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Daimler-Benz beschermt zich tegen exit Italië eurozone 2015
'Frankrijk nieuwe epicentrum financiële crisis' - Parijs wil alle cashbetalingen boven € 1000 gaan verbieden Europese banken vrezen nieuw verlies van bijna € 1 biljoen - Centrale banken slaan massaal goud in
vanwege komende devaluatie dollar en euro
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een grote multinational,
Daimler (moeder van Mercedes-Benz), bij de uitgifte van nieuwe
aandelen een clausule opgenomen waarmee het concern zich
beschermt tegen een uittreding van Italië uit de eurozone tussen
nu en 2015. De voormalige president van de Deutsche
Bundesbank en huidige president van de raad van beheer van de
megabank UBS, Axel Weber, bevestigde dat Italië 'één van de
grootste risicofactoren in de eurozone' is. Ondertussen verschuift
het epicentrum van de financiële crisis in Europa zich naar
kernland Frankrijk, waar sinds het aantreden van de socialistische
president Francois Hollande vrijwel uitsluitend dramatisch slechte cijfers vandaan komen.
Bij een € 150 miljoen grote aandelenemissie heeft Daimler-Benz de clausule opgenomen dat de rente- en
aflossingsbetalingen over de in augustus 2015 opeisbare schuldpapieren in de dan 'wettelijke valuta in Italië'
moet worden voldaan. Hiermee breekt het concern als eerste met de gangbare praktijk van ondernemingen
door automatisch van de euro uit te gaan. Het is dan ook een duidelijk signaal dat Daimler-Benz serieus
rekening houdt met een uittreding van Italië uit de Europese muntunie. (1)
Miserabele toestand Italië door Monti
De politiek in Europa onderkent dit gevaar. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft de
Italianen openlijk geadviseerd om bij de verkiezingen op 24 en 25 februari op (ex Goldman Sachs) premier
Mario Monti te stemmen en niet op Silvio Berlusconi, omdat alleen Monti 'voor een stabiel Europa' zou
kunnen zorgen en hij Italië 'sterk heeft gemaakt'. Alle experts zijn het er echter over eens dat Monti
nauwelijks iets heeft gerealiseerd van de beloofde hervormingen (2). De Italiaanse economie blijft verder
krimpen, in de dienstensector zelfs in recordtempo (3), en het consumentenvertrouwen zakte naar een 17
jarige dieptepunt (4).
Monti heeft Italië juist in een miserabele toestand achtergelaten: een recessie, een hoog begrotingstekort en
een bankenschandaal waarbij hij persoonlijk betrokken is. Met zijn openlijke aanprijzen van Monti breekt
Schäuble met de Europese traditie zich niet met de verkiezingen in andere lidstaten te bemoeien - opnieuw
een teken dat de crisis in Europa ondanks de geruststellingen door de politiek steeds ernstiger wordt.
'Frankrijk nieuwe epicentrum crisis'
Financiële analisten vrezen dat Frankrijk het nieuwe epicentrum van de financiële crisis in de eurozone
wordt. De dramatisch slechte cijfers uit Frankrijk spreken in dit opzicht boekdelen. Het gaat Parijs dit jaar niet
lukken de Europese begrotingstekortnorm van 3% te halen, volgens premier Ayrault 'omdat de groei in
Frankrijk, Europa en de wereld zwakker is dan verwacht.' Volgens het op 1 januari in werking getreden
Europese fiscale pact zou Frankrijk eigenlijk een boete moeten krijgen, maar EU commissaris Olli Rehn ziet
daar nu al vanaf en wil Frankrijk meer tijd geven (5).
De Franse regering had om de 3% norm te halen de belastingen al met € 32 miljard verhoogd, maar dat
blijkt dus nog niet genoeg. Zogezegd om belastingontduiking en fraude tegen te gaan wil Parijs zijn
onderdanen alle cashbetalingen boven € 1000 gaan verbieden. Het huidige maximum is € 3000. (10) Ook
overweegt president Hollande om te korten op de pensioenen. Mede vanwege zijn belofte aan de Fransen
dit nooit te zullen doen won hij vorig jaar de verkiezingen.
Duitsland waarschuwt voor hoge inflatie
Hollande sprak zich onlangs openlijk uit voor het kunstmatig verzwakken van de euro, iets waar de Duitsers
geprikkeld op reageerden en waarschuwden dat dit zal leiden tot hoge inflatie en koopkrachtverlies. De
president van de Bundesbank, Jens Weidmann, wees erop dat Italië in de jaren '70 door vergelijkbaar beleid
een inflatie van 17% veroorzaakte. Volgens Weidmann is de euro op dit moment al 'zwaar
overgewaardeerd'. Tevens zei hij te vrezen voor een internationale valuta oorlog 'die aan het einde alleen
verliezers zal kennen'. (6)
De Bundesbank president heeft de recente historie aan zijn kant. De Italiaanse centrale bank kocht tussen
1975 en 1981 massaal Italiaanse staatsobligaties op. Het gevolg was dat de staatsschuld explosief steeg
van 18 biljoen naar 100 biljoen lire en de jaarlijkse inflatie opliep naar bijna 17%. De ECB heeft de afgelopen
jaren regelmatig naar dezelfde noodmaatregel gegrepen. Met name socialistische- en linkse partijen, ook in
Nederland, pleiten echter nog steeds voor het permanent inschakelen van de ECB bij het oplossen van de
schuldencrisis. (7) Dit zal de Zuid Europese schuldenlanden in staat stellen veel te veel geld te blijven
uitgeven en de koopkracht van de Europese burgers ondermijnen.
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Recordverliezen
De Franse export lijdt echter onder de dure euro. Het autoconcern Peugeot-Citroën meldde over 2012 een
recordverlies van € 5 miljard (8). Ook de Franse banken verkeren in zwaar weer: Société Générale, de op
één na grootste bank van Frankrijk, leed in het laatste kwartaal van vorig jaar een verlies van 476 miljoen
euro, ruim dubbel zo hoog als verwacht.
Volgens Ernst & Young dreigt door de crisis een record van € 918 miljard aan bedrijfs- en particuliere
kredieten niet meer aan de banken te worden terugbetaald. Vooral de banken in Spanje (15,5% slechte
kredieten) en Italië (10,2%) zullen hierdoor zwaar worden getroffen. Paradoxaal genoeg steeg de winst van
de banken in de eurozone het afgelopen jaar naar € 651 miljard euro (9).
'Schuldencrisis absoluut nog niet opgelost'
Het hoofd van de Duitse financiële toezichthouder Bafin, Raimund Röseler, benadrukte dat de schuldencrisis
in Europa 'absoluut nog niet opgelost' is. Volgens Röseler hebben de eurolanden nog steeds veel te hoge
schulden en hebben ze geen strategie om deze substantieel te verminderen. 'De ECB heeft meer geld in het
systeem gepompt, maar daardoor kunnen de landen niet meteen aan hun betalingsverplichtingen voldoen.'
Bovendien is het onderlinge wantrouwen tussen de banken nog altijd groot. Röselers grootste zorg is echter
dat al het nieuwe geld van de ECB 'de druk van de regeringen wegneemt' om hun betalingsproblemen op te
lossen. 'Het nog grotere gevaar is dat er nog geen strategie is om al dat extra geld weer uit het systeem te
halen.' Europa is hierdoor net als een zieke patiënt verslaafd geworden aan medicijnen. 'We hebben een
therapie nodig die deze afhankelijkheid geneest zonder de patiënt om te brengen.' (11)
Centrale banken kopen goud voor devaluatie
De centrale banken van de wereld kochten vorig jaar 534,6 ton goud, een stijging van 17% ten opzichte van
het voorjaar en de grootste hoeveelheid sinds 1964. Over heel 2012 werd voor $ 236,4 miljard aan goud
ingeslagen, een absoluut record (12). De centrale banken beschermen zichzelf hiermee tegen de verwachte
devaluatie van de dollar en de euro, die het onvermijdelijke gevolg zal zijn van het huidige geldbeleid in
Europa en Amerika. Volgens financiële experts 'weten Rusland en China dat deze uiteindelijke devaluatie
spoedig komt' en zijn deze landen daarom de grootste kopers van goud (13).
Zoals vaker uitgelegd zullen het spaargeld, de pensioenen en de koopkracht van de Westerse burgers door
een forse devaluatie worden weggevaagd, wat tot een lagere welvaart en permanente verarming zal leiden.
Opnieuw zullen de banken en grote multinationals hiervan het meeste profiteren.
Xander - (1) Format, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche , irtschafts
Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Die Welt, (9) Focus, (10) Zero Hedge, (11) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (12) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (13) King World News

Geluidsverbinding tijdens rechtszaak 9/11 van buitenaf verbroken
30 januari
Een nieuwe complottheorie over de aanslagen op 11 september
2001? Er is ophef ontstaan over het proces tegen vijf mannen die
ervan worden verdacht de aanslagen van 9/11 te hebben beraamd.
Tijdens het proces tegen het vijftal werd de geluidsverbinding naar de
rechtszaal plotseling van buitenaf verbroken.
Amerikaanse veiligheidsbeambten hebben aangegeven dat
‗bepaalde informatie geheim zal worden gehouden‘. Naast de rechter
zit een officier die met een knop de geluidsverbinding kan bedienen.
Verrast
De rechter, legerkolonel James Pohl, zei dat iemand van buiten de
rechtszaal de geluidsverbinding had verbroken.
―De rechter was zichtbaar verrast dat de knop door iemand anders was ingedrukt,‖ zei advocaat James
Connell. Volgens persbureau Reuters werd de verbinding afgeknepen omdat men sprak over uitzonderlijke
uitleveringen en bewijs dat door middel van marteling was verkregen.
Verhoortechnieken
Als de vijf worden veroordeeld hangt hen executie boven het hoofd. President Obama heeft duidelijk
gemaakt dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van verhoortechnieken nu is veranderd en dat marteling
niet langer is toegestaan. Ondertussen wordt in Hollywood gewerkt aan een film die de officiële versie van
de gebeurtenissen op 9/11 in twijfel trekt. De mensen achter de film eisen dat de regering een diepgaand en
onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de tragische gebeurtenissen op 11 september 2001.
Het is voor het eerst dat Hollywood zich laat horen over de theorie dat mensen binnen de regering Bush, of
andere elementen van de overheid, achter de aanslagen zaten.
Bron: Niburu.nl
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Maakt Benedictus plaats voor de laatste paus, Petrus Romanus?
Xander 11-02-2013 15:34- in christendom, eindtijd-profetie, nwo-ufo-complot
Wordt Rome volgens 700 jaar oude profetie deze zomer vernietigd?
Tussen 3 januari en 27 april 2012 plaatsten we de 16 delige
artikelenserie 'De komst van de laatste paus Petrus Romanus in
2012'. De auteurs van het boek, de christenresearchers Tom Horn
en Cris Putnam, blijken er slechts één jaar naast te hebben
gezeten nu de 85 jarige paus Benedictus XVI heeft aangekondigd
op 28 februari om gezondheidsredenen af te treden. Volgens een
eeuwenoude katholieke profetie zal de volgende paus 'Petrus
Romanus' zijn, de allerlaatste paus die in de laatste fase van de
eindtijd, ook wel de Grote Verdruk-king genoemd, in het Vaticaan
de scepter zal zwaaien.
De profetie der pausen
'Tijdens extreme vervolgingen zal de zetel van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus,
die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen
(Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.'
Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 800 jaar geleden door St. Malachy zou zijn
opgetekend en in 1595 voor het eerst werd gepubliceerd in het door de Benedictijnse historicus Arnold de
Wyon geschreven boek Lignum Vitae.
De traditie leert dat Malachy door paus Innocentius II in Rome werd ontboden. Terwijl hij daar verbleef zou
hij een visioen van 112 toekomstige pausen hebben gekregen, inclusief de allerlaatste. Malachy omschreef
ieder van hen in een serie cryptische zinnen. Volgens deze profetie is Benedictus XVI de 111e paus die zal
worden opgevolgd door de laatste paus, Petrus Romanus, al is het niet waarschijnlijk dat hij zich lettterlijk zo
zal noemen.
Tweede deel profetie zeer nauwkeurig
Hoewel de authenticiteit van St.Malachy's profetie door met name katholieke theologen in twijfel wordt
getrokken hebben zij geen goede verklaring voor het feit dat het tweede deel van de profetie, die over de
pausen tussen ca. 1600 en 2012, verbazingwekkend nauwkeurig is gebleken. Tevens tart het iedere logica
dat de 16e eeuwse 'vervalser' een lijst van 41 toekomstige pausen heeft toegevoegd en daarbij ook nog
eens de zeer controversiële voorspelling van de vernietiging van Rome, die tijdens het bewind van de Petrus
Romanus zou gaan plaatsvinden, heeft opgenomen.
Omdat 100% bewezen is dat deze lijst met toekomstige pausen al in 1595 bestond -inclusief de verwijzing
naar Petrus Romanus- vormt het tweede deel van de profetie een krachtig argument dat deze inderdaad een
accurate weergave van het origineel van St. Malachy is. De meeste katholieken moeten echter nog steeds
niets hebben van de Profetie der Pausen, mede omdat ook andere katholieke zieners in het verleden zowel
de verwoesting van Rome profeteerden als de laatste paus als de helper van de Antichrist voorzegden.
