemin bleven Westerse profetie experts massaal vasthouden aan de Magog=Rusland theorie. De
onlangs overleden Grant Jeffrey, een grote naam in de evangelisch-christelijke wereld, haalde terecht de
Britse archeoloog Rawlingson aan, die schreef dat het gebied van de Kittiërs 'ten zuiden van Rusland
bevond en in de zuidelijke republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (G.O.S.).'
Desondanks week ook Jeffrey niet af van de breed geaccepteerde uitleg dat Magog Rusland is.
Er zijn ook historici die het gebied van de Kittiërs nog zuidelijker plaatsen, namelijk in Turkije en Syrië.
Flavius Josephus schreef dat 'Magog de Magogiërs oprichtten, die door de Grieken Kittiërs werden
genoemd.' En waar bevond zich het Kittische gebied 'Magog'? Niet in Rusland. Ook uit oude Assyrische
teksten blijkt dat de Kittiërs ergens tussen het oude Armenië en Medië leefden, met andere woorden: in de
landen tussen Rusland en Israël in, en niet behorende tot Rusland zelf. In onze tijd hebben deze landen één
ding gemeen: ze zijn allemaal islamitisch.
Gog/Magog past niet in 'Europese antichrist' theorie
Veel Bijbelwetenschappers leren dat de in Ezechiël 38 en 39 beschreven landen die Israël zullen aanvallen
niet dezelfde zijn als de legers van de Antichrist, die pas ná de verwoesting van deze landen zou opstaan en
pal voor de terugkeer van Jezus Christus zal worden vernietigd. De reden is simpel: het feit dat Ezechiël een
coalitie van uitsluitend islamitische landen beschrijft past niet binnen hun tientallen jaren geaccepteerde visie
dat de Antichrist uit Europa moet komen. Om deze theorie overeind te houden zagen ze zich gedwongen om
de Gog/Magog oorlog los te koppelen van de Wederkomst en Armageddon, de laatste confrontatie tussen
Jezus Christus en de legers van de Antichrist.
Israël en wereld zullen weten wie de ware God is
In de meeste Westerse christelijke boeken en artikelen over de eindtijd zult u daarom nog steeds lezen dat
de Arabische landen rondom Israël zullen worden vernietigd, waarna de Antichrist in Europa zal opstaan als
de nieuwe en laatste wereldleider. Ezechiël 38 beschrijft daarentegen om meerdere redenen wel degelijk de
laatste veldslag bij Armageddon:
1. Er staat dat Israël 'zuiver', gereinigd zal zijn: 'En ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk
Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten,
dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.' (Ez.39:7, SV, vet toegevoegd)... 'Zie, het komt en zal geschieden,
spreekt de Heere HEERE, dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.' (vs.8)
2. God Zelf zegt dat pal na de vernietiging van Gog en zijn legers zowel Israël als alle landen overtuigd
worden van hun ongeloof en zullen weten dat Hij (Jehovah) God is: 'Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij
doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben... Ik zal vuur
werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de
HERE ben.' (Ez.38:23 + 39:6)
Volgens Ezechiël zullen de 'heidenen' eindelijk beseffen wie de ware God is:
'... en gij (Gog) zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der
dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik
aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.' (Ez.38:16)
Moslims zijn Bijbelse heidenen
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Hoe kunnen deze volken 'heidenen' worden genoemd als al de landen die tegen Israël zullen optrekken
islamitisch zijn? Waarom zou de Bijbel de volken die beweren in Abraham en Jezus te geloven 'heidenen'
noemen? Voor Walid Shoebat was dit een groot dilemma toen hij als moslim deze tekst voor het eerst las. 'Ik
realiseerde me dat ik aan de verkeerde kant moest staan,' aldus Shoebat. 'Het aanbidden van Allah is
volgens de Bijbel niet hetzelfde als het aanbidden van Jehovah... Ik moest een keuze maken: Allah of
Christus. Ik koos Christus.'
De oorlog tussen Israël en deze 'heidenen' zal in 'het laatste der dagen' plaatsvinden. Moslims noemen nietmoslims overigens standaard 'kfar', ongelovigen, omdat wij niet in Allah en Mohammed geloven. De Bijbel
noemt echter juist moslims heidenen. Shoebat: 'De islam keert ALLES om!'
3. Christus is zowel bij de Gog/Magog oorlog als Armageddon persoonlijk aanwezig. Zijn komst gaat
gepaard met de grootste aardbeving ooit: 'Zodat van Mijn aangezicht (KJV: voor Mijn aanwezigheid) beven
zullen... alle mensen, die op den aardbodem zijn;' (Ez. 38:20). God Zelf zal hierbij in het vlees aanwezig zijn.
Dit is dus de laatste grote veldslag die namens zijn volk door Jezus zal worden gewonnen.
Wereld beeft voor God IN Israël
Voor degenen die twijfelen dat hier de letterlijke aanwezigheid van de Messias op aarde wordt bedoeld, zou
vers 7 alle twijfel moeten wegnemen: '.. en de heidenen zullen weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in
Israël.' (Ez.39:7, vet toegevoegd). Ziet u het? De Heilige zal IN Israël zijn. In andere Bijbelgedeeltes staat
meestal 'de Heilige VAN Israël', maar hier is de Messias IN Israël. Dit 'IN" is cruciaal bewijs dat de Messias
persoonlijk aanwezig zal zijn op Aarde, IN het land Israël.
Geen enkele serieuze Bijbelonderzoeker kan daarom ontkennen dat hier de laatste strijd tussen de
teruggekeerde Messias en de Antichrist wordt omschreven. In 38:18 staat bijvoorbeeld ook: 'Maar het zal
geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen... Mijn grimmigheid (woede)
in Mijn neus (KJV: face = gezicht) zal opkomen.' Dit is een letterlijk gezicht en Hij is buitengewoon woedend.
Waarom zou Zijn 'gezicht' hier allegorisch zijn bedoeld, terwijl Zijn voeten die neerkomen op de Olijfberg
(Zacharia 14) door de meeste uitleggers wél letterlijk worden opgevat?
Geen enkele christen kan ontkennen dat God die in Zacharia 14 op de Olijfberg staat Christus zelf is. Dus
als de teruggekeerde Jezus letterlijk met zijn voeten op de Olijfberg staat, waarom zou zijn 'gezicht' in
Ezechiël 38 dan ook niet letterlijk zijn?
Zwaarste aardbeving ooit
Daarnaast gaat de verwoesting van zowel Gog als de Antichrist gepaard met een onvoorstelbaar hevige
aardbeving: 'Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dagen,
een groot beven zal zijn in het land Israëls! Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en
het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds... en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de
bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter
aarde nedervallen.' (Ez.38:19)
'Van Mijn aangezicht zullen beven', KJV; 'shake AT my presence'. Dit is dezelfde aardbeving als in Zacharia
14, die ontstaat zodra de voeten van de teruggekeerde Messias de Olijfberg zullen raken. Dit zal een
onvoorstelbare gebeurtenis zijn; ieder levend wezen zal beven voor de aanwezigheid van Christus.
In het boek Openbaring wordt bevestigd dat dit plaatsvindt op het moment dat de legers van de Antichrist
zich tegen Israël hebben verzameld: '... en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen
geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.... En alle eilanden
vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.' (Opb.16:18+20).
Gods letterlijke voeten op de Olijfberg
Zowel Ezechiël 38 als Openbaring 16 spreken over het neervallen van de bergen. Met andere woorden: er
zullen geen landen meer overblijven. Er blijft maar één Koninkrijk over, dat van de Messias. Zacharia
beschrijft exact dezelfde gebeurtenissen: 'Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen...
Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger deed, ten dage van de krijg;
zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg... dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts
en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft
zuidwaarts;' (Zach.14:2a+3-4)
'Zijn voeten'. Wanneer had de HERE (Jehovah) letterlijke voeten? Zacharia beschrijft zowel de grote
aardbeving als de uiteindelijke overwinning van de teruggekeerde Jezus Christus. Ezechiël 38 beschrijft
dezelfde gebeurtenis. De oorlog die in Ezechiël wordt genoemd is enorm; alles wijst erop dat de Gog/Magog
oorlog niet slechts het begin is van de 'Grote Verdrukking', maar de laatste beslissende en afsluitende
veldslag is, die enorme gevolgen voor alle volken op de Aarde zal hebben.
Eén eindtijdoorlog, geen twee
Als de Gog/Magog oorlog vlak voor de Wederkomst van Christus wordt uitgevochten en apart van
'Armageddon' moet worden gezien, dan zou dat betekenen dat Christus persoonlijk aan twee verschillende
oorlogen deelneemt: één tegen Gog en de volgende tegen de Antichrist. Dit kan niet zo zijn aangezien er
volgens de Bijbel maar één zichtbare terugkeer van Jezus Christus zal zijn. Ook de profeet Joël beschrijft
Zijn terugkomst met de woorden:
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'De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te
richten alle heidenen van rondom... En de HEERE zal uit Zion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat
hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen
Israëls zijn.' (Joël 3:12+16)
Veel Westerse Bijbelgeleerden zijn het er over eens dat Zacharia 14 en Joël 3 de terugkeer van Jezus
Christus beschrijven. Omdat in Ezechiël 38:39 de genoemde landen die oorlog tegen Israël zullen voeren
niet overeenkomen met hun theorie dat de Antichrist uit Europa zal komen, worden deze verzen plotseling
apart gezet van hun overduidelijke context van de Wederkomst. Hiermee proberen deze uitleggers de
profetieën in hun eigen eindtijdvisie te persen. Het zou echter beter zijn als ze hun profetische scenario's
kloppend maken met wat de Bijbel zegt.
Openbaring verwijst naar Oude Testament
Het boek Openbaring staat letterlijk bomvol citaten en verwijzingen naar honderden passages in het Oude
Testament. Feitelijk is zelfs bijna ieder vers in Openbaring gebaseerd op een Oud Testamentische passage.
Openbaring 19, waar de slag bij Armageddon is omschreven, is dan ook gebaseerd op de Gog/Magog
oorlog zoals beschreven in Ezechiël 38. Bijna iedere Bijbelcommentator bevestigt dit, behalve degenen die
blijven vasthouden aan hun 'Europese Antichrist' theorie.
Ezechiël geeft nog een krachtig argument dat Gog de Antichrist is: 'Zo zegt de Here HERE: Zijt gij (Gog) het,
van wie Ik in vroeger dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke
in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken?' (38:17). Met andere
woorden: God Zelf bevestigt hier dat 'Gog' degene is die door alle profeten werd voorzegd als dezelfde
persoon als de Antichrist. Degene die dit ontkent kan voor zijn afwijkende visie echter geen enkele duidelijke
Bijbelse passage aanhalen waaruit blijkt dat Gog NIET de Antichrist is.
Laatste fase eindtijd nabij
De stelling dat Gog dezelfde is als de Antichrist wordt echter in talloze passages in de Oud Testamentische
profeten bevestigd. Conclusie: de Gog/Magog oorlog is geen andere, aparte oorlog die los staat van
Armageddon, maar is dezelfde veldslag in de eindtijd waarin een coalitie van moslimlanden zal optrekken
naar Israël met als doel de Joodse staat volkomen te vernietigen. Het feit dat deze doelstelling in onze tijd
keer op keer door talloze hoge moslimofficials in diverse islamitische landen wordt herhaald geeft aan hoe
dicht we deze allerlaatste fase van de eindtijd -en daarmee de terugkeer van Jezus Christus- zijn genaderd.
Xander

Geheim: Een revolutionair Masterplan voor Europa
Het is een primeur van Die Welt, maar de Wall Street Journal
bevestigt het nu ook. Er wordt in opdracht van 'Europese
regeringsleiders' (misschien niet van allen) door de machtselite
achter de schermen gewerkt aan een alomvattend plan, hoe
het de komende 5 tot 10 jaar verder moet met Europa: een
Masterplan!
Een Masterplan dat over een maand klaar zou zijn en gemaakt
wordt door mensen uit de Commissie en van de ECB. De
opdracht is tijdens een informele top op 23 mei verstrekt aan
Barosso (Commissie), Juncker (Eurogroep), Van Rompuy
(Raad) en Draghi (ECB). Ook de kern van het idee is inmiddels
bekend: maak een splitsing tussen wat sterke landen moeten en mogen, en wat voor zwakke landen gaat
gelden. Logisch lijkt dat dat ook twee euro's impliceert.
Ook Merkel c.s. zien dat de huidige koers tot mislukken is gedoemd. De afgelopen twee weken, met
Griekenland in chaos en Spanje aan de rand van de ineenstorting, hebben laten zien dat andere middelen
geboden zijn om het project Europa te redden, en om Europa en de wereld te ‘redden’ van een
verschrikkelijke economische ineenstorting.
"Het is niet verboden om na te denken," zei Merkel afgelopen week, toen haar werd gevraagd naar de
toekomst van Europa.
En volgens Die Welt vindt dat nadenken dan ook plaats en zullen we in juli 2012 weten hoe het Nieuwe
Europa er uit kan zien.
De krant meldt wel met stelligheid dat er wordt gewerkt aan het Masterplan, maar weet niet welke kant dat
opgaat…
Heel Europa dreigt binnen afzienbare tijd gecontroleerd en bestuurd te worden door één groot centralistisch
fascistisch monster in Brussel, waar vooral de Duitsers en Nederlanders blijvend voor zullen moeten betalen.
Bron: Welingelichtekringen.nl
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Berlijn noemt Masterplan 'Europese superstaat via achterdeur'
Heel de EU dreigt binnenkort 'bestuurd' te worden door één
groot centralistisch fascistisch monster in Brussel waar vooral
de Duitsers en Nederlanders blijvend voor zullen moeten
betalen.
De 'zwart-gele' regeringscoalitie in de Duitse hoofdstad Berlijn
heeft met ergernis gereageerd op het in de maak zijnde
Masterplan voor de toekomst van Europa, dat op de komende
topconferentie eind juni besproken zal worden. De voorlopige
plannen komen er op neer dat met name Duitsland en
Nederland de rol van permanente betalers krijgen toebedeeld
om de oprichting van een 'Verenigde Staten van Europa'
mogelijk te maken. (1)
Het nieuwe plan behelst het eerder resoluut afgewezen concept van een Europa van 'twee snelheden'. Het
'langzame' deel blijft bestaan uit de 27 leden van de EU; het 'snelle' deel, de 17 landen van de eurozone, zou
al op korte termijn veel nauwer met elkaar geïntegreerd gaan worden, waardoor er een fiscale, financiële
(banken-) en uiteindelijk ook een politieke Unie ontstaat. (1)
Op 23 mei hebben de regeringsleiders EU president Herman Van Rompuy, EC voorzitter José Manuel
Barroso, Eurogroep hoofd Jean-Claude Junckers en ECB chef Mario Draghi de opdracht gegeven om een
Masterplan of 'roadmap' op te stellen voor de toekomst van Europa. De regeringsleiders van de eurozone
zullen al eind deze maand op de zoveelste EU topconferentie over de crisis het nieuwe Masterplan
bespreken.
Centraal in het plan staat de toekomst van Europa in de komende 10 jaar. 'Op de hele wereld, of het nu
Amerika of Azië is, vraagt men aan ons waar we nu eigenlijk met Europa naartoe willen. Na twee jaren crisis
moeten we daar eindelijk een antwoord op geven,' aldus een hoge EU official tegen Die Welt. De niet nader
genoemde official verwacht dat er op de top ingrijpende besluiten zullen vallen die moeten leiden tot meer
integratie.
Toch een Europa van twee snelheden
Voor het eerst wordt daarbij het tot nu altijd afgewezen concept van een Europa van 'twee snelheden'
gehanteerd. 'Deze verandering van strategie moet er komen,' betoogde een official van een centrale bank in
Europa. 'Het gemeenschappelijke geld is Europa's belangrijkste element.' Dat was voor de crisis ook al het
geval en speelt tevens een grote rol bij de pogingen om de crisis op te lossen.
Voormalige hoofdeconoom van de ECB Jürgen Stark waarschuwde jaren geleden al dat de uitbreiding van
de EU zou botsen met een verdere integratie, waardoor Europa juist instabieler zou worden. Pas nu wordt
erkend dat Stark al die tijd gelijk heeft gehad. Niettemin wordt er zeer verschillend gedacht over hoe nu
verder: de 'eurofielen' in Brussel en ook in Den Haag zetten in op verdere integratie en 'gelijkstelling' van alle
landen, maar dat concept is vanaf het allereerste begin van de eurozone een fataal recept gebleken voor het
ontstaan van de huidige crisis en de almaar oplopende spanningen op ons continent, waardoor de stabiliteit
van de maatschappij en uiteindelijk zelfs de vrede en veiligheid in gevaar dreigen te komen.
Duitsers en Nederlanders moeten onbeperkt blijven betalen
De Duitse bondskanselier Angela Merkel eist in ruil voor de Duitse instemming met de plannen een echte
politiek Unie waarin de schuldenlanden gedwongen kunnen worden om hun begroting op orde te krijgen.
Omdat landen zoals Italië, Spanje, Portugal en ook Frankrijk en België waarschijnlijk niet zover willen gaan,
komen de huidige plannen erop neer dat de Duitsers en Nederlanders onbeperkt de veel te hoge uitgaven
en schulden van de rest van Europa moeten gaan financieren.
Dat vreest ook Hans Michelbach, financieel expert bij de Duitse partij CSU. 'Wij willen geen Verenigde
Staten van Europa,' verklaarde hij, erop wijzend dat het Masterplan waarschijnlijk nóg meer verdeeldheid in
Europa zal veroorzaken. Ook zijn collega van de FDP, Frank Schäffler, heeft kritiek op het plan voor een
politieke Unie. 'Dat is een van bovenaf opgelegd planeconomie-project dat überhaupt niet democratisch
gelegitimeerd zou zijn. Hierdoor zouden we via een achterdeurtje een Europese superstaat krijgen.'
Michael Hüther, directeur van het Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), zei dat de plannen 'een project
voor de volgende 30 jaar zijn en daarom de huidige schulden- en vertrouwenscrisis in de eurozone niet
oplossen.' De fractievoorzitter van de linkse 'Groenen' partij, Jürgen Trittin, ziet juist de eisen van zijn partij
ingevuld. 'Wij zeggen al lang dat Europa een gemeenschappelijk bankentoezicht en bankenreddingsfonds
nodig heeft.'
Xander - (1) Die Welt, (2) P.T. Magazin / Die Welt
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25 tekenen dat het slimme geld Zuid-Europa al volledig heeft afgeschreven
Bron / origineel: (c) niburu.co
Als het om geld gaat is het handig om te luisteren naar wat rijke
mensen te vertellen hebben, maar het is nog veel belangrijker om te
kijken wat ze met hun geld doén. De superrijken en diegenen die
aan de touwtjes trekken bij de grote financiële instituten, weten veel
beter wat er werkelijk speelt in de wereld dan jij en ik. En als we hun
gedrag goed observeren dan krijgen we aanwijzingen over wat er
op het punt staat te gebeuren. Als je wilt weten wat er echt in
Europa speelt, volg het geld. En op dit moment vloeit het geld in
grote stromen vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa. Wat grote
bedrijven aan het doen zijn, is het geld wat ze overdag verdienen in
Griekenland, er ’s nachts vervolgens weer weghalen. Het moge
duidelijk zijn dat de financiële elite een Grieks vertrek uit de EU als
onvermijdelijk beschouwt en dat niet alleen, ook voor de rest van Zuid-Europa geldt dat wat hen betreft.
Een financiële ineenstorting van Zuid-Europa heeft waarschijnlijk nóg een vernietigende wereldwijde
recessie of depressie tot gevolg. En alhoewel de waarschuwingen er duidelijk waren, verwachtte ook bijna
niemand in 2008 een crisis, maar die kwam toch.
Niet veel mensen verwachten dat er nog een keer een “Lehman Brothers moment” zal komen, maar de
tekenen om ons heen vertellen wat anders. Helaas geloven sommigen pas de waarheid als het te laat is.
De volgende 25 punten geven aan waarom Zuid-Europa als verloren kan worden beschouwd:
1) Lloyd’s in Londen geeft publiekelijk toe dat het snel voorbereidingen aan het treffen is voor een
ineenstorting van de Eurozone.
2) Volgens de New York Times adviseren de top juridische firma’s hun cliënten om al hun geld en andere
liquide middelen weg te halen uit Griekenland.
3) Volgens CNBC hebben een groot aantal rijke Europeanen hun geld van banken in Zuid-Europa afgehaald
en overgeheveld naar Noord-Europa.
4) De president van de Federal Reserve Bank van Philadelphia, Charles Plosser, zegt dat zijn instituut
iedereen adviseert om hun financiële belangen in Europa te verminderen.
5) De rente op Spaanse schuldpapieren komt al dicht in de buurt van de belangrijke 7% grens.
6) Vele grote multinationals halen iedere nacht hun geld weg uit Griekenland.
7) Juergen Fitchen, co-CEO van de Deutsche Bank heeft publiekelijk verklaard dat Griekenland een “mislukt
land” is.
8) Het hoofd van de Centrale Bank van Zwitzerland heeft toegegeven dat Zwitzerland werkt aan een
“actieplan” over wat het zal doen als de Eurozone ineenstort.
9) De Europese Commissie heeft dringend alle lidstaten opgeroepen om plannen te maken voor als
Griekenland de Eurozone verlaat.
10) Mohammed El-Erian, CEO and co-CIO van Pimco zegt dat een Grieks vertrek uit de Euro onvermijdelijk
is.
11) Spaanse aandelen kelderen als een baksteen.
12) Het percentage “slechte leningen” in de boeken van de Spaanse banken is in 18 jaar niet zo hoog
geweest.
13) De Spaanse bank Bankia had vorige week een 19 miljard Euro bailout nodig.
14) Standard & Poor’s heeft de kredietwaardigheid van nog 5 Spaanse banken de status “junk” gegeven.
15) Moody’s heeft de kredietwaardigheid van 16 banken afgewaardeerd op 17 mei.
16) Volgens The Telegraph kunnen banken die het moeilijk hebben in beslag worden genomen om
vervolgens door Brussel betuurd te worden als onderdeel van een geheim plan wat nu wordt gemaakt.
17) Het hoofd beleggingsstrategie van de Society Generale, Claudia Panseri, waarschuwt dat Europese
aandelen misschien wel 50% van hun waarde verliezen als Griekenland de Eurozone verlaat.
18) De econoom Marc Faber waarschuwt dat er nu een 100% kans is dat er een andere (nog één dus)
wereldwijde recessie komt.
19) Volgens The Telegraph heeft een ongeïdentificeerd lid van de regering Merkel laten weten dat Duitsland
absoluut geen geld in een bodemloze put zal stoppen.
20) De aankomende week zal de Bank of England een “geheime top” houden met centrale bankiers van
over de hele wereld om te praten over de Europese financiële crisis.
21) Volgens Zero Hedge, zo schrijft een grote Duitse krant, is de Griekse exit al een feit.
22) Volgens CNBC worden er stilletjes al voorbereidingen gemaakt voor het drukken en distribueren van
Drachme’s, voor het geval dat……
23) De hoofdeconoom van Citibank, Willem Buiter, waarschuwt dan iedere nieuwe Griekse valuta welke
door haar regering wordt uitgegeven, wel onmiddellijk tot 60% waardeverlies kan opleveren.
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24) Reuters bericht dat er een memo bestaat waarin wordt gesuggereerd dat Griekenland bij vertrek uit de
Euro een afscheidscadeautje meekrijgt van 50 miljard Euro.
25) Men probeert de Griekse bevolking de schuld te geven van de
ontstane situatie. In dat kader deed Christine Lagarde, hoofd van
het IMF (Internationaal Monetair fonds), enkele schokkende
uitspraken.
Volgens Business Insider zullen de kosten astronomisch zijn
wanneer Griekenland de Eurozone verlaat.
Het probleem in Europa bestaat niet alleen uit overheidsschuld. De
waarheid is dat het gehele Europese financiële systeem groot
gevaar loopt waarvan het resultaat, als het inderdaad echt fout
gaat, een totale “meltdown” kan zijn.
Helaas zullen er geen “magische” oplossingen meer verschijnen
aan de horizon.
Misschien zijn de mensen bij Bloomberg helderziend, of ze weten meer dan wij. Zoals je op de volgende foto
kunt zien (zie de rechterkolom, 4e regel van boven - W.H.) hebben zij alvast de Drachme weer
geïntroduceerd. Dit gebeurde gisteren, vrijdag 1 juni.
Bron: Economic Collapse Blog

Kroes pleit voor meer online-identificatie
BRUSSEL - Het moet voor Europese burgers makkelijker worden zich in alle EUlanden online te kunnen identificeren.
Daarnaast moet het voor bedrijven makkelijker worden om elektronisch contracten te
ondertekenen en van kracht te laten worden.
Dat is de kern van een voorstel van Europees commissaris Neelie Kroes (Digitale
Agenda), dat maandag door de hele Europese Commissie zal worden aangenomen.
Europese burgers kunnen zich wel online identificeren als ze iets willen kopen, want
hun creditcard is internationaal geaccepteerd. Maar als het gaat om het inschrijven bij een universiteit of het
aanvragen van een uitkering, is dit veelal niet mogelijk. Zeker niet als dat buiten het eigen land gebeurt.
Vaak accepteren overheidsdiensten online de identificatiekaart uit het buitenland niet, met als gevolg dat een
burger dit via de post moet doen of persoonlijk moet langskomen.
Kroes wil aan deze rompslomp een einde maken en wil dan ook dat EU-landen elkaars systemen gaan
accepteren. Dat moet de burger tijd en ook geld besparen.
Het voorstel van Kroes is nadrukkelijk geen oproep voor de invoering van één Europese IDkaart. Ook gaat
Brussel de lidstaten niet verplichten een elektronische identificatiekaart in te voeren; dat blijft aan de
lidstaten zelf. Zij blijven ook verantwoordelijk voor het systeem en de informatie die bekend is.
Op dit moment zijn er zeven EU-landen, waaronder België, Duitsland en Spanje, die een e-IDkaart hebben.
Negen andere landen, waaronder ook Nederland, hebben een online-identificatiesysteem.
Door: ANP (FOTO) - http://www.nu.nl/internet/2825809/kroes-pleit-meer-online-identificatie.html

Natuurlijke kankerbestrijder Graviola 10.000 X sterker dan Chemo!
Opzienbarende ontdekking van natuurlijke kankerbestrijder werd jarenlang verborgen
gehouden door farmaceutisch bedrijf met miljarden omzet.
MAAR LIEFST 10.000 X STERKER DAN CHEMO – ZONDER BIJWERKINGEN
Beste lezer,
Jarenlang lang hield een groot farmaceutisch bedrijf uit de Verenigde Staten
informatie achter over een opzienbarende kankerbestrijder.
Gedurende 7 jaar heeft een van Amerika’s grootste bedrijven uit de farmaceutische
industrie geprobeerd om de bijzonder krachtige kankerbestrijdende bestanddelen uit
deze boom na te maken. De werkzame stoffen van deze boom waren al eeuwenlang
bekend bij medicijnmannen uit het Amazonegebied vanwege hun heilzame werking bij hartproblemen,
astma, leverproblemen en artritis.
Niet na te maken! Na jaren van onderzoek in diverse laboratorium, waarbij keer op keer de werkzame
effecten werden aangetoond, bleken deze stoffen alleen werkzaam te zijn in hun natuurlijke vorm, gewonnen
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uit de bast, het blad, de bloem, de wortel of de vrucht van de boom. Niet na te maken dus en niet te
patenteren. Zonder patent geen geld, dus ook niet interessant voor het bedrijf. Het project met de resultaten
werden in de kast gezet. Deze bevindingen mochten beslist niet openbaar gemaakt worden, nooit!
Wellicht vanuit gewetensbezwaar en met de wil om miljoenen mensen te kunnen helpen, brak een
medewerker van het onderzoeksteam van dit bedrijf zijn zwijgplicht en trad hiermee in de openbaarheid…
De waarheid is adembenemend simpel
Diep in het Zuid-Amerikaanse Amazone woud groeit een boom, die alles wat u en uw dokter en de rest van
de wereld denkt te weten over de behandeling van kanker en de kans op genezing totaal omdraait. De
toekomst zag er nog nooit zo veelbelovend uit…
Onderzoeken toonden aan dat de extracten uit deze wonderbaarlijke boom het mogelijk maken om:
*Kankercellen aan te vallen op een natuurlijke en veilige manier, zonder bijwerkingen en zonder extreme
misselijkheid of gewichtsverlies.
*Je immuunsysteem te versterken en dodelijke infecties buiten de deur te houden.
*Je gedurende de hele behandeling gezonder en sterker te laten voelen.
*Je energie drastisch te verhogen en je levensverwachting te verbeteren.
*Effectief kankercellen op te sporen en te vernietigen in 12 soorten kanker, waaronder darm-, borst-,
prostaat-, long- en alvleesklierkanker.
*10.000 x sterker te werken in het remmen van de groei van kankercellen dan Adriamycine, een
veelgebruikte chemotherapeutisch medicijn.
*Het allerbelangrijkste is zelfs, dat de werkende bestanddelen van deze boom, selectief de kankercellen
opzoeken en de gezonde cellen ongemoeid laten, dit in tegenstelling tot chemotherapie!
Onbegrijpelijk!
Reeds in 1976 deed het Nationaal Kankerinstituut in Amerika onderzoek met positief resultaat. Er werd een
intern rapport uitgegeven, maar het kwam nooit in de openbaarheid, onbegrijpelijk! Wereldwijd zijn er diverse
onderzoeken uitgevoerd naar de werking van de extracten van deze boom. Ook op de Katholieke
Universiteit van Zuid Korea toonden de onderzoeken aan hoe duidelijk de kankercellen opgezocht werden
en de gezonde cellen onaangetast bleven!
HET WONDER UIT DE AMAZONE
Het Amazone regenwoud herbergt een schat aan geheimen. Geheimen die uw gezondheid ondersteunen en
al eeuwen door medicijnmannen worden toegepast. Vandaag worden deze geheimen ook met u gedeeld...
De boom die we vandaag aan u voor willen stellen is er één met bijzonder sterke geneeskrachtige
eigenschappen. Hij komt behalve in de Amazone ook voor in grote delen van Midden- en Zuid-Amerika en
zelfs Indonesië. Inheems wordt hij gebruikt voor ondersteuning bij o.a. de volgende processen: krampen,
leveraandoeningen, hartkwalen, hoge bloeddruk, braakmiddel, depressie, nerveuze aandoeningen,
schimmels, malaria, koorts, parasieten, diarree, om braken op te wekken, ter stimulering van de
melkproductie, om een moeilijke bevalling vooruit te helpen, bij astma, griep en als kalmeringsmiddel.
We hebben het hier over de Graviola boom, zoals hij in Brazilië genoemd wordt. Al sinds de jaren ‘40 wordt
er door het westen onderzoek gedaan naar deze boom. Sinds de jaren ‘90 is er echter steeds meer onderzoek gedaan, vanwege verbluffende resultaten bij de bestrijding van verschillende soorten kanker. Verscheidene onderzoekers zijn er in geslaagd bepaalde stoffen uit de bladeren, bast, twijgen en zaden van de boom
te isoleren. Deze stoffen heten Annonacae acetogeninen. Acetogeninen zijn een bepaald type vetzuren en
Annonacae geeft aan dat ze enkel voorkomen in de “Annona” - familie, waartoe de Graviola behoort.
In 1976 vond voor het eerst onderzoek plaats in opdracht van het Amerikaanse National Cancer Institute. De
onderzoekers isoleerden uit delen van de Graviola verschillende acetogeninen, en vonden dat ze al bij hele
lage dosering (1 op een miljoen) selectief kankercellen vernietigden, terwijl ze de gezonde cellen
ongehinderd lieten. De studies in 1998 lieten opnieuw een zeer sterke toxiciteit zien tegen kankercellen,
tumoren en virussen. Tot nu toe zijn deze acetogeninen actief gebleken tegen de volgende vormen van
kanker: longkanker, borst tumoren, prostaatkanker, alvleesklierkanker, darmkanker, bepaalde vormen van
lymfeklierkanker en medicijn resistente borstkanker.
In 1998 waren er al 350 verschillende acetogeninen geïdentificeerd uit 37 soorten en
onderzoek is nog steeds gaande. Uit al deze andere soorten is een prachtig product
ontstaan, N-Tense dat de werking van Graviola versterkt en die u samen met de
beste Graviola capsules vanaf nu kan vinden in onze webwinkel, het beste product is
de zuurzak in blik; dit is lang houdbaar en goed te eten.
Zie ook: http://www.allvita.net/graviola.htm. Deel deze video zoveel mogelijk:
Amazonian Graviola Tree - A Natural Cancer Cell Killer
Geüpload door Netsfish33 op 24 feb 2010
Merk op: deze video wordt in bepaalde landen geblokkeerd!
Bron: Eenbeetjegezond.nl en Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Jihad op de Dam
Vorige week, op de vrijdag voor Pinksteren, vond op de Dam in
Amsterdam aan de voet van ons Nationaal Monument een
eigenaardige, maar ook verontrustende bijeenkomst plaats. Een
aantal extremistische moslims uit GrootBrittannië was onder leiding
van een zekere Anjam Choudary naar Nederland gekomen om ons de
zegeningen te brengen van de islam onder de titel ’Sharia.4.Holland’.
Het is een onderdeel van een groot project dat tot einddoel heeft heel
West-Europa tot de islam te bekeren. Daarbij wordt dan met
zekerheid de sharia, de islamitische wetgeving, ingevoerd.
Het was niet mis wat er allemaal werd gezegd. Met name werd Geert
Wilders, de leider van de PVV, vermeld. Volgens Choudary was hij
’een hond van de Romeinen met wie de islam zou afrekenen op het
moment dat Nederland een islamitische staat wordt ’. Wij, Nederlanders, moesten lering trekken uit wat er
met Theo van Gogh was gebeurd. Zoals bekend werd de journalist en filmmaker Van Gogh op 2 november
2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat door de orthodoxe moslim Mohammed Bouyeri met pistoolschoten
en messteken vermoord. Theo had immers duidelijk blijk gegeven van zijn grote afkeer van de intolerante
moslimcultuur.
Voor ons Nationaal Monument had Choudary ook geen goed woord over. Het was, volgens de fanatieke
moslim, een monument van onze verdorven westerse cultuur. Vermoedelijk zou na de machtsovername ons
monument hetzelfde lot ondergaan als de twee unieke, 1500 jaar oude Boeddhabeelden in de Afghaanse
Bamiyan-vallei. Die twee wereldberoemde kunstwerken (van resp. 55 en 38 meter hoogte) werden in 2001
met explosieven opgeblazen door de Taliban.
Ordeverstoring
Er was slechts één Nederlander op de Dam die trachtte met de moslims een discussie aan te gaan. Maar
daar stak onze politie een stokje voor. De man werd afgevoerd wegens ’ordeverstoring’. Het lijkt erop dat
onze politie in het geheim reeds onder toezicht van de sharia functioneert en alleen nog maar krachtig
optreedt tegen ordentelijke burgers. Zoals de Italiaanse toerist die niet wist dat hij aan de zuidzijde van het
Amsterdamse Centraal Station niet mocht fietsen. Op 25 maart jl. werd hij door tien (!) stadswachten en
agenten van zijn fiets gerukt, tegen de grond gewerkt en ten slotte gearresteerd. Een toevallige
voorbijganger filmde dit gebeuren zodat het thans op YouTube nog steeds is te bekijken. Uiteraard ook in
het buitenland, onder de titel: ’Outrageous police brutality in the Netherlands ’, hetgeen dodelijk is voor onze
toeristenindustrie.
De overheid doet wel meer onbegrijpelijke dingen. Zo werd op 15 januari 2010 Mario van der Geijn in
Nijmegen doodgereden op een zebrapad door twee op een scooter wegvluchtende Marokkaanse criminelen:
Mohammed el G. van 22 jaar en Mohammed A., die 20 jaar oud was. Ze waren op de vlucht voor de politie.
Dezer dagen werd bekend dat beiden door de rechtbank zijn vrijgesproken van doodslag of van dood door
schuld. De rechter kon er namelijk niet achterkomen wie op het moment van de dodelijke botsing de scooter
bestuurde. De twee onverlaten gaven elkaar de schuld en dus volgde er vrijspraak. Geen hond die dat kan
begrijpen.
Net zo verbijsterend is de juridische afhandeling van de beruchte zaak van de Marokkaanse tasjesdief Ali el
Bejjati uit Amsterdam, die op zijn 19e jaar al een ervaren crimineel was. Samen met zijn 18-jarige Turkse
maatje Selcuk uit de Vrolikstraat stal hij op 19 januari 2005 het tasje van de automobiliste Germaine C. in de
3e Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Omdat het niet mogelijk was in de vrij smalle straat te keren,
achtervolgde Germaine de twee dieven door hard achteruit te rijden. De scooter reed toen tegen een boom.
Ali brak zijn nek en stierf ter plekke. De Turkse scooterrijder nam de benen.
Germaine C. (43) werd gearresteerd, opgesloten en berecht. Er hing haar, wegens doodslag, een straf van
15 jaar boven het hoofd. Dat ging gelukkig niet door. Maar de bestolen vrouw is enige jaren lang door een
psychische hel gegaan. De Turkse scooterbestuurder is door justitie nooit een strobreed in de weg gelegd.
Voor Ali werd een stille tocht georganiseerd en een herdenkingsdienst in de Al Kabir-moskee. De juridische
hoofdrolspelers in dit drama waren de hoofdofficier van justitie mr. Leo de Wit en de procureur-generaal jhr.
mr. J. de Wijkerslooth de Weerdesteijn. Het waren dezelfde autoriteiten die in 2002 twee Albert Heijnmedewerkers vervolgden die een winkeldief iets te krachtig hadden overmeesterd. Prins Bernard betaalde
destijds nog de boete die de Albert Heijn-medewerkers als straf werd opgelegd.
Het wordt duidelijk dat Nederland bezig is zichzelf op te heffen. We gaan onmiddellijk door de knieën zodra
er ook maar de kans bestaat dat wij beschuldigd zouden kunnen worden van politiek-incorrect gedrag of van
kritiek op allochtonen. Onze juridische autoriteiten krijgen meteen slappe knieën.
Discussies
Wat het probleem van de sharia-fanaten betreft, zouden wij een keer de beroemde Syrisch-Amerikaanse
vrouwelijke psychiater Wafa Sultan moeten uitnodigen om op de Dam, of liever nog op de tv, voor ons te
spreken. Wafa Sultan is opgegroeid in een orthodox-islamitisch gezin in Syrië. Zij verloor haar
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moslimovertuiging toen een van haar leraren onder haar ogen door moslimextremisten werd vermoord. Zij
emigreerde naar de VS, waar ze psychiater werd. Ze trouwde met een Amerikaan.
Wafa is befaamd geworden door haar openbare discussies met fanatieke imams. Ze wordt al jaren met de
dood bedreigd, vooral sinds zij voor de tv het opnam voor de door moslims verachte Joden. ’Ik heb nog nooit
gehoord van een Jood die zichzelf opblies in een restaurant ’, zei ze. ’Nog nooit heeft een Jood een kerk
verwoest of uit protest mensen vermoord. Joden die als volk een gigantisch drama hebben overleefd,
worden gerespecteerd vanwege hun kennis en kunde. Niet door terreur en intolerantie.’
Wafa veegt de vloer aan met orthodoxe en intolerante moslims. Wie nodigt haar uit om bij ons Nationaal
Monument de Sharia.4.Holland eens de mantel uit te vegen? Zonder dat ze door onze, op voorhand laffe,
verbureaucratiseerde politie wordt afgevoerd?
Prof. Dr. Bob Smalhout 2 juni 2012