50 jaar geleden dat 'Satan werd gekroond in Rome'
Op 29 juni is het precies 50 jaar geleden dat er in de Katholieke Citadel in Rome een occulte ceremonie zou
hebben plaatsgevonden waarbij de gevallen Aartsengel Lucifer (Satan) tot de echte 'prins' van de Roomse
Kerk werd gekroond en de weg werd vrijgemaakt voor een duivelse immateriële geest die in de eindtijd bezit
zou nemen van de allerlaatste paus, Petrus Romanus. De waarschijnlijk vanwege deze kennis vermoorde
katholieke geestelijke Malachi Martin , een persoonlijke vriend van paus Johannes Paulus II, werkte destijds
aan zijn meest explosieve boek tot dan toe: 'Hoe de Rooms Katholieke Kerk een schepsel van de Nieuwe
Wereld Orde werd', waarin hij tevens de tot in de hoogste kringen van het Vaticaan doorgedrongen
satanische pedofilie aan de kaak wilde stellen.
De satanische sekte in het Vaticaan wordt ook wel de 'Roomse Phalanx (slagorde)' genoemd. In zijn boek
Windswept House beschreef Martin hoe deze groep met een bloedeed gezworen heeft het pausdom te
transformeren van de vertegenwoordiger van de 'Naamloze Zwakkeling' (zoals Jezus Christus spottend door
hen wordt genoemd) tot een gewillig instrument van de Prins der Duisternis en een levend model voor het
komende 'Nieuwe Tijdperk van de Mens' (de New Age Nieuwe Wereld Orde) onder diens heerschappij.
Arinze of Bertone als Pius XIII?
Ronald L. Conte jr., de man die in 2002 correct voorspelde dat paus Johannes Paulus II zou worden
opgevolgd door Benedictus XVI, gelooft dat de volgende paus inderdaad de laatste zal zijn en zich Pius XIII
zal noemen. Conte schreef dat Benedictus plotseling vanwege gezondheidsredenen zal aftreden of
misschien zelfs zal sterven. Hij dacht ook al te weten welke kardinaal de illustere rol van 'Petrus Romanus'
op zich zal nemen: Francis Arinze. De huidige 'nummer 2' van het Vaticaan, kardinaal Tarcisio Pietro
(Petrus) Bertone, maakt echter minstens zoveel kans. Bertone -die in 2010 in opspraak kwam omdat hij het
seksuele misbruik van honderden Amerikaanse kinderen door katholieke geestelijken in de doofpot zou
hebben gestopt- is de Camerlengo ('kanselier') van de huidige paus en zal als interim-paus fungeren als
Benedictus is afgetreden en de kardinalen in conclaaf zijn over de verkiezing van zijn opvolger.
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Andere kanshebbers
Nog een kanshebber is de Ghanese kardinaal Peter (Petrus) Turkson, die als hoofd van de Pauselijke Raad
voor Rechtvaardigheid en Vrede een document publiceerde waarin werd opgeroepen tot de vorming van een
nieuwe Wereld Authoriteit binnen de VN en een Centrale Wereld Bank, waar de landen van de wereld
stapsgewijs hun macht aan zouden moeten afstaan. Andere namen die de afgelopen jaren werden genoemd
zijn kardinaal Angelo Scola (aartsbisschop van Milaan) en de kardinalen Gianfranco Ravasi, Leonardo
Sandrik, Ennio Antonelli en Jean-Louis Tauran. Tauran staat bekend vanwege zijn anti-joodse en anti-Israël
houding en zijn streven naar een alliantie met de islam.
Valse Profeet
In zijn boek 'De Apocalyps van St.Johannes' schreef priester E. Sylvester Berry dat het pausschap in de
eindtijd zou worden overgenomen door de Valse Profeet. Collega priester Herman Bernard Kramer schetste
in zijn boek 'The Book of Destiny', dat eveneens over het Bijbelboek Openbaring gaat, hoe Satan de
Katholieke Kerk zou binnendringen en de echte paus zou vervangen of vermoorden, zodat de valse paus op
de troon zou kunnen plaatsnemen. Priester John F. O' Connor hield een 2 uur -op DVD verkrijgbare- preek
over het onderwerp 'De heerschappij van de Antichrist', waarin hij 'Vrijmetselaar samenzweerders'
beschuldigde van het opstellen en uitvoeren van het al in de 19e eeuw gepubliceerde 'Alta Vendita' plan om
geleidelijk het pausdom over te nemen en uiteindelijk de Valse Profeet op de troon te zetten, die de wereld
moet gaan verleiden de Antichrist te aanbidden.
Het Geheim van La Salette
Dit lijkt te worden bevestigd in het door het Vaticaan onderdrukte en daarom nauwelijks bekende 'Geheim
van La Salette'. Op 19 september 1846 zou Maria in Frankrijk zijn verschenen aan Mélanie Calvat en
Maximin Giraud en hen hebben meegedeeld dat
'...de aarde door plagen, wijd verspreide hongersnood en allerlei andere rampen zal worden getroffen. Er zal
een serie oorlogen komen tot aan de laatste oorlog, die door de tien koningen van de Antichrist zal worden
uitgevochten. Zij hebben allen hetzelfde doel en zullen de enige heersers op Aarde zijn. Voordat dit gebeurt
zal er een soort valse vrede op de wereld heersen. Mensen zullen aan niets anders dan vermaak denken en
zich aan allerlei soorten zonden overgeven... dit zal de ure der duisternis zijn. De Kerk zal in een
verschrikkelijke crisis terechtkomen... Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden...
De Kerk zal worden verduisterd en de wereld zal in totale ontzetting verkeren.'
Zowel paus Pius IX als paus Leo XIII erkenden de authenticiteit van deze profetie. Ook katholieke theologen
zoals kardinaal Henry Manning en bisschop Salvator Grafen Zola raakten ervan overtuigd dat Rome in de
eindtijd inderdaad de zetel van de Antichrist zal worden.
Herbouwde Tempel Jeruzalem
Volgens Eric Jon Phelps, auteur van het boek 'Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends', is
de herbouwde de Tempel in Jeruzalem als nieuwe hoofdzetel van de paus het ultieme doel van de Orde der
Tempeliers. In een interview zei Phelps te geloven dat Benedictus vlak voor een oorlog met Iran zal worden
vervangen. Tijdens deze oorlog, waarbij Rusland en China zich aan de kant van Iran zullen scharen, zullen
de islamitische Al Aqsa moskee en het Rotskoepelgebouw worden vernietigd, zodat de weg vrij wordt
gemaakt voor een nieuwe Tempel waarin alle grote religies zullen zijn verenigd, maar onder supervisie van
de paus. Zoals we recent nog herhaalden gingen in 1992 enkele hoge Israëlische officials -waaronder de
huidige president Shimon Peres- akkoord met een geheim gehouden plan om de Oude Stad van Jeruzalem
stapsgewijs onder controle te plaatsen van de paus, waardoor er uiteindelijk een 'Tweede Vaticaan' zou
ontstaan.
Eindtijd visioenen paus Pius X
Nadat Benedictus' opvolger zal zijn gekozen zal de wereld volgens Ronald Conte razendsnel in de Grote
Verdrukking terecht komen. Conte wees in dit verband ook op de bijzondere visioenen die paus Pius X zou
hebben gehad. Pius X bekleedde van 1903 tot 1914 de 'heilige stoel' en zou in zijn visioenen hebben gezien
dat er in de eindtijd nog een paus Pius zou komen die Rome over de lichamen van dode priesters zou
ontvluchten. 'Wat ik heb gezien is verschrikkelijk!' zou Pius X volgens veel bronnen hebben gezegd. 'Zal ik
het zijn, of zal het een opvolger zijn? Wat zeker is dat deze paus Rome zal moeten verlaten en bij het
verlaten van het Vaticaan over de dode lichamen van zijn priesters zal moeten stappen. Zolang ik nog leef
mag dit aan niemand worden verteld... Deze perversiteit zal niets minder dan het begin van de laatste dagen
van de wereld zijn.'
Vernietiging Rome in 2013 al 700 jaar geleden voorspeld
Conte schreef zelf te geloven dat al snel na het aantreden van Petrus Romanus (/ Pius XIII) de Derde
Wereldoorlog zal uitbreken, die mede zal ontstaan door een aan Iran toegeschreven nucleaire aanslag op
New York. Vervolgens zal de nieuwe wereldbrand rond juli 2013 resulteren in de vernietiging van Rome door
een kernbom. Hij baseerde zich onder andere op de ruim 700 jaar oude Zohar, het belangrijkste werk van de
Joodse kabbalah waarin staat dat de 'koningen der Aarde' zich in het Hebreeuwse jaar 5773 (september
2012-september 2013) in Rome zullen verzamelen, mogelijk voor de inwijding van een nieuwe paus (!). Op
dat moment zal Rome 'door vurige stenen' (meteorieten of raketten?) worden vernietigd. Omdat veel
wereldleiders zullen omkomen zal er een nieuwe oorlog uitbarsten, wellicht zelfs de Derde Wereldoorlog.
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Grote Verdrukking en Antichrist nabij?
Meer dan 260 jaar geleden profeteerde ook de christelijke prediker Jonathan Edwards, de leider van de
Eerste Grote Opwekking in Amerika, dat in de periode 2012 - 2016 de Antichrist zou komen en de Grote
Verdrukking zou beginnen. Of deze voorspellingen en profetieën zullen uitkomen of niet, de wereld lijkt hoe
dan ook in steeds sneller tempo in financiële-economische, politieke en sociale chaos te worden gestort, tot
het punt waarop de eeuwenlang zorgvuldig voorbereide en geplande tijd rijp is en de wanhopige mensheid
staat de springen om een 'verlosser' die alles weer in orde zal maken. Nu Benedictus over 2 1/2 week zal
aftreden zal 'Petrus Romanus' volgens het scenario van Horn en Putnam al snel zijn opwachting maken - en
met hem, of kort na hem, ook de Antichrist.
Xander

Ook boven Nederland, België, Duitsland, Amerika, Cuba en Japan vuurballen gezien
'Meteoriet boven Rusland had kracht van 20 Hiroshima bommen' - Populaire theorieën in Rusland: Meteoriet
werd neergeschoten / was Amerikaans geheim wapen / was waarschuwing van God
NBC weerman Jeff Ranieri bevestigde dat de staart van een
meteoriet door de buitenradar werd waargenomen. Inzet: still
van een filmpje van de vuurbal boven Duitsland, die ook in
Nederland en België werd gezien.
De verklaring van officiële instanties zoals de ESA dat de
meteoriet die gisteren boven de Russische stad Chelyabinsk
explodeerde niets te maken had met de asteroïde die
gisterenavond op slechts 28.000 kilometer afstand de Aarde
passeerde wordt steeds ongeloofwaardiger nu ook in
Nederland, België, Duitsland, Amerika, Cuba en Japan
mensen de afgelopen week vuurballen aan de hemel blijken te hebben gezien.
Op woensdagavond 13 februari zagen diverse Nederlanders, Belgen en Duitsers een zeer heldere vuurbal
aan de hemel. De waarnemingen in Nederland werden gedaan in Meppel, Groningen en Oost- en West
Brabant. (1)
Japan, Cuba, Amerika
Vervolgens werd er afgelopen donderdag, één dag voor de komst van asteroïde 2012DA14, boven Japan
eveneens felle vuurbal gezien. Dezelfde avond zagen meerdere inwoners van het Cubaanse Cienfuegos
een vuurbal die 'groter werd dan de zon' en vervolgens met een luide knal explodeerde (2).
Gisterenavond zagen inwoners in het gebied rond San Francisco en langs de Westkust rond kwart voor 8
een vuurbal die leek neer te storten (4). Een verslaggever van NBC Bay Area zei dat ze al de hele dag
meldingen van vuurballen had gekregen. Een enorme vurige staart werd zelfs waargenomen op de
buienradar. NBC meteoroloog Jeff Ranieri bevestigde dat de echo geen mist of regen was, maar van een
meteoriet afkomstig moest zijn (3).
'Rusland schoot meteoriet neer'
In Rusland doen zich ondertussen de wildste geruchten ronde over de meteoriet boven Chelyabinsk, die
volgens de NASA een snelheid had van circa 20 kilometer per seconde en een explosieve kracht had van 20
Hiroshima bommen (5). Een lokale krant schreef op grond van een 'militaire bron' dat de meteoor door
Russische raketten werd vernietigd om grootschalige vernietiging te voorkomen.
'Amerikaans geheim wapen'
De nationalistische oppositieleider Vladimir Zhirinovsky beweerde echter dat het een test met een geheim
Amerikaans wapen was en dat hij daar enkele dagen van tevoren van op de hoogte zou zijn gesteld. Ook
zou de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn Russische collega Sergei
Lavrov vergeefs geprobeerd hebben te waarschuwen voor een 'provocatie'. (6)
'Waarschuwing van God'
Een Russische geestelijke uit de regio Chelyabinsk zocht de verklaring in een andere hoek: de
meteorietenregen was 'een boodschap van God aan de mensheid en een herinnering dat we in een
kwetsbare en onvoorspelbare wereld leven.' Volgens de geestelijke 'weten we uit de Schrift (de Bijbel) dat de
Heer vaak natuurlijke krachten gebruikt om de mensen tekenen en waarschuwingen te geven.' (7) Sommige
Russen dachten letterlijk dat het einde van de wereld was aangebroken (8).
Feit is dat astronomen ondanks de moderne technologie de meteoriet, die volgens sommigen ook een kleine
asteroïde kan zijn geweest, niet hebben zien aankomen. Dat onderstreept het gevaar dat de Aarde op ieder
willekeurig moment door een grote ramp getroffen zou kunnen worden als een ander, mogelijk nog groter
object uit de ruimte zonder enige waarschuwing vooraf op onze planeet neerstort.
Xander - (1) SOTT, (2) Xinhua, (3) Enenews / NBC, (4) CBS San Francisco, (5) KOPP, (6) Infowars, (7) RIA
Novosti, (8) Telegraph (talloze foto's en diverse filmpjes)
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Hoe bestraft u een overheid die u naait? Met burgerlijke gehoorzaamheid!
Ja dat leest u goed, geen typefoutje. De beste manier om een overheid
op de knieën te dwingen is niet met protesteren, demonstreren of zelfs
revolutie, neen dat bereikt u met burgerlijke gehoorzaamheid! Ik besef dat
u nu waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen zit te lezen, u afvragend
of ik als schrijver van dit stuk mijn verstand verloren heb. Ik verzeker u
niets is minder waar. Sta mij toe dit toe te lichten:
Wanneer u kijkt naar de besluiten welke genomen worden, dan blijkt onze
overheid slechts gevoelig voor geld. De rest speelt allemaal tweede viool.
Het gaat niet langer om goede zorg het gaat om de goedkoopste zorg.
Het gaat niet om u te laten stoppen met roken het gaat om smoesjes om
de accijnzen te verhogen. De voorbeelden die ik hiervoor kan aanhalen
zijn legio, en protesteren, petities demonstraties helpen niet, zolang ze in
Den Haag de centen maar af kunnen persen van het volk gaat alles goed
en dat is tegelijkertijd hun achilleshiel.
Laten we daarom maar eens doen wat ze zeggen, maar laten we daar creatief in zijn, maar wel spijkerhard.
Alleen dan zal de overheid de consequenties voelen van haar acties er zal gehakt gaan worden en
spaanders zullen vallen, maar dat moet dan maar. Daar heeft de overheid zelf om gevraagd.
Het kwartje is nog niet gevallen? Laat ik het dan maar eens illustreren met enkele voorbeelden hoe we braaf
kunnen doen wat de overheid zegt en daarmee diezelfde overheid in haar portemonnee raken:
Rookverbod in de horeca
Prima, Laten we met zijn allen stoppen die horeca gelegenheden te bezoeken. In plaats daarvan
organiseren we gezellige avondjes thuis(dat kan men zelfs wekelijks rouleren) meer te eten, te drinken en te
roken en minstens even gezellig zo niet gezelliger. Leest u anders even dit stuk, ik heb het namelijk al
gedaan en blijf het vanaf nu ook doen. Het resultaat zal zijn dat met name de kleinere horeca tenten kopje
onder zullen gaan. Weg belasting voor de overheid, wel extra kosten aan WW en later bijstandsuitkeringen
voor de stroom werkeloze kroegbazen. Spijtig voor die groep maar deze dient de schuld te leggen bij de
overheid, die wilde het zo.
Rookwaren en accijnzen
Woont u in een grensgebied bij België of Duitsland? Haalt u dan in het vervolg principieel uw rookwaren over
de grens(of laatvrienden, familie of kennissen in die regio‘s het voor u doen). Datzelfde geldt voor het tanken
van benzine. Weg accijnzen voor de overheid, weg btw en weg inkomsten belasting. Jammer voor de shop
eigenaren en tankstations, maar ja de overheid wilde het zo.
Aankopen
Bestel zoveel mogelijk via het Internet en dan het liefst bij webshops over de grens maar in Europa(Geen
invoerrechten) Weg btw en inkomsten voor de overheid. Maar ja dat krijg je als je burgers uitperst.
Houdt u aan de verkeersregels
Geen boetes en dus geen inkomsten uit boetes voor de overheid. Krijgt u onverhoopt toch een prent, teken
principieel bezwaar aan zodat het de overheid geld kost(Ze zijn wettelijk verplicht het te behandelen) niet
omdat u gelijk heeft maar omdat het kan! Men wil graag die 7 euro administratiekosten op de prent? Laat ze
daar dan ook voor werken.
Bezwaar
Teken tegen elke verhoging, aanslag e.d. Bezwaar aan uit principe of u nu in het gelijk staat of niet. Al die
administratie kosten zullen een gigantische kostenpost vormen voor belastingdienst, UWV of andere
instantie waar u mee te maken heeft.
Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van wat allemaal kan en creatieve geesten kunnen er vast
nog wel een hele boel meer bij verzinnen. Moraal van het verhaal is stoppen met het sponsoren van de
eigen overheid, sponsor desnoods die in andere landen. Wanneer voldoende mensen hier aan meedoen en
bovenstaande consequent toepassen dan houdt u
1. Geld over wat u kunt sparen(In een kluisje en niet op de bank want die gaan we ook niet sponsoren)
2. Komt er steeds minder binnen bij de overheid en zullen ze niet anders kunnen dan hun huidige
standpunten moeten herzien. Dan dwingen wij ze met de voeten naar ons te luisteren.
En dit alles is simpel te doen en 100% legaal het is immers burgerlijke gehoorzaamheid u doet wat de
overheid heeft opgelegd en maakt gebruik van uw rechten.
Ik doe het al, en ik hoop dat u met mij mee gaat doen. Sterker nog ik hoop dat u dit artikel gaat delen met uw
vrienden, kennissen en familie en dat deze ook mee gaan doen en dat we zo een hele beweging op kunnen
starten die protesteert middels burgerlijke gehoorzaamheid.
Viva la legale, vreedzame en wettelijke revolutie! Wij burgers hebben de macht en de middelen deze toe te
passen!
Doet u mee? Start dan vandaag nog en deel deze oproep met al uw vrienden!
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UPDATE: Blijkbaar begrijpen veel mensen de acties wel maar de achterliggende gedachte niet. Daarom
heb ik een deel twee geschreven waar u verder kunt lezen over het hoe en waarom van Burgerlijke
gehoorzaamheid. Leest deze ook even en desnoods komt er ook nog een deel drie!
In een vorig artikel opperde ik het idee om tegen de acties van onze op hol geslagen overheid op te
treden door middel van burgerlijke gehoorzaamheid en hoewel de geopperde methode eenvoudig is van
aard ben ik verbaast over hoe weinig mensen de achterliggende gedachte en het potentiële effect ervan
kunnen inzien. Daarom dit deel twee. Ik had het niet gepland maar het is blijkbaar nodig. Laat ik beginnen
met het behandelen van een aantal veel gehoorde reacties op het eerste stuk :
Het helpt toch niet
Dat is een misvatting en een typisch gehoord excuus van een moegestreden persoon. Dat is begrijpelijk
want onze overheid kleed ons al meer dan 10 jaren volledig uit om het geld vervolgens te verdelen onder de
zogenaamde top. Men kan het vergelijken met een omgekeerde versie van Robin Hood. Steel van de armen
en geef aan de rijken. Echter, kan burgerlijke gehoorzaamheid wel degelijk effectief zijn want zelfs als maar
10% van de bevolking hier aan meedoet zullen de effecten voelbaar zijn in de economie. En omdat deze
economie op dit moment toch al kwetsbaar is, hebben we aan een klein zetje voldoende om een domino
effect in gang te zetten.
Een voorbeeld:
Stel we krijgen een groot deel van de mensen die in het oosten wonen mee. Deze gaan tanken en
boodschappen doen in Duitsland. Bestellen wat ze daar niet kunnen krijgen via het Internet bij buitenlandse
bedrijven in Europa en gaan niet meer naar de horeca. Het effect zal zijn dat een groot deel van deze horeca
kopje onder gaat. Dat betekend dat het UWV een explosieve stijging gaat zien in WW aanvragen. Dat is een
klap op de staatskas(uitkering), een grote belasting vanwege de extra administratie en we weten het UWV
staat toch al onder druk. Door het gemis van de horeca zullen ook de brouwerijen, en andere leveranciers
het merken. Minder productie dus minder mensen nodig is meer UWV aanvragen en zo tikt dat door. Door in
Duitsland te gaan tanken loopt de overheid een behoorlijk deel aan accijnzen mis wat een kostenpost is
maar ook de tankstations in de grensregio‘s krijgen een gevoelige klap en een aantal daarvan zal ook kopje
onder gaan(Voor het verloop zie wat ik schetste over de horeca) Supermarkten zullen het langer vol kunnen
houden maar ook daar gaat men het voelen wat weer een prijzenoorlog tot gevolg zal hebben in de strijd de
consument weer binnen te halen en dat gaat drukken op de marges.
Indien we onze boodschappen e.d. Over de grens gaan doen en ook nog eens contant gaan afrekenen
voelen ook de banken het want ons geld blijft niet langer een maand lang op de rekening staan en zo rolt het
balletje door, en op z‘n weg vallen de dominosteentjes 1 voor 1 om. Trekken we dit door naar de
grensregio‘s in het noorden en zuiden van Nederland en het wordt nog beter voelbaar
Wanneer we gaan kijken naar bezwaarschriften kunnen we een zelfde vergelijk maken. Huurverhoging? Hop
standaard bezwaarschrift eruit. Belastingaanslag? Bezwaarschrift. Boete? Bezwaarschrift en ga zo maar
door. Als slechts 2% van de bevolking mee zou doen zorgt dat al voor een papierberg die het hele
bureaucratische apparaat zal doen vastlopen. En dan maken we een punt ga daar maar goed van uit!
De overheid zal reageren met lastenverzwaringen
Hoewel ik die kans klein acht, is het mogelijk dat om de gemiste inkomsten in te halen de lasten worden
verzwaard. Belastingen verhoogd, premies omhoog en pakketten uitgehold, echter staat daar een explosie
van bezwaarschriften van onze kant tegenover en mochten ze het doordrukken wordt de kans op echt
protest, ja zelfs revolutie realistisch. Dat weten ze daar in Den Haag ook wel. Ze doen domme dingen, maar
het zijn geen domme mensen! Wie een corrupte overheid verward met een domme overheid maakt een
fatale fout. Deze graaiers weten precies wat ze doen, en reken erop dat wij reageren zoals we tot nu toe
hebben gedaan: Verdeeld, klagend, berustend. Waar ze niet op rekenen is dat we gaan doen wat ze
zeggen. We gaan niet meer roken in cafés, maar blijven er weg. We zeuren niet over duurdere benzine,
boodschappen of rookwaren, we halen het elders. We ontduiken geen belastingen, we tekenen bezwaar aan
en ga zo maar door en hiermee kom ik tot de kern van het concept:
Wat de overheid doet dat kan niet. Ze zijn er voor het volk maar ze draaien het andersom. Ze zorgen ervoor
dat de meesten nog net hun hoofd boven water kunnen houden en dat zorgt er weer voor dat protesten
uitblijven. Henk en Ingrid komen niet van die bank af. Maar(Er is altijd een maar):Met het geopperde idee
van burgerlijke gehoorzaamheid kunnen Henk en Ingrid een boel centjes besparen en tegelijkertijd een
signaal afgeven naar de overheid en net als die overheid zijn ook Henk en Ingrid gevoelig wanneer het gaat
om geld. De effecten zijn direct. Er blijft meer over in de portemonnee en dat terwijl de inkomsten van de
overheid slinken en hoe meer er mee doen hoe sneller dat gaat.
Op dat punt aangekomen kan de overheid twee dingen doen:
1. Luisteren naar de burger en beginnen met goed beleid(weinig kans) en mochten ze dat doen dan is dat
goed, dan hebben we gewonnen.
2. Niet luisteren, de lasten verzwaren wat uit gaat monden in echt protest en wanneer dat gebeurd en de
Nederlander komt wel van die bank af, dan is het hek van de dam en is er geen houden meer aan. Ik denk
niet dat de overheid dat risico wil lopen.
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Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik laat mij niet langer uitkleden door de overheid en blijf doorgaan met
protest via burgerlijke gehoorzaamheid.
Discussieer mee op het Urubin Forum
Reactie
Beter is het na de bezwaarschriften welke men indient een Wet Openbaar Bestuur [zogenaamde] procedure
op te starten bijvoorbeeld tegen de gemeente. Zo ben ik hier in Almelo al vanaf 2010 aan het vechten voor
mijn rechten. Schijnt dat er op het gemeentehuis 3 FTE gemoeid zijn om alles te beantwoorden. Nu moet de
gemeente flink bezuinigen en als we nu dit allemaal gaan doen dan loopt het snel spaak in het stadhuis.
Voor je het weet is je gemeente zo een Artikel 12 gemeente. De gemeente kan en mag dan niet meer
beslissen over zijn eigen financiële zaken maar dat ligt dan in handen van de provincie. Nu veel gemeenten
bijvoorbeeld tot al op het randje van de afgrond staan door afschrijvingen op overtollige bouwgrond kunnen
ze met een klein zetje zo het faillisement in geholpen worden.
Heb je spaargeld haal het contant in huis je sponsort niet alleen de banken, maar je ontneemt de overheid
ook het zicht op eventueel vermogen. Zorg dat je eind November tot eind Jan. zo rood mogelijk op de bank
staat, je hebt dan geen vermogen indien je geen hypotheek vrije woning bezit.
Resultaat is dat je een negatief vermogen hebt, gevolg meer toeslagen, minder betalen aan het CAK enz.
Betaal alle boodschappen contant, resultaat men ziet bij de overheid niet wat je uitgeeft aan bijvoorbeeld
boodschappen enz. Tevens een voordeel is dat banken namens deurwaarders geen beslag kunnen leggen
op je bankrekening als je schulden hebt. Verminder het aantal te werken uren bij je werkgever en vraag of hij
de rest eventueel zwart wil uitbetalen. Gevolg wederom meer toeslagen [bv. zorgtoeslag] omdat je inkomen
te laag is. Heb je een baan ga er zwart bijwerken.