Hebben Aliens of heeft God het menselijk ras geschapen? vraagt Ridley Scott in Hollywoodfilm
'Prometheus' (2012)
Een team van ontdekkingsreizigers gaat op een reis door het
universum waarbij ze een ontdekking doen, die leidt naar de
oorsprong van het ontstaan van de mensheid. Hierdoor
belanden ze in de gevaarlijkste uithoeken van het universum.
Daar zullen ze een angstaanjagend gevecht moeten doorstaan
om de toekomst van de mensheid te redden.
Prometheus is de nieuwste science fiction film van Ridley Scott,
die nu draait in de bioscopen. Eerdere science fiction films van
de regisseur waren Alien (1979) en Blade Runner (1982).
De film begint met het wetenschapperskoppel Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) en Charlie Holloway (Logan
Marshall-Green) die samen een grotschilderij vinden in het jaar 2093. Op deze tekening is te zien, wat
eerdere beschavingen van aliens afwisten. Na deze belangrijke ontdekking verplaatst het verhaal zich naar
ruimteschip de Prometheus. Daar zien we David (Michael Fassbender) zijn perfecte leventje leiden: haren
perfect geblondeerd, blauwe ogen en in goede conditie. Ondertussen houdt hij de 17 bemanningsleden van
het ruimteschip goed in de gaten. Al snel wordt duidelijk dat David een robot is, die tijdens de tweejarige reis
van Aarde naar een nieuwe planeet de werknemers in een slaap heeft gehouden, om te ontwaken net
voordat ze bij deze nieuwe planeet aankomen.
Vervangbare mankracht
Ondanks de 17 bemanningsleden draait deze film voornamelijk rondom de karakters van Elizabeth
(Rapace), Charlie (Marshall-Green), David en Meredith Vickers (Charlize Theron). De ijzige Meredith
Vickers, die gespeeld wordt door Theron, is de leidinggevende van het schip en beschouwt iedereen als een
vervangbare mankracht. Er is dan ook telkens een grote spanning tussen haar en de rest van de
bemanning.
Aliens, onze scheppers???
Met de introductie van karakter Elizabeth en het karakter David op de Prometheus weet de film gelijk te
boeien. De film wordt rustig opgebouwd en is tot dan zeker geen spektakel film à la Michael Bay. Er wordt
ingegaan op de geschiedenis van Elizabeth en voornamelijk de oorsprong van haar geloof - "it's what I
choose to believe". In de gehele film speelt dit een rol, waarbij ze een kruisje om haar nek draagt. Daarnaast
behandelt de film ethische onderwerpen, zoals geloof tegenover het Darwinisme (evolutie). Voor Elizabeth is
dit de kans om haar ‘maker’ te ontmoeten, aangezien zij de aliens ziet als de ingenieurs, de makers van het
menselijke ras.
Men blijft met onbeantwoorde vragen achter
Enige minpuntjes zijn het nalaten van meer diepte bij de karakters, onbeantwoorde verhaallijnen en het
ontbreken van een echte ‘schok’ in het verhaal. Wanneer je de bioscoop verlaat, zit je nog vol vragen
betreffende de film, vooral ook omdat het einde een ongeneerde trailer lijkt te zijn voor een vervolg…
Het mag duidelijk zijn dat het plot van deze Hollywood film, gecreëerd door de Illuminati, de mensheid wil
afleiden van het feit dat God onze Schepper is, en niemand anders, hoe graag zij dit ook hadden gewild.
In deze tijd, de eindtijd, zien we dat de misleiding steeds groter aan het worden is, op alle terreinen van het
leven. Nog even, en de ‘annunaki’ (aliens, gevallen engelen, demonen) keren terug om zich voor te doen en
voor te stellen als onze scheppers… Maar hun bedoelingen zijn geenszins menslievend!
Zie ook:
Aliens-de-grote-demonische-misleiding
Kerk-niet-klaar-voor-grote-eindtijd-misleiding
Aliens-ufos-transhumanisme-satans-grote-misleiding
Bron: Moviesnet.nl en Foxnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Eurozone op rand afgrond - Merkel: 'Eurobonds? Nooit!' - Berlusconi: 'Ciao, Euro'
Vorige Spaanse minister van Financiën: 'Spanje in totale noodtoestand' - End Game Griekenland begonnen
- EU gaf al € 2 biljoen aan bailouts uit, zonder resultaat
€ 2 biljoen werd er al in het mislukte eurosysteem gepompt.
Tevergeefs, want de afgrond is alleen maar sneller dichterbij
gekomen. (5)
De ontknoping van het euro-drama komt met rasse
schreden dichterbij nu duidelijk wordt dat de euro in zowel
economisch als politiek opzicht niet langer levensvatbaar is als de munt dit al ooit geweest is. Over heel de wereld
begint men de euro te laten vallen (2) en Zwitserland
overweegt zelfs kapitaalcontroles in te voeren omdat de
vlucht uit de euro naar de frank de Zwitserse munt veel te
sterk dreigt te maken. Europese politici zetten ondertussen
hun hakken in het zand en verharden hun standpunten, waardoor de verdeeldheid en irritatie met de dag
groter wordt. Terwijl Spanje is as we speak aan het verdrinken is weet de voormalige Italiaanse premier
Berlusconi al waar het naartoe gaat: 'Ciao, Euro'.
Duitsers blijven fel tegen eurobonds
'Onder geen beding!' wees Bondskanselier Merkel in een toespraak voor leden van haar CDU partij voor de
verandering eens op kordate wijze de Zuid Europese eis om eurobonds in te voeren af. 'Sommigen komen
langs, vragen om eurobonds en zeggen dat het enige wat we nodig hebben gelijke rentetarieven zijn en dat
alles dan vanzelf weer goed zal komen,' aldus Merkel over haar Europese collega's. Het lijkt er echter sterk
op dat eurobonds een duidelijke rode lijn voor Berlijn zijn die de regering beslist niet wil overschrijden, omdat
de Duitsers -en Nederlanders- hiermee permanent de veel te hoge uitgaven en schulden van de rest van
Europa zullen gaan financieren.
Merkel stelde daarom dat er maar één echte uitweg is uit de crisis: een complete herstructurering van de
Zuid Europese economieën, zodat ze in de toekomst weer concurrerend kunnen worden. Dat betekent
echter keiharde ingrepen die zeer langdurig een eind zullen maken aan het luxe leven 'op de pof' zoals de
Grieken, Spanjaarden, Portugezen, Italianen en in iets mindere mate ook de Fransen dat de afgelopen jaren
gewend zijn geweest.
Eurobonds: redding voor 'Zuid', zelfmoord voor 'Noord'
Voor de politici in Zuid Europa is dit echter onverkoop- en onverteerbaar, dus dringen ze er en masse bij
Berlijn op aan om het verzet tegen eurobonds op te geven. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft wat
dat betreft goede hoop en zei tijdens een TV toespraak dat er 'goede redenen zijn om te zeggen dat er over
niet al te lange tijd een begin wordt gemaakt met het oplossen van de problemen in de monetaire unie.'
Daarbij dacht hij ongetwijfeld aan het nieuwe Masterplan zoals dat in Brussel wordt opgesteld en waarin zal
worden voorgesteld om van de 17 leden tellende eurozone zo snel mogelijk een fiscale, financiële en
politieke Unie te maken waarin alle schulden op één hoop worden gegooid. En dat betekent dus de invoering
van eurobonds.
We herhalen het opnieuw: eurobonds betekenen een permanente welvaartsoverdracht van met name
Duitsland, Nederland en Finland naar de rest van Europa - op een ongekend grote schaal (4). De regenten
in Berlijn en Den Haag zouden politieke zelfmoord plegen als zij hier alsnog mee akkoord gaan en de eigen
kiezers dan blijvend laten bloeden met veel hogere lasten en uitgeklede sociale en medische voorzieningen,
terwijl ze tegelijkertijd moeten toezien hoe hun geld in landen zoals Frankrijk en Italië wordt gespendeerd
aan onder andere een veel lagere pensioenleeftijd en hogere uitkeringen dan hier.
'Ciao Euro'
Voormalige Europese politici, die tot en met vorig jaar de crisis hebben meegemaakt, hoeven zich niet langer
te houden aan de door Brussel opgelegde propaganda en durven zich voor het eerst openlijk uit te spreken
over hoe hun land en de eurozone er écht voorstaan. De Spaanse oud minister van Financiën, de socialist
Felipe González, had in dit opzicht een waar apocalyptisch oordeel over zijn land, dat volgens hem in 'een
totale noodtoestand' terecht is gekomen. Alleen al vorige maand werd er maar liefst € 70 miljard uit Spanje
weggezogen, en dat was nog vóór de bank Bankia met tientallen miljarden moest worden genationaliseerd.
(3). Als Spanje, de vierde economie van de EU, uit de eurozone moet treden dan zal niet alleen het
EFSF/ESM noodfonds onmiddellijk blut zijn, maar zal ook Italië, wiens economie nauw met de Spanje is
verbonden, instorten. Dat zal definitief het einde van de eurozone betekenen. Voormalig premier Silvio
Berlusconi drukte het met twee woorden heel krachtig uit: 'Ciao, Euro.' Hij lijkt inmiddels in te zien dat Italië
onder het juk van de euro nooit meer concurrerend kan worden en vindt dat zijn land daarom -'hoe gek het
ook klinkt'- uit de eurozone zou moeten treden.
End Game Griekenland begonnen
Het land wat de crisis in gang zette, Griekenland, wordt steeds openlijker opgegeven, zeker nu de
extreemlinkse partij Syriza volgens de meeste peilingen de verkiezingen op 17 juni zal winnen. Syriza wil alle
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gemaakte afspraken met de EU herzien en voorlopig stoppen met het betalen van rente over de nog altijd
enorme staatsschuld. Naast Syriza maakt ook de conservatieve Neo Demokratia partij de Griekse kiezer
lekker met beloftes om de hervormingen weer terug te draaien -en dus weer terug te keren naar
luilekkerland-, maar het is zeer de vraag of Europa daar net als de afgelopen 10 jaar voor zal willen blijven
betalen.
Het Duitse Bild concludeerde afgelopen weekend dat het 'eindspel' voor Griekenland zo goed als begonnen
is. De Grieken plunderen hun bankrekeningen. Importen uit het buitenland worden niet langer verzekerd (7)
en er zijn allerlei geruchten dat de nieuwe drachma al gedrukt wordt. Burgers moeten medicijnen voortaan
cash afrekenen (8) en energiebedrijven krijgen niet meer betaald. Hierdoor dreigen veel Grieken nog deze
maand te worden afgesneden van elektriciteit (6).
Frontale botsing socialistische EU droom en democratie
De komende maanden zullen we getuige zijn van een frontale botsing tussen de laatste restjes democratie
in Europa en de grote, megalomane socialistische droom van een gedwongen tot stand gekomen Verenigde
Staten van Europa, waarin de verschillende volken voorgoed monddood zullen zijn gemaakt. Voor ons
burgers is het te hopen dat de instorting van de eurozone zó snel gaat, dat de politici in Brussel en Den
Haag geen tijd meer hebben om het gruwelijke visioen van een geforceerde Europese eenheid door onze
strot te duwen. Het wordt óf socialisme en daarmee fascisme à la de voormalige Sovjet Unie, óf een
terugkeer naar vrijheid en democratie.
Aan u de keus op 12 september - tenminste, als het dan nog niet te laat is. En bedenk goed dat u met een
stem op één van de partijen die onlangs instemden met het ESM en het opgeven van het Nederlandse
vetorecht en daarmee onze democratie -VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks- straks geen recht van
spreken meer hebt als de Europese Superstaat een feit wordt en een groot deel van de welvaart van u en
uw (klein)kinderen permanent zal worden opgeofferd om 'Brussel' overeind te houden.
Xander - (1) , (2) NU, (3) Telegraph, (4) Telegraph, (5) , (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Griekse liberale partij: 'Laat ons vreselijke land naar de hel gaan'
'In Italië heeft de maffia banden met de staat, maar hier is de staat zelf de maffia'
'Geef ons geen enkele euro meer!'
Thanos Tzimeros (foto), ondernemer en voorzitter van de Griekse liberale
partij 'Herschepping Griekenland', heeft in een officiële brief de Duitse
bondskanselier Angela Merkel het volgende, hoogst opmerkelijke advies
gegeven: 'Als ik u was zou ik zeggen: laat dit verschrikkelijke land maar
naar de hel gaan.' Volgens Tzimeros heeft het geen enkele zin om nog
meer euro's in zijn land te pompen, omdat het politieke systeem door-endoor corrupt is.
'Wij danken u voor uw inspanningen om Griekenland uit de crisis te helpen, maar zoals men dagelijks kan
vaststellen leiden deze inspanningen tot geen resultaten zolang de oorzaken niet worden aangepakt: de
corruptie, de verspilling en een staat, die een economie-vijandige houding heeft,' aldus Tzimeros in zijn
enkele maanden geleden geschreven brief. 'In het huidige Griekenland is er niet één gebied dat aan de West
Europees land doet denken.'
'Verplicht u deze politici eindelijk eens iets te veranderen,' adviseert de ondernemer. 'Geef hen anders geen
enkele euro meer - ze zullen u bestelen.' Volgens Tzimeros is de 'partijmaffia' schuldig aan de welig tierende
corruptie en maakt de Griekse staat het land helemaal kapot. 'Mevrouw Merkel, verbied onze corrupte en
incompetente politici u te bedriegen en ons te ontmoedigen.'
'Griekse staat is de maffia'
Om zijn argumenten kracht bij te zetten gaf Tzimeros in zijn brief talrijke voorbeelden van corruptie, schreef
hij over mensen die nooit belasting betalen en noemde hij financiële ambtenaren die nog steeds hun hand
ophouden en 'fakelaki' (smeergeld, lett.: envelopje met inhoud) willen hebben. 'Wat zou u doen als een
financiële ambtenaar in uw onderneming de boeken komt controleren, ziet dat alles in orde is, en tegen u
zegt dat hij niet met 'lege handen' naar het ministerie kan terugkeren en om die reden een geldboete moet
opleggen, zodat hij zijn smeergeld ontvangt?'
De politicus, wiens liberale partij in de peilingen slechts 4% van de stemmen krijgt, verzekert Merel echter
dat er ook nog een ander Griekenland is, namelijk dat van potentieel intelligente, productieve, werkzame en
ethische mensen die zich schamen voor hun land en dagelijks door de partijmaffia worden 'gewurgd'. 'In
Italië heeft de maffia banden met de staat, maar in Griekenland is de staat zelf de maffia.'
Xander - (1) Bild
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Eerste klap Wilders over eurocrisis is een daalder waard
Leon Willems - FD, Saturday 02 June 2012, 00:00, update: Saturday 02 June 2012, 09:44
Den Haag
PVV-leider Geert Wilders is tegen de euro en de EU. Electoraal heeft Wilders zich daarmee in een sterke
positie gemanoeuvreerd. Waren de Grieken ook nog moslim, dan was het helemáál perfect geweest voor
Geert Wilders. Dan had de PVV-leider naast zijn traditionele anti-islamkaart ook nog zijn jongste troef
kunnen spelen: de Nederlandse elite gooit uw zuurverdiende geld in een bodemloze europut.
Dropkick
Nochtans mag Wilders niet mopperen. Sinds hij de stekker uit de Catshuis-onderhandelingen trok en
daardoor het kabinet liet struikelen, heeft de PVV-leider een aftrap van jewelste gegeven aan de
verkiezingscampagne. Het is alsof Wilders een dropkick trapt bij rugby. Alle andere politieke leiders hollen
achter de bal aan. Een scrum hangt in de lucht. Missie geslaagd. Middenpartijen praten doorgaans graag
over Europa. Over de noodzaak van verdere eenwording, de weldaden van een verdiepte interne markt en
andere voordelen waar Nederland van profiteert. Maar Wilders agendeert een onderwerp waar VVD, PvdA,
D66 en GroenLinks niet graag over debatteren: noodsteun aan eurolanden met overmatige schulden.
Lafaard
Het is gemakkelijk voor Wilders om kiezers te overtuigen dat Nederland geen belastingmiljarden moet lenen
aan zwakke eurobroeders. Ingewikkelder is de opgave waar de middenpartijen voor staan. Hun argument
dat banen, spaargeld en pensioenen onzekerder worden na het uitblijven van noodsteun klinkt toch
ingewikkelder voor de doorsnee kiezer. Het is de kracht van de eenvoudige offensieve boodschap tegen de
ingewikkelde defensieve. Dat beseffen de tegenstanders van Wilders dondersgoed. Niet voor niets proberen
VVD, CDA en D66 hem af te schilderen als een lafaard. Zeven weken in het Catshuis meepraten over zware
bezuinigingen en dan je handen wassen in onschuld? Of die tactiek effectief is, is twijfelachtig.
Politieke zelfmoord
Mocht zij al werken dan rendeert ze slechts kortstondig. Want wanneer kiezers zich na hun zomervakantie
gaan oriënteren op het politieke landschap, zullen zij vermoedelijk meer door de voorruit kijken dan in de
achteruitkijkspiegel. Ja, we zitten in een zware crisis, maar wie helpt ons eruit? Een grote groep stemmers
kan gevoelig blijken voor de ‘oplossing’ van Wilders. Eigen crisis eerst.
De PVV-leider voelt dat haarfijn aan. Wilders beseft bovendien dat hij waarschijnlijk nooit meer zo dicht bij
meeregeren komt als ten tijde van zijn gedoogsteun aan het kabinet-Rutte. De enige partijen die met hem
wilden samenwerken, zullen dat voorlopig niet in hun hoofd halen. VVD en CDA riskeren toch al te worden
afgestraft bij de komende verkiezingen. Nogmaals regeren met steun van de PVV staat gelijk aan politieke
zelfmoord. Ter linkerzijde zag tot nu toe niemand een vrijage met Wilders zitten. Dus het hoogste dat Wilders
kan bereiken is oppositieleider worden.
Zwitserse manier
Dat zou best kunnen lukken. Hij calculeert dat de eurocrisis onoplosbaar is. Grote eurolanden zoals Spanje
en Italië kunnen de komende weken in dermate grote financieringsproblemen komen dat ze moeten
aankloppen bij het Europese noodfonds. Zal dat ESM dan voldoende groot zijn? Misschien. Maar dan staat
de volgende kapitalisatieronde al voor de deur. De kring van bijlappende lidstaten wordt steeds kleiner, de
lasten die zij moeten torsen almaar zwaarder. Er zijn ministers van financiën die pochen dat hun land een
Griekse exit uit de euro kan hebben. Maar niemand kan voorspellen hoe zo’n ‘grexit’ zich ontvouwt.
Waarom verdedigen wat onhoudbaar is, zo redeneert Wilders. Met zijn programmapunt Terug Naar De
Gulden heeft hij op 12 september een exclusief item op het stembiljet. Zelfs de SP, toch allerminst een
eurofiele partij, beseft dat een Nederlands uittreden uit de euro een gepasseerd station is. Wilders doet er
zelfs nog een schep bovenop. Nederland moet uit de Europese Unie. In plaats daarvan wil hij dat Nederland
vrijhandelverdragen sluit met Europa maar baas blijft in eigen huis. Een beetje op de Zwitserse manier dus.
Touchdown!
Electoraal heeft Wilders zich in een sterke positie gemanoeuvreerd. Als enige is hij tegen de euro en de
Europese Unie. Hij spande deze week zelfs een kort geding aan tegen de Staat om het permanente
Europese noodfonds tegen te houden, althans tot na de verkiezingen.
Tevergeefs, zo bleek gisteren. Wilders verloor. De Haagse rechter maakt gehakt van zijn beschuldiging dat
het kabinet onrechtmatig handelt door niet te wachten tot na de verkiezingen.
Dat hij bot ving, vindt Wilders niet zo erg. Want bedenk eens wie hij allemaal de schuld kan geven als de
euro het onverhoopt niet redt? Minister van Financiën Jan Kees de Jager, alle andere politici in Den Haag,
gans Brussel en zelfs de rechterlijke macht. Touchdown!
Keuze tussen lef en laf
Schiet de kiezer er iets mee op om zijn stem te geven aan een partij die niet eens aan de macht komt?
Getuigt het van moed om een krachtig nee te laten horen aan Europa of is het roekeloze waanzin? Tijdens
de verkiezingscampagne zal dit verbale steekspel met Wilders worden gereduceerd tot een keuze tussen lef
en laf. Dat is een simpele keuze, in meer dan één opzicht.
Meer over dit onderwerp: Wilders vangt bot bij rechter om noodfonds ; Wilders eist vertrek De Jager
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Het chippen van mensen komt toch echt steeds dichterbij
Maak je geen enkele illusie; het staat op de agenda en het gaat er
komen, linksom of rechtsom.
We zijn nu in de fase waarbij het publiek langzaam maar zeker
vertrouwd gemaakt wordt met het idee, zodat ze, als de tijd daar is,
alleen nog maar de voordelen ziet.
Wat is dat toch met mensen? Die naïviteit en het volkomen
(misplaatste) vertrouwen in haar leiders en, nog erger,, in hun
motieven.
Neem als voorbeeld een politicus als Alexander Pechtold. Een tendentieus en belerend toontje als je hem zo
voor de camera’s hoort praten. Een typisch voorbeeld hiervan is hoe Tom Staal van Geen Stijl beantwoord
werd toen hij hem enkele realistische vragen stelde over het beruchte ESM (Europees Stabiliteits
Mechanisme) fonds.
Als je naar de ogen van deze politicus kijkt, dan druipt de geringschatting voor het “gewone” volk er vanaf.
Niet zo vreemd dan ook te weten dat deze man dit weekend aanwezig is op de Bilderberg conferentie. Hij
zal zich daar tussen gelijkgestemden waarschijnlijk heel wat beter en uitstekend op zijn gemak voelen.
Politici als Pechtold, en met hem vele anderen, verraden het volk en houden zich in de achtergrond bezig
met de agenda van hun meesters. En een onderdeel van die agenda is het chippen van de bevolking.
Op het eerste gezicht zal de doorsnee burger weerstand voelen tegen dit plan. Maar naarmate er vaker over
gesproken wordt en meer en meer van hun leiders dit straks zullen verdedigen als iets wat absoluut
noodzakelijk is, net zoals het ESM, dan langzaam maar zeker gaat iedereen straks braaf in de rij staan om
een chip geïmplanteerd te krijgen.
De afgelopen week was er weer een voorbeeld van hoe dit werkt. Via een interview met de BBC radio weet
de science fiction auteur Elizabeth Moon de luisteraars het volgende te vertellen: “Ik zou er voor willen
pleiten dat ieder individu een uniek en permanent ID krijgt, zoiets als een barcode die bij de geboorte van
kinderen wordt aangebracht.
Het is een efficiënte, goedkope manier om individuen te identificeren. Bovendien scheelt het geweldig in de
kosten van de aanschaf van bewakingsapparatuur zoals camera’s en het testen van DNA. Het zal de
maatschappij veel geld en moeite besparen”.
Er is al eerder een poging gedaan met de VeriChip in 2002, maar die kwam waarschijnlijk wat te vroeg.
Teken aan de wand is natuurlijk wel dat deze werd goedgekeurd door de FDA (Amerikaanse voedsel- en
warenwet, Food- and Drug Administration). Vanwege de vele negatieve publiciteit rond deze chip werd het
project in 2010 stopgezet.
Het grote voordeel wat de elite op dit moment heeft is de economisch financiële situatie in grote delen van
de wereld. Overal wordt bezuinigd. En wat dat betreft staan we pas aan het begin. Bedenk hoeveel de
overheid wel niet kan besparen als alles en iedereen gechipt is?
Ook in ons land zijn de eerste stappen al gezet met het plan om demente bejaarden een chip in hun schoen
te plaatsen, zodat ze overal te volgen zijn. Het nieuwe toverwoord in onze huidige maatschappij is: “kosten
besparen". Geld is de religie van de 21st eeuw geworden.
En dat wordt de noemer waaronder dit straks verkocht gaat worden aan het publiek: “Jullie willen toch niet
nog meer koopkracht inleveren? Daarom gaan wij als overheid kosten besparen”. En in het kielzog daarvan
komen de gebruikelijke en voorspelbare argumenten zoals veiligheid.
De technologische ontwikkelingen op dit gebied staan dan ook niet stil. Het biotechnische bedrijf
MicroCHIPS heeft een implanteerbare chip ontwikkeld die ervoor zorgt dat mensen op tijd en zonder
injecties hun medicijnen krijgen. De doelgroepen zijn in eerste instantie de zieken, ouderen en kinderen. Dit
is uiteraard gemakkelijker te verkopen dan zomaar ineens de gehele bevolking chippen.
Maar… wannéér het dan inderdaad gebeurt, heeft het bedrijf BIOPTid in elk geval daarvoor al een patent
genomen op de perfecte oplossing: de menselijke barcode.
Zie je het zelfgenoegzame gezicht van Pechtold al voor je, straks bij Tom Staal?: “Mijnheer Staal, ik deel uw
mening niet, het lijkt alsof u iets te verbergen hebt”.
Bron: NY Daily News, Niburu.co
Reactie (Rick)
Bij de verklaring van chemtrails wordt door dwaze wetenschappers de ‘global warming’ leugen weer van stal
gehaald om ons te doen geloven dat het voor klimaatcontrole is door onder andere het blokken van de zon
tegen opwarming van de aarde. Anderen denken dat de atmosfeer door barium en aluminium meer
geleidend wordt gemaakt om HAARP zijn werk beter te laten doen. Weer anderen denken dat de reden is
om de voedsel keten te vergiftigen en zo iedereen afhankelijk te maken van bedrijven zoals Monsanto die
zaden verkoopt die wel groeien ondanks de hoge aluminium en barium concentraties. Weer anderen denken
dat het gedaan wordt om een groot deel van de mensheid uit te roeien door oogsten te laten mislukken en
de levensduur van een mens door deze vergiftiging en aantasting van het immuunsysteem aanzienlijk te
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verkorten. Al deze redenen, behalve de ‘global warming’ leugen, zijn waar. De belangrijkste reden is echter
de wereldwijde verspreiding van nano-fibers die op deze manier in ieder mens en dier terecht komen. Nanofibers kan je zien als een transportmiddel, een soort infrastructuur binnen het lichaam voor de overdracht
van informatie. In feite is er een soort tweede netwerk binnen het lichaam gecreëerd waardoor het lichaam te
controleren en aan te sturen is. De term mindcontrol is eigenlijk een verouderde term, dit doet namelijk
denken dat de controle van buiten komt. De werkelijke controle gebeurt d.m.v. het onnatuurlijke nano-fiber
netwerk dat al lang in ieder levend wezen is aangelegd. Deze manipulatie van levende wezens is dus niet
meer afhankelijk van toevalsfactoren van buitenaf maar simpel en zeer effectief op afstand te regelen.
Waarom moet men de 666 chip nooit nemen ? Dit is niet omdat je dan kiest voor het geld in plaats van voor
God, nee dit is omdat als we de chip nemen we totaal gecontroleerd en bestuurd worden door het kwaad.
We geven dan letterlijk de controle van God over ons leven uit handen. Er staat ook geschreven dat de
mens in de eindtijd de dood zal zoeken maar hem niet zal vinden. Door nano technologie kan de mens
duizenden jaren leven, er zijn nog geen voorbeelden omdat deze technologie pas 20 jaar oud is maar het is
er wel degelijk. Het is er van en voor de elite en het wordt beloofd als beloning voor de volgzame slaven die
hun duistere meesters dienen.
Een film die goede antwoorden geeft over deze zaak: http://www.youtube.com/watch?v=Q0PykgS42wo