Belastingformulieren hoeven niet meer naar waarheid ingevuld te worden, want het staat er niet meer onder
―naar waarheid ingevuld‖ waarom zou je nog naar de overheid heen überhaupt waarheid spreken en eerlijk
zijn; de overheid belazert u toch ook. Overheden zijn per definitie leugenaars.
Paus update: dé favo kandidaat is nwo-pop ten top. het is…Petrus Romanus
Geplaatst door xandrah op 16 februari 2013
kardinaal Peter Turkson
—-tekst/vertaling xandra—- De 294e opvolger van de paus moet
komen, en er is een meest favoriete kandidaat. ‗Er is een wereld
waarin het mogelijk is om de tranen van de ogen te vegen, van hen die
lijden vanwege ongerechtigheid.‘
Een Centrale Wereldregering Bank
Klinkt aardig, deze uitspraak van de mogelijke opvolger St. Peter
Turkson. (Petrus Romanus !) Maar hij heeft „Nieuwe Wereldorde‟
vet op zijn voorhoofd gedrukt staan. Nu is hij nog Kardinaal van
Ghana, straks misschien spiritueel leider van de katholieken. Als Peter
inderdaad paus wordt, zal hij de eerste zwarte paus in de geschiedenis zijn. Momenteel dient deze Peter
voor de Pontifical Council for Justice and Peace. In 2011 uitte hij nogal radicale kritiek over de globale
financiële regelingen, die de rijkdom en macht weghalen uit de ontwikkelingslanden.
Volgens Peter heeft de wereldeconomie een ethisch kader nodig, en niet zomaar eentje waarin de mens
centraal staat:
„ Towards Reforming the International Financial and Monetary Systems in the Context of a Global
Public Authority‟
‗Het effect van globalisatie maakt individuen en mensen in toenemende mate onafhankelijk en aan elkaar
verbonden. Maar monetaire en financiële markten van een grotendeels speculatief genre blijven
beschadigend voor de echte economie, vooral in de zwakkere landen.‘
‗Terwijl globalisatie kan leiden tot een intensere en meer vruchtdragende samenwerking tussen mensen,
heeft het instituten nodig om dit te ondersteunen. En de vooroorlogse Bretton Woods-regeling van de
Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zijn niet langer de stabiliserende machten binnen
hun bereik.‘
Peter vindt dat een nieuw supra nationaal lichaam uitermate nodig is om de globale financiën te reguleren.
Dit zou de uitkomst moeten zijn van een vrije en gedeelde overeenkomst en een reflectie op de permanente
en historische behoeften van het gemeenschappelijke wereldgoed, aldus Peter.
Onderstaande artikelen zijn heel interessant :
new-pope-peter-turkson-to-champion-poor
news world: pope benedict xvi-resignation lead to black pope
world-news:vatican council calls for world government central bank
note on financial reform from the pontif
Pope has pacemaker, ‗battery secretly replaced few months ago‘
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Leugenaars - van de polen tot de evenaar
16 januari 2013 - Door Arjan Plantinga
Bent u ook zo verbaasd dat mensen die op het punt staan iets goeds voor de bevolking, de werkende mens,
het algemeen belang te doen of hebben gedaan steeds worden vermoord of gezelfmoord, en dat de grootste
hufters in de politieke en financiële wereld die om niemand anders geven dan zichzelf en hun elitaire
vriendjes rustig verder leven, in alle rijkdom?
Ons wordt wijsgemaakt dat er gevaarlijke gekken rondlopen, dat er terroristen zijn die u en mij willen treffen,
en om ons te beschermen moeten onze vrijheden, onze inkomens en onze mogelijkheden ons te informeren
over de gang van zaken in de wereld beperkt worden.
Vreemd genoeg hebben die gevaarlijke gekken het - net als de terroristen - altijd gemunt op de burger en
nooit op Rijk & Machtig.
Vindt u het niet ook uiterst toevallig dat al die aanslagen van terroristen en gevaarlijke gekken steeds de
plannen van Rijk & Machtig in de kaart spelen, en dat de media steeds weer per ommegaande de 'juiste'
conclusies trekken aangaande de toedracht tot al die aanslagen?
En vindt u het langs de andere kant niet uiterst toevallig dat wanneer het misdrijven betreft waar Rijk &
Machtig van beschuldigd wordt, er altijd pas na heel lang aandringen een onderzoek komt, waarvan de
media in koor zeggen dat we geen conclusies moeten trekken maar eerst de resultaten van dat onderzoek
moeten afwachten, dat daar dan nooit een organisatie achter zit, dat er dan steeds maar één dader is, die
gek was, en dood, en dat niemand van Rijk & Machtig daar erg in had ondanks het feit dat die ene gek al
bijna 50 jaar bij hen de deur plat liep? Stelt u zich daar geen vragen bij?
Vindt u het niet ook vreemd dat we op het gebied van milieu alle overheidsinstanties in de houding zien
springen als we een 'oorzaak' voor milieuproblemen hebben aangeduid waar Rijk & Machtig geld aan kan
verdienen en nieuwe beperkende wetten voor kan uitvaardigen, maar dat het tegenovergestelde gebeurt
wanneer iemand oorzaken van milieuproblemen aanduidt waar Rijk & Machtig geld aan zal verliezen of zelfs
schuldig aan is?
Vindt u het niet ook schandalig dat de werkende mens voor de simpelste vergrijpen jarenlang de bak in
draait, en dat Rijk & Machtig een strafzaak kan afkopen?
Vindt u het niet ook schandalig dat Rijk & Machtig al het goede en bruikbare op deze Aarde in privébezit
heeft en dat de werkende mens een leven moet beulen om een huisje met een tuintje bij elkaar te schrapen?
Vindt u het niet ook schandalig dat Rijk & Machtig nu zelfs het water tot privébezit wil verklaren; ook dat
water dat in de vorm van regen in uw tuintje valt?
Vindt u het niet ook zo opvallend dat incompetente politici altijd fouten maken die in het nadeel zijn van de
werkende mens, en nooit in het nadeel van Rijk & Machtig?
Vind u het ook zo belachelijk dat burgers in vrijwel alle Westerse landen verplicht zijn hun kinderen naar
scholen te sturen waar Rijk & Machtig bepalen wat hen geleerd wordt?
Vindt u het ook zo belachelijk dat Rijk & Machtig beslist dat er ergens een oorlog moet worden uitgevochten,
maar dat ze zelf nooit meevechten in die oorlogen; dat het de kinderen van de werkende mens zijn die aan
flarden geschoten worden door de kinderen van de werkende mensen aan de andere kant; eveneens
gestuurd door Rijk & Machtig?
Vindt u het niet ook tijd dat we daar veel sterker tegen in het geweer gaan komen dan enkele dappere maar
kansloze strijders nu met de pen en nutteloze demonstraties doen?
Vindt u niet ook dat de tijd gekomen is dat we gaan opeisen wat Rijk & Machtig voor zichzelf houdt maar wat
eigenlijk van ons allemaal is?
Als u dat ook vindt is de eerste stap heel simpel: stop met te luisteren naar wat Rijk & Machtig te zeggen
heeft. Negeer elk nieuwsmedium dat de simpele '11 September Lakmoestest' niet doorstaat en roep
iedereen die u kent op hetzelfde te doen.
Wat is de '11 September Lakmoestest'?
De aanslagen van 11 september - u wel bekend - werden gepleegd door/met hulp van de Amerikaanse
overheid en hun filiaal in het Midden-Oosten. Elk medium dat niet regelmatig aan dat gegeven refereert of
het zelfs tegenspreekt eet uit de ruif van Rijk & Machtig.
Wanneer u alle media die de '11 September Lakmoestest' niet doorstaan wegstreept bent u er nog lang niet,
maar al wel verlost van het gros van de spreekbuizen van Rijk & Machtig.
Want nogmaals: Rijk & Machtig wordt beschermd door drie verdedigingslinies
1 - informatie (nieuwsmedia, onderwijs, entertainment)
2 - de economie
3 - leger, politie, geheime diensten
Hier in Europa staat die buitenste verdedigingslinie (informatie) nog steeds fier overeind, wordt de tweede
middels de EU keihard uitgebouwd en zijn we tegen de binnenste, vanwege de strenge wapenwetten,
vooralsnog volledig kansloos. Bestrijdt de leugenachtige nieuwsmedia en u bent begonnen aan de strijd voor
uw vrijheid en die van uw kinderen.
http://zonnewind.be/2013/leugenaars-van-de-polen-tot-de-evenaar.shtml
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Streng geheim: de EU krijgt een eigen geheime dienst
Posted on 17 februari 2013 door E.J. Bron
(Door: Udo Ulfkotte)
Het is bekend dat de EU een gezamenlijke buitenlandse
politiek heeft. Nauwelijks bekend is echter de nieuwe
geheime dienst van de EU. Deze dient Brussel in de toekomst tegen de burgers te beschermen.
Wie zich voor Europese politiek interesseert, heeft zeker meegekregen dat er intussen een Europese dienst
voor extern optreden (EEAS) bestaat met 1800 medewerkers, welk aantal uiteindelijk zal worden uitgebreid
naar 4000. Er bestaat een EU-buitenlandgevolmachtigde en er bestaat een gezamenlijke veiligheidspolitiek.
Bijna dagelijks ervaren wij burgers in de media hoe de gezamenlijke buitenlandse en veiligheidspolitiek van
de EU gecoördineerd wordt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant krijgen we vreemd genoeg nooit iets te
horen over hoe de EU ons burgers bespioneert. Daarvoor heeft de EU zelfs een eigen geheime dienst
opgericht. En die wordt door niemand gecontroleerd. Het is het vermoedelijk meest duidelijke signaal
daarvoor dat de EU langzaam afscheid neemt van de democratie.
Strijd tegen terreur als voorwendsel
Tot februari 2004 heeft men in Brussel de opbouw van een EU-geheime dienst zogenaamd strikt afgewezen.
Destijds vertegenwoordigde men de opvatting dat de Europese politieautoriteit Europol genoeg
competenties zou hebben. Ook kon men zich niet voorstellen hoe men naast de nationale geheime diensten
de hoge financiële uitgaven voor een centrale Europese geheime dienst tegenover de burgers moest
rechtvaardigen. Die rechtvaardiging vond men met de terreuraanslagen van Madrid (maart 2004) en Londen
(juli 2005). Noch Europol noch de nationale geheime diensten hadden deze zien aankomen of kunnen
voorkomen. Bliksemsnel werd het gezamenlijke situatie- en analysecentrum onder omzeiling van alle
Europese bepalingen betreffende bescherming van persoonlijke gegevens en onder het voorwendsel van de
―strijd tegen de terreur‖ als Joint Situation Centre (SitCen) de kiemcel van een nieuwe Europese geheime
dienst. In augustus 2008 spraken de Ministers van Binnenlandse Zaken van Duitsland, België, Frankrijk,
Zweden, Slovenië, Spanje, de Tsjechische Republiek en Hongarije zich tenslotte uit voor de oprichting van
een Europese geheime dienst.
Daarvoor werden na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in het jaar 2009 naast het al
genoemde SitCen ook de zogenaamde Crisis Room (―Crisis Centrum‖) van de Europese Commissie en de
veiligheidsstructuren van de Raad van Europa als fundament van de nieuwe geheime dienst uitgekozen, die
op 1 december 2010 officieel met zijn werk begon. Verrassend genoeg kwam hierover geen persmededeling
noch enige andere informatie. Van de honderd EU-burgers weten minstens 99 niet dat de EU al maanden
een eigen geheime dienst heeft. Hij heeft tot nu toe zelfs niet eens een naam. Zogenaamd dient de
naamloze veiligheidsautoriteit de onafhankelijkheid van de EU van informatie van de geheime dienst uit de
VS te garanderen. En hij moet het werk van de nationale Europese geheime diensten coördineren.
Geen transparantie, geen controle
Bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat de geheime dienst van de EU een ondemocratische instelling is,
zoals je ze vaak in dictaturen of Derde Wereldlanden aantreft. Want er is noch sprake van transparantie in
de structuren noch van enige controle of democratische legitimering.
Erger nog: daar worden zaken betreffende de politie, het leger en civiele bewakingsmaatregelen van burgers
zonder enig bezwaar door elkaar worden gemengd. Dat wordt het duidelijkst bij de veiligheidsafdeling van de
Raad van Europa met de naam ―Watch-Keeping Capability‖ (WKC). Dat was voor de opname in de nieuwe
geheime dienst van de EU een afdeling van de militaire staf van de EU, die met politiemensen en militairen
verdachte burgers bewaakte. Ook de al genoemde analysecentrale SitCen is geenszins alleen maar
verantwoordelijk voor het voorspellen van mogelijke gewapende of politieke conflicten evenals de observatie
en politieke beoordeling van crisissituaties buiten de EU. Een van de zaken die op dit moment speciale
aandacht krijgt, is de observatie van ―politieke radicalisering van groepen‖. In heldere taal: geobserveerd
worden diegenen die gevaarlijk zouden kunnen worden voor de EU-leiding en bijvoorbeeld protestacties
zouden kunnen aanwakkeren. SitCen krijgt informatie van Europol. Bovendien van de militaire
inlichtingendiensten van de lidstaten en het heeft ook toegang tot spionagesatellieten. Naast eigen
satellieten en spionnen zijn de belangrijkste bronnen echter de nationale geheime diensten van de EU.
Een nieuw stafcentrum
De taken en bevoegdheden van SitCen werden, in tegenstelling tot die van Europol, nooit juridische
vastgelegd. Zelfs controlepogingen via de omweg van de financiën zijn niet mogelijk, omdat het budget
nergens uitdrukkelijk wordt vermeld en op dit moment intern via de EEAS wordt afgewikkeld. Met de fusie
van de afdelingen van de geheime dienst, het leger en de politie worden alle controlemechanismen
waardeloos. Tot 2015 bouwt de Europese Commissie een nieuw stafcentrum voor haar geheime dienst.
Daar dienen regelmatig ―gevaren- en risico-inschattingen‖
over alle bevolkingsgroepen te worden uitgevoerd. Het gaat
daarbij geenszins alleen om terrorisme, georganiseerde
misdaad of catastrofebescherming.
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Bronnen:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/streng-geheim-die-eubekommteineneigenengeheimdienst.html;jsessionid=ED19233CF25102E848B91A84330FEF02
Auteur: Udo Ulfkotte
http://deutschelobby.com/2013/02/15/streng-geheim-die-eu-bekommt-einen-eigenen-geheimdienst/
(www.ejbron.wordpress.com)

Het regent meteorieten (video)
Maandag, 18 februari 2013 15:49
Minder dan 24 uur nadat een meteoriet explodeerde boven
Rusland, werden bewoners in het noorden van Californië
opgeschrikt door een vuurbal die door de hemel schoot.
Laat op dezelfde avond bevestigde de Cubaanse televisie dat ook
boven dat land een meteoriet was geëxplodeerd.
De vuurbal boven Californië werd waargenomen in een groot deel
van die staat. Het object werd vastgelegd op video en volgens NBC
ging het recht naar de grond.
Ongeveer rond dezelfde tijd explodeerde ook een meteoriet boven
Cuba. Deze was kleiner dan degene die de ramp in Rusland
veroorzaakte. Geschrokken inwoners van het communistische
eiland meldden een fel licht aan de hemel, vervolgens een luide
explosie die de muren en ramen deed schudden.
Er zijn voor zover bekend hier geen gewonden gevallen. In een
televisie-uitzending laat op vrijdag werd medegedeeld dat het ging
om een indrukwekkende explosie.
Ook afgelopen vrijdag werd het volgende object gefotografeerd
boven een natuurreservaat in Somerset, Engeland. De natuurfotografe Annie Henderson was opnames aan
het maken van de vogels in het reservaat toen ze tot haar verbazing het onderstaande object vastlegde.
De beelden lijken veel op eerder gemaakte opnames van meteorieten in andere delen van de wereld.
Volgens wetenschappers is het normaal dat er per jaar vijf tot tien exploderen, zoals gebeurd is boven Cuba.
Die boven Rusland is een grote uitzondering, zeggen zij, en komt eens in de honderd jaar of iets dergelijks
voor.
We hebben naast wat men nog verder in de lucht heeft zien vliegen, twee bevestigde explosies van
meteorieten binnen 24 uur. Dezelfde dag dat ook een asteroïde rakelings langs de aarde vliegt op een zo
korte afstand die nog niet eerder werd waargenomen.
Wat waarschijnlijk niet veel mensen meer weten of vergeten zijn is dat er op 10 juni 2009 het volgende
bericht gepubliceerd werd op space.com:
―Vijftien jaar lang hebben wetenschappers gebruik kunnen maken van de gegevens van militaire geheime
satellieten betreffende inkomende vuurballen in de atmosfeer. Maar, dat is afgelopen. Door een
beleidsaanpassing krijgen wetenschappers deze gegevens niet meer, omdat het Pentagon deze vanaf nu
geclassificeerd heeft als geheim. De wetenschappers staan met hun mond open van verbazing want
niemand begrijpt deze plotselinge verandering‖.
Nu, bijna vier jaar later, wordt het duidelijk waarom toen die beslissing is genomen. Zoals te zien is in de
statistieken opgenomen in ons artikel van afgelopen zaterdag is het aantal jaarlijkse waargenomen en
bevestigde vuurballen sinds 2009 bijna verdrievoudigd.
Men wist bij het Pentagon en NASA uiteraard dat dit zou gaan gebeuren. De wetenschappers werden niet
voor niets afgesloten van verdere informatie omtrent inkomende vuurballen/meteorieten. Dat is de situatie
waarin wij ons nu bevinden.
Het bovenstaande en het feit dat er op één dag twee meteorieten exploderen en een asteroïde rakelings
langs de aarde scheert, is een reden tot zorg. Als men de afgelopen jaren al die miljarden Dollars die in
wapensystemen zijn gestoken had gebruikt om technieken te ontwikkelen waarbij deze objecten tijdig
kunnen worden opgespoord en eventueel vernietigd, dan hadden de aardbewoners nu heel wat rustiger
kunnen slapen.
Waarschijnlijk is dat ook de reden dat wij dit alles niet mogen weten. Als er namelijk één ding is wat de elite
níet kan dan is dat het beschermen van de bevolking. Op het moment dat dit gegeven eindelijk eens goed
inzinkt bij mensen dan zal het waarschijnlijk ook afgelopen zijn met hun machtspositie.
Niburu.co
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Exo-Vaticana (8): Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias
'Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de
afgrond en het vaart ten verderve;'
Het aftreden van paus Benedictus XVI, zoals begin vorig jaar correct
werd voorspeld door Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Chris
Putnam, heeft het begin van de laatste fase van de in de Bijbel
voorzegde eindtijd met een reuzensprong nabij gebracht. De meeste
katholieken en andere christenen hebben echter nog altijd geen
benul van wat hen in die tijd te wachten staat, en zeker niet van wat
al tientallen jaren in het diepste geheim door het Vaticaan wordt
voorbereid, namelijk de komst van een letterlijk buitenaardse (alien)
verlosser, mogelijk compleet met de verschijning van UFO's aan de hemel.
Het Vaticaan staat alom bekend als het meest obscure, vrijwel ondoordringbare religieuze en
bureaucratische instituut op aarde. Door de complexe geestelijke rangorde konden grote geheimen en
verborgen rituelen eeuwenlang voor de gewone gelovige verborgen worden gehouden. Des te opmerkelijker
is het dat diverse hoge katholieke geestelijken zich steeds openlijker uiten over een aanstaande
wereldschokkende gebeurtenis rond het bestaan en de openbaarmaking van een buitenaardse intelligentie
en de gevolgen die dit zal hebben voor het katholieke geloof.
'Historische gevolgen voor het christendom'
Horn en Putnam hebben in hun nieuwe boek een groot aantal documenten en uitspraken verzameld waaruit
volgens hen zonder enige twijfel blijkt dat het Vaticaan zichzelf doelbewust als dé religieuze autoriteit op het
gebied van buitenaards leven presenteert, zeker omdat het moment waarop het bestaan van buitenaardsen
aan de wereld bekend zal worden gemaakt en het Vaticaan dit leven officieel zal erkennen steeds dichterbij
komt.
De positie die de Kerk van Rome hierin zal innemen zal enorme, historische gevolgen hebben voor het
christendom. Uit de genoemde uitspraken (zie o.a. deel 1 en 2) blijkt namelijk dat het Vaticaan hetzij
onbewust, hetzij willens en wetens zal meewerken aan de in de Bijbel voorzegde massale misleiding van de
mensheid in de eindtijd door een buitenaardse verlosser 'van boven' te accepteren en daarin zelfs zo ver zal
gaan dat het niet accepteren van deze alien messias als ketterij zal worden bestempeld.
'Aliens zullen katholiek geloof bevestigen'
De Jezuïet Guy Consolmagno, topastronoom van het Vaticaan, verzekerde Horn en Putnam persoonlijk dat
'als hoog ontwikkelde buitenaardse redders spoedig op de planeet aarde zullen landen, dit niet zal
betekenen dat wat katholieken geloven verkeerd is, maar juist dat alles méér waar is dan we ons ooit
hebben kunnen voorstellen.'
Veel religies hebben een apocalyptische mythe waarin het einde van de wereld en de komst van een
verlosser of messias 'van boven' of 'uit de lucht / ruimte' wordt voorspeld om de mensheid op het laatste
moment te redden van een zekere ondergang. De Maya's, Assyriërs, Egyptenaren en Grieken hadden
dezelfde overtuiging; de Hopi indianen geloven dat zij tijdens de vreselijke eindtijd door de 'kracht' van een
blauwe ster, die plotseling aan de hemel zal verschijnen, zullen worden bewaard. Ook veel New Agers kijken
uit naar een 'verlosser' die de vernietiging van de planeet op het laatste moment zal weten te voorkomen.
'Krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen'
Hoewel Jezus volgens de Bijbel ook tijdens een periode van 'grote verdrukking' in de lucht ('op de wolken')
zal verschijnen (1 Tess.4:16-18), gaan de meeste christelijke theologen ervan uit dat er eerst een valse
christus, de 'zoon des verderfs', beter bekend als de Antichrist, zal komen. Waar de Hopi hoop putten uit de
komst van een blauwe ster en Vaticaanse astronomen hun 'ruimtebroeders' zullen verwelkomen omdat zij
ons naar 'het licht' zullen leiden, geloven evangelische christenen dat de Antichrist zich zal voordoen als de
messias en er dus eerst een valse Wederkomst zal zijn die gepaard zal gaan met 'allerlei krachten, tekenen
en bedrieglijke wonderen' (2 Tess. 2:9).
Deze misleidende tekenen zouden heel goed kunnen bestaan uit de zogenaamde ontdekking van
buitenaardse bouwwerken op een andere planeet, een rechtstreeks 'eerste contact' of zelfs een dramatische
verschijning van een armada UFO's bestuurd door hoog ontwikkelde humanoïde wezens, die in
werkelijkheid kwaadaardige bovennatuurlijke entiteiten zijn die de mensheid misleiden met als doel ons
uiteindelijk totaal te vernietigen.
Dit beangstigende scenario wordt niet alleen meer door enkel christenen overwogen. Whitley Streiber, de
seculiere auteur van 'Communion' en andere boeken over dit onderwerp, schreef dat 'er ergere dingen zijn
dan de dood... Ik begon de sterke indruk te krijgen dat één van hen (aliens) in mij geïnteresseerd was
geraakt. Onder de wetenschappers en doctoren die met mij samenwerken was het woord 'demon' tot dan
toe nog nooit gevallen. En waarom zou dat ook? Wij stonden daar boven. Wij waren een groep atheïsten en
agnostici, veel te ontwikkeld om ons bezig te houden met zulke ouderwetse ideeën zoals demonen en
engelen...'
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Buitenaards leven 'val opgezet door de Ultieme Vijand'
Wat is de reden dat het Vaticaan de laatste jaren plotseling zo'n 'alien vriendelijke' houding aanneemt? Het
antwoord kwam op een indirecte, maar niet minder schokkende wijze toen astronoom Consolmagno Tom
Horn attent maakte op een in 1958 gepubliceerd boek getiteld 'A Case of Conscience'. Auteur James Blish
beschrijft hierin hoe een team wetenschappers landt op de fictieve nieuw ontdekte planeet Lithia om de
bewoners te bestuderen. In het diepste geheim landt er ook een team Jezuïeten van het Vaticaan om te
beoordelen of de Lithianen zielen hebben die verlost kunnen of moeten worden.
Na uitvoerige bestudering trekken de Jezuïeten in het boek de volgende conclusie: 'Wat zich hier op Lithia
bevindt is dan ook zeer duidelijk. Dit is een planeet en een volk dat opgezet is door de Ultieme Vijand. Het is
een gigantische val die voor ons allen is opgezet, voor ieder mens op Aarde en daarbuiten. Het enige wat wij
kunnen doen is dit verwerpen en er tegen zeggen 'Retro me, Sathanas'. Als we er op wat voor manier dan
ook een overeenkomst mee sluiten zijn we verdoemd.'
De term 'Retro me, Sathanas' verwijst naar de eeuwenoude katholieke formule voor een exorcisme, 'Vade
retro Sathanas' ('ga terug / ga achter mij, Satan'), waarmee de aliens op Lithia overduidelijk worden
gekenmerkt als onderdeel van een satanisch plan, een extreem misleidende astro-theologische
samenzwering die de mensheid ten koste van alles moest zien te vermijden. Bizar genoeg weet de Jezuïet
Ruiz-Sanchez in het boek niet alle katholieke theologen ervan te overtuigen dat Lithia inderdaad
kwaadaardig is.
Omhelst het Vaticaan de grote misleiding?
Beschrijft 'A Case of Conscience' misschien een situatie die wij al in de nabije toekomst zullen gaan
meemaken? Zal het Vaticaan zoals in het boek de grote misleiding juist als authentiek omhelzen en
presenteren? Toen sf-auteur Jo Walton Consolmagno vroeg naar wat hij van het boek vond, gaf hij toe dat
de Jezuïeten
* de grootste pleitbezorgers zijn van 'inculturatie', dat is vreemde culturen toestaan vast te houden aan hun
heidense gebruiken door de christelijke concepten aan te passen aan deze heidense geloven;
* vreemde culturen accepteren 'zoals ze zijn';
* bereid zijn vreemde religieuze praktijken in bepaalde vorm en met bepaald taalgebruik te accepteren.
Maria-achtige godin beschermt het slangenkind
De naam van de planeet, Lithia, lijkt direct afkomstig van de godin Ilithyia, alhoewel daar in het boek geen
melding van wordt gemaakt. Ilithyia (Eileithyia in het Grieks) was de godin die in de oudheid de taak had het
'zaad van de slang' te bewaken dat aan het einde der tijden een 'slangenkind' of 'slangen-verlosser' zou
voortbrengen.