Zomaar wat reacties bij elkaar gesprokkeld
Met dank aan: Shirley van der Tuijn
’Spijt is niet te controleren en mag geen rol spelen’
Robert M, die talloze baby’s heeft verkracht, gaat in hoger beroep tegen de onbegrijpelijk coulante uitspraak
van de rechtbank die hem zo zielig vond dat hij twee jaar minder dan de maximale straf kreeg. En dan is er
na afloop van deze klucht ook nog de wrange discussie of Roberts spijtbetuiging wel oprecht was. Wat is dit
voor krankzinnig rechtssysteem dat een rechter überhaupt rekening mag houden met een spijtbetuiging?
Spijt is niet te controleren en zou dus ook geen enkele rol mogen spelen in het vonnis. De Nederlandse
rechters vormen een onaantastbaar machtsblok en gedragen zich met hun levenslange benoemingen als
vorsten. In hun ’Paleis van Justitie’ mogen misdaadslachtoffers enkel figureren als hofnarren.
Gevoel
Gebleken is dat Robert M. een gewetenloos individu is, maar ook dat advocaten als Anker en Van der Goot
hun geweten en invoelingsvermogen zonder problemen opzij kunnen zetten. Als advocaat moet je gaan voor
je cliënt, maar in deze verschrikkelijke zaak, met zo’n impact op de samenleving en alle gevolgen voor de
levens van onschuldige kindjes en hun ouders, zou je werkelijk meer gevoel voor fatsoen moeten hebben en
in de zaak van dit monster toch niet tot het uiterste te willen gaan. Deze mannen moeten zich schamen.
Oplossing
De ultieme oplossing voor juweliers, winkeliers etc. bij roofovervallen: altijd met twee man aanwezig zijn, één
wapen aanschaffen, overvallers samen doodschieten, dan liegen en elkaar de schuld geven, de advocaat
pleit en de rechter straft niemand.
Injecties
Het CDA maakt zich zorgen over ongezonde drankjes en alcoholgebruik van de jeugd. Maar ze maken zich
geen zorgen over het vermoorden van het bodemleven door het injecteren van mest in onze Nederlandse
bodem om de vermeende schade van ammoniak te beperken. De voedselkwaliteit gaat hierdoor achteruit,
vitaminegehalten verminderen en mineralen die in voedsel horen te zitten worden niet meer opgenomen
door de planten. Dit alles gaat ten koste van de volksgezondheid. Studie naar de gevolgen van mestinjectie
is nooit uitgevoerd door de overheid, wanneer maakt het CDA zich hierover zorgen?
M. Nieuweboer, Oud-voorzitter Milieubewuste veehouderij
Doordacht
De overheid is weer doordacht bezig. Een subsidie op nieuwe vrachtauto’s met een dieselmotor die minder
uitstoot geeft. Echter onze milieugrenzen zijn in de lucht niet gewaarborgd. Als België en Duitsland niet
meedoen, merkt dit kleine landje niets van zulke maatregelen. Weggegooid geld dus. Het plan is prima,
maar doe dit dan op Europees niveau. Daar is Brussel voor. Maar daar verzinnen ze de meest onzinnige
dingen.
Ramp
Het moet er maar eens uit: de laatste ca. 20 jaar hebben we steeds een vrouwelijke minister van Verkeer en
Waterstaat gehad. Het was al die jaren een puinhoop op de weg. Tot onze Camiel kwam en veel meer asfalt
propageerde, waarmee nu Melanie koketteert. Moraal van het verhaal: vrouwen in het verkeer: een ramp!
Laat ze, als minister van Toerisme, taartjes bakken op het strand.
Buiten schot
Bijna alle Nederlanders moeten flink inleveren op de reiskosten in het Lenteakkoord. Behalve mensen die
een leaseauto of auto van de zaak rijden waar ook nu al privé mee gereden wordt. Zij hebben een bijtelling
voor de belasting maar die blijft in 2013 precies hetzelfde. Meestal verdient deze groep bovenmodaal.
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Verdien je 1800 euro zonder leasebak, dan lever je 80 euro per maand in en moet je maar verhuizen. Heb je
wel een leasebak of auto van de zaak, en een salaris van vaak 2500 tot 5000 netto, dan hoef je niks extra te
betalen aan reiskosten. Zelfs van de extra btw op de benzine heb je geen last, want de baas kan de btwverhoging terugvorderen van de overheid. Meer dan een half miljoen rijkere Nederlanders hoeft van de VVD
niet mee te bezuinigen. De andere partijen zien het nog niet eens staan tussen de kleine lettertjes van het
Lenteakkoord!
Zegen
De laatste dagen wordt er veel tegen Sharia4Holland geschreven. Ten onrechte staan ze in een kwaad
daglicht. Ze zijn eigenlijk een zegen, omdat door hun idiote optreden niemand de islam meer aantrekkelijk
zal vinden. We moeten ze eigenlijk subsidiëren.
Vrijwilligers
Mij verbaast dat nog niemand heeft gereageerd op al die vrijwilligers, die een km vergoeding krijgen zoals de
vrijwillige brandweer, staatsbosbeheer, reddingsbrigades, sportverenigingen, ouderenhulp etc. Moeten die
ook maar van huis uit werken zoals iemand uit de politiek suggereerde?
Sluitingstijd
Het verhogen van de alcoholgerechtigde leeftijd van 16 naar 18 jaar is een mooi symbolisch gebaar. Het
zegt iets over de normen en waarden van verstandige volwassenen. Het effect ervan is helaas nihil. Het
enige dat echt zou helpen is de sluitingstijd van kroegen en ’nachtclubs’ vervroegen naar 01.00 uur. Wie
weet is de politiek met het oog op spannende verkiezingen nu dapper genoeg om ouders van opgroeiende
jeugd echt de hand te reiken.
Klagen
ProRail wil weer één worden met de NS net als vroeger, weet u nog? Toen klopte het spoorboekje ook niet,
maar dit is voor ons wel voordeliger, en kunnen we klagen bij één instantie, niet dat het zal helpen maar
toch, het is een begin.
Werkelijkheid
Degenen die pleiten voor ’ingrijpen’ in Syrië zouden eerst moeten aanbieden om zelf daaraan mee te doen.
Vervolgens zouden ze eens kunnen nagaan wat ze werkelijk weten van de situatie en of met het verdwijnen
van het huidige regime de dictatuur minder zou worden. Want welke belangen doen daar fanatieke
(moslim)strijders naar de wapens grijpen? Toen onze soldaten naar Indië, Libanon, Cambodja en Bosnië
gingen, bleek ook daar een geheel andere werkelijkheid te gelden dan in Den Haag was geschetst.
L.J.J. Dorrestijn, Waalwijk
De redactie van deze rubriek behoudt zich het recht voor uw brieven te redigeren en in te korten. Om mee te
kunnen dingen naar selectie, moet uw reactie bondig en correct zijn, ondertekend met naam en woonplaats.
Helaas kunnen we slechts enkele van de vele brieven die wij dagelijks binnenkrijgen plaatsen. Hiervoor
vragen wij uw begrip. Een deel van de inzendingen wordt geplaatst op www.wuz.nl

Iran legt laatste hand aan ruimtecentrum
Iran heeft de laatste hand gelegd aan een ruimtecentrum, vanwaar
Iraanse raketten in een baan om de aarde moeten worden
gebracht. Dat heeft de Iraanse minister van defensie zaterdag
gezegd.
Het is voor het eerst dat de regering in Teheran bevestigt dat wordt
gewerkt aan een Iraans ruimtecentrum.
Het centrum zal worden vernoemd naar de stichter van de
Islamitische Republiek, ayatollah Ruhollah Khomeini. Waar de
faciliteit ligt, is niet bekendgemaakt.
Het Westen plaatst zijn vraagtekens bij het ambitieuze
ruimtevaartprogramma van Iran en vreest dat het wordt gebruikt voor militaire toepassingen! Dezelfde
technologie die kan worden gebruikt om satellieten in de ruimte te brengen kan ook worden toegepast op
intercontinentale raketten met een kernlading.
Meer wereldnieuws:
Australia's fumble on US build-up : 60% Of U.S Navy transferred To Asian Pacific
Iran Warns Israel Of 'Lightning' Reply If Attacked (June 3, 2012)
Tel Aviv - Israel Deploys Nuclear Weapons On German Dolphin June 3, 2012
The Obama administration should recognize Jerusalem as the capital of Israel (June 3, 2012)
Obama weighs sending 5,000 armed monitors to prevent Al Qaeda from grabbing Syrian WMD
What is Assad hiding in his backyard?
Russians_Build_FEMA_Camps_For_Americans_On_Alaska_Islands
Bron: Nu.nl
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Obama dreigt met lucht- en zee embargo als Iran niet meewerkt
VN waakhond ISIS: Iran vernietigt bewijs van verdachte activiteiten en heeft voldoende uranium verrijkt voor
minstens 5 kernbommen
Volgens de VN waakhond ISIS tonen satellietfoto's (R) aan dat
Iran bewijs dat het aan explosieven voor kernwapens werkt aan
het vernietigen is.
De Verenigde Staten en Europa zullen in de herfst van dit jaar
een lucht- en zee embargo tegen Iran afkondigen als dit land
tijdens de volgende ronde onderhandelingen met de 5+1
machten, die over minder dan 2 weken in Moskou zullen
plaatsvinden, blijft weigeren mee te werken. President Obama
lijkt er hiermee opnieuw in geslaagd om een Israëlische
militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties met
minimaal enige maanden uit te stellen. Iran wordt al op 1 juli geconfronteerd met het Europese olie embargo.
In de herfst dreigt daar een krachtig economisch wapen bij te komen: een embargo op alle vliegtuigen en
schepen die de Iraanse havens en vliegvelden aandoen, ongeacht hun herkomst. Deze zullen de toegang
worden geweigerd tot zowel Europa als de VS. Het embargo is de facto een lucht- en zeeblokkade die
vooralsnog zonder militaire middelen zal worden afgedwongen. Bij een echte blokkade zouden Westerse
marineschepen de toegang tot de Iraanse havens blokkeren en zouden gevechtsvliegtuigen hetzelfde doen
met het luchtruim van Iran. Zover is het echter nog (?) niet.
Iraanse generaal naar omstreden eilanden
De commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, generaal Mohammad Ali Jafari, bracht vorige week
donderdag onmiddellijk een bezoek aan de militairen die op de eilanden Abu Musa, Tonb e-kochak en en
Tonb e-Bozorg zijn gestationeerd. In de ogen van de Verenigde Arabische Emiraten behoren deze eilanden
aan hen toe en heeft Iran ze bezet. Een provocatief bezoek van de Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad op 11 april aan deze eilanden wekte dan ook de woede van de Arabische Golfstaten op.
Het bezoek van generaal Jafari afgelopen donderdag werd in Washington geïnterpreteerd als een Iraanse
herinnering aan het dreigement de Straat van Hormuz af te sluiten voor de doorvoer van olie naar de rest
van de wereld als het Westen inderdaad overgaat tot een blokkade.
Om te zorgen dat Israël voorlopig blijft afzien van militaire acties tegen Iran beloofde Obama aan premier
Netanyahu dat hij persoonlijk werk zou maken van het massaal negeren van de anti-Iran sancties door India
en China. Beide landen hebben hun financiële netwerken ter beschikking gesteld zodat Teheran de
internationale financiële sancties kan omzeilen. (1)
Iran vernietigt bewijs
De eisen van het Westen aan Iran blijven hetzelfde: Iran moet volledig stoppen met het verrijken van
uranium tot 20%, aangezien 5% meer dan voldoende is als het land zoals het blijft beweren inderdaad enkel
een civiel nucleair programma heeft. Een verdere verrijking is enkel noodzakelijk voor de productie van
kernwapens. Onlangs ontdekte het IAEA dat Iran in één nucleaire faciliteit al tot 27,5% verrijking was
overgegaan. Iran reageerde door te stellen dat dit een 'onvoorziene technische onvolkomenheid' van hun
kant was geweest.
Daarnaast moet Iran stoppen met de voortdurende weigering IAEA inspecteurs toe te laten tot bepaalde
nucleaire installaties. Volgens het Institute for Science and International Security (ISIS) -een VN waakhondtonen satellietfoto's aan dat Iran de afgelopen tijd druk bezig is geweest met het vernietigen van bewijs van
bepaalde nucleaire activiteiten op de verdachte militaire installatie Parchin. Hier zou Iran testen hebben
uitgevoerd met explosieven die nodig zijn om een kernbom tot ontploffing te brengen (2).
Genoeg uranium voor 5 kernbommen
Vorige maand meldde het ISIS dat Iran de productie van laag verrijkt uranium in de laatste 5 jaar fors heeft
opgevoerd. Sinds 2007 heeft het islamitische regime bijna 6,2 ton uranium verrijkt, voldoende om op zijn
minst 5 kernbommen te bouwen (4). Volgens het meest recente ISIS rapport zou Iran begonnen zijn aan de
bouw van een derde verrijkingsinstallatie. Het voormalige hoofd van het Iraanse nucleaire programma
verklaarde al op 16 augustus 2010 dat er plannen waren voor nog eens 10 nieuwe
uraniumverrijkingsfabrieken en dat de bouw van één ervan in 2011 of 2012 zou beginnen (3).
'Lachend op weg naar de bom'
Volgens de Israëlische minister van Strategische Zaken Moshe Ya'alon is Iran 'lachend op weg naar de bom'
en is er 'geen enkele indicatie dat het land zich op wat voor manier dan ook bedreigd voelt, ondanks alle
druk (uit het Westen) en de economische problemen. Het heeft het regime nog steeds niet op het punt
gebracht dat het moet kiezen tussen de bom en overleven.' Ya'alon zei tevens de denken dat Iran geen
aanval van Israël verwacht - tenminste, niet in 2012, omdat er dit jaar verkiezingen zijn in Amerika en het
Witte Huis daarom 'geen groen licht voor een aanval' zal geven. (5)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) , (4) , (5) Ynet News
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Consument mag slimme meter weigeren (opinie)
Gepubliceerd: Dinsdag 6 december 2011
Auteur: Bieneke Braat
De slimme energiemeter komt er nu toch echt aan. Op 1 januari 2012 worden de
wetswijzigingen rond de slimme meter van kracht. Welke gevolgen heeft dat voor
de privacy van de consument?
Met de meetwaarden uit de slimme meter kan een nauwkeurig beeld worden
geschapen van het energieverbruik 'achter de voordeur'. Hoe kleiner het tijdsbestek
waarbinnen wordt gemeten, hoe nauwkeuriger het energieverbruik kan worden weergegeven.
Wanneer u in bad bent geweest, wanneer u heeft gekookt, wanneer u bent gaan slapen. Daarom worden
meetgegevens aangemerkt als persoonsgegevens.
Weigeren of administratief uit zetten
De slimme elektriciteits- en gasmeters zullen door de netbeheerders moeten worden aangeboden wanneer
de oude meter kapot is, het huis ingrijpend wordt verbouwd of er een nieuw huis wordt gebouwd. Het
voornaamste bezwaar dat enkele jaren geleden tegen de slimme meter bestond, is dat het niet accepteren
daarvan een economische delict opleverde.
Maar nu mag de consument de slimme meter weigeren. En mocht er al eentje in huis hangen (meestal is dat
zo bij jonge nieuwbouw huizen), dan mag de consument nu bovendien aan de netbeheerder vragen deze
'administratief uit' te zetten. Dit betekent dat de netbeheerder niet langer gegevens uit de meter mag
ophalen.
Let op: de netbeheerder mag het niet, maar kán het nog wel. Administratief uit is dus ook echt niet meer dan
administratief uit. Dat geeft alvast het belang aan van een goede administratie bij de netbeheerder om 'per
ongeluk' uitlezen te voorkomen.
Opt-in regime
Maar daar blijft het niet bij: als de consument de slimme meter accepteert, dan heeft hij nog de mogelijkheid
om een 'opt-in regime' te kiezen bovenop het 'standaard regime'. Het standaard regime houdt kort gezegd in
dat energieleveranciers de meetgegevens mogen opvragen mits dat noodzakelijk is voor hun wettelijke
taken. Deze taken zijn het jaarlijks factureren, het (tweemaandelijks) geven van inzicht in het energieverbruik
en het verwerken van verhuizingen en wijzigingen van leveranciers.
Als de consument vaker of juist minder vaak verbruiksoverzichten wil ontvangen, kan hij dat bij de
leverancier aangeven. In de wet staat verder dat de netbeheerder aan de leverancier uitsluitend toegang kan
geven tot meetgegevens die betrekking hebben op een kleiner bestek dan een dag wanneer daarvoor de
ondubbelzinnige toestemming ('opt-in') van de afnemer is gegeven. Dit is opvallend omdat dagwaarden
feitelijk ook een beeld kunnen geven van de leefwijze van de bewoners.
Andere dienstenaanbieders
Andere dienstenaanbieders hebben overigens voor alle waarden, ongeacht het tijdsbestek, de
ondubbelzinnige toestemming van de afnemer nodig. De wet bestempelt alle 'meetgegevens' hiermee als
persoonsgegevens. Of dit juist is, is nog maar de vraag, want de vraag of bepaalde gegevens
persoonsgegevens zijn, moet eigenlijk worden beantwoord aan de hand van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
Voor de privacy van de afnemer is dit ondertussen niet bezwaarlijk. Maar we moeten wel bedenken dat er
ook andere gegevens door de slimme meter kunnen worden gegenereerd die als persoonsgegevens zouden
kunnen worden aangemerkt. Te denken valt aan een signaal dat aangeeft of de afnemer iets ongeoorloofd
heeft aangepast aan de slimme meter ('tamper-detectie'), wachtwoorden en of bepaalde functies aan of uit
staan.
Netbeheerders
Daarentegen hebben netbeheerders de mogelijkheid om meetwaarden ongeacht het tijdbestek (dus vanaf
kwartierwaarden) op te vragen, maar dat mag alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun
wettelijke taken, zoals het beheer van het net. Aangezien de kwartierwaarden het energieverbruik het meest
nauwkeurig weer kunnen geven, zijn dit vanuit privacy-oogpunt de meest gevoelige waarden.
Voor de netbeheerders is het daarom van extra belang om nauwkeurig met die waarden om te gaan, en zich
bij de verwerking daarvan te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is overigens nog
wachten op de gedragscode omgang meetgegevens die de gezamenlijk netbeheerders eind 2011 hebben
gezegd te willen invoeren.
Opt-in in de praktijk
Het wordt interessant om te zien hoe in de praktijk zal moeten worden omgegaan met 'opt-ins' in geval er
meerdere personen op één adres wonen, zoals gezinnen, studenten of woongemeenschappen. Door wie zal
de ondubbelzinnige toestemming moeten worden gegeven? Moet de leverancier dan van alle inwonende de
ondubbelzinnige toestemming verkrijgen?
Dat volgt in essentie wel uit het vereiste van de ondubbelzinnige toestemming, deze moet immers door 'de
betrokkene' worden gegeven (artikel 8 sub a Wbp). Maar wat als één van de bewoners de ondubbelzinnige
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toestemming weer intrekt? De bewoner handelt daarbij niet namens de andere bewoners en aangezien de
meetgegevens in dit geval niet zijn te herleiden tot bepaalde betrokkenen, kan het verzoek ook niet voor
bepaalde meetgegevens worden ingetrokken. In feite zou er dan dus per bewoner een slimme meter moeten
worden geïnstalleerd; dit kan niet de bedoeling zijn.
Privacy gewaarborgd?
Een belangrijke eerste stap bij het waarborgen van de privacy van de energieafnemers is in ieder geval dat
de netbeheerders hen duidelijk zullen moeten informeren over de keuzemogelijkheden: u mag de slimme
meter weigeren en als u hem niet weigert of er al één heeft, mag u hem ´administratief uit´ laten zetten.
Daarnaast zullen zowel netbeheerders, leveranciers als andere partijen die energie gerelateerde diensten
leveren duidelijke informatie moeten verschaffen over welke gegevens uit de slimme meter worden
opgehaald, voor welke gegevens een 'opt-in' nodig is en wat er met de gegevens zal worden gedaan.
En uiteraard zullen al deze partijen zich aan de toepasselijke privacywetgeving moeten houden bij het
verwerken van gegevens uit de slimme meter die als persoonsgegevens zijn aan te merken.
Bieneke Braat is advocaat bij Legaltree
http://webwereld.nl/opinie/108747/consument-mag-slimme-meter-weigeren--opinie-.html

2012 = 1938: De ellende begint pas
September 1938: de immens populaire Britse premier
Chamberlain (R) houdt triomfantelijk het zojuist met Hitler
gesloten verdrag omhoog en belooft Europa 'voor altijd vrede'.
Nog geen jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Niemand vindt dit een leuk onderwerp, ook ik niet - maar het
moet toch gezegd en herhaald worden. 2012 begint in steeds
meer opzichten op 1938 te lijken, het jaar waarin Europa een
zucht van verlichting slaakte toen de Britse premier
Chamberlain te midden van een grote economische crisis vrede
had gesloten met Adolf Hitler, die hem had verzekerd dat hij beslist geen plannen voor een oorlog had. En
net als toen trappen de meeste mensen wéér in leugens die weliswaar andere namen bevatten, maar verder
angstvallig veel gelijkenissen vertonen met 74 jaar geleden: 'De economische crisis is bijna opgelost','Iran wil
echt geen kernwapens', 'de moslimlanden willen in vrede met het Westen leven' en 'het is allemaal de schuld
van de Joden (anno 2012 vertaald in 'de Zionisten' en 'Israël', het nieuwe, 'vermomde' antisemitisme).
'Het arme, vreedzame Duitsland'
29 september 1938. Engeland en Frankrijk laten Tsjechoslowakije in de steek en gaan er in München mee
akkoord dat delen van het land (Sudetenland) worden ingelijfd door Nazi-Duitsland. Kort voor het sluiten van
het verdrag houdt de Britse premier Chamberlain een toespraak voor de radio, waarin hij alle begrip toont
voor de wensen van Hitler en geen enkel mededogen heeft voor de inwoners van Sudetenland. Het verraad
is opzichtig, opzettelijk en onbeschaamd, maar Europa trapt erin.
Minister van Marine Duff Cooper trad uit protest tegen het verdrag dat zijn land met Hitler sloot onmiddellijk
af. In zijn memoires schreef Cooper dat er in het kabinet de indruk werd gewekt dat 'het grote, wrede
Tsjechoslowakije het arme, vreedzame Duitsland tiranniseerde.' Chamberlain, op het hoogtepunt van zijn
populariteit, verkondigde vol trots dat het verdrag 'voor altijd de vrede' in Europa zou garanderen. Dat 'voor
altijd' bleek echter nog geen jaar te duren, want op 1 september 1939 vielen de Duitsers Polen binnen.
Palestijnen, Iran en de 'Zionistische agressor'
De enigszins het nieuws volgende lezer zal onmiddellijk de opmerkelijke overeenkomsten met onze
moderne tijd zien. Aan de ene kant hebben we volgens de gangbare media de 'vredelievende Palestijnen en
Arabieren', aan de andere kant staat het 'wrede, onderdrukkende Israël'. Op het internet lezen we met name
in de alternatieve media talloze pleidooien voor het islamistische regime in Teheran, dat nooit gedreigd zou
hebben met oorlog, echt geen kernwapens nastreeft en dat terecht 'de Zionistische agressor' de schuld geeft
van alle ellende en geweld in het Midden Oosten en zelfs in de hele wereld. Dat Iran steevast in de top 5 van
landen met de ernstigste schendingen van de mensenrechten staat is schijnbaar van geen enkel belang,
noch het feit dat de Palestijnen keer op keer zelfmoordterroristen en massamoordenaars van Israëlische
burgers en kinderen verheerlijken en straten, scholen en jeugdkampen naar hen vernoemen. Alle belangrijke
Palestijnse bewegingen -Hamas, Jihad Islami, de PLO, de PA- streven volgens hun officiële handvesten nog
steeds naar de totale verdwijning of vernietiging van de Joodse staat, maar dit is in de ogen van veel
Westerlingen inmiddels 'legitiem verzet' tegen de agressieve Joodse 'bezettingsmacht'.
Europese struisvogelpolitiek
Zelfs na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren veel Britten tegen de oorlog met Duitsland. Polen
was toch al verloren, dus wat had het voor zin om te vechten? De voormalige liberale premier David Lloyd
George suggereerde zelfs toen nog om te proberen alsnog vrede met Hitler te sluiten, waarop Cooper
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reageerde dat dit gelijk zou staan met een totale overgave. (1) Ook in ons eigen land werd één week vóór de
Duitse aanval in ons parlement verkondigd dat wij ons nergens zorgen over hoefden te maken. Wij hadden
immers een vredesverdrag gesloten met Hitler?
Deze typische nonchalante, naïeve Europese struisvogelpolitiek is na afloop van de gruwelijke Tweede
Wereldoorlog nooit helemaal weg geweest en keerde al snel weer prominent terug toen de poorten van ons
continent wijd open werden gezet voor massale immigratie uit moslimlanden, waar de op de Koran
gebaseerde ideologie geen enkele ruimte laat voor een ander systeem dan de islam en zeker niet voor een
op Westerse waarden gebaseerde democratie. De in 2009 overleden onderzoeksjournalist Pamela Hemelrijk
(Algemeen Dagblad) was één van de eersten die bewijs leverde voor het bestaan van een geheim verdrag
dat Europa tijdens de oliecrisis in de jaren '70 sloot met de Arabische wereld: olie in ruil voor het vrijwel
onbeperkt toelaten van moslims. De islamisering van Europa was begonnen, maar Hemelrijk werd door de
gevestigde politieke- en media orde voor haar onthullingen verketterd.
Nieuwe crisis zoekt zondebok
Inmiddels is ons continent opnieuw in een diepe economische, financiële, politieke en maatschappelijke
crisis beland. De gemeenschappelijke munt die de vrede, vrijheid en welvaart had moeten garanderen blijkt
na slechts één decennium scherpe verdeeldheid te veroorzaken en de aloude animositeit weer in alle
hevigheid te doen oplaaien. De euro lijkt vrijwel zeker niet in zijn huidige vorm te kunnen overleven,
waardoor een instorting van ongekende proporties dreigt.
Nu we op de drempel staan van wederom zware tijden zoeken steeds meer mensen opnieuw naar een
zondebok. Wie anders dan de Joden zijn -zoals al eeuwen het geval is- opnieuw de makkelijkste
slachtoffers. Aanslagen op Joden in Frankrijk -Toulouse, Lyon (2)- zijn bepaald geen incidenten en worden
vooral door Arabieren en moslims gepleegd. Voor velen van hen is Hitler nog steeds een held; bovendien
zijn de Joden volgens hun heilige geschriften sowieso gedoemd om door de moslims te worden uitgeroeid.
Islamitische no-go zones
Ondertussen veranderen in steeds meer Europese steden hele wijken tot islamitische no-go zones waarin
zelfs de politie amper meer een voet durft te zetten. Duitse straten zagen er de afgelopen maanden uit als
complete slagvelden nadat moslims hun woedde koelden vanwege kritiek op de islam. We berichtten
onlangs nog dat het Europese parlement in EU hoofdstad Brussel -waar 1/4 tot 1/3 van de bevolking reeds
uit moslims bestaat- een eigen politiepost krijgt omdat veel parlementariërs onderweg naar hun werk door
oosterse immigranten worden overvallen en beroofd. In Oslo heerst een ware verkrachtingsgolf die voor
95% veroorzaakt wordt door immigranten uit Arabische en islamitische landen (3).
Niettemin kijkt het Europese establishment in media en politiek nog altijd bewust de andere kant op. Op
ronduit onbenullige wijze werd vorig jaar de 'Arabische Lente' van harte toegejuicht. Nu blijkt dat de critici
van deze door het Westen gesteunde opstanden gelijk hebben gekregen en in landen zoals Libië en Egypte
radicale islamisten het voor het zeggen krijgen. Die maken van hun doelstellingen een uitroeiingsoorlog te
zullen beginnen tegen Israël en daarna het hele Westen te willen veroveren geen geheim, maar dat wordt
door slechts weinigen serieus genomen.
'Vrede, vrede en geen gevaar'
En daarmee zijn we dus opnieuw beland in de jaren '30, toen op wishful thinking gebaseerde verdragen en
geruststellende toespraken over 'vrede, vrede en geen gevaar' de meeste mensen in slaap hadden gesust.
Toen de Europeanen eenmaal ruw wakker werden geschud door wat de gruwelijkste en bloedigste oorlog
ooit bleek te worden, was het te laat om de politici die jarenlang het Nazi gevaar hadden genegeerd en
gebagatelliseerd ter verantwoording te roepen. Velen van hen wisten echter wél hun eigen hachje te redden
door tijdig naar veiliger oorden te vluchten.
2012 = 1938. De economische en financiële crisis zal niet voorbijgaan, iets dat nu ook politici beginnen toe
te geven (4). Sociale voorzieningen zullen stap voor stap verdwijnen, het geld raakt op en iedere poging van
de EU om de verschillende landen, volken en culturen geforceerd tot een éénheid te dwingen zal een
averechtse uitwerking hebben, de armoede vergroten, de Europese samenleving polariseren en als we niet
uitkijken opstanden en mogelijk zelfs burgeroorlogen veroorzaken. Daarnaast zal op zekere dag -of dat nu
morgen is of pas over één of twee jaar- de lont in het kruitvat Midden Oosten worden aangestoken waardoor
een explosie dreigt die opnieuw de hele Wereld in brand zou kunnen steken.
2014 = 1940?
Dit is bepaald geen vrolijk toekomstperspectief en het is heel erg te hopen dat het geen realiteit zal worden.
De vele rinkelende alarmbellen kunnen echter niet langer straffeloos worden genegeerd. Totalitaire en
fascistische machten in Brussel en de islamitische wereld rukken -veelal gezamenlijk- op, waardoor de
tientallen jaren lang zo vanzelfsprekende vrijheid, vrede, democratie en welvaart alsmede het voortbestaan
van miljoenen mensen in het geding is gekomen.
Het is nog niet te laat het tij te keren, maar de tijd om deze beangstigende ontwikkelingen een halt toe te
roepen begint razendsnel op te raken. Gezien de gezapigheid van het overgrote deel van Europese
bevolking en politiek is de kans echter groot dat we over twee jaar 2014 = 1940 zullen moeten schrijven - en
misschien zelfs nog wel eerder.
Xander - (1) Ynet News, (2) HLN, (3) Frankfurter Rundschau, (4) NU
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Kannibalisme in het nieuws - Zombie Apocalyps begonnen door badzout-drug, virus of demonische
bezetenheid?
De afgelopen weken kwamen veel gruwelijke incidenten van menselijk vlees eten in het
nieuws, waarbij vele slachtoffers vielen. Je zult je afvragen, Wat waren de motieven om
zo iets onmenselijks te doen…
Is dit een verontrustende nieuwe trend?
De bizarre incidenten zijn niet alleen beperkt tot de VS, vorig jaar veroordeelde een
Pakistaanse rechter twee broers voor de gruwelijke misdaad van het schenden van
graven en het eten van lijken in de stad Sargodha. The Times of India merkte op: "De
broers leken kannibalisme te hebben gekozen als een daad van wraak op hun vrouwen,
die hen hadden verlaten na de dood van hun moeder. Echter, de verdachten bekenden
niet alleen deze misdaden, maar ook het eten van hun eigen kinderen."
Badzout maakte man tot zombie
Een 31-jarige naakte Amerikaanse man heeft onlangs in Miami het gezicht van een 65-jarige zwerver eraf
gebeten en opgegeten, nadat hij hem besprong. Het vermoeden bestaat dat hij onder de invloed was van de
synthetische harddrug 'badzout', zo meldt persbureau Reuters. Rudy Eugene viel de dakloze Ronald Poppo
aan, die op dat moment op de stoep zat. Op wazige beelden van een veiligheidscamera is te zien hoe hij al
zijn kleding uittrekt en hem aanvalt.
Voorbijgangers waarschuwden de politie, die Eugene uiteindelijk moesten doodschieten, terwijl hij naast zijn
slachtoffers was gaan liggen, als een wild beest tekeer ging en niet wilde stoppen. Hij liet pas los toen hij
door de politie werd doodgeschoten.
Zogenoemde 'bath salts', een type designerdrugs en ‘nieuwe LSD’, die in de Verenigde Staten steeds vaker
opduikt, zouden de oorzaak zijn van de totaal gek geworden man. Laatst zou in Florida al een andere man
aan dezelfde drug zijn overleden. De gevolgen van het innemen van de drugs, gemaakt van huis- tuin- en
keukenproducten, zijn onder andere een gevaarlijk hoge lichaamstemperatuur, extreme paranoia en zeer
levendige hallucinaties.
Dat meldde ook de CNN, in de Amerikaanse media ook wel 'Zombieaanval' genoemd. Een arts vertelde
CNN dat gebruikers 'compleet gek en erg gewelddadig worden, ook trekken ze hun kleren uit'.
Het slachtoffer van de aanval is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Zo'n 80 procent van zijn
gezicht zou zijn opgegeten, en blijkt dus ernstig verminkt.
Hollywood films
In de horrorfilm ‘Quarantaine’ (2008) creëerde een hybride rabiësvirus in de kelder van een
appartementencomplex in Los Angeles een soort doomsday cult. Maar voordat het virus klaar was om te
worden losgelaten, ging het blijkbaar voortijdig de deur uit en begon het rechtstreekse de menselijke
bevolking te infecteren. Niet verrassend is het feit dat het virus was ontworpen om de geïnfecteerde mensen
snel gek te laten worden, en te willen laten bijten in elke andere niet-geïnfecteerde mens die ze
tegenkwamen.
Verspreiding van het virus gebeurde exponentieel door ook andere mensen, die op hun beurt gek werden,
enzovoort…
Charles Faddis, een 20-jarige veteraan van de CIA, onder leiding van het Agentschap WMD voor
terrorismebestrijding, merkte op dat Aum Shinrikyo, de Japanse Doomsday Cult, had gewerkt aan de
ontwikkeling van ziekteverwekkers, waarvan de groep hoopte dat het ieder mens op de planeet zou
infecteren en doden.
Amerika is officieel voorbereid op een Zombie Apocalyps
De Amerikaanse overheidsorganisatie Centers for Disease Control and Prevention (Wiki) is voorbereid op
allerlei uitbraken van ziekten of vormen van bio-terrorisme, die de volksgezondheid kunnen bedreigen. Dus
ook voor een zogenoemde Zombie-Apocalyps zoals we die kennen uit films als ‘Night of the Living Dead‘ en
‘28 Days Later‘.
“Je kunt erom lachen”, schrijft Ali Khan, dokter en een van de afdelingshoofden van het CDC, “maar als het
ooit gebeurt, zul je blij zijn dat je dit advies gelezen hebt”.
De manier waarop een ‘zombie-virus’ zich verspreidt (in de film) is niet wezenlijk anders dan die van
bestaande virussen, legt Khan uit. De aanpak van een zombieplaag zal daarom bijna hetzelfde zijn als die bij
een uitbraak van bijvoorbeeld ebola. Khan:
“If zombies did start roaming the streets, CDC would conduct an investigation much like any other disease
outbreak. CDC would provide technical assistance to cities, states, or international partners dealing with a
zombie infestation. This assistance might include consultation, lab testing and analysis, patient management
and care, tracking of contacts, and infection control (including isolation and quarantine)”.
In het stuk beschrijft Khan ook welke spullen je in huis moet hebben om in ieder geval de eerste dagen door
te komen en de buren voor de deur staan om je hersenen op te eten. Wat heb je nodig om te overleven
volgens het CDC? Onder andere water, conserven met voedsel en batterijen voor zaklampen. De