Geograaf Pausanias (2e eeuw) zag in Olympia een heiligdom gewijd aan Ilithyia met daarin een beeld van
een Maria-achtige vrouw met een baby in haar armen die 'op een cruciaal moment, toen de Elianen bedreigd
werden door de machten van Arcadia, tussen de strijdende partijen werd gezet en in een afschrikwekkende
slang veranderde die de Arcadianen op de vlucht deed slaan.' De boodschap: de messiaanse baby in de
armen van de Maria-achtige vrouw is in het geheim een slangen-verlosser.
Apollyon, het zaad van de slang
Tevens is de mythe van Ilithyia in de oudheid verbonden met de geboorte van Apollo, wiens komst als 'het
beloofde zaad' wordt voorspeld in de 'novus ordo seclorum' profetie op de grote zegel van de Verenigde
Staten (zie de 17-delige artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon', 2009). Deze 'messias', die in de eindtijd
op aarde terugkeert om over de mensheid te heersen, wordt met dezelfde naam genoemd in 2
Tessalonicenzen als zijnde de Antichrist:
'Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid (lett.: Apoleia = Apollyon / Apollo) zich openbaren, de zoon des verderfs,'.
Ook in het boek Openbaring wordt de komst van de Antichrist verbonden met het zaad van Apollo: 'Het
beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve (Apoleia,
Apollo); en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de
grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.'
De bovenstaande verzen onderstrepen een uiterst belangrijk centraal thema in de Bijbel, namelijk dat van de
strijd tussen het 'zaad' van de vrouw (Jezus Christus) en het 'zaad' van de slang. In Genesis 3:15 staat: 'En
Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (zera, wat 'nakomelingen' of 'kinderen'
betekent) en haar zaad;'. Hieruit blijkt duidelijk dat Satan inderdaad 'zaad' (nakomelingen) heeft dat de vijand
is van Christus (en zijn volgelingen).
'Baby in Maria's armen' de valse slangenverlosser
Een goed voorbeeld lezen we in Genesis 6, waar staat hoe gevallen engelen zich mengden met de
mensheid en nageslacht, de Nephilim, produceerden. Vanaf de middeleeuwen geloofden diverse
kerkvaders, inclusief katholieken, dat de Antichrist voort zou komen uit dit demonische zaad. St. Augustinus
schreef hierover in de 'Stad van God' en in 'De Daemonialitate, et Incubis, et Succubi' stelde vader
Ludovicus Maria Sinistrari de Ameno (1622-1701) dat de Antichrist het product zal zijn tussen een biologisch
samengaan van demonen met mensen:

Nieuwsbrief 172 – 28 februari 2013 – pag. 15

'Voor theologen en filosofen is het een feit dat de Antichrist geboren moet worden door de copulatie van
mensen met de demon.' Zoals Jezus Christus het 'zaad van de vrouw was' zal de 'zoon des verderfs' het
'zaad van de slang' zijn. En als dit slangenzaad de wederkomst van Apollo behelst, zoals geprofeteerd werd
door Paulus, zal hij niet alleen de exacte tegenpool van Jezus (Zoon van God) zijn en een voorloper van de
terugkeer van de Nephilim, maar tevens een valse slangen-verlosser die zal beweren de teruggekeerde
'baby in de armen van Maria' te zijn.
Wordt vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

Exo-Vaticana (9): De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
Ook de Koran voorspelt komst buitenaardse wezens geschapen door Allah
Links: enkele uren na Benedictus' aankondiging af te treden
werd de St. Pietersbasiliek 2x door de bliksem getroffen - een
'teken van de goden'. Rechts: De aanstaande laatste paus,
Petrus Romanus, lijkt een doorslaggevende rol te gaan
spelen bij het wereldwijd aanvaarden van een alien verlosser
uit de ruimte.
Veel christenen en met name katholieken zullen grote moeite
hebben met het idee dat het Vaticaan nauw betrokken lijkt bij
voorbereidingen voor de komst van 'het Beest', de in de Bijbel
voorzegde Antichrist. De bliksem die op de dag dat
Benedictus zijn aftreden bekend maakte tot twee keer toe insloeg in de top van de St. Pietersbasiliek is
historisch gezien echter een overduidelijk profetisch voorteken. Bovendien weten maar weinig mensen dat
de 330 ton zware obelisk op het Sint Pietersplein rechtstreeks afkomstig is uit het oude Egyptische
Heliopolis, waar het in de Tempel van de Zon fungeerde als symbool voor de opgerichte fallus van de afgod
Osiris (/Apollo, Apollyon, de Antichrist) wiens fysieke terugkeer op aarde om over de mensheid te heersen
volgens hoge Vrijmetselaars zeer aanstaande is.
Heliopolis -'de stad van de zon'- was het centrum van de aanbidding van Atum-Ra, de in de Bijbel genoemde
stad 'On' waar de afgoden Ra, Osiris en Isis werden vereerd. Keizer Augustus verwijderde de uit één brok
graniet gehouwen obelisk van zijn plek en Caligula zette hem rond het jaar 37 voor het Circus Maxima in
Rome, waar ter vermaak van het volk talloze christenen -waaronder volgens sommige historici de apostel
Petrus- op gruwelijke wijze werden afgeslacht.
Paus plaatste heidense obelisk voor Vaticaan
Ruim 1500 jaar later gaf paus Sixtus V het bevel om dit extreem occulte symbool van heidense afgoderij en
aanbidding van demonen (zie Handelingen 7:41-42, Psalm 96:5 en 1 Korintiërs 10:20) naar het hart van het
Sint Pietersplein te verplaatsen. Veel christenen zullen de plaatsing van een kruis op de obelisk -waarmee
Jezus in feite op de kop van het mannelijke deel van een demonengod werd gezet- als uitermate
godslasterlijk beschouwen. Sixtus hield na de plaatsing van het kruis weliswaar een 'exorcisme' van de
obelisk, maar koos daarvoor wel een datum uit waarbij de sterrenbeelden een voor de afgoden Osiris en Isis
heilige positie innamen - alsof hij bij deze goden in de gratie wilde blijven, en niet bij de God van de Bijbel.
Blikseminslag St. Pieter: Goedkeuring van 'de goden'
Bovendien geloofde men in die tijd dat de plaatsing van een dergelijk afgoden'huis' tijdens de juiste
sterrenstand een teken van de goden zou kunnen opwekken: bliksem. Buiten de geheime orden en
genootschappen zullen echter slechts weinig mensen besef hebben van de werkelijke betekenis van de
dubbele blikseminslag in de St. Pietersbasiliek op 11 februari jl.: de 'goedkeuring van de goden' van de
komende inauguratie van de laatste paus, Petrus Romanus. In de oudheid werden donder en bliksem als de
belangrijkste bevestiging van de instemming door de god Jupiter -de vader van Apollo- beschouwd.
Washington obelisk 6666 inches hoog
In de Amerikaanse hoofdstad Washington staat eveneens een bekende obelisk, de grootste in zijn soort ter
wereld. In deel 17 van de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' (zie link onderaan) schreven we
uitgebreid over de krachtige occulte betekenis van deze 6666 inches (volgens anderen 6660 inches) hoge
en aan de voet 666 bij 666 inches brede paal, die werd gebouwd door Vrijmetselaars. De obelisk werd
officieel opgericht om de eerste Amerikaanse presidenten te eren, maar is net als de obelisken uit de
oudheid een vruchtbaarheidssymbool en een eerbetoon aan de seksuele kracht van de goden.
De belangrijkste denkers in de Vrijmetselarij, die zowel de obelisk, het bijzondere straten- en gebouwenplan
van Washington, het Grote Zegel van de VS (met daarop de frase 'Novus Ordo Seclorum') en het Capitol
ontworpen, hadden hier een achterliggende occulte bedoeling mee. De toenmalige Soeverein van de
toonaangevende Schotse Rite van de Vrijmetselarij, de satanist Albert Pike, beschreef de obelisk als een
verwijzing naar Isis en Osiris en de 'actieve en passieve principes van het universum... gesymboliseerd door
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de voortplantingsorganen van man en vrouw'. Vrijmetselaar auteur Albert Mackey was nog gedetailleerder:
daar waar de obelisk symbool staat voor het orgaan van de man, is de cirkel die de obelisk omgeeft het
symbool voor dat van de vrouw.
Nieuwe Wereld Orde onder Apollo / de Antichrist
De uitdrukking 'Novus Ordo Seclorum' -een Nieuwe Orde der Eeuwen, oftewel een Nieuwe Wereld Orde- op
het Grote Zegel van de VS is afgeleid van de profetieën van Cumaean Sibyl, de heidense profetes van
Apollo, de Griekse versie van de Egyptische god Osiris. Sibyl voorspelde dat deze godheid in de toekomst
tijdens een periode van chaos zal terugkeren naar de aarde en dat hij de mensheid in een nieuw gouden
tijdperk zal herenigen met de goden. Samen met deze god zal er volgens Sibyl 'een nieuwe soort' uit de
hemel op aarde afdalen. In de Bijbel wordt deze 'god' die zal terugkeren omschreven als de geest die zijn
intrek zal nemen in de Antichrist. Verreweg de meeste Amerikanen beseffen dus niet dat het Grote Zegel
van hun land de komst van de 'zoon des verderfs' (in het Engels: man van zonde) voorzegt. Diens
aanstaande komst op aarde werd aangekondigd door de dubbele donder en bliksem op de Sint Pieter op 11
februari 2013, slechts enkele uren nadat paus Benedictus zijn aftreden bekend had gemaakt.
Opwekkingsceremonie Osiris
Het alziende oog van Horus / Osiris / Apollo, dat boven de onvoltooide piramide op het Grote Zegel van de
VS te zien is, voorspelt de daadwerkelijke terugkeer van Osiris in of kort na het jaar 2012. De koepel van
het Capitol en de obelisk staan daarbij gereed voor het geheime metafysische ritueel dat de elite speciaal
voor dat doel blijf herhalen. Geheim, omdat de meeste mensen niets afweten van deze 'opwekkings'
(inwijdings) ceremonie, die wordt uitgevoerd door de 33ste graad Opper Raad in het hoofdkwartier van de
Schotse Rite, het 'Huis van de Tempel' in Washington.
Volgens auteur en researcher Tom Horn heeft hij van zowel Congresleden, een senator en zelfs van een
33ste graad Vrijmetselaar de bevestiging gekregen dat deze ceremonie niet alleen wordt uitgevoerd als een
Vrijmetselaar de Meester-status bereikt, maar ook kort na de verkiezing van iedere Amerikaanse president precies zoals hun Egyptische voorvaders dat deden in de tempel van Amum-Ra in Karnak. Met deze
ceremonie wordt de 'vertegenwoordigende geest van Osiris' symbolisch 'in' de nieuwe president geplaatst, in
afwachting van de tijd dat de god zélf de profetie van het Grote Zegel zal vervullen en in een mensenlichaam
zijn opwachting op Aarde zal maken.
Vaticaan speculeert al 50 jaar over buitenaardse redder
De meest recente in naam van Osiris/Apollo ingewijde president, Barack Obama, gaat in maart naar Israël
om te proberen eindelijk 'vrede, vrede' te bewerkstelligen. Tegelijkertijd zal het college van kardinalen in
Rome in een conclaaf bijeen zijn om de geprofeteerde laatste paus, Petrus Romanus, te kiezen. Het is ook
mogelijk dat het conclaaf hem dan reeds heeft aangewezen. Waarom zouden Jezuïtische astronomen en
theologen zich steeds openlijker positief uitspreken over wat heel goed de in de Bijbel voorzegde grote
misleiding in de eindtijd zou kunnen worden, namelijk de komst van 'het zaad' van de slang / Satan,
vermomd als een buitenaardse redder, maar in werkelijkheid Apollo/Osiris/de Antichrist?
Feit is dat katholieke theologen en andere Vaticaanse autoriteiten al ruim 50 jaar speculeren over het
bestaan en de aard van buitenaardse wezens en de mogelijkheid dat deze wezens beter de glorie van God
weerspiegelen dan mensen, waardoor 'aliens' als een soort 'goden' zouden moeten worden beschouwd.
Vader Daniel C. Raible schreef zelfs dat aliens vanwege hun god-achtige eigenschappen en hun gaven aan
de mensheid aanbeden zouden kunnen worden.
Aliens 'spiritueel meer verheven' dan mensen
Een andere katholieke geestelijke, vader Dominco Grasso, suggereerde dat buitenaardse wezens hun eigen
versie van verlossing en daardoor een ook andere verlosser dan Jezus zouden kunnen hebben. Ook
volgens Giuseppe Tanzella-Nitti, professor fundamentele theologie aan de Pontificale Universiteit van Santa
Croce in Rome, denkt dat aliens ons begrip van verlossing en onze kennis van God 'aanmerkelijk kunnen
vergroten'. Vader Thomas F. O'Meara, theoloog aan de Universiteit van Notre Dame, gelooft dat het hele
universum is bevolkt met dit soort godachtige buitenaardse wezens en dat zij allen hun eigen speciale relatie
met God hebben. Ook monsignor Corrado Balducci, tijdens zijn leven de officiële woordvoerder van het
Vaticaan op dit terrein, sprak openlijk over het mogelijke bestaan van 'spiritueel meer verheven wezens' die
qua ontwikkeling ergens tussen mensen en engelen geplaatst zouden moeten worden, maar die wel net als
wij lichamen hebben.