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 58

belangrijkste spullen lijken toch te ontbreken: een jachtgeweer, een kettingzaag en een hakbijl. Dat zijn toch
wapens die, in de films althans, je de meeste kans geven om te overleven.
Gepubliceerd op 30 mei 2012 door paulbegley34
Zie ook:
Another MURDER AND CANNIBALISM! Maryland man ate victims heart and brain! (June 1, 2012)
Man Threw Intestines At Officers After Stabbing Himself. Under The Influence of New Rabies Virus?
Zombie Rabies Virus Develop By NATO : Dr. Rebecca Carley on Alex Jones
Zombie Apocalypse Beginning? May 29, 2012
Revelation about Why now the occurence of ‘Zombie Apocalypse’
Bronnen:
http://www.buzzfeed.com/donnad/zombie-apocalypse-begins-in-florida
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/72818/Badzout_maakte_man_tot_zombie.html
http://global.christianpost.com/news/zombie-apocalypse-miami-cannibal-attack-only-one-among-many75750/
http://www.hstoday.us/blogs/the-kimery-report/blog/zombies-rabies-and-syntheticgenomics/e31c2d90dadbbea18b1b0f1dfbbe09ef.html
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/01/call-of-the-wild-second-incident-of-humancannibalism-reported-in-the-u-s-in-a-week/
http://www.nrcnext.nl/blog/2011/05/19/amerika-is-officieel-voorbereid-op-een-zombie-apocalypse/

Waarom liegt Harm Brouwer over Marianne Vaatstra?
Harm Brouwer: “feitelijk gestopt op 1 mei.”
In dit artikel gaan we samen (u en ik) aantonen dat Harm Brouwer en Joris
Demmink verantwoordelijk zijn voor de stiekeme wegsluizing van de
moordenaars van Marianne Vaatstra, de twee Irakese asielzoeker-maatjes Feik
Mustafa en Ali Hassan.
We weten sinds 2010 van de minister dat Feik Mustafa, de jongen die Marianne
voor haar dood had bedreigd, en Isabella na de moord, is overgeplaatst naar
een ander AZC. Laten we maar even in het midden houden of het nu naar Musselkanaal of Drachten was.
Het was weliswaar Musselkanaal, maar omdat de anonieme brief niet mocht kloppen – door de minister was
immers al gezegd dat deze niet op feiten was gebaseerd – is er voor de leugen van Drachten gekozen. Zo
wordt ook over de datum van de overplaatsing gelogen: medio mei in plaats van 3 mei, de eerste werkdag
na de moord. Hoe het ook zij, sinds mijn gesprek met AZC directeur Louis Uijl, kan de geheim gehouden
overplaatsing niet langer worden ontkend. Evenmin kan worden verzwegen dat tot deze overplaatsing was
besloten door “de driehoek” (burgemeester, korpschef, hoofdoffcier).
Kijken we even naar de recente kamervragen van Hero Brinkman, dan concentreren we ons op vraag 7: Wie
was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie, tijdens de overplaatsing van
Feik Mustafa, naar verluidt op 3 mei 1999?
Eigenlijk is het antwoord reeds bekend en onontkoombaar, gewoon een kwestie van sluitend redeneren:
Als een asielzoeker i.v.m. een verkrachting of moord, die de landelijke voorpagina’s vult, wordt overgeplaatst
naar een ander AZC, dan gebeurt dit ontegenzeggenlijk met medeweten en goedkeuring, zo niet in opdracht
van:
1) De hoogste baas van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).
2) De verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie
Demmink 1982-2002: Directeur-generaal Politie, Rechtspleging, Internationale en
Vreemdelingenzaken
Dit waren Joris Demmink en Harm Brouwer, de toentertijd en zeker later innig
samenwerkende collega’s, als opperhoofden van respectievelijk Justitie en OM. En
ondertussen worden we 13 jaar na dato nog steeds voor de mal gehouden met een
geldverslindende poppenkast van nieuwe “scenario’s” en DNA onderzoeken.
Omdat het schandaal te groot is om binnen het denkraam van de gemiddelde burger
te passen , is apathie, ontkenning en verdringing troef. Niettemin is het glashard te
bewijzen dat Harm Brouwer liegt over zijn datum van vertrek. Laten we eens kijken
wat Harm er zelf over zegt:
Lees en KIJK verder op: http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/06/03/waarom-liegt-harm-brouwer-overmarianne-vaatstra/
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Tien voorspellingen van Edgar Cayce
Maandag, 04 juni 2012
Edgar Cayce, ook wel bekend als "de slapende profeet”,
voorspelde vele dingen correct, waaronder de Wall Street
crash van 1929 en het begin van de Tweede Wereldoorlog.
We weten ondertussen welke voorspellingen van Cayce zijn
uitgekomen. Maar welke voorspellingen van hem zijn nog niet
uitgekomen?
Voor diegenen die nog nooit van Edgar Cayce hebben
gehoord:
De meest prominente ziener van de vorige eeuw is ongetwijfeld
Edgar Cayce (1877- 1945). Hij is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend
als de slapende profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings’ slapend uitgevoerd, in een veranderde
bewustzijnstoestand, die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn.
Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna honderd procent
nauwkeurigheid de diagnose kon stellen van het ziektebeeld van zijn patiënten. In de meeste gevallen kon
hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij
in een trancetoestand verkeerde en enkel en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf, meestal, nooit
eerder ontmoet had.
In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen - vooral over de
Egyptische en Atlantische culturen - en hij voorspelde tevens toekomstige gebeurtenissen voor deze aarde
die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes’. Edgar Cayce richtte zelf de ‘Association for Research and
Enlightenment’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog
steeds en is zeer actief. Edgar Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken
gewijd aan deze mystieke man.
Nog een vreemd toeval: Afgelopen week plaatsten wij een artikel waarin goed werd onderbouwd dat de
Grote Piramide rond 9.500 voor Christus is bebouwd. Edgar Cayce heeft altijd gezegd dat de Grote Piramide
rond 10.000 voor Christus werd gebouwd.
Hier volgen de top tien voorspellingen van Cayce die nog niet uitgekomen zijn. Vele mensen hebben deze
gekoppeld aan het jaar 2012, maar dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.
1) Het grootste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen. Japan zal uiteindelijk in de zee verdwijnen.
2) Er zal nieuw land verschijnen voor de oostkust van Amerika (het oude Atlantis?).
3) Er zal een omkering van de polen komen, zodanig dat waar eens een koud klimaat heerste het warmer
zal worden en waar subtropische zal het meer tropisch worden. Er zullen mos en varens groeien op plekken
die we ons nu niet voor kunnen stellen.
4) Er zal een tijd komen waarop de zon donker wordt. Dit is het moment van een grote spirituele ontwaking.
De stad Atlantis zal gevonden worden nabij Bimini (Bimini is een eilandengroep die deel uit maakt van de
Bahama's. Deze liggen zo'n 80 km ten oosten van Miami Beach. Ook het 100 km zuidelijker gelegen eiland
Cay Sal hoort bij het Bimini-district).
Men zal ontdekken dat er helende krachten aanwezig zijn in het water voor de kust van Bimini. Men zal de
kracht ontdekken van kwartskristallen en de specifieke eigenschappen van kristal zoals het verhogen, het
krachtiger maken en het synchroniseren van vele soorten energie, zoals licht en elektriciteit.
5) De archieven van Atlantis zullen toegankelijk zijn voor hen die spiritueel zijn ingewijd in de kennis van de
ene God. Er zal een geheime kamer worden gevonden en het omhoog komen van de Tempel zorgt ervoor
dat men toegang krijgt tot de archieven.
Toen men hem vroeg wat er zich dan in detail in die geheime kamer zou bevinden, antwoordde hij dat het
gegevens bevat van het begin van Atlantis waar de Geest overging in vorm. De archieven beschrijven de
eerste vernietiging die plaatsvond en de veranderingen van het land. Het is een soort dagboek wat vertelt
over wat de mensen bezighield en hun diverse activiteiten in andere landen. En tevens is het een verslag
van een vergadering van alle landen en naties. Het beschrijft de bouw van de Tempel van Inwijding. Cayce
voorspelde dat Atlantis weer bovenwater zal komen.
6) Er zal een totaal nieuwe wetenschap worden ontwikkeld, met als uitgangspunt een psychische/spirituele
basis. Er zal een verandering plaatsvinden in wat en hoe men gaat studeren. De wereld zal meer belang
hechten aan het spirituele en minder aan het materiële aspect. Dit nieuwe gebied van de wetenschap zal net
zo meetbaar en toegankelijk worden als ieder andere menselijke ervaring.
7) Er zal een “Stad van Goud” worden ontdekt in de Gobi woestijn (Noord India). Het heeft een tempel met
liften, elektrische auto’s en magische elementen.
8) De oostkust van de Staat New York en de stad zelf als geheel, zullen verdwijnen.
9) De Amerikaanse westkust zal worden verwoest en er zal heel veel schade zijn in Los Angeles en San
Francisco. Er zal land verschijnen voor de kust van West Amerika. De Grote Meren (op de grens van
Amerika en Canada) zullen leeglopen in de Golf van Mexico via de Mississipi Rivier.

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 60

10) Cayce voorzag dat er een tijd komt dat alle mensen zich bewust zullen worden van hun
verantwoordelijkheden ten opzichte van een ander. Deze bewustwording zal het hele denkproces van de
mensheid veranderen.
Hij voorspelde tevens dat er drie ongekend belangrijke archeologische vondsten gedaan zullen worden die
voor een revolutionaire ommezwaai zullen zorgen omtrent kennis over de oorsprong van de mens. Dit zal
pas gebeuren wanneer de mens een hoger spiritueel bewustzijn heeft bereikt.
Na de geweldige veranderingen op aarde breekt er een nieuw tijdperk aan van vrede en verlichting voor de
mensheid. En als laatste spreekt hij over een krachtig verenigd energieveld, dat op een goede dag zal
zorgen voor een sprong in het menselijk bewustzijn.
Bron: Souls of Distortion, In5D - Niburu.co

Verslag Bilderberg conferentie 1966 uitgelekt – juni 2012
Belfort-group
Info voor Europees Commissaris Karel De Gucht:
Verslag Bilderberg-conferentie 1966
8 juni 2012
Geachte heer De Gucht,
Beste Karel,
In afwachting van een reactie op onderstaande vraag kan ik u melden
dat er zeer onlangs confidentiële documenten naar boven zijn
gekomen, die duidelijk aangeven wat er op de agenda stond van de
Bilderbergconferentie van 1966, die in Wiesbaden werd gehouden.
Hier is de bron.
Aan de hand van nota's die door een deelnemer gemaakt werden, bleken dit de belangrijkste topics van
toen:
*"Nationalism is dangerous and is a problem"
Dit werd in de jaren nadien aangepakt door het creëren en verder uitwerken van supranationale constructies
zoals de EU, een toonbeeld van een non-democratie, die iedere nationale soevereiniteit wurgt. De huidige
kunstmatig gecreëerde euro-crisis brengt momenteel de genadeslag toe. Wat via Hitler net niet lukte, is nu
binnen handbereik.
**"Nato is in danger because common fears are reduced"
Het was dus noodzakelijk conflicten en incidenten te creëren om de angst bij de bevolking te doen
toenemen. Dit werd ook 'grundlich' aangepakt met als pronkstuk "nine eleven" waarmee de war on terror
officieel boven de doopvont werd gehouden. Schitterend werk! Ons ontzag voor de BB-effectiviteit is groot.
***"Hoe de derde wereldlanden beroven van hun grondstoffen en de bevolkingstoename onder controle
krijgen"
Deze doelstelling is heel effectief in realiteit omgezet door economische huurmoordenaars in opdracht van
het IMF & CO en op voorstel van good old uncle Henry Kissinger ging men vanaf dan "food as a weapon"
gebruiken: met heel veel succes! Dagelijks sterven 35.000 kinderen door honger en ziekte...
Mocht u daar nog aan getwijfeld hebben, is hiermee duidelijk aangetoond dat dit soort conferenties meer zijn
dan een praatbarak. Hier worden nagels met koppen geslagen en iedereen gaat naar huis met de opdracht
om de gemaakte syntheses uit te werken. Onze landgenoot Willy Claes heeft dit duidelijk bevestigd in dit
radio-interview met Koen Filet.
We vernemen dat ook de leider van de Syrische oppositie, de heer Bassma Kodmani, op de lijst van invités
stond. Cfr. hier het overzicht . U en ik weten dat wat daar en in heel die "Arabische lente" gebeurt alleen in
de schijn een spontane volksrevolutie is, maar al is afgesproken op BB-conferenties begin 2000...
Als bezorgde en verantwoordelijke burgers kijken we dus reikhalzend uit naar uw rapport van de editie 2012.
Het hoeft niet uitgebreid te zijn, een beknopt verslagje is al voldoende !
Mocht u op de editie van 2013 opnieuw een uitnodiging krijgen, dan houden wij ons graag beschikbaar om
uw diplomatenkoffer te dragen en nota te nemen ten behoeve van u zelf en de hele mensheid.
Nogmaals: we hebben er begrip voor dat wie op mondiaal vlak eindverantwoordelijkheid draagt, hierover in
alle rust en discretie moet kunnen beraadslagen. Maar eenmaal de krijtlijnen zijn uitgetekend, zult ook u als
liberale democraat het ermee eens zijn, dat de wereldburger toch enigszins over de hoofdzaken mag
geïnformeerd worden.
We hopen dat de Europarlementairen en de pers dit standpunt delen en u hierover zullen willen vragen
stellen.
Hoogachtend, Peter Vereecke, Gewezen burgermeester Evergem, Initiatiefnemer Belfort-group
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Dreigende systeemcrash: Centrale Banken overwegen massale interventie
President Obama wil dat eurozone zo snel mogelijk een fiscale, financiële en politieke Unie wordt - ECB
geeft toe dat financiële systeem Europa al rond kerst 2011 op rand van instorten stond
EU commissaris Michel Barnier jaagt het publiek angst aan met
de leugen dat we zonder de euro nergens zouden zijn. Uit de
meeste recente cijfers van het IMD blijkt echter het
omgekeerde: landen in Europa die de euro NIET invoerden
(Zweden, Zwitserland, Noorwegen) doen het veel beter dan alle
lidstaten van de eurozone en staan zelfs hoger dan eurokampioenen Duitsland en Nederland.
Centrale Banken houden ernstig rekening met een spoedige
crash van het wereldwijde financiële systeem die in Europa zal
beginnen. Daarom overwegen ze een gemeenschappelijke
interventie in de vorm van Dollar Swaps, wat erop neer komt dat het 'opgedroogde' Europese
bankensysteem wordt voorzien van een enorme lading 'vers geld'. De Amerikaanse president Obama zou
groot voorstander van ingrijpen zijn omdat hij vreest dat zijn herverkiezing in gevaar komt als het financiële
systeem nog dit jaar instort. Om dezelfde reden dringt hij er bij de eurozone op aan om zo snel mogelijk een
fiscale, financiële en politieke Unie op te richten (5).
Obama geeft Europa de schuld van de almaar groter wordende economische problemen in Amerika en
waarschuwt dat de eurocrisis op de VS dreigt over te slaan (4). Volgens een analist van Business Insider is
de president 'erg nerveus' over de eventuele gevolgen voor zijn herverkiezingscampagne, reden waarom hij
aandringt op ingrijpende maatregelen.
Signalen van systeemcrash
De gevreesde systeemcrash zou in gang gezet kunnen worden door het omvallen van een grote Europese
bank. Hoewel niemand weet welke bank het meest in gevaar verkeert staat vast dat de banken steeds
moeilijker aan geld kunnen komen. De Spaanse banken hebben nauwelijks nog toegang tot de financiële
markten, de interbancaire markt is opnieuw vrijwel stil komen te liggen en kredietbeoordelaar Moody's heeft
nu zelfs 7 Duitse banken afgewaardeerd, onder andere omdat ze veel kredieten hebben verleend aan de
probleemlanden Griekenland, Italië, Portugal en Spanje (3).
FED redde Europa in november 2011
De Amerikaanse FED zou daarom voorbereidingen treffen om door middel van Dollar Swaps het
vastgelopen Europese bankensysteem weer vlot te trekken. Concreet betekent dit dat de Europese Centrale
Bank hiervoor een onbegrensde hoeveelheid dollars tot zijn beschikking krijgt, waarmee de noodlijdende
Europese banken overeind gehouden kunnen worden.
Als deze maatregel wordt genomen is dat niet voor het eerst; in november 2011 moest de Amerikaanse FED
ook al te hulp schieten om het Europese bankensysteem te redden. Volgens waarnemers werd hierdoor
maar nèt een totale systeemcrash voorkomen. ECB president Draghi heeft inmiddels toegegeven dat het
financiële systeem in Europa vorig jaar rond de kerstdagen op het randje van instorten heeft gebalanceerd.
Probleem keert al in herfst weer terug
Een nieuwe lading Dollar Swaps zal waarschijnlijk de lang gevreesde grote crash van het financiële systeem
weten te voorkomen, maar niet voor heel lang. Vermoedelijk dreigt het probleem al in de herfst opnieuw
terug te keren. Dat is veel te vroeg voor Obama, omdat de presidentsverkiezingen pas in november
plaatsvinden. De LTRO middelen van de ECB (spotgoedkope kredieten aan de Europese banken) zijn nu al
opgebruikt, wat geen prettig vooruitzicht is omdat veel landen van de eurozone de komende maanden voor
een nieuwe grote herfinancieringsronde staan. Als de banken geen liquiditeit meer hebben om
staatsobligaties op te kopen zal de rente opnieuw gaan stijgen, waardoor meerdere landen net als Spanje
dreigen te worden uitgesloten van toegang tot de kapitaalmarkten.
Duitsland weigert directe hulp banken via ESM
Om die reden dringt Spanje er bij de EU op aan om de EFSF/ESM fondsen te gebruiken om het complete
Spaanse financiële systeem te redden. 'Slechts' 40 miljard zou voldoende zijn, maar volgens de
internationale bankenbond (IIF) hebben de Spaanse banken een financiële gat van minstens 76 miljard en
mogelijjk zelfs 260 miljard euro (9). Duitsland weigert tot nu toe akkoord te gaan met het direct inzetten van
het ESM, omdat het einde dan zoek is en een complete redding van Spanje het hele ESM dreigt leeg te
trekken, waardoor er niets meer over is voor andere landen (2). Duitsland wil dat Spanje eerst zijn economie
en financiën op orde krijgt voordat het miljardensteun van de EU kan verwachten.
De berichten dat de recessie in Spanje steeds erger wordt geven echter weinig hoop dat het land er ooit nog
bovenop zal komen. In april stortte de Spaanse industriële productie index met 8,3% in. In maart was er al
een teruggang van 7,5%, terwijl economen op 6,5% hadden gerekend. (8)
Financieel systeem = doodzieke drugsverslaafde
Het is buitengewoon zorgwekkend dat het 'mega bazooka' wapen van Dollar Swaps inmiddels ieder half jaar
lijkt te moeten worden ingezet. Dat is bepaald geen teken dat de wereldwijde schuldencrisis bijna is
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opgelost, zoals politici na iedere crisistop beweren - integendeel. Het is een signaal dat het hele financiële
systeem inmiddels te vergelijken is met een dood- en doodzieke harddrugsverslaafde, die steeds meer gif
nodig heeft om nog enigszins op zijn benen te kunnen blijven staan en daarmee zijn eigen ondergang alleen
maar versnelt.
Angst zaaiende EU commissaris
Ondertussen proberen hoge EU officials het Europese publiek te overtuigen dat alleen 'meer Europa' en een
nauwere integratie de enige juiste oplossing uit de crisis is. Eurocommissaris voor de Interne Markt Michel
Barnier pleit openlijk voor een nieuwe (super)leider en beweert dat het gebrek aan regels de oorzaak is van
de huidige crisis. Dit is pure misleiding; iedere goed geïnformeerde burger weet dat er voldoende regels
waren (Verdrag van Maastricht, Lissabon) maar dat deze allemaal werden gebroken omdat de euro vanaf
het allereerste begin gebaseerd was op foutieve aannames, valse voorspellingen en verdraaide cijfers en
statistieken.
Niet-eurolanden doen het veel beter
Zoals ook veel binnenlandse politici doen bedient Barnier zich van de regelrechte leugen dat 'geen enkel
Europees land afzonderlijk kans heeft om goed te presteren op wereldniveau' (6). ALLE feiten spreken dit
tegen. Vóór de invoering van de monetaire unie draaiden de Europese economieën veel beter dan nu.
Daarnaast blijkt uit de meest recente lijst met 's werelds sterkste economiën van het toonaangevende IMD
(7) dat Europese landen die de euro NIET hebben ingevoerd -Zwitserland (3e plaats), Zweden (5),
Noorwegen (8)- het economisch veel beter doen dan de landen van de eurozone. Zo staan Frankrijk (29),
Spanje (39), Italië (40), Portugal (41) allen lager als bijvoorbeeld een land als Chili (28).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(5) Reuters, (6) NU, (7) IMD, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (9) Frankfurter Allgemeine

De laatste Venusovergang van deze eeuw!
Foto uit 2004 van de Venusovergang
Voor wie de Venusovergang van 2004 heeft gemist, is dit de
LAATSTE KANS. De volgende is op 11 december 2117 (en
deze is niet eens zichtbaar vanuit Nederland), dus dat maken
we niet meer mee! Het is op een doordeweekse dag, daarom
hebben we dit spektakel vroeg gepland, zodat iedereen het kan
zien, nog voor je naar je werk of school toe gaat.
De totale Venustransit duurt ruim zes uur, maar vanuit Nederland kunnen we alleen het laatste uur
waarnemen, direct na zonsopgang. Om het spektakel goed te zien hebben we behalve goed weer dan ook
een vrij uitzicht op de noordoostelijke horizon nodig. Daarom staan we woensdagochtend 6 juni op de heuvel
aan de Meander op het industrieterrein IJsseloord II. Hier hebben we vorig jaar op 10 december met succes
het laatste deel van een totale Maansverduistering bekeken. Laten we hopen dat het weer opnieuw zo
meewerkt als toen!
Bij goed weer, dat wil zeggen bij een onbewolkte noordoostelijke hemel, ben je welkom vanaf 5.15 uur op de
top van de heuvel. Om 5.20 uur komt de zon op. Afhankelijk van de atmosfeer kunnen we dan 15 à 30
minuten later Venus voor de Zonneschijf zien. Behalve Venus is de kans groot dat we ook enkele fraaie
zonnevlekken kunnen bekijken: de zon is zeer actief deze zomer!
Om 6.31 uur raakt Venus de Zonnerand, en doet er dan nog 18 minuten over om geheel te verdwijnen. Om
7.00 uur ruimen we onze telescopen op en is de voorstelling voorbij.
Venus is zo groot dat hij ook zonder telescoop op de zon zichtbaar is, maar kijk NOOIT zonder de juiste
bescherming naar de Zon. Veilig zijn de zogenaamde eclipsbrilletjes. Heb je er één, neem die dan mee. Zo
niet, we zullen er zelf een paar meenemen die je kunt gebruiken.
Zoals het er nu uitziet, is de lucht morgen, 6 juni 2012, erg bewolkt…
Bron: Arnhem.dichtbij.nl
Vreemde ‘beweging’ van Venus als het de Zon bereikt
Venus lijkt heel even te vallen en weer op te stijgen bij het naderen van de Zon…
Tijdens de Venusovergang was er ook sprake van een hoge Zonne-activiteit: Zonnevlammen.
In Nederland was de transitie van Venus vanwege weersomstandigheden echter alleen in hoge Noorden te
zien.
Zie ook: Transit-of-venus-webcast-in-chaos (video)
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Eurocommissaris pleit voor één leider Europa
AMSTERDAM – Europa heeft één direct gekozen leider nodig. De functies van twee
van Europa’s meest centrale figuren, de voorzitter van de Europese Raad (Van
Rompuy) en Europese Commissie (Barroso) komen daarmee te vervallen.
Foto: ANP
Hiervoor pleit de Franse eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) in een
interview met NU.nl.
‘Een toekomstvisie’, aldus Barnier over zijn voorstel. “Ik denk dat het nodig is meer
democratie in de top van de Europese Unie te brengen. Europa moet meer een gezicht krijgen. Dan weten
de mensen wie verantwoordelijk is.”
Gekozen
De leider van de Europese Commissie en de Europese Raad zou volgens Barnier dezelfde persoon en een
democratisch gekozen iemand moeten zijn, bijvoorbeeld benoemd door de leden van de nationale
parlementen van de verschillende lidstaten en de leden van het Europees parlement.
De eurocommissaris geeft toe dat de Europese Commissie niet ‘alles het beste weet’. “Natuurlijk is er soms
teveel bureaucratie in Brussel.”
“Soms treden we teveel in detail; vaak veroorzaakt door commentaar van belanghebbenden.”
Bankensector
Barnier is verantwoordelijk voor de Interne Markt, inclusief het financiële systeem van de Europese Unie.
Woensdag presenteert hij een plan om de bankensector te hervormen, waarmee bankencrises in de
toekomst voorkomen moeten worden.
In Barnier’s plannen zullen de autoriteiten in alle EU-landen de middelen krijgen om een bank te
herstructureren of te ontmantelen als een faillissement de financiële stabiliteit in gevaar zou kunnen
brengen.
“Ik wil dat de belastingbetaler niet langer betaalt om de banken te redden, zoals in het verleden is gebeurd.”
Lessen
“In het ene land zijn ze overigens sneller met lessen hiervan leren dan in andere”, zo complimenteert de
commissaris Nederland, waar commissie De Wit oordeelde dat de staat ‘grote fouten’ maakte bij de
miljardeningrepen rond Fortis/ABN Amro en ING.
De Fransman heeft in eigen land stelling genomen tegen Francois Hollande, net gekozen als president.
Hollande won veel stemmen wegens kritiek op het Europese beleid, voornamelijk om het strengere
begrotingsdiscipline.
Populisme
Barnier heeft echter juist altijd voor de pro-Europese lijn gepleit. Hij maakt zich dan ook zorgen om de
verkiezingsgolf in Europa waarin partijen die kritisch zijn op Brussel aan stemmen winnen. “De populistische
beweging in Europa is ingegeven door de schuldencrisis.”
“Mensen maken zich vaak zorgen om Brussel omdat ze denken dat er een risico bestaat dat hun identiteit
bedreigd wordt. Maar de vraag is: wie en wat is Brussel? Is dat de Europese Commissie, die politici zoals ik
herbergt? “
“Wat de schuldencrisis mede heeft veroorzaakt is juist het gebrek aan regulatie. We hebben goede wetten
nodig om ervoor te zorgen dat de financiële sector goed gereguleerd wordt.”
“De Commissie heeft een hele precieze rol. We stellen wetten voor maar beslissen niet als laatste. De
besluiten worden daarna genomen door de lidstaten en het Europees Parlement. Europa is een
democratisch systeem. “
Angst
Barnier denkt dan ook dat bijvoorbeeld de mensen ‘die nu op populistische partijen zoals de PVV stemmen’
dit uiteindelijk wel zullen begrijpen. Hij vindt dat het debat uitvoerig gevoerd moet worden. “Het ergste voor
Europa is stilte. Stilte voedt angst alleen maar.”
“Ik hoop dat mensen onthouden dat geen enkel Europees land afzonderlijk kans heeft om goed te presteren
op wereldniveau.”
“Ik wil ons niet in een situatie brengen waar landen als Nederland of Frankrijk toeschouwers zijn, waar de
toekomst van onze kinderen wordt bepaald op Wall Street of Peking.”
Door: NU.nl/Heleen Haverkort
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Nieuw Europees Masterplan zal kaart van continent fors wijzigen
Er wordt naar verluidt in Europees verband gewerkt aan een
‘Masterplan Europese integratie’. Hoe dit plan zal uitpakken, is nog
onduidelijk. Vast staat dat de kaart van Europa er binnenkort anders
zal uitzien, betoogt prof. dr. René Tissen.
Dat Europa op het punt van breken staat is duidelijk. Zoals het nu
gaat, kan het niet veel langer verder gaan. Geen van de
blusmaatregelen voor het bestrijden van de schuldencrisis is
succesvol gebleken. Sterker nog, er is een ongelooflijke hoop goed
geld naar kwaad geld gegaan, en dat heeft ertoe geleid dat het
vertrouwen van grote delen van de Europese bevolking in het
voortbestaan van de gemeenschap ernstig is aangetast, zo niet compleet is verdwenen.
In korte tijd is daarom het inzicht ontstaan, dat Europa ‘alleen levensvatbaar’ kan blijven functioneren als het
de grote sprong voorwaarts maakt naar volledige Europese integratie. Vooral in Duitsland verschijnen er
momenteel berichten dat de Europese regeringsleiders opdracht hebben gegeven aan het viermanschap
Van Rompuy (president Europese Raad), Barroso (voorzitter Europese Commissie), Juncker (president
Eurogroep) en Draghi (president ECB)) om een ‘Masterplan Europese integratie’ te ontwerpen, dat in het
voordeel van –en dus aantrekkelijk voor– burgers moet zijn, in plaats van het institutionele en
bureaucratische Europa, dat welbekend is en niet langer voldoet.
Vier onderdelen-plan voor eind juni 2012
Naar verluidt moet het plan uit vier onderdelen bestaan en moeten de uitgangspunten en contouren ervan al
eind juni gepresenteerd worden, net op tijd –maar misschien ook niet– om de val van Spanje en daarmee
van Zuid-Europa te kunnen verhinderen. De grote vraag is of Europa bluft, of serieus aan de slag wil gaan.
Verborgen agenda
Het viermanschap is niet officieel geïnstalleerd. Er is geen openbare agenda. Een helder mandaat is er niet.
Alleen de vier onderdelen van het plan zijn duidelijk, maar kunnen slechts het wensdenken van Duitsland
weerspiegelen. De nog ongeschreven opdracht luidt het tot stand brengen van een daadwerkelijke
economische unie, een bankenunie, een fiscale unie en een politieke unie. Het gaat vooral om visie, om
aantrekkingskracht. Ten aanzien van de Europese economie moeten er op korte termijn plannen ontwikkeld
worden, die de groei bevorderen en dan vooral de Europese werkgelegenheid.
De werkloosheid is met 11 procent torenhoog en snel stijgend. Sociale vangnetten moeten verregaand
worden geharmoniseerd ter bevordering van werk en inkomen, dus niet als besparing. De noodzaak van
structurele hervormingen is hoog. Kennis en innovatie moeten als motor gaan functioneren.
Van Europese bank tot Eén Wereldbank
Het creëren van een bankenunie is een opvallende stap, bestaande uit twee onderdelen. Ten eerste het
volledig centraliseren op Europees niveau van het toezicht op banken. Ten tweede het onderbrengen van
alle noodfondsen in deze bankenunie, ter redding van de financiële sector. De uitdaging van een bankenunie
is enorm. Gemakkelijk ontstaat het beeld van de grote verdwijntruc van schulden.
Fiscale unie
Dan is er de fameuze fiscale unie. Die moet gaan bestaan uit strakke begrotingsdiscipline en automatische
sancties, uit verregaande harmonisering van de lidstatelijke belastingregimes en uit een gezamenlijke
garantstelling voor de afzonderlijke staatsschuld van de lidstaten. Daarmee komen de tot nu toe door Duitsland afgewezen euro-obligaties weer op tafel, echter nu in de context van het grotere geheel van integratie.
Politieke unie
Het vaagst is de berichtgeving over de wenselijkheid en uitwerking van een Europese politieke unie. Komt er
een rechtstreeks gekozen regering en parlement? Hoe ziet een politiek systeem eruit, dat mensen het
vertrouwen geeft dat zij goed vertegenwoordigd zijn en worden?
Democratie of Dictatuur?
Er bestaan vele en uiteenlopende opvattingen over de ‘democratie’, maar is er een die in het veelzijdige,
veelkleurige en taalongelijke Europa kan werken? Het Amerikaanse model is hier misschien een optie, met
het uiteindelijke oog op wereldpolitieke –westerse– integratie.
Scheiding
Hoewel nog volstrekt onduidelijk is of Europa de grote sprong voorwaarts wil en kan maken, lijkt vooral
Duitsland op voorhand te accepteren, dat een nieuwe visie op Europa afhakers met zich mee zal brengen.
Nu al staan Engeland en Tsjechië aan de zijlijn. In plaats van Europa verder uiteen te laten vallen, wil
Duitsland zich richten op de aanhakers. Zo ontstaat er wederom een tweedeling, namelijk tussen degenen,
die geloven in de voordelen van een geïntegreerd Europa en degenen die zelfstandig beter af denken te zijn.
Hoe dan ook zal de kaart van Europa er binnenkort anders uitzien dan nu in de aardrijkskunde boekjes van
onze kinderen staat. De kernvraag zal zijn of het nieuwe Europa beter voor hen zal zijn dan het oude. Alles
draait om de schuldenberg. Als die weggewerkt kan worden ten gunste van burgers, ontstaat er ruimte voor
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gezamenlijke welvaart en individueel welzijn. Dan is er sprake van een burgereconomie. En daar draait het
om.
De auteur is hoogleraar bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit.
De grote ‘schuldenberg’, door de Illuminati zelf in het leven geroepen, om het volk straks een ‘oplossing’ te
kunnen bieden om uit die schuld, die chaos te komen…
Zie ook:
Ernstige-kans_dat-eu-Cyprus-moet-redden
Spanje-kan-geen-geld-lenen-op-financiele-markt
Serious Sign of Things to Come - Bron: Refdag.nl