Ook de Koran voorspelt komst buitenaardsen
Niet alleen katholieke leiders geloven dat deze spiritueel superieure aliens door God geschapen zijn om op
de juiste tijd op aarde te komen om de mensheid een 'verbeterd' evangelie te leren. Ook de Koran leert dat
er in het heelal andere, door Allah geschapen wezens leven die op een door hem bepaald moment zullen
worden samengevoegd met de mensheid. Moslimgeleerde Mirza Tahir Ahmad haalt vers 42:30 aan waarin
staat dat 'de schepping van de hemel en aarde en wat voor soort levende wezens daar ook in leven' tekenen
van Allah zijn en dat hij 'de macht heeft om hen bij elkaar te brengen (jam-'i-him), wanneer hij dat wil':
Jam-'i-him is de Arabische uitdrukking die specifiek spreekt van het samenbrengen van het leven op aarde
met het leven elders. Wanneer deze ontmoeting zal plaatsvinden is niet duidelijk, noch wordt vermeld of het
hier op aarde of elders zal gebeuren. Eén ding is echter absoluut zeker: deze gebeurtenis zal plaatsvinden
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wanneer Allah dit wil. Men moet in gedachten houden dat het woord jama' op zowel fysiek contact als
communicatief contact kan wijzen. Alleen de toekomst zal uitwijzen hoe en wanneer dit contact zal
plaatsvinden, maar het feit deze mogelijkheid meer dan 1400 jaar geleden werd voorspeld is op zich al
wonderbaarlijk.
Bestaan 'goddelijke aliens' breed aanvaard
Ook gezaghebbende niet-religieuzen geloven dat we in de toekomst contact zullen maken met buitenaardse
wezens. Carl Jung, de wereldbekende grondlegger van de analytische psychologie, schreef dat aliens
behalve 'superieure technologie ook superieure wijsheid en morele goedheid zullen hebben, waardoor zij de
mensheid kunnen redden.' Jung beschreef UFO's als een archetype met messiaanse karakteristieken en gaf
de ten hemel opgenomen profeet Elia in de Bijbel en Khidir, de over de aarde rondzwervende menselijke
verpersoonlijking van Allah, als voorbeelden.
Het geloof dat 'goddelijke' aliens in de toekomst contact zullen maken met het menselijke ras wordt dus
breed aangehangen in zowel seculiere als religieuze kringen, waaronder hoge vertegenwoordigers van de
twee grootste religies op aarde, het katholicisme en de islam. Bovendien zien velen reikhalzend uit naar de
komst van deze buitenaardse wezens, omdat men inderdaad gelooft dat zij de aarde van een wisse
ondergang zullen redden. De aanstaande laatste paus, Petrus Romanus, lijkt bovendien een
doorslaggevende rol te gaan spelen bij het wereldwijd aanvaarden van de alien verlosser uit de ruimte.
Wordt Vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

Exo-Vaticana (10): Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen
Gezaghebbende pauselijke theoloog schrijft dat Katholieke Kerk rol als 'hoer van Babylon' moet omhelzen
Paus Benedictus spreekt zijn laatste publieke zondagsgebed
uit. Zullen de 50.000 aanwezige katholieken hebben
begrepen dat hij de Grote Verdrukking leek aan te kondigen?
Gisteren kondigde paus Benedictus XVI tijdens zijn laatste
zondagsgebed voor een 50.000 koppig publiek aan dat 'de tijd
voor beproeving is aangebroken'. Deze indirecte verwijzing
naar de 'grote verdrukking', de in de Bijbel voorzegde laatste
fase van de eindtijd, onderstreept de cruciale profetische rol
die de laatste paus, Petrus Romanus, in deze voor de hele
mensheid ongekend zware periode lijkt te gaan vervullen.
'Tijdens extreme vervolgingen zal de troon van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus,
die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen
(Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.'
Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 900 jaar geleden door St. Malachy zou zijn
opgetekend en die we uitgebreid besproken hebben in de serie 'De komst van de laatste paus Petrus
Romanus'.
Kardinaal voorzag afval en vernietiging Rome
Dat de laatste paus in de Grote Verdrukking de opkomst van de Antichrist mogelijk zal maken en mede
hierdoor de vernietiging van Rome over zich zal afroepen werd in de loop der eeuwen door een groot aantal
gezaghebbende katholieke theologen bevestigd. Eén van hen was kardinaal Henry Edward Manning, die in
1861 een serie lezingen hield waarin hij de in de Bijbel genoemde beschrijvingen van het 'mysterie Babylon'
of de 'hoer van Babylon' identificeerde als de Kerk van Rome:
'Wij lezen in het boek Openbaring (18:7) over de stad Rome, dat ze met trots in haar hart zegt 'Ik troon als
koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen:
dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar
geoordeeld heeft.' Enkelen van de grootste schrijvers van de Kerk zeggen ons dat de grote stad op zeven
heuvelen de stad Rome is, die waarschijnlijk afvallig zal worden en opnieuw zal worden gestraft door het
oordeel van God.'
'De afvalligheid van de stad Rome... en diens vernietiging door de Antichrist zullen voor veel katholieken
dermate nieuwe gedachten zijn dat ik het goed acht om teksten van de meest eerbare theologen aan te
halen,' vervolgde Manning. Alle door hem genoemde en andere namen -Ribera, Gaspar Melus, Viegas,
Suarez, Bellarmine, Bosius, Malvenda, Lessius, Erbermann- voorzagen dat de Kerk van Rome zal afvallen
van het geloof, de 'echte' paus zal afzetten en 'wreder dan ooit het bloed van martelaren zal doen vloeien'
(Malvenda).
'Vernietigd door een verschrikkelijk vuur'
Lessius schreef bijvoorbeeld: 'In de tijd van de Antichrist zal Rome worden vernietigd, zoals we openlijk
lezen in Openbaring 13... En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de
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koningen der aarde (Opb.17:18). Hiermee wordt het goddeloze Rome bedoeld, zoals het was in de tijd van
Johannes en opnieuw zal zijn in de tijd van het einde van de wereld.' De vrouw wordt in vers 4 als 'het grote
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde' omschreven.
Onder andere Viegas bevestigde dit in zijn commentaar op Openbaring 18: 'Rome zal in het laatste tijdperk
van de wereld na afgevallen te zijn van het geloof enorme macht en weelde verkrijgen, zijn invloed over de
hele wereld verspreiden en krachtig opbloeien. Al levend in weelde en overvloed zal het afgoden vereren,
doordrenkt zijn van bijgeloof en eer bewijzen aan valse goden. Vanwege de enorme verspilling van het bloed
van martelaren door de heersers zal God hen rechtvaardig en zeer hevig wreken... (De stad) zal totaal
worden vernietigd en verbrand door een meest verschrikkelijk en kwellend vuur.'
'Laatste paus ontvlucht over lijken het Vaticaan'
In het licht van de aanstaande verkiezing van de door al die katholieke theologen voorziene laatste paus
Petrus Romanus, die Rome op het pad van vernietiging en in de Grote Verdrukking zal leiden, wijzen we op
een 61 jaar oude codex geschreven door de Jezuïet Rene Thibault, die na grondige studie van de Profetie
der Pausen concludeerde dat de laatste paus zich waarschijnlijk Pius zal noemen. Een vorige Pius, de
tiende, zat van 1903 tot 1914 op de 'heilige stoel' en zag in visioenen hoe een toekomstige paus Pius over
de lijken van dode geestelijken het Vaticaan zal ontvluchten en zal worden vermoord, wat volgens Pius X
'niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zal zijn.'
Ook het derde deel van het 'Geheim van Fatima', dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn
gemaakt, lijkt de visioenen van paus Pius X te bevestigen. Een passage: '... voordat hij daar aankwam trok
de heilige vader door een grote stad die half in puin lag. Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door
pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij tegenkwam. Toen hij de top van de berg bereikte
werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten die kogels en pijlen
op hem afvuurden. De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere
mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.'
Ultieme beproeving en komst Antichrist
Veel katholieken geloven dat het 'echte' derde 'Geheim van Fatima', alsmede ook de visioenen van paus
Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms Katholieke kerk, door het Vaticaan
verborgen worden gehouden voor het publiek. Allerlei veronderstelde Maria verschijningen, visioenen van
pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en diverse bevestigde mystieke
profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan. Zelfs de 'Catechismus van de
Katholieke Kerk', die werd uitgevaardigd door paus Johannes Paulus II (1994, de eerste nieuwe catechismus
in ruim 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk:
'Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan die het geloof
van velen zal doen wankelen. Tijdens deze bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis
der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding als een klaarblijkelijke oplossing
voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd. De prijs is het afvallen van de Waarheid. De
ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudomessianisme waarbij de mens zichzelf zal
verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.'
'Laatste paus is de Valse Profeet'
Recente katholieke priesters, waaronder John F. O' Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin, E. Sylvester Berry
en Herman B. Kramer, hebben deze visioenen over de toekomstige vernietiging van het afvallige Rome
bevestigd. Sommigen wezen zelfs letterlijk op het inmiddels aanstaande conclaaf en het gevaar dat de Valse
Profeet juist vanuit de Katholieke Kerk zou kunnen komen. In zijn boek 'De Apocalyps van St. Johannes'
voorspelde E. Sylvester Berry dat het pauselijke ambt zal worden overgenomen door een valse profeet.
Herman Bernard Kramer schetste in zijn boek 'The Book of Destiny' een afschrikwekkend scenario waarin
Satan de kerk binnendringt en de ware paus (mogelijk tijdens een conclaaf) vermoordt, zodat de valse paus
op de troon kan stijgen en over de wereld kan gaan heersen.
Rol als hoer van Babylon verwelkomd
John O'Connor maakte voor zijn dood een twee uur durende (op DVD verkrijgbare) documentaire waarin hij
uitvoerig de veranderingen in de Rooms Katholieke Kerk en de voorbereidingen die worden getroffen voor
de komst van de Antichrist beschreef. Zijn ergste vermoedens lijken te worden bevestigd door Hans Urs von
Balthasar, een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI en tevens één van de
belangrijkste katholieke theologen van de 20e eeuw, die in zijn essay 'Casta Meretrix' (Kuise Hoer) niet
alleen bevestigde dat de Katholieke Kerk de 'hoer van Babylon' is, maar dit concept zelfs verwelkomde:
'De persoon van de prostituee (forma meretricis) is zó toepasselijk voor de Kerk... dat het de Kerk van het
Nieuwe Verbond in haar meest schitterende mysterie van verlossing beschrijft. Het feit dat de Synagoge het
Heilige Land verliet om onder de heidenen te gaan was ontrouw aan Jeruzalem, het feit dat 'zij haar benen
opende voor iedere weg in de wereld.' Maar dezelfde beweging, die alle volken tot haar brengt, is de missie
van de Kerk. Ze moet zich verenigen en samengaan met alle volken. Deze nieuwe apostolische vorm van
eendracht kan niet worden vermeden.'
'Gaat uit van haar'
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De bevestiging en zelfs omhelzing van de rol van de afvallige 'hoer van Babylon' door één van de
prominentste katholieke theologen uit de vorige eeuw zal met name voor katholieke gelovigen verbijsterend
zijn. Niet voor niets roept God (middels een engel) in Openbaring 18:4 de gelovigen op: 'Gaat uit van haar,
mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.' Nu Petrus
Romanus op het punt staat de troon van het Vaticaan te bestijgen lijkt er maar heel weinig tijd over waarin
gelovigen nog gehoor kunnen geven aan deze oproep en kunnen voorkomen mede gestraft te worden voor
het vasthouden aan een door God verworpen kerk.
Wordt Vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

Turkije: red pleegkinderen uit christelijke gezinnen
Elsevier, door Arne Hankel 19 feb 2013
De kinderen moeten worden gered volgens de parlementaire onderzoekscommissie - Foto: ANP
Een Turkse parlementaire onderzoekscommissie begint „een reddingsactie‟ voor Turkse
pleegkinderen in Nederland, België en Duitsland die zijn ondergebracht bij christelijke of
homoseksuele pleegouders.
Dat schrijft Trouw dinsdag.
Assimilatie
Volgens de commissie moeten die kinderen worden ondergebracht bij gezinnen met dezelfde culturele en
religieuze achtergrond.
Het zou gaan om vijf- tot negenduizend Turkse kinderen. Volgens de voorzitter van de
onderzoekscommissie Ayhan Ustun heeft het plaatsen van de kinderen in christelijke gezinnen of bij
homoseksuele pleegouders maar één doel: assimilatie.
Europees beleid
De commissie gaat de komende maanden contact opnemen met ouders, politici, Jeugdzorg en Turkse
organisaties. Doel van die gesprekken is ervoor te zorgen dat kinderen in gezinnen uit dezelfde culturele en
religieuze kringen terechtkomen.
‗Er moet een einde komen aan dit beleid van de Europeanen,‘ zegt Ustun tegen Trouw.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3396319/2013/02/19/Turkije-Red-onze-pleegkinderenin-EU.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20130219
Turkije: Red onze pleegkinderen in EU
Trouw, Door: Erdal Balci − 19/02/13
Kinderen op een Islamitische school in Nederland. © ANP. Archieffoto.
De Turkse regering begint een 'reddingsactie' voor Turkse kinderen die bij Nederlandse, Belgische
en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht. De Turkse pleegkinderen in die landen zouden moeten
worden ondergebracht in gezinnen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. Maar in plaats
daarvan, zegt de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten, zijn tussen de
vijf- en negenduizend Turkse kinderen in christelijke en homoseksuele gezinnen geplaatst.