Dag soevereiniteit, hallo Europese superstaat
Met dank aan: S.Jannsen / Bron: www.z24.nl
De redding van de euro betekent dat Nederland soevereiniteit over fiscale
en financiéle zaken verliest. foto: anp
De strijd is verloren. Gedwongen door de eurocrisis, zal Nederland zijn
soevereiniteit verliezen, denkt Errol Keyner.
Met tegenzin begin ik de feiten onder ogen te zien.
Stap voor stap bemoeit Brussel zich meer met grote Nederlandse
beslissingen. In het verleden stelde Brussel zich nog enigszins terughoudend op. Nederland was en is een
van de grootste netto betalers aan de Europese Unie, met per hoofd van de bevolking de hoogste bijdrage.
Die wil je te vriend houden. Zou je denken.
Ongetwijfeld zal Brussel in het verleden kritiek hebben gehad op elementen binnen het Nederlandse beleid.
Maar dat werd diplomatiek verwoord in achterkamertjes. Bovenal zal de kritiek zich gericht hebben op de
afnemende appetijt van Nederland de portemonnee te blijven trekken voor het Europese Ideaal.
Europese Ideaal
Dit Ideaal bestaat er niet alleen uit dat wij economisch van elkaar profiteren. Maar ook dat we allemaal
broeders en zusters zijn, die onenigheden niet per definitie laten ontaarden in oorlogsverklaringen. Perverse
neveneffecten van de voortschrijdende versmelting moeten we maar op de koop toe nemen.
Zoals de maandelijkse verhuizing van ambtenaren en parlementariërs tussen Brussel en Straatsburg of de
zinloze regelzucht op microniveau op volstrekt irrelevante terreinen. Of de grootschalige geldverspillende
subsidiestromen, resulterend in gigantische geldstromen naar onproductieve boeren in Frankrijk en
onrendabele zinloze infrastructurele projecten door de EU heen. Spoorlijnen die van punt A naar
niemandsland leiden, zijn voorbeelden van excessen volgend uit EU-subsidies.
Geen zichzelf respecterende controlerende Rekenkamer zal ooit zijn handtekening onder deze geldspillende
subsidiestromen durven zetten. Of hoeven zetten, waarmee het gemakkelijk blijft andermans geld uit te
geven. De Europese droom mag wat kosten en critici zien het grotere plaatje niet. Eurofielen bedoelen
natuurlijk dat de critici de ogen moeten sluiten en vooral niet moeilijk moeten doen.
Brussel laat tanden zien
Inmiddels ontvangen we – ongevraagd – onwelgevallige adviezen over onze begroting en beleidskeuzes als
hypotheekrenteaftrek. En maken Europarlementariërs zich zorgen over het stemgedrag van de Nederlandse
bevolking. Brussel heeft de wind in de rug. De kredietcrisis had de kwetsbaarheid van banken aan het licht
gebracht. De eurocrisis hakt vervolgens stevig in op de banken. De Europese Centrale Bank (ECB) is met
veel – voorheen ondenkbare – maatregelen gekomen om het financiële systeem niet te laten imploderen.
Ondertussen vult de balans van de ECB zich met dubieuze bezittingen, doorgeschoven van de normale
banken zodat zij niet meteen omvallen. Het gaat hier om schulden van weinig solvabele staten als
Griekenland, of leningen met belabberd onderpand. Een verder instortende vastgoedmarkt kan dodelijk zijn.
Inmiddels worden honderden miljarden heikele euro’s door het wankele financiële systeem geperst. Indien
grootschalige afwaarderingen aan de orde zijn, zal de pijn niet stoppen bij de ECB. Deze komt terecht bij de
nationale overheden en uiteindelijk bij iedere burger. We ontkomen er niet aan om het Europese vangnet
voor banken te formaliseren en het toezicht weg te halen van de individuele landen. In het kielzog zullen
individuele landen meer garant gaan staan voor elkanders schulden. De financiële, economische en politieke
macht verschuift hiermee onherroepelijk naar Brussel en Frankfurt.
Verkeerde visie komt uit
De zogenaamde visionaire politici hebben hun zin gekregen. Met dank aan de eurocrisis, die ze cynisch
genoeg zelf hebben veroorzaakt door boterzachte voorwaarden op te stellen binnen het europact.
Misselijkmakend. - Lees ook:
Rutte kritisch over reddingsplan euro
Masterplan euro: Duitsland botst met Frankrijk
Errol Keyner is adjunct-directeur bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), maar schrijft dit artikel op
persoonlijke titel.
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Vernietiger – Antichrist – stijgt op vanuit Nucleaire gebeurtenis
Gepubliceerd op 4 jun 2012 door migfoxbat
http://www.youtube.com/watch?v=zL2wGYCINwY
http://www.youtube.com/watch?v=zhUlAKTsC-Q
http://www.youtube.com/watch?v=iC-_lVzdiFE&ob=av2e
U.S Dirty Bomb Predictive Programming "Combined Disasters"
Gepubliceerd op 31 mei 2012 door migfoxbat
Binnenkort komt de Hollywoodfilm ‘Dirty Bomb’ (2012) uit:
http://dirtybombmovie.com/
http://www.youtube.com/user/dirtybombmovie?feature=watch
Let op de
symbolen van
Skull & Bones,
322, de
piramide, de
VS, 77, 9/11,
666, alziend
oog, en meer
En let vooral op het onderschrift…
“Desperate times call for desperate measures, when a man-made bio-chemical agent in a Dirty Bomb is
used on American citizens and is pinned against terrorist groups for starting wars by Black Project Initiatives.
Military trained Bio-Scientist Mila (Meela) Gates is caught in the middle of a global conspiracy and call of
duty to bleed out moles in (The Unified Front) and corporate thugs of (The Black Shadow Group) to uncover
a global conspiracy that threatens millions of lives in the wake of The New World Order.”
More Predictive Programming "London Dirty Bomb"
Vuile bom - wikipedia
Een vuile bom (Engels: dirty bomb) of meer in het algemeen radiologisch wapen is een wapen dat zijn
vermogen om te doden en te verwonden ontleent aan ioniserende straling ("radioactieve straling") maar
zonder gebruik te maken van explosieve kernreacties, zoals in een "echt" kernwapen.
If Evil Were Here… It Would Look Like This…
Niet Christus, maar Antichrist, die
opstijgt uit een krater…. met de Paus er
midden onder
Oordeel zelf… Een van de meest
walgelijke beelden die ik ooit heb
gezien… ruikt naar kwaad... niet naar
de opstanding!
Je weet inmiddels hoe ze alles
omdraaien, met Jezus, en Maria…
Dit ‘kunstwerk’ schildert de Opkomst
van Apollyon af, de Vernietiger, de
Antichrist.
Desondanks is het een pauselijke
auditorium achtergrond! Geloof het of
niet, het is de bedoeling om Jezus te
laten opstaan uit een nucleaire bom
krater! De dood met hem
meebrengend! Probeert iemand ons
door deze gruwel iets te vertellen?
De officiële draai die het Vaticaan hieraan geeft, is: "Christus stijgt op uit de krater, opengereten door een
nucleaire bom, een afschuwelijke explosie, een draaikolk van geweld en energie".
Als dit inderdaad een moderne weergave van de opstanding van Christus zou zijn, waarom draagt het dan
zo'n bizarre en vreemde gelijkenis met een demonisch, satanisch imago? Waarom is het woord 'Christus'
opvallend afwezig in de naam van het beeld?
Wie is het, in werkelijkheid, die hier wordt getoond en ‘weer opstaat’?
Bron: Zengardner.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Neem een kijkje in het plan van satans evolutietheorie voor de mensheid en (r)evolutie tegen God!
Wo3 & rassenoorlog komt er aan!
http://ppsimmons.blogspot.nl/2012/05/government-whistleblower-says-obama-is.html
Obama, met behulp van het Department of Homeland Security (DHS) en andere instanties en 'tsaren', plant
een grote "Reichstag" gebeurtenis om rassenrellen te genereren en een Staat van Beleg te legaliseren, de
november verkiezingen van 2012 uitstellend… mogelijk voor onbepaalde tijd!
http://fidlerten.com/2012/05/18/congress-approves-upcoming-war-with-iran/
Verbazingwekkende nieuwskoppen verschijnen nu vanuit het plot van ‘X-MEN: FIRST CLASS’, die in 2010
uitkwam. Dat is meer dan twee jaar geleden!
18 mei 2012 - Congres stemt in met aankomende oorlog met Iran, etc. etc.
Wereldoorlog 3 komt eraan en het was geen toeval dat Hollywoodfilms voorspelden, hoe het zou uitpakken!
Als er een nucleaire aanval op Amerika plaatsvindt, of een soort van ramp in een kerncentrale, zoals de
aardbeving die Fukushima trof in Japan, dan zou dit een gelegenheid zijn om in te grijpen en VERPLICHTE
RFID-CHIPS te implementeren, die radioactieve straling zouden kunnen detecteren bij de bevolking.
Dit zou een reden zijn voor identificatie, quarantaine, afscheiding en uitroeiing zijn!
VERBAZINGWEKKEND genoeg: deze techniek bestaat ECHT....
http://biochip666.blogspot.nl/
Lees ook dit artikel:
http://security-today.com/articles/2009/04/24/passive-rfid-sensor.aspx

Wij presenteren u “de djinn”»: Pim Fortuyn en de 10 leugens
door: moderator op 4 juni, 2012
Lees hier het echte en juiste artikel over het 10-jarig jubileum van de meest laffe
bilderberg-moord uit de geschiedenis * klaas de vries was bij bilderberg na de
moord op fortuijn: zijn beloning
door Huib Bruynzeels
Pim bezat kwaliteiten die nog niet eerder in Nederland bij politici gezien waren.
Tientallen boeken had hij als betrokken burger geschreven over hoe hij dit land
zag. En binnen enkele maanden legde hij het falen van de zittende macht bloot en
speelde hij als grootste oppositieleider ooit, twee politieke generaties naar huis.
Dit alles zonder zelfs maar ooit in de Tweede Kamer gezeten te hebben en op
volledig open wijze. Een ongekende prestatie. Pim beschikte dan ook over bijzondere kwaliteiten waarbij de
zittende klasse schril afstak. Zij waren niet blij met deze ontwikkeling. En in plaats van iets
positiefs te doen met Pim’s genadeloze en nagenoeg onweerlegbare analyses voelden zij zich als door een
wesp gestoken. Op hun prive-feestje. De duistere en geheime spelletjes werden dankzij Pim steeds beter
zichtbaar. En daar moest iets aan gedaan worden. Onder het mom van “Bescherming van de staat” heet dat
dan al gauw. Klinkt goed. Maar als je het op kwaliteit aflegt moet je dus als staatsapparaat en staatspartij
wat anders bedenken. Glasharde leugens.
De volgende top 10 van leugens over Pim:
10) Marcel van Dam: “Pim is een minderwaardig mens”
Als je dan toch een leugen verkoopt kun je die meestal het best zo groot mogelijk doen, dan valt dat in de
praktijk het minst op. Van Dam, PvdA-prominent, waarvan het onverklaarbaar is dat deze man bij de VARA
nog zo’n prominente plaats inneemt terwijl hij met een bewezen track-record met leugen en bedrog
verantwoordelijk is voor het opblazen van een frisdrankindustrie. Juist deze man voelt zich geroepen
dusdanige verwerpelijke onzin uit te kramen.
9) Rob O., PvdA wethouder te A. sprak over Pim F. in plaats van een normale discussie met hem te voeren.
Pim was noch een junkie als Christianne F., noch een crimineel, maar Rob “Kutmarokanen” Oudkerk kreeg
het op het laatst niet meer voor elkaar de normale fatsoensnormen in acht te nemen. Ook Rob presteerde
e
het op wanstaltelijke wijze de 2 Wereldoorlog autrosities te gebruiken voor de politieke kruistocht tegen
Fortuyn.
8) “Hij heeft geen oplossingen”
Alles was er op gericht Pim zwart te maken. De paarse regering moest toegeven op de winkel gepast te
hebben in hoogtijdagen, maar geen enkele gedurfde visie, laat staan oplossingen voor sluimerende
problemen aan te hebben ge dragen. Dit slappe beleid van pappen en nathouden heet in jargon de boel bij
elkaar houden. Pim’s oplossingen zijn nooit op een faire manier getest mogen worden. Het is dan nogal
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opmerkelijk dat juist degenen die bewezen weinig zaken opgelost hebben gaan duiden dat andermans
oplossingen niet deugen.
7) Minister De Vries op 6 mei: “De overheid heeft hem in voldoende mate beveiligd”
Een gotspe pur sang. Pim werd dagelijks en constant bedreigd en heeft van de overheid ondanks herhaalde
verzoeken geen centje beveiliging gekregen. De Vries, als we zagen hoe hij die verklaring van zijn briefje
aflas, geloofde zelf ook voor geen meter in zijn eigen verklaring. Opmerkelijk daarbij was dat het op 6 mei
plots wel mogelijk was alle politici 24-uursbescherming te geven na ontvangst van een eerste mailtje op de
computer. De Vries zou eigenlijk een plaats verdienen meer richting de nummer 1 positie, maar het is
e
dringen aan de top, dus moet hij het met deze 7 plek doen.
6) Op zes: Folkert Jensma, hoofdredakteur NRC Handelblad op 6 mei: “Het is een grote schande dat we
e
Fortuyn in ons midden hebben die we aan de 2 wereldoorlog moeten herinneren.”
Zelden heeft een krant zich zo belachelijk gemaakt als het NRC op die dag. Als we dan toch iemand aan de
e
2 wereldoorlog moeten herinneren, persoonlijk houd ik helemaal niet van het misbruiken van die episode,
dan zijn het lieden als Folkert die meedoen met het van staatswegen zwartmaken van de individu Fortuyn,
e
zoals we dat ook kennen van het 3 Rijk.
5) Melkert: “Nederland word wakker !!!” en zijn vergelijking van Fortuyn met Le Pen.
Feit was dat Nederland steeds wakkerder begon te worden. Zozeer zelfs dat in Rotterdam de zittende elite
compleet naar huis was gestemd en Pim met een “landslide victory” het mandaat van het Rotterdamse volk
kreeg. Melkert, geheel en al de weg kwijt, wist dan ook absoluut niet meer over welke boeg hij het gooien
moest. Toen koos de PvdA lijsttrekker maar voor de onzinnige vergelijking met Le Pen. Een vertwijfelde
e
leugen om het tij trachten te keren. Goed voor een 5 plaats.
4) Commissie met huisvriend van Kok, vd Haak en Mr Doofpot himself, Hoekstra: “Zelfs al was Fortuyn
beveiligd, dan nog zou een moord niet te voorkomen geweest zijn.”
Grotere onzin en duidelijkere onder het tapijt veeg methodes zijn nooit eerder zo openlijk getoond in Europa.
Nagenoeg alle beveiligings-experts zijn het er over eens dat Pim met een fractie van waar de andere politici
mee beveiligd zijn, nu waarschijnlijk nog bij ons zou zijn. Als klap op de vuurpijl haalde Volkert vd Graaf zelf
deze hele stelling van de commissie onderuit door te melden dat als hij beveiligingsagenten had gezien zijn
abjecte daad niet gepleegd zou hebben.
3) Zalm en de VVD: “Het is een gevaarlijke man die lijkt op Mussolini”
Opmerkelijke taal van een partij die bij de laatste verkiezingen er niets, maar dan ook niets aan gelegen
heeft laten liggen om tot in detail de ideeen van Pim als de eigen politiek te verkopen. Met terugwerkende
kracht maken zij zich tot kampioen hypocrisie. Een top drie positie is hun deel.
2) Minister President Wim Kok: “Het is een haatdrager en een tweedrachtzaaier”
Kok wist zich absoluut geen houding aan te meten toen Karel vd Graaf een heel klein beetje doorvroeg waar
de Minister President het op baseerde om dit soort ernstige zaken over een onderdaan te verkondigen. Kok,
zoals we hem kennen, hield niet van dit doorvragen, en reageerde norsig in de trant dat dit nou eenmaal zo
was. Kok zal het ongetwijfeld ergens besproken hebben, maar wist ook niet meer precies hoe hij deze
nonsens moest verkopen.
Ongekend was het juist, het enthousiasme wat oplaaide overal waar Pim opdaagde. Hij gaf de mensen een
gevoel mee te tellen. Waar hij kwam verzamelden zich vrolijke menigten waar zijn naam gescandeerd en zijn
handtekening gevraagd werden, zoals we dat tot die tijd enkel kenden van sport- en pophelden. Uiteraard
waren er ook de minder plezierige onmoetingen zoals de gang naar het stembureau in Rotterdam of de
stront en kostaanval in Den Haag, maar die mensen kunnen toch echt geschaard worden onder het kopje
zeer negatieve extremisten waar toch niet bepaald het land mee opgebouwd wordt. In ieder ander normaal
land zou iemand als Kok al lang verbannen zijn; echter in Nederland alles behalve dat en wordt hij zelfs –op
miraculeuze wijze- benoemd tot minister van Staat.
1) En dan komen we aan bij de absolute top. Met recht kan gesteld worden de kroon op de leugens. En dat
is niet eens zozeer een uitspraak, als wel het ontbreken daarvan. De naam van Pim is nooit gevallen, noch
op Prinsjesdag, noch in de Kerstrede. De dame die anders altijd zo haar invloed laat gelden, of het nou gaat
om het openen van een ambassade in een land waar het absoluut geen algemeen nut dient, of het helpen
afserveren van een onwelgevallige politicus als Brinkman. Die heeft het niet voor elkaar gekregen, of het
heeft niet behaagd, Pim ooit te noemen. Hiermee wordt de zekere Minister President niet alleen
gemarginaliseerd maar zelfs geheel genegeerd.
Daar Pim ook zelf aangaf de regering (= Staatshoofd en Kabinet) mede-verantwoordelijk te houden voor het
geval hem wat mocht overkomen, en met dit opvallende gedrag daarbij opgeteld, zou het goed zijn als
diezelfde regering, dus met name de absolute top, zich publiekelijk verantwoord, desnoods in de rechtzaal.
De verantwoordelijken mogen niet ongegeneerd hun invloed in Nederland laten gelden zonder over deze
onverkwikkelijke zaken verantwoording af te hebben gelegd. Als we met de politiek in het reine willen
komen, dan zullen eerst deze zaken opgelost en geheel klaar moeten worden. Dan kunnen we daarna
wellicht met Nederland weer echt vooruit. Pim = King. En zelfs als hij er niet meer is, dan is hij het toch.
Ingezonden door: Huib Bruynzeels
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12977/pim-fortuyn-en-de-10-leugens
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Alert! RFID microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij burgers van de Filipijnen
RFID Micro-Chip Forced Implanted Philippines (Video) PT 1
RFID Micro-Chip Mind Control Philippines 666 (Video) PT 2
Gepubliceerd op 25 apr 2012 door paulbegley34
Pastor Paul Begley van Indiana onthult (Live Video) een onverwachte verklaring van twee getuigen, die het
implanteren van de RFID-chip bij mensen in Quezon City in de Filipijnen uitleggen.
Paul Begley geeft nooit eerder vertoonde beelden vrij van Marvin Kuya, die recentelijk (17 april) verklaart dat
de regering van de Filipijnen hun mensen GEDWONGEN implanteert met de RFID biochip – 666.
Schokkend en ongelooflijk bewijsmateriaal, een MUST SEE!
“666 is het nummer van het systeem van het Beest, de één wereldregering.
Dit gebeurt werkelijk in onze dagen…666… Mensen die beneden aan de bergen wonen,
vluchten de bergen in, omdat ze achtervolgd worden door de regering die hen wil dwingen
deze chip te nemen. Zij die gepakt worden, worden gemicrochipt met een chip zo groot
als een rijstkorrel. Je kunt dan echt het symbool zien, binnenin. Ze hebben ook een
symbool – 666 – op hun voorhoofd.
Sindsdien vlucht iedereen naar de bergen: de mensen in de stad en omliggende plaatsen.
Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van deze dingen, ik kan nu getuigen dat dit symbool echt is.
Wanneer je eenmaal hiermee bent geïmplanteerd, ben je het eigendom van hen.”
Het betekent dat ze je bezitten, zei hij. Ik vertel je, we leven in enerverende tijden!
Het is mogelijk dat dit een test is op onschuldige mensen in de Filipijnen, met name op mensen die aan de
voet van de berg wonen. Het kan een test zijn op een select groepje, om te zien hoe het werkt. Misschien
kan het hun geest, hun bewustzijn, veranderen. Kunnen ze hen controleren? Het kán onderdeel zijn van de
test! Deze chip betekent dat je reeds bezit bent van hen! Het bevat AL je gegevens en de overheid weet
precies waar je je bevindt, dankzij tracking mogelijkheden in de chip.
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 (666). Openb. 13:18
Op een gegeven moment vraagt de interviewer aan Kuya, ‘Kuya, je zei dat ‘666’ werkelijk binnenin de chip
is?’
“Ja, het was echt binnenin, de maat van een rijstkorrel, als het eenmaal in je geïmplanteerd was. Ze zullen je
een teken ‘666’ op je voorhoofd geven; het heeft een zwarte kleur, als een tattoo. Daarom vluchten mensen
voor hun leven. Wanneer ze eenmaal gepakt worden en geïmplanteerd, verliezen ze hun bewustzijn. Omdat
ze nu gecontroleerd worden door hen, zullen ze hen gehoorzamen in wat voor kwaad hun ook wordt
opgedragen te doen. Dus ze worden gecontroleerd als robots. Zelfs als hen wordt opgedragen iemand te
doden… nu kunnen zij dat (doden) doen voor hen omdat ze onder hun controle (mindcontrol) zijn.”
“Het is pas zes uur in de morgen… Iedereen is in tranen, en verbergt zich in hun huizen. En ieders huis is op
slot. We kunnen niets doen, omdat ze met velen zijn. Ze forceren deuren om toch binnen te komen. Je hebt
geluk als je huis solide is en gemaakt van beton, en met stalen deuren. Dan kunnen ze het niet forceren en
inbreken. Wanneer je de microchip weigert, weet je al dat je op weg bent naar…, dan weet je al dat je
gedood wordt.”
Je zult gedood worden als je het merkteken niet wilt, zegt hij!
Let wel, dit is dezelfde technologie als in de Obamacare.
Zie ook:
RFID Micro-Chip "Letter From Video Maker" Of Philippines! - Biochip666.blogspot.com/p/chip-in-2013

Let op uw woorden !
De woorden 'varkensvlees' (pork), 'wolk' (cloud) of 'Mexico' online zetten, maakt u verdacht bij de
Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat blijkt ut de lijst van sleutelwoorden die het ministerie van Binnenlandse
Veiligheid gebruikt om netwerksites te screenen op terroristische dreigingen.
De lijst bevat een aantal logische zoektermen, zoals 'al-Qaida', 'terrorisme' of 'dirty bomb' (vuile bom), maar
er zitten opvallend genoeg ook een reeks op het eerste zicht onschuldige woorden in. Ook plaatsnamen als
San Diego, Colombia of Nigeria en zelfs weertermen als 'hurricane' (storm) of 'snow' (sneeuw) maken deel
uit van de lijst.
Vanuit Homeland Security, het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid, werd al beklemtoond dat men niet
op zoek gaat naar algemeen ongenoegen op het internet, maar wel naar bewijzen voor reële dreigingen.
Critici bestempelen de woordenlijst in elk geval als vaag en ambigu.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1445180/2012/05/28/Varkensvlees-of-wolk-opFacebook-maken-u-verdacht-in-VS.dhtml
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OPGELET!! De nieuwe wereldorde komt eraan!
Eerst onszelf veranderen. Als u al twijfels hebt over uw redding,
dan kunt u zich niet veroorloven om te wachten tot de situaties
om ons heen zal gaan veranderen met het accepteren van
Christus, omdat we bijna geen tijd meer hebben.
We willen allemaal dat onze echtgenoten, kinderen, ouders,
andere familie en vrienden gered zullen worden, maar zoals ik
onlangs hoorde van een aantal zeer wijze mensen, zijn we
uiteindelijk verantwoordelijk voor onze eigen redding.
Dus zorg ervoor dat u er klaar voor staat en verzeker uw zaligheid in Christus, dan pas kunt u anderen
helpen. We kunnen ons dan concentreren voor het onszelf presenteren als het licht van de wereld en een
goed voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Sinds president Obama begon met het voeren van zijn
campagne voor het presidentschap, hebben we niets anders gehoord, dan ‘Change’. Nou laat ik de eerste
zijn om te zeggen dat alle veranderingen die hij bracht in deze wereld helemaal niet iets was waar de
mensen naar op zoek waren. Helaas, inplaats daarvan zijn er juist veel lelijke veranderingen gekomen.
Sta Sterk in het Woord van God! Ik heb onlangs het voorrecht gehad om getuige te zijn van een sterk
standpunt over het Woord van onze Heer en Heiland, Jezus Christus en ik kon niet wachten om er over te
schrijven, gezien de tijd waarin we leven, Ik hou het heel algemeen, maar een zuster in Christus legde
onlangs een verklaringen af met betrekking tot de dingen die gebeuren in de wereld van vandaag en hoe ze
allemaal leiden naar de Nieuwe Wereld Orde. Deze dame werd ondervraagd over het aangeboden materiaal
door iemand in de regering en toch nam ze een zeer sterke standpunt in met het Woord om haar
verklaringen te ondersteunen. Dit is hoe we allemaal moeten zijn en ik persoonlijk kon niet meer trots op
haar zijn om zo sterk te staan!
Voor meer informatie van het materiaal hieronder, lees ‘The Matrix Real’ op de website van Rapture Ready
om wat onderzoek te doen, en je zult verbaasd zijn wat je kunt vinden.
Wereld Verandering – (Staat op zijn plaats en wacht op een volledige uitvoering)
De Nieuwe Wereld Orde (NWO) is zich aan het vormen, vlak voor onze ogen en is er al enige tijd.
Amerikanen verliezen steeds meer rechten, elke dag en de meeste mensen zijn blind voor wat er komen
gaat.
Onze eigen President Obama is bezig met het vernietigen van onze vrijheden in Amerika op dit moment.
Het podium is ingesteld en het enige wat de Antichrist kan tegenhouden is de Opname van de Kerk.
De Patriot Act is echt en zal in elk persoonlijk gebied van ons leven ingrijpen en dat van onze families.
Het NDAA bestaat waardoor de president een order kan geven om Amerikaanse burgers vast te zetten en
gevangen te houden.
FEMA speelt een grote rol in de controle over onze steden op verzoek van onze president.
Alle christenen moeten de ongewenste wereldse bagage van zich afschudden en beginnen met omhoog
kijken!
De betaalbare zorg wet (Obama-Care) gaat in op 23 maart 2013. Dit is geen grap! Die zal dan in werking
treden en heeft betrekking op een Micro-chip Implantaat! Als hij achter dit alles zit, dan denk ik, dat hij
waarschijnlijk ook wel zijn herverkiezing zal winnen. Hoe dan ook, het komt en heel snel!
U hoeft mij niet op mijn woord te geloven, zoek het uit, Hier.
Kijk het na, – bij het Amerikaanse Department of Health and Human Services - het heeft alles uitgelegd voor
ons in wat ze noemen “Begeleiding voor de industrie en de FDA personeel.”
Ze waren zo aardig om ons deze “Richtsnoeren”te geven – Ik kan alleen maar zeggen WOW en weer WOW!
“Deze richtsnoeren zijn ontwikkeld als een speciale controle leidraad voor de indeling van het implanteerbare
radiofrequentie transponder systeem voor de patiënt-identificatie om de informatie over onze gezondheid in
klasse II (speciale controles) te ondersteunen. Het apparaat is bedoeld om toegang te verlenen tot de
beveiligde patiënten identificatie en om de bijbehorende informatie over de gezondheid van een mens
mogelijk te maken. Deze begeleiding wordt afgegeven in combinatie met een Federal Register bericht
waarin opgenomen de classificatie van het implanteerbare radiofrequentie transponder systeem voor de
patiënten identificatie en gezondheidsinformatie.
“Dit richtsnoer beschrijft een manier waaraan implanteerbare radiofrequentie transponder voor de patiënt
identificatie-en gezondheidsinformatie moeten voldoen, voor de vereiste van klasse II speciale controles.
Aanwijzingen in dit richtsnoer houden een speciale controle in voor fabrikanten van implanteerbare
radiofrequentie transponder voor patiënt-identificatie en informatie over gezondheid, met de aanbevelingen
die in dit document staan, voor de introductie van hun toestel voor een commerciële distributie in de
Verenigde Staten, ze zullen ook in staat zijn om hun apparaat op de markt te brengen, zonder onderworpen
te zijn aan een voorafgaande kennisgeving volgens de eisen van punt 510 (k) van de wet.”
Voor christenen, is dit alles misschien niet zo verrassend. Voor iemand anders, kan dit angstaanjagend zijn!
Al is dit niet het merkteken van het beest, dan toch de voorloper er van. Hoe dan ook, ik adviseer sterk om
het niet aan te nemen.
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Net als Paul Revere schreeuwde ‘De Britten komen’ om de kolonies voor de invasie te waarschuwen, voel ik
het als lopende door de straten schreeuwende ‘De Opname komt’, ‘De Opname komt’. Wat mij het meest
stoort is dat mensen wel luisterden naar Paul Revere, maar mensen mij zouden negeren en me uitlachen als
ik dit gedaan zou hebben? Vragen:
Hoe zal de microchip implantaat worden afgedwongen? Antwoord: De exacte methode van injectie is nog
niet bevestigd voor zover ik weet.
Hoe lang zal het duren om dit af te dwingen voor alle Amerikanen of de wereld? Antwoord: Ik kan niet 100%
zeker zin hiervan, maar ik kan je vertellen dat ik betwijfel of het zal snel zijn. Dit zal waarschijnlijk enige tijd
duren als gevolg van de wereldbevolking en kan niet worden verplicht tot de Antichrist zich openbaart en het
verplicht maakt.
Hoe kunnen we de informatie controleren over onze eigen antwoord: Start hier bij de Rapture Ready website
en je vindt alle antwoorden die u nodig hebt. Al het andere kan nagegaan worden op het internet of kunt u
opzoeken over Obama Care in de boekhandel of de bibliotheek.
Is Obama de Antichrist?
Ik kan hoe dan ook dat echt niet bewijzen, maar als Pres. Obama niet de Antichrist is, dan is hij op zijn minst
een voorloper van de Antichrist in het opzetten van een wereldwijd podium voor dit alles. Wat ik zeer
interessant vind om te zien is hoe de hele wereld lijkt te denken dat Obama zo prachtig is en het letterlijk
eens is met alles wat Obama zegt.
Obama is voor abortus en wordt God niet door de wereld voorbij gezien en prijst Obama?
Obama is voor homo’s die 100% tegen God zijn en gaat de wereld daar gewoon niet in mee?
Ik heb nog nooit in mijn leven gehoord of gezien, waarom zouden de liberale media kanalen als CNN en
FOX of Local News Channels nog nooit een president zo hebben geprezen als Obama?
Ik heb nog nooit in mijn leven gezien dat zo veel predikanten / voorgangers / etc. bij Nieuws Kanalen
optreden en zo openlijk een president steunen die beslissing neemt over zaken als homo-rechten en het
huwelijk.
Hier zijn een aantal schriftgedeelten te lezen wat God zegt over de antichrist.
Daniël 7:8 zegt dat de Antichrist een mond vol grootspraak is.
Daniël 7:25 staat dat de Antichrist zal trachten tijden en wet te veranderen.
Daniël 8:25 zegt dat de Antichrist in de macht zal stijgen als een man van vrede.
Daniël 9:27 staat dat de Antichrist een zeven jaar durend convenant (een vredesverdrag) zal tekenen in het
Midden-Oosten
Openbaring 13:16 “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een
merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.”
Openbaring 13:17 “en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of
de naam van het beest of het getal van zijn naam.”
Bron: http://www.raptureready.com/soap/horn12.html
Bron: http://www.wimjongman.nl

Portugese kinderen misbruikt voor medische experimenten
Na het pedofilieschandaal worden Portugese tehuiskinderen nu
ingezet voor gezondheidstests. In Portugal zijn ruim 500 kinderen
ingezet voor medische en tandheelkundige experimenten.
De experimenten vonden plaats tussen 1997 en 2007. De kinderen
werden gebruikt als proefkonijn om de gezondheidseffecten van lood
te meten. De kinderen, allen tussen de 8 en 10 jaar oud, woonden in
een kindertehuis van de religieuze organisatie Casa Pia. Onder het mom van gratis tandheelkundige zorg
deden ze, zonder het te weten, mee aan medische experimenten...
De experimenten werden betaald door de Amerikaanse overheid en uitgevoerd met toestemming van de
Portugese. Dat schrijft Courrier International. 100 kinderen ondergingen de experimenten op aanwijzing van
Luis Rebelo, de toenmalige directeur van Casa Pia.
Casa Pia is al jaren in opspraak wegens seksueel misbruik en mishandeling van kinderen. In de instellingen
zijn tientallen jaren kinderen misbruikt. Sommige tehuizen fungeerden als een soort kinderbordelen, waar
mannen op uitnodiging van de directeur kinderen konden misbruiken.
Na een spraakmakend proces dat vijf jaar duurde, zijn in september 2010 enkele daders, onder wie de
prominente tv-presentator Carlos Cruz en voormalig UNESCO-ambassadeur Jorge Ritto veroordeeld tot
respectievelijk zeven en zes jaar gevangenisstraf. Het misbruik waarvoor zij werden veroordeeld, vond
plaats in de jaren negentig en 2000.
Bron: 360magazine.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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NY wil ban grote bekers frisdrank
New York wil de verkoop van grote bekers suikerhoudende frisdranken verbieden in restaurants, bioscopen,
sportkantines en verkooppunten op straat.
Burgemeester Bloomberg van New York wil met de maatregel iets doen aan het probleem van
zwaarlijvigheid, zo maakte hij gisteren bekend. Meer dan de helft van de volwassenen in de stad heeft
overgewicht. Het verbod zou in maart 2013 van kracht moeten worden en gaan gelden voor de losse
verkoop van bekers frisdrank die meer dan 0,47 liter bevatten. "Obesitas is een nationaal probleem en overal
in de VS zeggen gezondheidsinstanties dat het toch zo erg is. New York City zegt dat niet alleen maar doet
er ook wat aan", aldus Bloomberg.
http://nos.nl/artikel/378676-ny-wil-ban-grote-bekersfrisdrank.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaal+%28N
OS+Journaal+Nieuws%29
MAAR : dieetdrankjes, vruchtensappen en zuiveldrankjes zoals milkshakes (= LIGHT = ASPARTAAM),
vallen niét onder deze maatregel.
EN : al in 1986 wist men dat aspartaam dik maakt. Bron : http://www.aspartaam.nl/
EN : mensen die dagelijks light frisdranken consumeren blijken 43 procent meer kans te hebben op hart- en
vaatziekten dan zij die geen frisdrank tot zich nemen. Bron: Sciencedaily.com
EN : waarschuwing zwangere vrouwen : 'light' producten (aspartaamhoudend) af te raden vanwege risico op
vroeggeboorte en miskraam... http://www.elsevier.nl/web/Stijl/Gezondheid/298395/EU-vervroegt-onderzoeknaar-risicos-aspartaam.htm
Recente reactie van een 19-jarig zwangere jonge medepassagiere in trein : "waarom WETEN we dit NIET,
waarom vertelt men ons dit NIET" (want 'light' werd haar zelfs dringend aanbevolen door de gynaecoloog)!

Obama's verleden: Communisten VS planden al in 1983 overname Witte Huis tijdens economische
crisis
Nóg meer bewijs dat Obama behalve nauwe banden met
islamisten altijd een sterke voorkeur heeft gehad voor
communisten.
In 1983 organiseerde de Communistische Partij in Amerika een
bijeenkomst op de Universiteit van Californië in Irvine. Tijdens
zijn toespraak hield een gastprofessor de aanwezigen voor dat
de Amerikanen zó 'verblind' zijn door de 'Amerikaanse droom',
dat ze uit zichzelf nooit voor het socialisme zouden kiezen. Om
dat te veranderen ontvouwde hij een langetermijnplan om de
Democratische Partij te infiltreren en deze stap voor stap
steeds 'linkser' te maken, zodat de communisten uiteindelijk hun eigen 'manchurian' president in het Witte
Huis zouden weten te krijgen. Die zou de VS door middel van een wereldwijde economische crisis
gedwongen moeten gaan veranderen in een marxistisch-socialistische staat.
In 1983 kwam dat plan nog volkomen onrealistisch en zelfs idioot over, maar anno 2012 lijkt het de
communisten tot verbijstering van velen nog te zijn gelukt ook. Volgens Congreslid Allen West zouden
inmiddels zo'n 78 tot 81 Democratische afgevaardigden heimelijk lid zijn van de communistische partij.
Omdat het woord 'communisme' in Amerika -maar ook in Europa- altijd erg beladen is geweest, werd dat al
lang geleden vervangen door de term 'progressief'.
Obama steunt openlijke communistische activist
West staat met zijn beweringen niet alleen. De Nieuw Zeelandse politicus Trevor Loudon hield in maart een
voordracht over de geschiedenis van politieke infiltraties door communisten. Ook Loudon betoogde dat een
kleine marxistisch-leninistische partij erin geslaagd is de controle over de grote Democratische Partij over te
nemen en op deze wijze hun doelstellingen in politiek beleid om te zetten. Omdat hij besefte dat dit voor veel
mensen moeilijk te aanvaarden is somde hij een hele reeks voorbeelden op.
Zo wordt de campagne om een nationale feestdag ter ere van de socialistische vakbondsleider Cesar
Chavez in te stellen door Obama ondersteund. Deze campagne wordt geleid door Evelina Alarcon, de
voorzitter van de communistische partij in Californië. Waarom steunt Obama een openlijke communist als
Alarcon? Waarschijnlijk omdat hij in het verleden op zijn beurt door haar ondersteund werd. Dat verklaart
tevens waarom steeds meer analisten de communistische terrorist Bill Ayers als ware auteur van Obama's
biografie aanwijzen, mede omdat Ayers dit zelf heeft toegegeven.
Terrorist Bill Ayers schreef Obama's memoires
Jack Cashill presenteerde in zijn boek 'Deconstructing Obama' harde bewijzen voor het feit dat Obama's
boek 'Dreams from my Father' inderdaad door Ayers -een voormalige (?) goede vriend van Obama en de
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instigator van zijn politieke carrière- werd geschreven. De stijl van het boek en het gebruik van metaforen is
vrijwel gelijk als in Ayers eigen op schrift gestelde memoires. Obama's uitvoerige verleden met Ayers
hebben we op deze site al vaker uit de doeken gedaan. In zijn boek geeft Obama overigens zelf toe dat hij
zich aangetrokken voelde tot 'Marxistische professoren'. Maar er zijn meer 'indirecte' signalen die door de
slechts oppervlakkig geïnteresseerde nieuwsvolger nauwelijks worden opgemerkt. Zo startte Obama op 5
mei, de geboortedag van Karl Marx, officieel zijn herverkiezingscampagne. Toeval? Misschien, maar hoe zit
het dan met het vastgestelde feit dat Obama in 1995 de gedoodverfde kandidaat was om in de 13e kieskring
van de senaat van Illinois Alice Palmer op te volgen? Is het soms ook louter toeval dat Palmer aan het 27e
congres van de Communistische Partij in de Sovjet Unie deelnam en daar enthousiast over berichtte?
Bovendien werkte Palmer voor de Amerikaanse 'Vredesraad', een communistische frontorganisatie.
Obama's banden met (crypto)communisten
Heeft het eveneens niets te betekenen dat Obama's vroegere mentor, Frank Marshall Davis, lid van de
communistische partij was? Kijk ook eens naar de door Obama benoemde medewerkers. De openlijke
marxistische activist Van Jones werd door de president aangesteld als de 'tsaar' voor 'Groene Banen'. Het
door Obama aangestelde hoofd communicatie van het Witte Huis, Anita Dunn, zei in een toespraak dat de
Chinese communstische leider en massamoordenaar van 70 miljoen mensen Mao Tse-Tsung één van haar
twee grootste politieke voorbeeldfiguren was. Tevens pochte ze voor de camera's dat het Witte Huis onder
Obama 'totale controle over de media' had gekregen.
Journalist Stanley Kurtz dook in Obama's verleden als 'community organizer' en publiceerde zijn bevinden in
het boek 'Radical-In-Chief: Barack Obama and the Untold Story of American Socialism'. Kurtz ontdekte dat al
Obama's collega's en mentoren tot de meest uitgesproken en invloedrijke cryptocommunisten
(crypto=heimelijk) in de VS behoorden. 'Hun strategie om het politieke systeem te hervormen en de
maatschappij te veranderen heeft tot op de huidige dag zijn stempel gedrukt op de regering Obama,' aldus
Kurtz. De journalist gaf overigens toe dat hij in 2008 Obama nog niet als communist beschouwde, maar
naarmate hij dieper in de het verleden van de president dook steeds meer bewijs ontdekte dat de huidige
president van Amerika gedurende enige tijd inderdaad een 'klassieke marxistische leninist' was.
Plan voor communistische 'stealth' president geslaagd
Waarom werd de Obama dan in 1983 lid van de Democratische Partij? Volgens Kurtz was dit enkel een
kwestie van tactiek. In de jaren '80 onderkenden Obama en zijn communistische kameraden dat het niet zou
lukken een socialistische revolutie in de VS te ontketenen. Daarom vatten ze het plan op om 'van onder af
de-facto-controle over de economie te krijgen, niet door van bovenaf opgelegde nationaliseringen, maar door
het werk op maatschappelijk niveau, door 'community organizing'.' En daarmee zijn we aanbeland bij het
plan van de communisten om politiek 'ondergronds' te gaan in de Democratische Partij, totdat het zou lukken
om één van hen op het pluche van het Witte Huis te krijgen. (1)
Dat plan slaagde in november 2008 toen Obama tot de eerste 'stealth'-socialistische president van Amerika
werd gekozen. Velen zullen het niet willen horen, maar om te blijven volhouden dat Obama géén communist
is moet een hele waslijst indirect én direct bewijsmateriaal worden genegeerd. Obama's carrière werd in het
huis van rascommunist en anarchist Bill Ayers opgestart en al zijn belangrijke mentoren waren
communistisch. Pure onzin, want Obama zelf beweert immers dat hij géén communist is en hij spreekt
tenslotte altijd de waarheid?
Obama's banden met radicale moslims
Naast Obama's marxistische verleden hebben we regelmatig aandacht besteed aan zijn oorspronkelijke -en
hoogstwaarschijnlijk tevens huidige- religie: de islam. Dat begon al in 2008 met de onthullingen dat de twee
van de drie stafleden die Obama in zijn begintijd als senator aanstelde lid van de radicale organisatie 'Nation
of Islam' waren. Er verscheen zelfs een foto in de kranten waarop Obama's vrouw Michele vriendelijk
lachend te zien was naast Khadijah Farrakhan, vrouw van de virulent antisemitische Nation of Islam leider
Louis Farrakhan.
Farrakhan was tevens een voorbeeldfiguur van de al even antisemitische dominee Jeremiah Wright, die
jarenlang de geestelijke begeleider van Obama is geweest. Bewijs hiervoor was onder andere het meerdere
malen plaatsen van een foto op de cover van het door Wright opgerichte 'Trumpet Magazine', waarin
Farrakhan regelmatig als held werd vereerd. Wright en Farrakhan maakten er nooit een geheim van Amerika
omver te willen werpen. Obama en Wright liepen samen mee in een door Farrakhan geleide 'miljoenmannen
mars' op Washington.
Voor veel meer bewijs voor Obama's banden met radicale socialisten, communisten en islamisten -oftewel
de bekende anti-Westerse, anti-democratische, antisemitische, antichristelijke en anti-Israëlische
fascistische gelegenheidsalliantie- verwijs ik naar de eerder geschreven artikelen over deze onderwerpen
(zie links hieronder).
Xander - (1) KOPP
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Kaspersky waarschuwt voor einde beschaving door cyberterreur
Het 'einde van de wereld' wordt de laatste jaren te pas en te
onpas door Jan en alleman voorspeld, maar als de specialist
van 's werelds grootste digitale beveiligings- en anti-virus
bedrijf, Kaspersky, het in de mond neemt is het maar beter om
het bloedserieus te nemen. Naar aanleiding van het recente, op
Iran gerichte Flame virus, door Kaspersky getypeerd als de
meest complexe 'cyber' (digitale) wapen ooit, waarschuwde
Eugene Kaspersky dat terroristen met dit soort
computervirussen het hele internet en de digitale infrastructuur
van complete landen kunnen platleggen. 'Ik vrees dat dat het
einde van de ons bekende wereld zal zijn. Geloof me, ik ben
echt bang.'
Flame virus doet alarmbellen rinkelen
Eugene Kaspersky is niet zozeer bevreesd voor een cyber-oorlog, maar wel voor cyber-terreur. 'Ik ben bang
dat het spel nog maar net begonnen is. Ik twijfel er geen moment aan dat veel landen over de hele wereld er
heel spoedig mee in aanraking zullen komen,' sprak de beveiligingsexpert op een cyber-security conferentie
in de Israëlische metropool Tel Aviv. Daarmee reageerde hij op de door het bedrijf ontdekte Flame virus dat
diverse computersystemen in het Midden Oosten infecteerde, maar vooral gericht leek op Iran.
Flame lijkt een nog complexere opvolger van de Stuxnet- en Duqu virussen te zijn die in de periode 20102011 diverse nucleaire installaties in Iran wisten te saboteren. De VS gaf onlangs toe verantwoordelijk te zijn
voor het Stuxnet virus, maar over het algemeen wordt aangenomen dat ook Israëlische cyberexperts bij de
ontwikkeling van deze digitale wapens zijn betrokken.
In tegenstelling tot de agressieve Stuxnet worm lijkt Flame enkel ontwikkeld om informatie te stelen. Daarbij
kan het audio opnames en screenshots maken en zelfs via een bluetooth verbinding namen en
telefoonnummers van andere bluetooth apparaten -zoals mobieltjes- downloaden. Volgens Kaspersky is
Flame 100 x geavanceerder dan enig ander bekend virus en kan het daarom alleen door een staat zijn
ontwikkeld en niet door een willekeurige groep hackers.
Energie- en watervoorziening kwetsbaar
Omdat vrijwel alle basisvoorzieningen in de moderne wereld worden geregeld met computers is het gevaar
levensgroot dat cyberwapens zoals Flame door terroristen zullen worden gebruikt om complete landen plat
te leggen. Als bijvoorbeeld de energie- en watervoorziening slechts voor korte tijd worden gesaboteerd
dreigen er miljoenen slachtoffers te vallen. Omdat Flame gebruikt maakt van lekken in Windows zouden
belangrijke energie-, industriële- en transportsystemen daarom niet met normale -en kwetsbarebesturingssystemen zoals Windows en Linux moeten werken.
Eugene Kaspersky pleit er zelfs voor om cyberwapens in dezelfde categorie als chemische, biologische en
nucleaire wapens te plaatsen. Voor grote landen zal het 'wederzijdse vernietigings' principe gelden waardoor
een cyberoorlog niet waarschijnlijk is, maar terroristen en terreurregimes trekken zich niets van grenzen aan.
Bovendien zouden landen met een laag technologisch niveau buitenlandse experts en hackers kunnen
inzetten of hen daar toe kunnen dwingen.
Die Hard 4.0 was keerpunt
De beveiligingsexpert gaf tevens toe dat de film Live Free or Die Hard (2007) hem met de neus op de feiten
drukte dat cyberterrorisme een groot en onmiddellijk gevaar is. 'Waarom vertellen jullie hen (hoe ze het
moeten doen)?!' zou hij tijdens het kijken naar het scherm hebben geschreeuwd. In de vierde 'Die Hard' film
neemt een agent (Bruce Willis) het op tegen cyberterroristen die de computersystemen van de FBI proberen
lam te leggen.
'Vóór Die Hard 4.0 was het cyberterrorisme een taboe onderwerp in mijn bedrijf,' legt Kaspersky uit. 'Het
mocht niet hardop gezegd of besproken worden, ook niet in de media. Ik probeerde de doos van Pandora
gesloten te houden. Toen de film in de bios kwam heb ik dat verbod echter geschrapt.'
Xander - (1) Russia Today
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ALERT! Radioactieve straling op meerdere systemen gemeten
6/7/2012 -- RADIATION ALERT on multiple systems -- North Indiana - South Michigan
Gepubliceerd op 7 jun 2012 door dutchsinse
Check het noorden van Indiana / het zuiden van Michigan gebied op de radar!
http://weather.cod.edu/cgi-bin/radarloop.pl?station=IWX&product=BREF1&loopdir=brefs
Twee verschillende systemen werden gecheckt, beide met enorme pieken in stralingsdetectie.
Hier is de eigenlijke grafiek van de blackcatsystems locatie:
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/chartx.html?id=151
Het Alert Level op Radiation Network is 100CPM
Het niveau dat ik persoonlijk zag pieken, was rond de 1500CPM !
Anderen hebben een hoogte van 7000CPM gemeld.
Op Blackcatsystems, was het hoogste niveau dat ik persoonlijk zag vanaf dit station, tot nu toe, een bereik
van 3500uR/hr.
Beide niveaus zijn ZEER (dodelijk) hoog, wanneer onder langdurige blootstelling…
"Stuur alsjeblieft een SOS naar de wereld"
Fallout Fukushima in 40 dagen rond de Aarde
Radioactieve cesiumdeeltjes afkomstig uit de grotendeels vernietigde kerncentrales in Daiichi, Fukushima,
doen er volgens Japanse wetenschappers veertig dagen over om de hele Aarde te omcirkelen en terug te
keren op de plek van vertrek. De radioactieve wolk doet dat ongeacht de windrichting.
Wetenschappers kwamen tot deze conclusie omdat ze elke 40 dagen een piek in de gemiddelde
achtergrondstraling vaststelden. De trend was al kort na de ramp in Fukushima waar te nemen, maar is
sinds januari 2012 zeer duidelijk. De wetenschappers hebben beheerder Tepco gevraagd om meer
gegevens, maar de firma heeft verklaard niet te willen samenwerken met de onderzoekers.
Deel Amerikaanse meetstations offline
Hoeveel straling in de atmosfeer terechtkomt is onduidelijk. Het grootste deel van de Amerikaanse
meetstations is inmiddels offline of geeft data, die voor de nucleaire leek onbegrijpelijk zijn.
Europa
Wat Europa betreft overschrijden inmiddels de meeste metingen de veilige (de waarden van voor 3 maart
2011) waarden van de EU. Zo werd in Centraal-Europa (Hongarije) eergisteren 1400 Bq/Kg jodium 131 en
cesium 137 vastgesteld, maar onduidelijk is wat de bron is van die deeltjes, aangezien er geen gegevens
worden verstrekt over de ontwikkeling van de meetwaarden.
‘Veilige’ waarden inmiddels bijgesteld
De veilige waarde voor hoeveelheid radioactieve deeltjes in materie was altijd 600 Bq/kg, maar is in 2011
door de EU bijgesteld tot 12.500 Bq/kg; een verhoging met een factor 20 dus! De verhoging gold eerst alleen
voor olie en specerijen uit Japan, maar is - na protesten van Europarlementariërs - nu geldig voor alle
voedingsmiddelen. Wanneer de gebonden media u dus wijsmaken dat voedsel uit Japan veilig is, moet u
weten dat ze dat alleen maar kunnen schrijven, omdat de veilige waarden verhoogd zijn, niet omdat het
voedsel minder radioactief is.
In België en Nederland overschrijdt de achtergrondstraling (straling afkomstig uit het heelal en uit natuurlijke
bronnen (80%) en van activiteiten van de mens (20%) die er altijd is) volgens de Belgische overheid
momenteel de maximale veilig geachte waarde van 500 µSv per jaar (NL, 'Besluit stralingsbescherming', 16
juli 2001). Het meetstation Oelegem gaf voor gisteren een waarde van 0,099 µSv per uur. Rekenen we dat
door naar een jaarlijkse waarde (24 x 365 x 0.099), dan komen we op 867,24 µSv/j, ofwel veel meer dan de
maximale waarde.
De waarde van 500 µSv is overigens de maximale waarde voor de beroepsbevolking, die met radioactiviteit
in aanraking komt. Voor de burgerbevolking, voor kinderen en zwangere vrouwen zijn de waarden veel
lager! Daarbij zijn de meetwaarden van station Oelegem data van de Belgische overheid, en die zijn - zoals
overheden in het algemeen - niet te vertrouwen.
Een groot nadeel bij het uitvinden van de gegevens over radioactiviteit in onze omgeving is de geheimtaal
van de hele sector. Ten eerste zijn er acht verschillende eenheden, waarin radioactiviteit gemeten/uitgedrukt
wordt, en dan dient er ook nog eens onderscheid gemaakt te worden tussen de
verschillende typen straling en de isotopen die de straling voortbrengen. Voor een
leek (als ik) is het een heidens karwei om te proberen tot een betrouwbare conclusie
te komen. De gemiddelde burger geeft het waarschijnlijk al veel sneller op.
Maar elke leek begrijpt dat de berichten, die elke dag uit Japan komen alarmerend
zijn en dat nog heel lang zullen blijven.
Een greep uit het nieuws:
Tonnen dode sardientjes
Tons Dead Fish Japan! Begley Now On Blogtalkradio Daily
In de haven van de stad Chiba, Japan, niet ver van Fukushima II, spoelen tonnen
sardines aan. Bovendien vangen Japanse vissers meer en meer vissen met ernstige
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misvormingen. Wat vóór de ramp kernafval was, is nu ‘veilig’ om te eten. Mensen in de meest getroffen
gebieden willen vluchten, maar kunnen vaak nergens heen. Vrijwel overal wordt plutonium gevonden, overal
in Japan worden 'nucleofiele' algen (algen die zeer goed gedijen op cesium en jodium) gevonden - zoals dat
ook in Tsjernobyl het geval was. De thermometers in de vervallen reactoren zijn kapot (Tepco belooft dat ze
in juli weer zullen werken) en in reactor 4 verbrandt een deel van de nog werkende koelsystemen.
Tepco en media zwijgen
Ondertussen weigert Tepco elk commentaar over de veiligheid van zijn kerncentrales en doet de Japanse
regering nog steeds of er niets aan de hand is!
Westerse media zwijgen. Ga naar Google Nieuws, zoek op Fukushima en u vindt verbijsterend weinig.
Rond een middelbare school in de stad Koriyama (die al ontsmet werd) worden waarden van 170.000 Bq/m³
gemeten. De hoogste waarde ooit in Tsjernobyl vastgesteld, was 37.000 Bq/m³.
Stralingsmetingen rijzen de pan uit
De metingen rijzen inmiddels overal de pan uit, vooral op plekken waar de nucleofiele algen worden
gevonden (het 'zwarte spul' waar u misschien al over gelezen hebt): tot 290.000 Bq/kg cesium 137 en iets
lagere waarden voor cesium 134 op meerder plaatsen in Tokyo. (cesium 137 komt van nature in het milieu
voor, cesium 134 niet)
Schoolzwemmen in vervuild water
Kinderen moeten (school)zwemmen in vervuild zwemwater. De ouders wensen het niet meer toe te staan.
Men vertrouwt de metingen van de officiële instanties niet meer. Overal wordt inmiddels ook plutonium
aangetroffen en de Japanse overheden zitten met de handen in het haar. Naast de nucleaire en dodelijke
vervuiling heeft men namelijk ook nog steeds te maken met de enorme ravage van de aardbeving en de
tsunami van 11/3. Op veel plaatsen is nog helemaal niets opgeruimd, omdat de brokstukken van dorpen en
steden, die werden weggevaagd, in veel gevallen radioactief besmet zijn.
Bij eerdere rampen werd het afval gewoon op een grote hoop gegooid en in de fik gestoken, maar dat is in
dit geval geen optie. Toch smijten veel lokale overheden de knuppel in het hoenderhok, en gaat de fik erin!
Daarmee komen weer enorme hoeveelheden radioactieve deeltjes in de lucht terecht en wordt een nog
groter deel van Japan besmet.
De bevolking protesteert wel, maar wordt straal genegeerd
Eén persoon die ten einde raad lijkt, is Koichi Oyama, gemeenteraadslid van de stad Minamisoma, 40
kilometer ten noorden van de centrale van Fukushima II. In een wanhopige oproep aan de media schrijft hij
op 4 juni 2012 het volgende:
"De veilige waarde voor cesium 134 en cesium 137 zijn nu 100 becquerels/Kg. Maar in Minamisoma City en
in de prefectuur Fukushima bedragen de waarden 100.000 becquerels, zonder dat iemand zich erom
bekommert. Er bestaat het gevaar dat kinderen erin stappen of het aanraken. Hoewel ik al meerdere keren
naar de politie, naar de openbare gezondheidsdiensten en naar het stadsbestuur ben gegaan, worden al
mijn waarschuwingen genegeerd. Stuur alsjeblieft een SOS naar de wereld."
Ik vrees dat die SOS-signalen tot dovenmansoren gericht zijn…
Gevolgen meestal minimaal na 1 jaar zichtbaar
De gevolgen van radioactieve vervuiling in het lichaam komen pas na minimaal 1 jaar tot uiting, maar
meestal duurt het veel langer. De gevolgen zijn voor veel mensen dus lang niet zichtbaar, al slaan de
berichten over misvormde vissen en huisdieren wel in als een bom. Vooralsnog helaas alleen in Japan.
Zie ook: 66-ft concrete dock washes ashore in Oregon from Japans Earthquake/Tsunami 2011 Disaster
Bron: Zonnewind.be

Masterplan redding eurozone door ‘splitsing’
bron: RTL-nieuws
De Europese instellingen werken aan een masterplan voor de redding van de eurozone en een uitweg uit de
crisis. In het plan zou een optie zijn opgenomen waarin voor sommige landen andere regels gelden dan voor
andere.
De maatregelen worden uitgewerkt door het hoofd van de Europese Centrale Bank Mario Draghi, president
van de Europese Unie Herman van Rompuy, EU-Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso en voorzitter
van de eurogroep Jean-Claude Juncker. Dat meldt de krant Welt am Sonntag. Het plan zou eind juni tijdens
een EU-top worden besproken. Het ‘masterplan’ zou een definitieve uitweg uit de crisis moeten wijzen. “In
de rest van de wereld vraagt men ‘waar willen jullie naartoe?’. Het plan moet daar een antwoord op geven”,
aldus een van de Europese bronnen waar de krant zich op baseert.
Opties die worden overwogen zijn meer macht voor Europese instellingen, een Europees toezichtsorgaan
voor de bankensector, de harmonisatie van het begrotings-, belastings- en buitenlandbeleid van de EUlidstaten en hervormingen van de sociale programma’s.
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H.A.A.R.P. en de TIJD
Bron: Argusoog.nl
Fysicus: HAARP manipuleert de tijd
Een briljant fysicus publiceerde een revolutionair artikel waarin dertig andere
wetenschappelijke artikelen geciteerd worden die onthullen dat HAARP enorme krachten
heeft die veel verder gaan dan wat de meeste onderzoekers van de hoogfrequent
energietechnologie vermoeden.
Dr. Fran De Aquino beweert dat een volledig functionerend HAARP netwerk, dat
wereldwijd geactiveerd is, niet alleen het weer kan beïnvloeden, en allerlei geofysische
gebeurtenissen, maar ook ruimte en zwaartekracht kan beïnvloeden en zelfs tijd! Nu is het
netwerk bijna compleet met de activering van de nieuwste HAARP faciliteiten aan de
onderkant van de wereld: het verlaten en vreemde Antarctica. Zullen de meesters van
HAARP ook de meesters van de tijd worden?
De meest gevaarlijke man in leven
Facties van de grootste regeringen ter wereld, die van de Verenigde Staten, de Russische
Federatie en de Volksrepubliek China, zouden opdracht kunnen geven om een man, die
zij zien als één van de gevaarlijkste ter wereld, te elimineren. Nee, hij is niet ’s werelds
meest opgejaagde internationale terrorist, zelfs niet een gekke wetenschapper met een
nieuw virus dat de mensheid kan wegvagen. De meest gevaarlijke man ter wereld zou wel
eens Dr. Dr. Fran De Aquino kunnen zijn. De Aquino heeft geen doodsstraal ontwikkeld,
of de geheime codes geregeld voor de nucleaire wapens op deze aarde. Hij heeft
mogelijk iets veel ergers gedaan: hij heeft de wetenschappelijke en technologische
informatie gelekt over het grootste geheim ter wereld: het uiteindelijke doel van HAARP.
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program – Hoogfrequent Actief
Poollicht Onderzoek Programma) heeft nu installaties die kriskras over de hele wereld
verspreid staan en zich uitstrekken van pool tot pool. De faciliteiten op Antarctica zijn bijna
gereed. De Aquino, wiens artikel Hoog vermogen ELF (Extremely Low Frequency –
Extreem Lage Frequentie) straling, gegenereerd door gemoduleerde HF (Hoog Frequent)
opwarming van de ionosfeer, kan aardbevingen, cyclonen en plaatselijke opwarming
veroorzaken, tilt een tipje van de sluier op die de HAARP tovenaars verbergen – en in
tegenstelling tot de vroegere Wizard of Oz hebben de HAARP-tovenaars een aantal echte
krachten tot hun beschikking!
Het wetenschappelijke werk van deze fysicus – dat dertig andere wetenschappelijke
werken citeert, waarvan vele door vakgenoten beoordeeld werden – onthult veel meer
dan de ongelooflijke titel onthult.
HAARP kan zwaartekracht manipuleren
De meeste onderzoekers van HAARP vermoedden al enige tijd dat de technologie
aardbevingen en orkanen kan ontketenen. Het artikel van Aquino lijkt deze verdenkingen
te bevestigen, maar hij gaat nog verder:
Door gebruikt te maken van hoge frequenties, zo zegt hij, kan HAARP zwaartekracht
‘modificeren’, zelfs beïnvloeden door het plaatselijk blokkeren van zwaartekrachtgolven.
De Aquino beweert dat zware objecten verplaatst kunnen worden, zelfs getransporteerd,
door het creëren van “gravitatieschermen”. Maar, zo benadrukken de wetenschappers,
HAARP kan zelfs nog meer. De ELF technologie kan “Zwaartekracht
Afschermingmantels” genereren, die zijn gemaakt van lagen van hoge diëlektrische
sterkte halfgeleiderkernen met twee metalen fplies en isolatielagen. Deze Zwaartekracht
Afschermingmantels kunnen worden gemaakt met een dikte van één millimeter.
De stelling van Aquino wordt daadwerkelijk ondersteund door de experimenten van een
andere natuurkundige, Dimitriou Stavros, van de Afdeling Elektrotechniek van TEI
Athens(Technological Educational Institution) in Athene, Griekenland. Stavros heeft met
succes een elektromagnetische interactie met het zwaartekrachtveld aangetoond.
Uit zijn samenvatting: De periode van slingeren van de pendulum van een hangend
elektromagnetisch resonantiecircuit, gevormd door kwart golflengte transmissielijn secties,
blijkt te worden beïnvloed door elektrische parameters van de oscillator die het bestuurt.
Van bijzondere invloed lijkt te zijn de magnitude van de spanning bij resonantie, die
afhangt van de effectieve kwaliteitsfactor (Q) van de ingebrachte aandrijfkracht in het RF
tankcircuit.
Toch is het meest wonderbaarlijke van alles, dat De Aquino verzekert, dat de ultieme
kracht van HAARP is, dat het de mogelijkheid heeft, tijd te vervormen.
Tijddilatatie is een relativistisch effect dat beschreven wordt in Einstein’s Speciale
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Relativiteitstheorie, wordt gecreëerd door een massa die de snelheid van het licht nadert en de
zwaartekracht beïnvloedt, door ruimte-tijd ‘scheef te trekken’.
HAARP kan ruimte en tijd bedwingen
Het artikel van De Aquino toont aan dat massa, wanneer dit wordt blootgesteld aan een uniform ELF
elektromagnetisch veld, ten opzichte van externe waarnemers, kan worden overgezet in een andere tijd. Dit
wordt kunstmatig en wanneer men dit wil, gedaan.
Geavanceerde HAARP teleportatietechnologie
Hij trekt een analogie met een zeewaardig schip voor ogen. Hij legt uit:
“Een schip is gemaakt van staal. Bij blootstelling aan een uniform ELF elektromagnetisch veld, met een
intensiteit en frequentie van het schip, zal een overgang plaats vinden in de tijd, naar een andere tijd.
Het is belangrijk op te merken dat het elektromagnetische veld, naast het feit dat het uniform moet zijn, bij
het schip moet blijven tijdens de overgang naar de nieuwe tijd. Als dit veld niet uniform is of blijft, zal elk deel
van het schip overgezet worden naar verschillende tijdstippen in de toekomst.
Om ervoor te zorgen dat het elektromagnetische veld bij het schip blijft, is het noodzakelijk dat alle
onderdelen, die zijn betrokken bij de vorming van het veld, in het schip blijven. Wanneer er zich personen in
het schip bevinden zullen zij overgezet worden naar verschillende momenten in de toekomst omdat hun
geleidbaarheid en dichtheid verschillend zijn. Opmerkelijk is, dat dit bijna het exacte scenario is van het
Philadelphia Experiment, dat beschreven werd door de vermeende getuige Carl Allende.
Nu wordt het algemeen beschouwd als een verzonnen verhaal en heeft het begin van de jaren 1940 US
Navy experiment met, naar verluidt de codenaam Project Rainbow, nooit plaatsgevonden.
HAARP kan putten uit het werk van Nikola Tesla van een eeuw geleden
Degenen die dit verhaal geloven, beweren dat de beroemde uitvinder en elektrisch genie Nikola Tesla het
experiment heeft ondersteund, waarbij een marine-escorte schip betrokken was, de USS Eldridge.
Het doel was om onzichtbaarheid te creëren, maar het experiment eindigde tragisch toen het schip ruimtelijk
vervoerd werden en delen ervan gevangen raakten in tijdelijke afwijkingen.
Het sterke vermoeden bestaat, dat veel van de HAARP technologie van oorsprong werk van Tesla is, dat is
geactualiseerd en verbeterd – en gebouwd met de meest recente wetenschappelijke kennis uit de 21e eeuw.
Dus, waar zal HAARP voor worden gebruikt? Voor oorlogen die via het weer worden uitgevochten? Voor het
aanjagen van geofysische incidenten? Het manipuleren van de zwaartekracht? De vertekening van ruimtetijd? Sommigen geloven dat deze technologie mensen al tot waanzin drijft. De gevaarlijkste man die op dit
moment in leven is, Dr. Fran De Aquino, beweert dat het al het bovengenoemde doet.
Door: Terrence Aym, Vertaling: Frank Bleeker
Foto’s: Afkomstig van de website Before it’s News, geplaatst bij artikel - Oorspronkelijk artikel: hier

Merkteken van het beest: Bilderberg duwt de verplichte internet-ID door voor Europa
Bilderberg duwt de verplichte internet-ID door voor Europa
Terwijl de internationale ACTA- verdrag en de Verenigde Staten
CISPA wetgeving bezig zijn met de mogelijkheid voor het
uitschakelen van het world wide web, maken technocraten overuren
om te proberen uw identiteit vast te pinnen en ervoor te zorgen dat al
uw activiteiten grondig worden nagekeken en gecontroleerd.
De Europese Unie is nu bezig met het creëren van een systeem tot
een verplichte elektronische identiteitskaart voor alle EU-burgers die
zal worden ingevoerd in heel Europa om de zaken te
standaardiseren zowel online als in persoon, met een authenticatie
van gebruikers via een gemeenschappelijke ‘elektronische
handtekening.’ Een enkele authenticatie ID zal de toegang bewaken tot het internet, de online data en het
meeste van de handel. Het is niets minder dan een poging om een systeem in te bouwen voor het
merkteken van het beest, en een prominente Bilderberg genodigde zit achter deze regeling.
Neelie Kroes is de commissaris voor de digitale agenda van de EU, en doet de invoering van een wetgeving
die, naar ze hoopt, “de goedkeuring tot de geharmoniseerde elektronische handtekeningen, e-identiteit en
elektronische authenticatie diensten (MER) zal afdwingen in de EU-lidstaten.”
De omvang van een dergelijk systeem zal zich, uiteraard, nog verder uitbreiden in de loop van de tijd, vooral
omdat menig EU-land zich nu nog verzet tegen een ‘big government’ en de ID-eisen over burgerrechten zien
als een aantasting van de rechtsgronden, die zelfs nu pardoes als een nazi-regime zijnde draconische ‘teken
aub’ beleid wordt voorgelegd, dat hen bevoegd maakt voor andere wegen naar de tirannie. Volgens
EurActiv.commissaris Neelie Kroes zal er later “een verruiming komen van de werkingssfeer van de huidige
richtlijn door de bijkomende authenticatie-diensten,” welke een aanvulling vormen op de elektronische
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handtekeningen, zoals elektronische zegels, tijd / datum stempels, etc., als de supra-nationale instantie
pogingen doet om meer landen te laten deelnemen.
Dit big brother systeem zal worden geïmplementeerd in Europa als eerste en later doorgezet in NoordAmerika en de rest van de wereld, en de wereld wordt stap voor stap op de weg gevoerd naar een totaal
geldloos netwerk in de naam van ‘veilige en controleerbare handel’, en alles natuurlijk, in de naam van
‘veiligheid’. Er is echter geen rekening mee gehouden dat het plan zal uitnodigen tot het hacken van
identiteiten en snelle vervalsingen. In het geval van Europa, is er een speciale nadruk gelegd op het deel als
zijnde “het leiden tot een daadwerkelijk functionerende interne markt” - onderdeel van de grotere EUdoelstelling waar ze nu al mee ploeteren.
Neelie Kroes is een Bilderberg deelnemer, die sinds 2005 dit jaarlijks bezoekt. Ze was op de officiële lijst
voor de 2006 bijeenkomst in Ottawa, Canada, dan bij de bijeenkomst van 2007 in Istanbul, Turkije, 2008 in
Chantilly, Virginia, 2009 in Vouliagmeni, Griekenland en 2.010 in Sitges, in Spanje als afgevaardigde van de
Europese Commissie.
Maar in 2011, Kroes kwam naar de tafel in St. Moritz, Zwitserland met een nieuwe titel: de EU-commissaris
voor de Digitale Agenda, zo duidelijk gezien de ontwikkelen op die agenda was het niet onverwacht. Kroes
laatste poging zal zeker worden versterkt tijdens de 2012-vergadering over enkele dagen.
Het sluit aan bij de creatie van de Amerikaanse CYBERCOM in de afgelopen jaren en de benoeming van
NSA hoofd Gen Keith Alexander, die ook de jaarlijkse bijeenkomt van het Bilderberg bezoekt, om een
offensieve cyber-oorlog aan te voeren over de hele wereld. Verder hebben de technocraten van Silicon
Valley en andere locaties ook geheime bijeenkomsten bezocht om hun ontwikkelingen te coördineren voor
de nieuwe regelgeving, nieuwe Internet wetten en verdragen, en de data bronnen gebruiken van de
clandestiene inlichtingendiensten waarmee zij werken.
Bron: » Mark of the Beast: Bilderberg Pushes Mandatory Internet ID for Europe Alex Jones’ Infowars:
There’s a war on for your mind!
Bron: http://www.wimjongman.nl

Eerste Italiaanse bank blokkeert vanwege geldgebrek rekeningen van klanten
Rome, 2011: bij protesten tegen de banken vernielen
demonstranten een pinautomaat. Om bankruns voor te zijn
worden Europese rekeninghouders voortaan volkomen in het
duister gehouden omtrent de toestand van hun bank.
Stil gehouden door de media in Europa: eind mei blijkt de
Italiaanse bank BNI SpA (Bank Network Investments) vanwege
geldgebrek zijn deuren voor minstens één maand te hebben
gesloten. Klanten kunnen gedurende deze tijd niet bij hun geld,
hun salarissen en pensioenen e.d. en kunnen ook hun
rekeningen niet betalen. Omdat de problemen van de bank
bewust werden stilgehouden kwam deze bank holiday volkomen onverwacht en hadden de klanten geen tijd
meer om geld van hun rekeningen te halen. Dit zou wel eens de standaard modus operandi kunnen worden
als meer Europese banken straks blut blijken te zijn. U bent dus gewaarschuwd.
Peter Giordano, voorzitter van de consumentenbelangenorganisatie Adiconsum, uitte zware kritiek op de
Italiaanse Centrale Bank omdat deze het plotselinge uitstel van betaling door BNI goedkeurde zonder daarbij
aan de belangen van de klanten -waaronder gezinnen met één inkomen en gepensioneerden- te denken.
'Dit is zeer ernstig en onacceptabel,' verklaarde Giordano, erop wijzend dat de klanten van de bank nu niet
eens geld kunnen pinnen om boodschappen te doen.
Geen incident
Volgens Giordano is deze handelswijze geen eenmalig incident en nemen banken doorgaans besluiten die
enkel in hun eigen belang zijn, waarbij de klanten zwaar worden gedupeerd. Eerder waren namelijk ook de
rekeninghouders van Banca MB het slachtoffer. Adiconsum eist nu dat de klanten van BNI zo snel mogelijk
weer toegang krijgen tot hun (spaar)rekeningen. (1) Inmiddels zou de Sim Consultinvest Savings Bank van
Ravenna de gedupeerden te hulp zijn gekomen, maar deze zijn nog altijd woedend dat BNI zomaar de
toegang tot hun eigen geld blokkeerde (2).
Of dit geval de eerste domino steen is van het omvallende Europese bankensysteem is onmogelijk te
zeggen. Maar het is wel een zeer duidelijke waarschuwing: ook uw bank zal als het erop aan komt enkel aan
zijn eigen belang denken en u zonder enige waarschuwing vooraf -letterlijk- in de kou laten staan. Zorg
daarom dat u altijd voldoende cash geld in huis heeft om minstens een maand boodschappen e.d. te kunnen
doen.
Xander - (1) Adiconsum, (2) Lettera 43
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Bailout Spanje mogelijk al dit weekend; 'Leiders Europa zijn volkomen waanzinnig'
Steeds meer analisten en bankiers buiten de eurozone denken
dat de totaal mislukte muntunie binnen 6 maanden zal instorten.
Er wordt driftig gespeculeerd dat de Eurogroep van ministers van
Financiën morgen zal besluiten het Spaanse bankensysteem met
tientallen miljarden euro's overeind te houden. Sowieso zullen de
komende weken en maanden door 'onze' politici
hoogstwaarschijnlijk worden gebruikt om er plat gezegd een
aantal dramatische en onomkeerbare besluiten doorheen te
jassen. Het volk kijkt immers massaal naar 'brood en spelen' (de
EK en de Olympische Spelen) en gaat ook nog eens op vakantie,
waardoor de meesten pas in de herfst zullen gaan beseffen dat
Brussel ons continent totaal aan het veranderen is in één grote 'geïntegreerde' fascistische dictatuur. 'Als ik
in de ogen van de leiders van Europa kijk zie ik waanzin - absolute, totale en complete waanzin,' aldus Nigel
Farage van de Britse EU-kritische onafhankelijkheidspartij.
We zijn het de laatste jaren inmiddels gewend van Europa: hoe vaker en harder iets ontkend wordt, des te
groter is de kans dat het júist gebeurt. De afgelopen weken beklemtoonde de Spaanse premier Mariano
Rajoy dat hij de EU niet om hulp zou vragen en dat zijn land dat ook niet nodig zou hebben. Inmiddels
sméékt de Spaanse regering de EU om financiële hulp om het op instorten staande Spaanse
bankensysteem te 'redden'. De nood is inmiddels zó hoog dat de Eurogroep van ministers van Financiën
mogelijk al morgen een besluit over zal nemen over weer een uiterst kostbare bailout (1).
Dat betekent dat zelfs nog vóór het ESM per 1 juli in werking treedt de daarover afgesproken regels nu al (!!)
gebroken worden - een triest dieptepunt in een lange rij van vele tientallen geneerde regels, overtreden
wetten, gebroken beloften en 'vergeten' verzekeringen zoals die ooit werden vastgelegd in de inmiddels in
alle stilte in de papierversnipperaar verdwenen verdragen van Maastricht en Lissabon.
Na twee reddingspakketten voor Griekenland en twee voor Ierland en Portugal staan we op de drempel van
een bailout van Cyprus en -nog véél ingrijpender- van Spanje. Farage: 'Ze draaien en keren zich nu op
allerlei manieren. Nu zeggen de Spanjaarden plotseling: red alsjeblieft onze banken, maar dwing ons niet
net als de andere landen te bezuinigen.' Zoals we al veel eerder schreven blijkt nu overduidelijk dat het véél
slechter gaat met Spanje als tot recent werd toegegeven. Sommigen analisten denken zelfs dat Spanje nog
eerder uit de eurozone zal moeten treden dan het reeds compleet ingestorte en failliete Griekenland, omdat
het land tot 2014 350 miljard euro nodig heeft - en dat is waarschijnlijk slechts het begin. (4)
De Britse premier David Cameron en de Amerikaanse president Obama hebben in recente verklaringen
echter duidelijk gemaakt dat het europroject koste wat het kost overeind gehouden moet worden, en dat de
eurozone daarvoor veranderd moet worden in een federale (super)staat met één centraal gezag, zowel
financieel, fiscaal als politiek. Dat het europroject volkomen mislukt is en catastrofale gevolgen zal hebben
voor de vrede, veiligheid en welvaart in Europa wordt daarbij volkomen genegeerd. Er zal en moet een
fiscale en politieke Unie komen. Zelfs bondskanselier Merkel heeft dit doel nu openlijk onderschreven (8), al
stelde ze wel de voorwaarde dat deze Unie op het succesvolle Duitse concept moet zijn gebaseerd.
Europa is hoe dan ook op weg om net als Amerika uit het niets een onvoorstelbare hoeveelheid geld te
creëren en dit vooral te gebruiken om de banken overeind te houden. De geschiedenis leert dat dit niet
meteen, maar uiteindelijk onvermijdelijk leidt tot enorme inflatie en een forse waardedaling van
(spaar)gelden en vrijwel alle bezittingen. Farage: 'Het euro project of idee is iets dat in hun ogen beschermd
moet worden, en naar de hel met de gevolgen. Ik denk echt dat als we later terugkijken in de geschiedenis
we zullen zien dat wat er nu in de eurozone gebeurt van groot historisch belang is. Over een paar honderd
jaar zullen de mensen zich afvragen: hoe konden ze zó dom zijn.'
Farage denkt dat veel mensen inmiddels beseffen dat ze hun welvaart beter in tastbare zaken zoals goud
(en zilver) kunnen omzetten. 'Beleggers zijn bang geworden voor wat er mogelijk met het papiergeld zal
gaan gebeuren. Je moet wel erg zelfgenoegzaam zijn wil je nu geen angst voelen.' (2)
Target-2 vorderingen Duitsland en Nederland blijven stijgen
Inmiddels wordt de onbalans in het eurosysteem steeds duidelijker. Aan het einde van mei stegen de Target2 vorderingen aan alleen al de Duitse Bundesbank met maar liefst 54 miljard naar 698 miljard euro. In maart
bedroeg het totale Target-2 bedrag nog 'slechts' 500 miljard. Voor de duidelijkheid: het Target-2 systeem
zorgt ervoor dat met name Duitsland en Nederland voor honderden miljarden euro's garant staan voor de
enorme kredieten die de ECB aan de Zuid Europese schuldenlanden verstrekt. Gaat een land echter failliet
dan komt dat vrijwel geheel voor rekening van de Duitse en Nederlandse belastingbetalers. U begrijpt dat
bijna alle politici in Den Haag -die massaal met dit systeem hebben ingestemd- dit onderwerp daarom
krampachtig vermijden. 'Wat niet weet, wat niet deert...'
'Politici hebben kiezers niet voorbereid op wat er komen gaat'
In Duitsland beginnen de reguliere media zowaar iets eerlijker te worden over de grote ernst van de crisis.
'Kanselier Merkel en de andere Europese regeringsleider hebben hun kiezers tot nu toe niet voorbereid op
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wat er in de komende maanden op ons af zal komen. Het ergste is nog niet eens de vele gebroken beloften,
maar de financiële, sociale en politieke kosten van deze besluiten, ongeacht hun uitwerking,' schrijft Der
Spiegel. Steeds meer Duitse journalisten vragen zich openlijk af waarom de media de burgers niet of niet
goed over de financiële crisis hebben ingelicht. Volgens Die Zeit is het antwoord: 'Omdat journalisten niet
naar de waarheid zoeken, maar naar verhalen.' (5)
'Binnen 6 maanden instorting euro en dollar'
In de VS is 'Europeaan' inmiddels een vies (scheld)woord, aangezien wij er de schuld van krijgen dat het nu
ook in Amerika opnieuw slechter en slechter gaat (6). Een anonieme internationale Amerikaanse bankier ziet
het echter anders. Volgens hem is het zeker dat de euro in de zomer of herfst zal instorten, en zal het
daarna slechts 2 weken duren voordat duidelijk wordt dat ook de dollar geen 'veilige haven' is. De instorting
van de eurozone zal volgens hem binnen 6 maanden plaatsvinden en het hele Westerse bankensysteem ten
val brengen. (7)
Of deze bankier gelijk krijgt valt natuurlijk nog te bezien, maar één ding is glashelder: onze politici zullen of
ze nu willen of niet akkoord gaan met nóg meer Europa, nóg meer macht naar Brussel - dat samen met de
invoering van de euro juist de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van de huidige crisis. Daarom zal de
in komende maanden worden beslist hoe onze toekomst eruit zal zien: wordt het zuchten onder het juk van
de door de EU geplande fascistische dictatuur met totale controle en (uiteindelijk) gelijke armoede voor
iedereen, of rekenen we definitief af met deze eurowaanzin en keren we terug naar zelfbeschikkingsrecht,
vrijheid en democratie. Aan u (mede) de keus op 12 september.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) International Business Times / King World News
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Bankingportal 24, (5) KOPP, (6) La Stampa
(7) Steve Quayle News Alerts, (8) Handelsblatt

Eiwit paardenmiddel bij brandwonden
Eenvoudige en effectieve manier om brandwonden te behandelen met behulp van eiwit. Eigenlijk een heel
goed middeltje, je hebt het altijd in huis, het is praktisch, zuiver en goedkoop… “Een eitje helpt je vooruit!”
Deze methode wordt in een training van brandweermannen gegeven.
Wanneer er een brandwonde ontstaat, ongeacht de omvang, de eerste hulp is altijd het plaatsen van het
getroffen gebied onder stromend koud water, tot de warmte afneemt en ophoudt de huid te verbranden.
Vervolgens het eiwit verspreiden over de brandwond.
Iemand verbrandde een groot deel van haar hand met kokend water…
Ondanks de pijn, hield ze haar hand onder stromend koud water en brak 2 eieren, het eiwit gescheiden,
klopte het een beetje op en deed haar hand daarin.
Haar hand was zo verbrand, dat het eiwit opdroogde en een witte film vormde.
Ze hoorde later dat het eiwit een natuurlijke collageen is en nog minstens een uur lang, laag voor laag moest
worden aangebracht op de witte laag op haar hand.
In de namiddag, voelde ze geen pijn meer en de volgende dag, was er nauwelijks een rode markering op de
plek van de brandwond te zien. Ze had gedacht dat ze er een afschuwelijk litteken aan over zou houden,
maar tot haar verbazing, na 10 dagen, was er geen spoor meer van haar brandwond over. De huid had haar
zelfde normale kleur terug! Het verbrande gebied was volledig geregenereerd dankzij de collageen in het
eiwit, in werkelijkheid een placenta vol vitaminen!
Bron: Mfvdd.be

Landen met kernwapens - 4.400 kernkoppen paraat voor onmiddellijk gebruik
Het Zweedse Internationale Vredeonderzoeksinstituut (SIPRI)
heeft afgelopen maandag zijn jaarboek voor 2012
gepubliceerd, met daarin het aantal kernwapens dat onze
planeet herbergt. Hoewel het aantal kernwapens in de
afgelopen twaalf maanden is gereduceerd, worden de nucleaire
arsenalen wel doorlopend vernieuwd en gemoderniseerd, zo
stelt het instituut. Het is interessant om te zien wie er wel en
wie er niet op de lijst staan. Het rapport vermeldt dat er steeds
4.400 kernwapens paraat zijn en dus klaar voor onmiddellijk
gebruik; 2.600 daarvan van de NAVO.
Het SIPRI werd in 1966 in de vorm van een stichting in het
leven geroepen door de Zweedse regering, en is een instelling gericht op wetenschappelijk werk op het
gebied van vragen over conflicten en samenwerking in de context van wereldwijde ontwikkelingen rond
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vrede en veiligheid. De stichting houdt ook het aantal kernwapens dat landen bezitten in de gaten, waar ze
zich bevinden en in welke staat van paraatheid ze verkeren. Anno 2012 beschikken acht landen - de
Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, India, Pakistan en Israël - over in
totaal 19.000 kernwapens, waarvan er dus 4.400 op raketten gemonteerd zijn en gereed zijn voor
onmiddellijke inzet. Daarvan worden er 2.000 in hoge staat van paraatheid gehouden.
Landen met kernwapens
Land

Inzetbare kernwapens

Andere kernwapens

Totaal 2012

Totaal 2011

VS

2150

5850

8000

8500

Rusland

1800

8200

10000

11000

VK

160

65

225

225

Frankrijk

290

10

300

300

China

40

200

240

240

India

80-100

80-100

80-100

Pakistan

90-110

90-110

90-110

Israël

80

80

80

14.600

19.000

20.530

Totaal

4.400

Bron: SIPRI 2012
Israël
Het is de eerste bevestiging van een officiële instantie dat ook Israël daadwerkelijk over kernwapens
beschikt, en het doorbreekt de stilte op velerlei vlak - onder andere over de recente levering van vier
onderzeeërs aan Israël door Duitsland, die door de Duitsers ook nog eens werden voorzien van met
kernkoppen uitgeruste kruisraketten.
De Duitse onderzeeërs - de Dolphin, de Leviathan, de Tekumah en de Tannin - hebben een modern
hydraulisch lanceersysteem, dat sterk genoeg is om raketten met een gewicht tot 1.500 kg te laten starten.
De onderzeeërs zijn zeer stil en kunnen moeilijk gelokaliseerd worden, omdat niet door lucht maar door
water wordt aangedreven. Vier van de torpedobuizen zijn bovendien groter dan het standaardformaat (650
mm in plaats van 533 mm). Israël bewapent de door Duitsland geschonken (!) onderzeeërs met
kruisraketten van het type Popeye Turbo SLM, geproduceerd door de Israëlische firma Rafael Advanced
Defence System. De Popeyes hebben een bereik van 1.500 kilometer en zijn geladen met een kernkop van
200 kg met 6 kg plutonium. De slagkracht van de kernkoppen is 175 tot 300 kiloton - 10 tot 20 keer
krachtiger dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki.
Ter herinnering: de Amerikanen veegden op 6 augustus 1945 de Japanse stad Hiroshima met 255.000
inwoners van de kaart en deden op 9 augustus 1945 hetzelfde met Nagasaki, 260.000 inwoners.
Niet op de lijst overigens: Noord-Korea en Iran
Waaruit weer maar eens de dubbele moraal van het Westen blijkt, aangezien men niet volgzame landen
zonder kernwapens - die het NPV hebben ondertekend - steeds als grote bedreiging afschildert en zelfs met
een - ja zelfs nucleaire - aanvalsoorlog dreigt, terwijl bevriende staten die wel kernwapens hebben - en het
NPV niet hebben ondertekend - hun gang laat gaan.
Het zijn de symptomen van een machtselite, die de wereld keer op keer met de meest doorzichtige leugens
in de maling neemt.
Wereldregering
De Verenigde Staten zijn de sterke, militaire arm van deze globalistische elite, en de enige, onverbloemde
doelstelling is totale wereldheerschappij op elke postzegel grond die de Aarde rijk is. Niets lijkt de Westerse
machtshonger te kunnen inperken, en niemand lijkt de dictaten van Wall Street, de City, de haute finance, de
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megabedrijven iets in de weg te kunnen leggen. Wie zich niet aan de perverse noncultuur onderwerpt, zich
niet laat uitbuiten, misbruiken en dwingen tot de slavernij, wordt - Joegoslavië, Irak, Wit-Rusland, Libië, Syrië
- verpulverd.
Zie ook:
Dialoog-Iran-en-waakhond-IAEA-gestrand
China, U.S. UK Warships in Strait of Hormuz : All off of Qtar (June 8, 2012)
France Collation Warship spotted In Strait of Hormuz (June 8, 2012)
(Israel) IDF Preparing for Conflict in Lebanon (June 8, 2012)
Russia Prepares for War in Syria, Army Units (June 8, 2012)
Sanction - Boycott Russia and China : 40 of the recent 80 murdered were children and women in Syria
Opnieuw-bloedbad-in-syrie
Annan-wil-een-nieuw-vredesplan-voor-syrie-situatie-blijft-uitzichtloos
Obama dreigt met lucht- en zee embargo als Iran niet meewerkt
Bron: Zonnewind.be

Huizencrisis? Welnee, het zit bij de banken!
Alle berichten over de huizenmarkt en de
hypotheekrenteaftrek kunnen wat mij betreft nog
wel wat genuanceerd worden. Banken willen of
kunnen gewoon geen leningen meer verstrekken.
Sinds kort ben ik op dit gebied tegen wil en dank ervaringsdeskundige.
Zoals veel mensen heb ik twee woonhuizen: mijn oude koopwoning en het nieuwe huis dat ik vier jaar
geleden kocht. In het oude huis woon ik al een tijdje niet meer, in het nieuwe huis nog wel. Dubbele lasten
dus. Vervolgens bleek het oude huis onverkoopbaar. OK, dacht ik, laat ik dan ook het nieuwe huis maar te
koop aanbieden. Zo gezegd, zo gedaan. Het oude huis heb ik verhuurd, aan een aannemer die het ook nog
een beetje bijhoudt. En nu beginnen de problemen, want ik heb mijn nieuwe huis verkocht. Oei... het is een
groot, monumentaal woonhuis, opbrengst 610.000 euro. Bescheiden huisje er voor teruggekocht van
200.000 euro… Zal de bank wel blij mee zijn toch, of niet? Ik bracht meteen mijn woonlasten terug van 3750
euro per maand naar 800 euro.
Maar nee hoor, niet dus. Onverantwoorde actie!
Van de ING Bank kreeg ik op mijn kop: tussentijds aflossen? Dat kost me een boete van 14.910 euro. Wel
stuurden ze me een brief: als u binnen een half jaar bij ons een nieuwe hypotheek afsluit, krijgt u de boete
weer terug. Ik wil het nieuwe huisje ook graag weer financieren. Maar drie banken weigerden
achtereenvolgens om mij een hypotheek te verstrekken.
Eerst benaderde ik mijn preferred banker. Daar bankier ik al bijna veertig jaar. Altijd mijn rente betaald. Maar
nee, de preferred banker zei: Volgens de nieuwe Europese regels - de zogeheten Basel III-normen - mogen
wij u helemaal geen geld meer verstrekken.
Daarna toch de ING maar gevraagd. Deze bank ontvangt immers ruim vijf ton van mij terug, wegens de
verkoop van mijn huidige, dure woning. Maar de ING gaf aan mij hooguit 110.000 euro te kunnen lenen. Het
risico zou anders 'onverantwoord' zijn. Met de overwaarde van mijn huis heeft het niets te maken, hoorde ik.
Ook Westland Utrecht wilde zich niet branden aan mijn dubieuze financiële zaakjes. Mijn pensioeninkomen
schiet volgens hen flink te kort. Ik ben al 55, en moet dus zorgen dat al mijn schulden binnen tien jaar
afgelost zijn.
Drie keer een afwijzing…
En dat terwijl ik solide genoeg ben. Mijn inkomen is goed, en ik beschik ruimschoots over eigen vermogen.
De banken willen blijkbaar gewoon geen leningen meer verstrekken. Ik heb de koop van het betaalbare
nieuwe huis moeten ontbinden.
Banken hebben gewoonweg geen geld meer
Er ligt nu een plan voor de woningmarkt, opgesteld door de organisaties van huurders, verhuurders,
huizenbezitters en makelaars. Wonen 4.0 werd in deze krant betiteld als 'een baanbrekend plan', onder
andere omdat de hypotheekrenteaftrek op termijn wordt afgeschaft. Maar de hypotheekrente is het issue
helemaal niet. De banken hebben blijkbaar gewoon geen geld beschikbaar. Waarschijnlijk moeten ze hun
eigen reserves snel aanvullen, dus liefst zo min mogelijk geld meer uitlenen.
Conclusie uit deze ervaringen:
De prijzen van huizen dalen niet vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de markt. Ze dalen omdat geen
bank meer een lening verstrekt. Hoe zeker de terugbetaling ook is!
Bron: Trouw.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Uitstoot Fukushima bereikte al op 22 maart 2011 Europa
"Grootste Xenon-uitstoot uit de geschiedenis"
Uitstoot Fukushima bereikte al op 22 maart 2011 Europa
8 juni 2012 - Door Arjan Plantinga
Waarom heb ik de ramp in Fukushima meer dan een jaar
lang slechts sporadisch aangestipt, en schrijf ik nu over
vrijwel niets anders? Meer dan een jaar was ik in de
veronderstelling dat de Japanners en Tepco druk doende
waren om de gevolgen van de ramp met Fukushima II in
Daiichi aan te pakken, en ervoor te zorgen dat hun land niet
helemaal onleefbaar zou worden. Ik was in de
veronderstelling dat de Japanse bevolking wel zou weten wat er speelde, dat ze de aangetaste gebieden wel
zouden ontruimen en vergrendelen en de geëvacueerde burgers wel goed zouden opvangen. Alleen dat
laatste bleek enigszins waar: de burgers die weg wilden uit de getroffen gebieden kregen allemaal een
acceptabel onderkomen. En daarmee was de koek dan ook meteen op.
Afgeleid door de krankzinnige gebeurtenissen van het afgelopen jaar bleef Fukushima slechts sluimeren aan
de rand van mijn radar. Een presentatie van Arnie Gundersen zette de toestand in Japan ineens centraal in
mijn radarbeeld. De schrik sloeg mij om het hart, en ik besloot de zaak wat beter te gaan volgen.
Dat gebeurt deels ook met 'terugwerkende kracht': er is tussen 11 maart 2011 en nu enorm veel materiaal
gepubliceerd dat over heel de planeet de alarmbellen had moeten doen rinkelen. Dat deed het echter niet.
Het zwijgen van de overheden, de officiële instanties, de meeste NGO's en vooral van de gebonden media
was al die tijd al oorverdovend. Het bagatelliseren van deze zelfde entiteiten was/is ronduit misdadig. De
reden van dat misdadige gedrag is mij onduidelijk. De vermoedens die ik heb zijn nauwelijks te
onderbouwen, al zijn er veel indirecte aanwijzingen voor. Maar daarover een andere keer misschien meer.
Ik kwam deze week een rapport tegen van 28 oktober 2011, dat uiteenzette hoe de radionuclide uitstoot van
Fukushima II in de eerste weken na de ramp al direct de hele aardbol overspoelde. De onderzoekers richtten
zich op de verspreiding van twee isotopen, xenon 133 en Cesium 137 en de resultaten waren verbijsterend.
De meetwaarden waren niet alleen extreem in de directe omgeving van de getroffen centrale, maar ook in
Hawaii, Alaska, Canada, de V.S., Europa en de eigenlijk voor de hele wereld.
Wat vooral zeer onrustwekkend is, is dat de grootste dosis straling in de eerste weken na de ramp rond de
wereld ging, en de overheden en de Westerse media hier over zwegen. Het verhogen van de veilige
waarden voor radioactieve deeltjes op voedingsmiddelen (met een factor 20) had natuurlijk iedereen al
wakker moeten schudden, maar zelfs dat gebeurde niet.
De website http://sleepbutawhile.com publiceerde een uittreksel van het peer reviewed rapport, waar ik dan
weer een aantal punten uitgelicht heb, ervan uitgaande dat de technische opeenvolging van de feiten bij de
lezer bekend zal (kunnen) zijn omdat de officiële rapporten en de Japanse overheid gelijksoortige scenario's
beschrijven.
Waarschuwing: u wordt er niet vrolijk van.
1. ••In dit rapport stellen we de uitstoot vast van twee belangrijke radionucliden, het edelgas xenon -133 ( Xe,
halfwaardetijd van 5,25 dagen) en het aerosolgebonden cesium-137(Cs, halfwaardetijd van 30 jaar)••
2. ••Aangaande Xe (xenon -133) vinden we een totale uitstoot van 16,7 EBq (exabecquerel=1018 ofwel
10.000.000.000.000.000.000) zijnde de grootste radioactieve uitstoot van een edelgas in de geschiedenis
die geen verband hield met een test van een atoomwapen. Er zijn sterke aanwijzingen voor het feit dat de
eerste grote uitstoot zeer, zeer vroeg begon, wellicht al direct na de aardbeving en de noodstop van de
centrale op 11 maart 2011 om 06:00 UTC. De volledige hoeveelheid edelgassen van reactoren 1, 2 en 3
werd uitgestoten in de atmosfeer tussen 11 en 15 maart 2011••
3. ••Aangaande Cesium 137 (Cs), geven de inversieresultaten een totale emissie van of 35,8 (23,3-50,1)
PBq (petabecquerel=1015), ofwel ongeveer 42% van de geschatte uitstoot van de centrale in Tsjernobyl••
4. •• ... geeft aan dat de uitstoot niet alleen afkomstig was van de beschadigde reactorkernen maar ook de
poel met gebruikte brandstofstaven in reactor 4. ••
5. ••Hoewel het op het eerste gezicht voordelig leek dat westelijke winden overheersten in de tijd na het
ongeluk, geeft een gedetailleerde analyse een heel ander beeld. Precies tijdens en na de sterkste uitstoot
van Cs op 14 en 15 maart en na een volgende periode met sterke uitstoot op 19 maart, werd de radioactieve
wolk over oostelijk Honshu geadvecteerd, waar neerslag een groot gedeelte van de 137 Cs in de bodem
deed terechtkomen. De wolk werd ook snel over het hele noordelijk halfrond verdeeld, en bereikt de VS op
15 maart en Europa op 22 maart 2011 •• [...]
6. ••Hoe dan ook is het duidelijk dat de gevaarlijkste situatie bestaat in het bassin van reactor 4, waar de
hele reactorkern in was ondergedompeld vanwege onderhoudswerken in de reactor. De temperatuuruitstoot
door het verval was hier 2 MW. In deze reactor vond een zeer grote waterstofexplosie plaats die wellicht
werd veroorzaakt door de gebruikte brandstof in dit bassin. ••
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7. •• De totale uitstoot van xenon -133 bedroeg 16,7 EBz, 1/3 meer dan de geschatte inventaris van de
centrale, en 2½ keer de geschatte uitstoot van Tsjernobyl van 6,5 EBq ••
8. •Het feit dat er meer xenon -133 werd uitgestoten dan er in de reactoren aanwezig zou moeten zijn kan
wijzen op een mogelijke herkritikaliteit (spontane onbalans van de neutronen > kernsplitsing). Ook kan er
een spontane uitstoot van edelgassen hebben plaatsgevonden in andere Japanse kerncentrales ten gevolge
van de aardbeving.
9. •De volledige hoeveelheid cesium-137 die werd uitgestoten bedroeg 35,8 PBq, 34% meer dan de eerste
gok, en ongeveer 42% van de totale uitstoot van Tsjernobyl van 85 PBq ••
10. •• Bij de metingen werden drie meetstations gebruikt: Richland (Washington, VS), Oahu (Hawaii) en
Stockholm (Zweden).
11. Op 12 maart dwong een hogedrukgebied de windrichting van WNW naar ZW. •• Enkele uren rond 18u00
UTC op 12 maart werden de kustgebieden ten noorden van Daiichi getroffen door de radioactieve wolk,
maar de afzetting van radioactief materiaal bleef beperkt omdat er geen neerslag viel. ••
12. •Deze wolk cesium 137 produceerde uiteindelijk hogere 137 Cs concentraties boven Noord-Amerika en
Europa dan de eerdere simulaties suggereerden ••
13. Op 15 maart 2011 verspreidde een kleine cycloon de radioactieve wolk over centraal- en oost-Honshu
en over Tokyo en andere dichtbevolkte gebieden in Japan, voordat het op 15 maart rond 18u00 Japan
verliet.
14. •• Tussen 16 en 19 maart duwde een anticycloon de radioactieve wolk verder de Grote Oceaan op. ••
15 . ••• Op 19 maart draaide de windrichting en werd de radioactieve wolk weer terug naar Japan gedreven
en werden grote delen van het oosten van Japan getroffen. ••
16. •Op 21 maart dreef een noordoosten wind de radioactieve wolk over Tokyo en verder naar het zuiden
richting Osaka. Beide steden ontvingen een hoge dosis 137 cesium op 21 maart ••
17. •• Ten gevolge van het ongeluk werden grote hoeveelheden xenon 133 en cesium 137 verspreid over het
noordelijk halfrond die uiteindelijk ook het zuidelijk halfrond bereikten. ••
18 . •• De eerste radioactieve wolk bereikte het westen van Noord-Amerika op 15 maart en bevatte vooral
xenon 133. Deze wolk werd gedetecteerd door het meetstation in Richland, WA ••
19. •• De hoogste concentraties bereikten het westen van Noord-Amerika op 17-18 maart. Deze wolk bevatte
ook veel cesium 137. Tegelijkertijd reikte de wolk tot Hawaii, op 19 maart ••
20. •• Een kaart van de gesimuleerde oppervlakteconcentraties voor xenon-133 voor 22 maart laten zien dat
op dat moment heel het westen van Noord-Amerika overspoeld was door de wolk uit Fukushima, evenals
delen van het oosten van Noord-Amerika ••
21. ••Tegen 22 maart 2011 had de wolk het gehele noordelijk halfrond overspoeld en zowel de tropen als de
poolgebieden bereikt. ••
22. •• We hebben vastgesteld dat het hoofdeiland van Japan 5,0 TBq (terabecquerel, 1012) cesium 137,
ofwel 19% van de totale uitstoot had ontvangen op 20 april ••
23. •• Aangaande xenon-133, is het zeer waarschijnlijk dat de volledige geaccumuleerde inventaris van
reactoren 1, 2 en 3 volledig in de atmosfeer terecht is gekomen tussen 11 en 15 maart. Het onderzoek wijs
uit dat het gaat om een totale hoeveelheid van 16,7 EBq, hetgeen de grootste uitstoot ooit betekende en die
2½ keer groter was dan Tsjernobyl.
24. •• Aangaande cesium 137, werd een totale uitstoot van 35,8 PBq, of ongeveer 42% van de totale
geschatte hoeveelheid van Tsjernobyl vastgesteld••
25. Een kaart met daarop de uitstoot van of xenon 133 van Japan via Noord-Amerika en vervolgens de hele
wereld van 12 maart tot en met 22 maart 2011…
26. Een kaart met daarop de uitstoot van of cesium 137 van Japan via Noord-Amerika en vervolgens de hele
wereld , van 12 maart tot en met 22 maart 2011…
27. Een kaart met daarop de bodemconcentraties van xenon -133 op 22 maart 2011…
28. Een kaart met daarop de wereldwijde totale verspreiding van cesium 137 tot 20 april 2011… bron
http://www.zonnewind.be/2012/uitstoot-fukushima-bereikte-al-op-22-maart-2011-europa.shtml
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=660533&r=1&tbl_archief=&

Nieuwsbrief 155 – 12 juni 2012 – pag. 86

Aarde nadert kantelpunt
Bewerkt door: Coen Brandhorst − 07/06/12 − bron: Nature
Vermindering biodiversiteit bedreiging voor mens
© Thinkstock..
De aarde stevent af op een kantelpunt van grote ecologische
verschuivingen, die enorme implicaties kunnen hebben voor de mens.
Dat is de alarmerende conclusie van 22 vooraanstaande
wetenschappers in het tijdschrift Nature.
‘Het zou biologisch gezien echt een nieuwe wereld zijn’, zegt Anthony
Barnosky, hoogleraar integratieve biologie aan de Universiteit van Berkeley en hoofdauteur van de studie.
‘De gegevens wijzen erop dat er een vermindering in de biodiversiteit komt en er een ernstige impact is voor
veel zaken waar we van afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud, inclusief de visserij, landbouw, bos en
zuiver water.’ De oorzaken zijn bekend: de opwarming van de aarde, terwijl bevolkingsgroei en economische
expansie steeds meer natuurlijke rijkommen en landoppervlak eisen, waardoor de natuur steeds meer
gefragmenteerd geraakt. De waarschijnlijkheid en de timing van het kantelmoment zijn moeilijk vast te
stellen, geven de wetenschappers toe, maar ze halen signalen aan dat het al over enkele generaties zover
kan zijn: de stijgende temperatuur en dier- en plantensoorten die in snel tempo uitsterven.
De auteurs zien de mate waarin de mens land in beslag neemt als doorslaggevend. Studies op kleinere
schaal hebben aangetoond dat ecologische systemen ineen kunnen klappen als de helft van het oppervlak
van het landschap door de mens gebruikt of verstoord wordt.
Wereldwijd is dat nu al voor 43 procent van het ijsvrije landoppervlak het geval, stelt de studie. Maar als de
wereldbevolking groeit van de huidige 7 tot 9 miljard in 2045, zal waarschijnlijk al in 2025 de helft van het
ijsvrije landoppervlak in beslag genomen zijn.
‘Kan het echt gebeuren? Als we naar de historische data kijken, is het antwoord zonder twijfel ja’, zegt
Barnosky. ‘Het is al gebeurd. Het laatste kantelmoment na de ijstijd, 11.700 jaar geleden, is een voorbeeld.
Als we een zeer onaangename verrassing willen vermijden, moeten we weg blijven van die 50 procent.’
‘De situatie jaagt me echt schrik aan’, zegt medeauteur James H. Brown, hoogleraar macro-ecologie aan de
Universiteit van New Mexico. ‘We hebben deze enorme zeepbel van bevolking en economie gecreëerd. Als
je goede data verzamelt en de berekening doet, dan is het gewoon onhoudbaar. De bel zal ofwel langzaam
leeglopen, ofwel uiteenspatten.’
De wetenschappers benadrukken de dringende nood aan meer en betere wetenschappelijke modellen op
basis van historische gegevens om te begrijpen hoe de biosfeer reageert op veranderende omstandigheden.
Die voorspellingen moeten de basis vormen voor een globaal beleid, dat veel sterkere internationale
samenwerking vergt.
bron Volkskrant

Massale mysterieuze vissterfte nu ook in Nederland!
Mystery surrounds massive Fish kill in Coevorden Netherlands (June 8,
2012)
Gepubliceerd op 8 jun 2012 door adrinilinjunky
Er heerst massale vissterfte in de Lutterhoofdwijk bij Coevorden. In het
water vanaf Nieuwe Dijk tot in De Krim drijven dode vissen in het water. Er
zijn duizenden dode vissen aangetroffen.
Afgelopen zondagmiddag zijn de eerste metingen verricht naar onder meer het zuurstofgehalte. Deze
metingen lieten echter normale waarden zien.
Wat de reden is van deze vissterfte is vooralsnog onduidelijk. Er zijn enkele dode vissen opgestuurd voor
onderzoek. Vooralsnog houdt het waterschap rekening met botulisme als mogelijke oorzaak.
De vissen zijn door medewerkers van waterschap Velt en Vecht geruimd.
Zie ook:
(Missouri) More than 10,000 carp found dead in Blue Springs Lake! (June 7, 2012)
Mass Animal/Sea life Deaths sweeping the world 2011-2012! End Times Bible Prophecy Signs!
Profetische tekens massale dierensterfte:
Zefanja 1:2-3 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEREN. Ik zal
wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen
met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des HEREN.
Hosea 4:3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte van het veld als het
gevogelte in de lucht; ja, zelfs de vissen van de zee komen om.
Bron: Visserijnieuws.punt.nl
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Europa's toekomst: Nationalisme moet winnen van globalisme, anders burgeroorlog
Griekse demonstranten koelen hun woede op de gehate EU vlag.
Het is te hopen dat de rest van de Europese volken tijdig
hetzelfde zullen doen, voordat het continent zelf opnieuw in brand
vliegt.
Nationalisme. Het is een vies, verboden en zelfs gruwelijke woord
in de oren van de meeste politici in Den Haag, Brussel en alle
andere Europese hoofdsteden. De waarheid is echter dat
nationalisme ondanks alle pogingen van de globalistische elite dit
de kop in te drukken altijd de boventoon is blijven voeren op ons
continent, dat immers bestaat uit een groot aantal hemelsbreed
van elkaar verschillende volken, culturen, talen en gewoonten. Het behoud en zelfs versterken van het
nationalisme is binnen het concept van verregaande samenwerking daarom de enige echte oplossing voor
de steeds groter wordende economische, financiële en maatschappelijke crisis in Europa. Krijgt 'Brussel'
echter zijn zin en worden de landen in een almaar strakker wordende dwangbuis van 'éénheid' gedwongen,
dan zullen de tegenstellingen zich zó verscherpen dat zelfs een Europese burgeroorlog niet langer
ondenkbaar is.
Meer Europa = Meer verdeeldheid
'Als de euro mislukt, mislukt Europa,' dreigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel onlangs. Die
uitspraak was echter geen op feiten gebaseerde constatering maar een doelstelling. En deze doelstelling is
de euro ten koste van alles overeind te houden, ook als hiervoor alle soevereiniteit en
zelfbeschikkingsrechten van de verschillende volken totaal moeten worden vernietigd. Tragisch genoeg
sluiten de meeste Europese politici hun ogen voor het overduidelijke en onmiskenbare gegeven dat
nationalisme zich niet simpelweg laat negeren of verwijderen, ook niet als dit onder het mom van een lang
geplande financiële crisis gebeurt. Sterker nog: in plaats van meer éénheid neemt juist de verdeeldheid in
Europa hand over hand toe. En dat niet ondanks, maar juist door het 'medicijn' dat 'meer Europa' heet.
'EU is een fictie'
'De Europese Unie is een fictie,' schrijft de bekende Amerikaanse politieke expert en buitenlandcommentator
Jeff Nyquist, beheerder van de website strategiccrisis.com. 'Nu al zijn het Duitse Noorden en het
mediterrane Zuiden verdeeld over de staatsschulden problematiek.' Ook Josef Joffe, redacteur van het
Duitse Zeit, schreef onlangs in de New York Times dat 'Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje (de
PIGGS landen) nooit in de gemeenschappelijke muntzone hadden mogen worden opgenomen. Want wat
hebben de PIIGS landen gemeen met het sombere, gedisciplineerde Duitsland?'
Joffe spotte met de 'Karl Marx' fixatie die de EU met de economie heeft en schreef dat Europa om
verschillende redenen geen eenheid is, al was het alleen maar omdat het Noorden traditioneel bestond uit
protestanten en het Zuiden uit katholieken. En nu krijgen de Europeanen de pijnlijke gevolgen van de
totstandkoming van de Europese Unie voor hun kiezen.
Leugens van politici en topbestuurders
Politici en topbestuurders uit het bankwezen en bedrijfsleven beweren voortdurend dat de euro van
levensbelang is voor de Europese binnenmarkt en dat de landen op zichzelf geen vuist kunnen maken tegen
het buitenland. Niet alleen weerspreken alle feiten deze leugenachtige opmerkingen -we lieten afgelopen
week al zien dat niet-euro landen zoals Zweden, Noorwegen en Zwitserland het economisch veel beter doen
dan de eurozone-, maar ook is bijvoorbeeld de vraag of Griekenland de euro zal verlaten een kwestie van
logica. Ook al zou de rest van Europa de Grieken in de eurozone willen houden, het uiteindelijke besluit ligt
bij Griekenland zelf. Als de Grieken ervoor kiezen uit de eurozone te treden, dan zal dit gebeuren - EU of
niet. Dat is een kwestie van het nog laatste restje overgebleven soevereiniteit. En zodra Spanje en daarna
Italië aan de beurt zijn en bankroet gaan volgt hetzelfde verhaal. De wanhoop slaat toe, de euro valt en de
wereldwijde economie stort in.
Niet één probleem opgelost
Een Duitse vriend van Nyquist legde de situatie als volgt uit: 'Ik heb geen idee welk financieel bedrog onze
socialistische politici nu weer zullen proberen, maar ik ben er zeker van dat hun poging zal mislukken, net
zoals alle eerdere roverstrucjes zijn mislukt. Ik sprak een paar financiële experts en luisterde naar hun
meningen, maar ik weet nog steeds niet of dit in hyperinflatie of een valuta hervorming eindigt. Maar ze zijn
het er allemaal over eens dat onze politici niet één van de fundamentele problemen hebben opgelost.'
Huidig beleid leidt tot burgeroorlog
Alle zogenaamde crisismaatregelen hebben de instorting van de eurozone enkel uitgesteld en zullen er zelfs
voor zorgen dat de onvermijdelijke crash alleen maar erger wordt. 'Ik ga ervan uit dat de gevolgen van dit
beleid onrust, opstanden en burgeroorlogachtige toestanden zullen zijn,' aldus de Duitser.
Onzin? We zijn nu immers allemaal partners en vrienden? O ja, dat was in 1914 en 1939 ook al het geval,
toch? Niet alleen is Europa verdeeld tussen gevers (Duitsland, Nederland, Finland) en ontvangers (inmiddels
bijna de complete rest), maar ook tussen autochtonen en allochtonen, die voornamelijk uit moslims bestaan.
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Ook de aloude tegenstelling tussen links en rechts verscherpt zich. De zogenaamde 'eenheid' van Europa is
enkel economisch van aard en niet politiek. En het is juist de politiek die de doorslag geeft, niet de
economie.
Welvaart vermindert, tweedracht neemt weer toe
In een periode van toenemende welvaart is het eenvoudig om over de ideologische en etnische verschillen
heen te stappen, maar zodra de welvaart onder druk komt te staan, er harde maatregelen moeten worden
genomen en er moeilijke tijden aanbreken blijkt de geforceerde 'eenheid' juist een voedingsbodem voor de
aloude tweedracht te zijn. De Fransen waren zo boos op Nicholas Sarkozy, die als de 'kleine hond' van
bondskanselier Merkel werd omschreven, dat ze hem wegstemden. De Grieken haten Merkel en geven
Duitsland de schuld van hun problemen, waarbij ze er niet voor schuwen het Nazi verleden van onze
oosterburen te misbruiken. In Italië, Spanje en Portugal is het al niet veel beter.
'Merkel is een slechte bondskanselier'
Duitsland wordt door 'de rest' verantwoordelijk gesteld dat het sociale luilekkerland in Zuid Europa dreigt te
verdwijnen. Nyquists Duitse vriend schaamt zich er echter voor dat hij een paar jaar geleden op de CDU
politicus stemde. 'Dat deed ik omdat ik (Vladimir) Putins persoonlijke vriend Gerhard Schröder niet meer aan
het hoofd van mijn land wilde hebben,' legde hij uit. 'Maar toen, tja... nu denk ik dat een nieuwe ambtstermijn
van Schröder niet slechter had kunnen zijn als dat van Merkel. Ze was en is een slechte kanselier.' Steeds
meer Duitsers zijn het met hem eens, omdat Merkel voortdurend zwicht voor de steeds hogere eisen van
Brussel om de eurozone met Duits (en Nederlands) belastinggeld overeind te houden.
Gaat u zonder protest 7 jaar later met pensioen?
De nieuwe Franse president Francois Hollande beloofde weliswaar 'serieus' met de begrotingsproblemen om
te gaan, maar verlaagde ondertussen al wel voor een deel van zijn kiezers de pensioenleeftijd van 62 naar
60 jaar. In Nederland gaat de pensioenleeftijd echter omhoog naar 67. Denken de politici in Den Haag nu
écht dat mensen hier zonder protest 7 jaar langer zullen moeten werken, meer belastingen moeten gaan
betalen en minder sociale voorzieningen moeten slikken, om feest in de rest van Europa niet te verstoren en
de eurozone overeind te houden?
Hyperinflatie of deflatie?
De socialistische politiek in de landen ten zuiden van Nederland en Duitsland willen meer uitgaven en meer
schulden en accepteren daarbij het risico op (hyper)inflatie, wat uiteindelijk de welvaart -en daarmee ook het
welzijn- van de volken in Europa dreigt te verwoesten. Wordt de Duitse lijn gevolgd dan dreigt echter een
periode met deflatie, krimpende economieën en hoge werkloosheid. De voorzitter van het Franse parlement
drukte de stemming in zijn land treffend uit: 'Wij hebben niet een president van de EU met de naam Angela
Merkel gekozen om over het lot van anderen te beslissen!'
Soevereiniteit is aan landen, niet aan EU
Het blijft dus een feit dat de soevereiniteit aan de landen toebehoort en niet aan de Europese Unie. De
oplossing van de huidige crisis ligt dan ook in de landen zelf en niet in een nog verder geïntegreerde fiscale,
financiële en politieke Unie. De euro is géén nationale munt, is dat nooit geweest en zal dat nooit zijn.
Griekenland zal waarschijnlijk het eerste land zijn dat de toekomst van de euro en de muntunie op de proef
zal stellen. Andere landen (Spanje, Italië) zullen volgen.
Nationale staat sterker en effectiever
Nu al is duidelijk te zien dat de nationale landen en volken van Europa zich niet voor de euro of de EU
wensen op te offeren. De huidige nationalistische trend in Europa bevestigt een oude wijsheid, namelijk dat
een nationale en onafhankelijke staat krachtiger is en effectiever functioneert dan de kunstmatige en
straatarme constructie van internationalistische en globalistische dromers. Het Derde Rijk hield maar even
stand, de Sovjet Unie bezweek onder zijn onmogelijk te realiseren socialistische visioen en zowel de
eurozone als de Europese Unie zal eenzelfde lot moeten ondergaan. Of dit op een geordende manier
gebeurt of na een trieste explosie van geweld en bloedvergieten hangt af van welke keuzes onze politici de
komende weken en maanden zullen maken.
Xander - (1) KOPP
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Professor Economie: ESM zal crash Europa alleen maar erger maken
ESM geeft Zuid Europese landen mogelijkheid om zonder sancties op kosten van Duitsland en Nederland
nog meer schulden te maken - Belgische bank Dexia heeft nog eens € 90 miljard nodig
Volgens de Duitse professor economie Bernd Lucke, werkzaam
aan de Universiteit van Hamburg, zal het ESM reddingsfonds
precies het tegenovergestelde doen als beoogd, namelijk een
grote en ernstige crash in Europa veroorzaken (1). Het ESM
bevat namelijk enkel 'suikerbrood' voor de Zuid Europese
landen in de vorm van de permanente financiering van hun veel
te hoge uitgaven en schulden door met name Duitsland en
Nederland. Van een stok achter de deur in de vorm van een
mogelijk staatsbankroet voor landen die zich niet aan de
afspraken houden is echter (weer) geen sprake. De scheidende
voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) is de
eerste hoge Nederlandse official die het nu openlijk toegeeft: 'Nederland zal offers moeten brengen voor
Europa' (2). Offers, die de welvaart van u en uw (klein)kinderen fors en blijvend zullen verminderen.
Hulppakketten voor Cyprus, Spanje, Italië en...
In tegenstelling tot de Tweede Kamer, die bijna gretig akkoord ging met de overgave van onze democratie
en belastingmiljarden aan Brussel, heeft het Duitse parlement nog niet ingestemd met het ESM. Professor
Lucke denkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat de Duitse Bondsdag het ESM zal afwijzen. 'De
afgevaardigden van deze coalitie zijn bang voor hun herverkiezing en de (oppositiepartij) SPD (de Duitse
PvdA) is altijd al voorstander van het maken van meer schulden.' Volgens Lucke moeten de Duitsers zich
gaan opmaken voor een hulppakket voor Cyprus, Spanje, Italië en daarna waarschijnlijk nog meer landen.
'ESM is gedoemd te mislukken'
De professor bestrijdt de stelling van sommigen dat het ESM te laat komt. 'We hebben tenslotte nog tot 2013
het tijdelijke EFSF reddingsscherm. Het punt is echter niet of het te vroeg of te laat komt, maar dat het ESM
onlogisch in elkaar zit en daarom gedoemd is de mislukken. Aan de ene kant verhoogt het ESM met
aanvullende kredieten de schulden van de landen met teveel schuld, en aan de andere kant krimpt het hun
economieën door verplichte hervormingen. De fiscale druk op deze landen wordt daarom eveneens groter.
En dat zou de markten gerust moeten stellen? Als er niet aan de eisen wordt voldaan dan kan het hulpgeld
daardoor niet worden uitbetaald en volgt het staatsbankroet. Daarom kan het ESM de markten totaal niet
geruststellen. Het zal enkel de schulden verhogen en de landen in een recessie storten.'
Risico's zijn voor belastingbetaler
Bovendien zijn de enigen die het meeste profiteren de oude schuldeisers (banken e.d.) van de landen. 'Zij
kunnen hun risico's op de belastingbetaler afwentelen. Overigens is de 'permanente' status van het
reddingsfonds (ESM) vermoedelijk bedrog. Het ESM koopt enkel wat tijd. Als dan op een dag blijkt dat de
schuldencrisis véél erger is geworden en een grote golf staatsbankroeten onvermijdelijk is, dan zal dat het
einde van het ESM betekenen - maar wel een heel kostbaar einde.'
ESM bevat geen discipline voor schuldenlanden
Nu duidelijk wordt dat het ESM bij lange na niet toereikend is en Europa minstens € 2 biljoen nodig heeft, is
dat einde onvermijdelijk. 'Hoe langer men de werkelijke oplossing van het probleem vooruit schuift, des te
groter zal de crash zijn. Deze oplossing is een schuldensanering met geordende staatsbankroeten en een
passende compensatie voor de Europese financiële sector. Is het u niet opgevallen dat bondskanselier
Merkel 2 jaar geleden duidelijk een mogelijke insolventie van de staten heeft afgedwongen, maar dat daar in
het ESM niets van terug te vinden is? En dat er ook geen schuldensanering in het verdrag voorzien is,
hoewel de coalitie dat wel geëist heeft? Dus waarmee wil Merkel de landen dan discipline opleggen als zij
wél de hulpkredieten opstrijken maar de daaraan verbonden eisen niet inwilligen?'
ESM = opgave soevereiniteit
Daarbij geeft het ESM juridische problemen in Duitsland, omdat de soevereiniteit over de nationale begroting
voor onbepaalde tijd moet worden overgedragen aan een instituut dat geen grondwettelijke basis heeft.
Bovendien hebben landen die het ESM hebben ondertekend geen recht om uit het verdrag te treden, dus
alle toekomstige regeringen zijn eraan gebonden. 'Wie geeft hen eigenlijk dat mandaat?' vraagt Lucke zich
af. In eigen land probeerde alleen PVV leider Wilders het opgeven van onze soevereiniteit aan het ESM via
de rechter te voorkomen - tevergeefs. De oppositie in Duitsland (SPD, de Groenen) werkte de afgelopen tijd
aan een gemeenschappelijk 'schuldenverwijderingsfonds' als alternatief voor eurobonds, die officieel nog
steeds worden afgewezen door de Duitse regering. Zo'n fonds, waarin alle Europese staatsschulden van
boven de 60% van het BNP op één hoop worden gegooid, blijkt echter juridisch niet door de beugel te
kunnen omdat het in strijd is met de 'no bailout' clausule. Met andere woorden: ook via deze truc zullen
Duitsland en Nederland opdraaien voor de uitgaven- en schuldendrift van de rest van Europa. (6)
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'Terug naar no-bailout clausule'
Op de vraag of de eurozone werkelijk door een centralistisch en democratisch niet gelegitimeerd instrument
zoals het ESM gered kan worden, antwoordt Lucke zeer beslist: 'Nee natuurlijk niet. Het zou het beste zijn
als we naar de strenge no-bailout clausule terugkeren, want die is democratisch gelegitimeerd. Daarnaast
moeten er maatregelen worden voorbereid om het financiële systeem van de EU bestand te maken tegen
staatsbankroeten. Samen met mijn collega Harald Hau hebben we berekend dat een gedwongen
herkapitalisering van de bankensector vermoedelijk vele malen gunstiger is dan het huidige beleid.'
Duitsers en Nederlanders voor honderden miljarden het schip in
Het ESM gaat ervoor zorgen dat de weinige landen met nog een AAA rating, waaronder Duitsland en
Nederland, zullen worden afgewaardeerd, waardoor ook wij een hogere rente zullen moeten betalen.
Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt nu al dat zowel een Griekse uittreding als een bailout van Spanje
gevolgen zal hebben voor alle overgebleven 'triple A' landen in de eurozone (5).
De échte pijn komt echter pas als blijkt dat het bankroet van sommige landen niet te voorkomen is en wij
zullen moeten opdraaien voor de honderden miljarden euro's verliezen waar onze regeringen zich garant
voor hebben gesteld. Dan zal onze staatsschuld exploderen, zullen de belastingen verder moeten worden
verhoogd en de sociale voorzieningen worden uitgekleed.
Mede om die reden is Lucke woordvoerder van het Bürgerwille verbond geworden, dat op het internet
handtekeningen verzameld tegen het Europese reddingsfondsen beleid. Bürgerwille is niet tegen een
verenigd Europa, maar wil dat de verschillende volken democratische zeggenschap krijgen over grote
maatschappelijke besluiten zoals destijds het opgeven van hun eigen munten ten gunste van de euro.
'Griekenland vernietigd door euro uittreding'
Lucke denkt overigens niet dat de 'brood en spelen' van deze zomer (EK en Olympics) de burgers echt
zullen afleiden van het ESM, omdat er mogelijk al binnen enkele weken heftige berichten uit Griekenland
zullen komen. Hierdoor zullen de burgers zich gaan afvragen of het nog zin heeft om opnieuw tientallen
miljarden euro's belastinggeld in Griekenland te pompen. (1)
De vorige Griekse premier Papademos waarschuwt overigens voor een Griekse uittreding uit de eurozone,
dat volgens hem 'catastrofale' gevolgen zal hebben en zijn land zal vernietigen. Hij verwacht een inflatie van
50% en een daling van het BNP met 20% (sommige onafhankelijke analisten schatten deze daling zelfs op
50%) (3).
€ 90 miljard voor één Belgische bank
Eén dag nadat Frankrijk en België aankondigden dat de in problemen geraakte bank Dexia -die bij de eerste
Europese bankenstresstest als 'solide' werd bestempeld- met nog eens € 55 miljard aan garanties zal
worden ondersteund, verklaarde de topman van de bank, Pierre Mariani, dat hij eigenlijk € 90 miljard nodig
heeft. Dexia hoopt nu dat de Europese Commissie hiermee akkoord gaat. (4)
Recent berichtten we dat de Belgen het afgelopen jaar maar liefst € 120 miljard van hun bank- en
spaarrekeningen hebben gehaald, een heuse 'stille' bankrun dus. Het is daarom nauwelijks waarschijnlijk dat
Dexia de enige probleembank van België is. Onze zuiderburen zitten in steeds meer opzichten in het zelfde
schuitje als Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, en zullen mogelijk over niet al te lange tijd eveneens hun
hand moeten ophouden. En u weet inmiddels wie daar voor gaan betalen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 80 jaar om het Bilderberg EU spel in stand te kunnen
houden
di 05 jun 2012
’Pensioenleeftijd naar 80 jaar’
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM – De eurocrisis toont aan dat de pensioenleeftijden
in Europa nog veel forser omhoog moeten. Dit zegt Robert
Benmosche, topman van de Amerikaanse verzekeraar American
International Group (AIG). De hoogste baas van een van de
grootste pensioenverzekeraars ter wereld denkt dat veel
werknemers tot zeventig of zelfs wel tachtig jaar zullen moeten
gaan doorwerken.Lees verder bij
http://www.telegraaf.nl/overgeld/pensioen/12284976/__Pensioenleeftijd_moet_naar_80_jaar__.html
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