"We hebben in de afgelopen weken enkele dossiers bestudeerd", vertelt Ayhan Üstün, voorzitter van de
commissie in Ankara. "Daarbij kwamen we het geval tegen van een Turkse vader en kind die van de trap
waren gevallen. Zelfs dit ongeluk werd door jeugdzorg aangegrepen om het kind uit huis te plaatsen. En veel
Turkse kinderen gaan dan ook nog eens telkens naar christelijke of homoseksuele pleeggezinnen."
Dat gebeurt met maar één doel, zegt Üstün: assimilatie. Hij wijst op het geval van de negenjarige Yunus, van
wie ook de Turkse pers melding maakt. Deze jongen werd door de Nederlandse rechter aan een lesbisch
stel in Nederland toevertrouwd. De Turkse commissievoorzitter spreekt er schande van dat de Nederlandse
rechter heeft bepaald dat de Turkse ouders hun zoon slechts vier keer in het jaar mochten zien.
Üstün: "En die bezoekjes mochten niet langer duren dan een paar uur. Dan is voor mij duidelijk wat de
bedoeling is. Hier heeft men assimilatie voor ogen."
De commissie die door de Turkse regering in het leven is geroepen, gaat de komende maanden contact
opnemen met ouders, politici, Jeugdzorg en Turkse organisaties. Het doel van de gesprekken is vooral om
de partijen ervan te overtuigen dat als het nodig is om Turkse kinderen in een pleeggezin te plaatsen, die
pleeggezinnen dan uit dezelfde culturele en religieuze kringen moeten komen.
Üstün wijst op een Oostenrijks geval: "In het verleden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Oostenrijk veroordeeld omdat de autoriteiten daar hadden toegestaan dat een kind uit een gewoon christelijk
gezin bij Jehova's Getuigen was geplaatst. Het lijkt mij dat het verschil tussen moslims en christenen of
homoseksuele koppels groter is dan het verschil tussen christenen en Jehova's Getuigen. Er moet een einde
komen aan dit beleid van de Europeanen."
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Een rekensommetje aangaande uw ziektekosten!
februari 18, 2013By: silviavideler
En dan zijn we niet zo flauw om uw pleisters, hoofdpijnpilletjes
en dergelijke ook nog eens mee te rekenen zelfs uw
verbandtrommeltje laten we buiten beschouwing alsmede
allerhande zelfhulp middeltjes die u vast en zeker weleens bij
de Drogist of Apotheker koopt!
OPLOSSEND VERMOGEN
Eigen risico ziektekosten gaat van € 220,00 per jaar omhoog
naar € 350,00. Daarnaast heeft u ook uw maandelijkse
ziektekosten en die bedragen ongeveer € 135,00 of meer per
persoon. Dat komt neer op plusminus € 1970,00 per jaar!
Oftewel Fl. 4.335,00 per jaar in ouderwetse guldens!
Ik betaalde in het jaar 2000 toen de gulden nog ons wettig
betaalmiddel was Fl. 800,00 aan ziektekosten. Dat is in amper
12 jaren dus met Fl. 3.500,00 gestegen. Deze stijgingen worden veroorzaakt door meer medicijngebruik zegt
men…
Maar wat te denken van het afbreken van goede ziekenhuizen. Het bouwen van nieuwe ziekenhuizen, de
torenhoge salarissen van de specialisten, directeuren van ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en
de schandalige hoge prijzen voor medicijnen, de onnodige vaccins en de talloze nieuwe bouwprojecten en
de overnames van bejaardencentra. Kortom de ‗witte jassen‘ worden behoorlijk gestimuleerd door de witte
boorden criminelen, die achter hun bureaus van alles bedenken en verzinnen om u als consument aan het
einde van de ‗voedselketen‘ geheel uit te kleden in nauwe samenwerking met Hoogervorst, Klink,
Osterhausse en Couthinjo … en de Nederlandse Regering en de Pharmaceutische Industrie. Zij laten
specialisten, tandartsen, apothekers en verzekeraars helemaal vrij, teneinde u leeg te zuigen, af te knijpen,
een loer te draaien, op de hak te nemen en te laten bloeden. U leeg, portemonnee leeg, weg uw vermogen!
En over het z.g. werkgevers aandeel in de kosten die hij voor u moet betalen praten we zelfs maar helemaal
niet!
Maar wij als burgers willen u graag ook wel ter wille zijn hoor, wat vindt u van dit eerste voorstel?
‗t is nog maar een aanzetje!

Zwaarste bom ter wereld staat paraat
Door: Stieven Ramdharie − 18/02/13
© getty. Een B-2 stealthbommenwerper is het enige vliegtuig dat
de megabom MOP kan vervoeren.
Het is de Iraanse leiders niet ontgaan: de zwaarste bom ter
wereld is operationeel. Die ‗moeder aller bommen‘ bevindt zich in
handen van aartsvijand Amerika, liggend in een peperdure B-2 in
Missouri, op slechts veertien uur vliegen van Teheran.
Teheran is gewaarschuwd: de B-2′s kunnen in ruim 28
uur Fordo bereiken, de MOP lanceren en terugkeren. Dit
alles zonder dat de Iraanse radar het ‗spookvliegtuig‘ ontdekt en de Iraanse F-14′s het kunnen
neerhalen.
De luchtmacht in de VS heeft tests afgerond met een nieuwe versie van de bijna 14.000 kilo zware Massive
Ordnance Penetrator (MOP). Dit is de enige conventionele bom die Irans belangrijkste ondergrondse
nucleaire installatie, Fordo bij Qom, in de as kan leggen.
Hoewel Washington ontkent dat de megabom gericht is tegen Iran, is de bekendmaking dat de MOP nu
operationeel is een duidelijk signaal aan Teheran. Namelijk dat de tot 2009 geheime verrijkingsfabriek Fordo,
verborgen in een berg onder 100 meter gesteente, vanaf heden kwetsbaar is.
De bunker buster is zo zwaar – zes keer zo zwaar als zijn voorganger – dat hij maar door één vliegtuig kan
worden vervoerd: de B-2 stealthbommenwerper. ―We zijn bevoegd om dit wapen op de B-2 te gebruiken‖,
zei luchtmachtgeneraal James Kowalski onlangs in Washington over de mijlpaal.
Lees verder op: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1581201/2013/02/18/Zwaarstebom-ter-wereld-staat-paraat.dhtml
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Rapportage onthult geheime US drone basis in Saudi-Arabië
Geplaatst door xandrah op 18 februari 2013
Vertaling xandra/ De CIA maakt al ruim 2 jaar gebruik van een geheime drone basis in Saudi Arabië. Dit,
volgens een rapportage van de BBC. De basis werd gevestigd om Al Quada leden te pakken in Peninsula en
in Jemen. Een drone werd gebruikt om Anwar al-Awlaki te doden, een Amerikaans burger van wie gedacht
werd bettrokken te zijn bij Al Quada. In Amerika is het tegenwoordig wettig om mensen preventief te doden,
ook al is nog niet bewezen of iemand daadwerkelijk terrorist is. Een onderzoek komt er niet, ook krijgen
verdachten (let wel: verdachten, dus geen schuldigen) niet langer de mogelijkheid zich te verdedigen.
De Amerikaanse media waren op de hoogte vna de basis, maar hebben er niet over geïnformeerd.
Overheidsmensen zeggen dat ze bezorgd waren, dat onthulling hun operaties tegen Al Quada zou
ondermijnen en tevens de samenwerkinging met Saudi Arabië in de strijd tegen terrorisme. Virtueel gezien
trok Amerika alle troepen terug uit Saudi Arabië in 2003.
Het is niet de bedoeling geweest van Amerika dat de geheime basis onthuld zou worden en Saudi Arabië
heeft nog niet gereageerd. Na een raketaanval in Jemen in december 2009 werd opdracht tot de bouw
gegeven. Het was de eerste aanval in opdracht van Obama Administration en tientallen burgers vonden de
dood. De eerste keer dat de basis daadwerkelijk gebruikt werd was om Awlaki te doden, aldus U.S.
woordvoerders. Sindsdien heeft de CIA de taak om ‗waardevolle doelwitten‘ te doden in Jemen, kopstokken
van Al Quada die een directe dreiging voor Amerika zouden zijn. Niet alleen Awlaki, maar ook zijn 16 jarige
zoon kwam om door een Amerikaanse drone. Zulke aanvallen mogen uitgevoerd worden zonder
toestemming van de overheid.
Volgens The Washington Post speelde Barack Obama‘s counter-terrorisme adviseur, John Brennan, die CIA
chief in Saudi Arabië was, een sleutelrol in de onderhandelingen met Saudi Arabië over de basis. John
Brennan is nu door Obama gekozen en benoemd tot hoofd CIA en is een zeer omstreden man.
Het nieuws van de geheime drone basis is gelekt middels een US Justice Department memo. Dit memo gaf
maakte het doden van Amerikaanse burgers in het buitenland legaal.

Politieke schandalen brengen ex-president van Catalonië en het Spaanse Koningshuis in opspraak
In Spanje komt het ene na het andere schandaal aan het licht nu politici er maar niet in slagen een
recept te vinden voor de verwoestende crisis en dan, naar goede politieke gewoonte, de pijlen op
elkaar gaan richten.
Eerst kwam premier Rajoy (PArtido Popular) in opspraak toen de Spaanse krant El Pais documenten
publiceerde waaruit moet blijken dat hij jarenlang illegale schenkingen heeft aangenomen. Uit de
papieren valt af te leiden dat Rajoy ruim 10 jaar lang donaties kreeg van prominente zakenlui. The Guardian
wist te melden dat Rajoy op zijn minst één schenking van 250.000 euro voor de fiscus verborgen zou
hebben gehouden. Lees verder
De Roestige Spijker confronteert advocaat Demmink met pedo-documentaire
Opnieuw confronteert De Roestige Spijker de advocaat van mr. Joris Demmink met voor zijn cliënt
belastende publicaties.
Voorzitter Rubinstein van de nieuwe stichting voor onderzoeksjournalistiek concludeert ―voorzichtig‖ in een
nieuwe brief aan mr. Harro Knijff dat het plan om de artikelen van het Algemeen Dagblad over zijn cliënt te
herpubliceren op de website van de stichting, er nu dan toch toe geleid hebben dat deze aan de rechter
zullen worden voorgelegd. Tot dan toe leek Knijff alleen maar te dreigen met gerechtelijke stappen, zonder
die uit te voeren. Op 27 februari vindt de eerste zitting van de bodemprocedure plaats. Lees verder
Vader Anass Aouragh spreekt (video)
Openhartig gesprek met de vader van de overleden 13 jarige Anass Aouragh in Wassenaar. Vanaf 18
februari 2013 is het hele gesprek te zien op http://www.jalal.tv Lees verder en bekijk video
paus doet verwoede pogingen strafvervolging te voorkomen
Benedictus XVI heeft een ontmoeting gearrangeerd met de Italiaanse president Giorgio Napolitano
op 23 februari aanstaande.
Daar is een goede reden voor want de binnenkort aftredende paus wil proberen zijn hangende
strafvervolging te voorkomen. Volgens een aantal Italiaanse mediabronnen probeert de paus bescherming
en immuniteit te verkrijgen via de Italiaanse regering. Deze handeling komt voort uit het door het Vaticaan op
4 februari ontvangen diplomatieke bericht van een niet nader genoemd Europees land waarin zij mededelen
dat op korte termijn een arrestatiebevel uitvaardigd zal worden voor de paus. Hij wordt verdacht van
misdaden tegen de mensheid en van sexueel misbruik en het mogelijk maken daarvan, van kinderen.
http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/
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Nieuw EU debacle: Burgers $ 300 miljard kwijt aan instorting Co2 emissiehandel
Stroomprijzen Duitsland sinds 2007 met 40% gestegen
$ 300 miljard weggegooid om de uitstoot van een
onschadelijk, voor de natuur zelfs broodnodig gas terug te
dringen.
Naast de staatsschulden- en banken catastrofes draaien de
Europese burgers ook nog eens op voor een onderbelicht,
maar extreem kostbaar financieel debacle waar -en wie kijkt
daar nog van op?- met name de banken van hebben
geprofiteerd. De handel met Co2-emissiecertificaten is
namelijk op een gigantische flop uitgelopen. Wegens het
instorten van de prijs van deze certificaten is $ 300 miljard
aan belastinggeld in rook opgegaan, zonder dat het ook maar enig meetbaar effect op het klimaat heeft
gehad. De Europese Unie heeft zich tijdens de afgelopen crisisjaren ontpopt tot de onbetwiste kampioen
aller tijden beloften breken, verdragen negeren, ondemocratische besluiten nemen, liegen, vriendjespolitiek,
mismanagement, misleidende propaganda, zelfverrijking en vooral veel, héél veel, onvoorstelbaar veel geld
van de burgers uitgeven aan het overeind houden van failliete banken, bankroete staten en naar nu blijkt ook
een totaal mislukt en bovendien volkomen zinloos systeem om de Co2 uitstoot te beperken om een niet
bestaand klimaatprobleem ('Global Warming') tegen te gaan.
$ 300 miljard weggegooid aan zinloos project
Al in 2011 constateerde de megabank UBS dat de handel in Co2 emissiecertificaten de Europese
stroomverbruiker $ 300 miljard heeft gekost. Volgens Euractiv staat het hele project anno 2013 op omvallen,
mede omdat er geen enkele resultaten mee zijn geboekt. Steeds meer EU lidstaten zouden daarom weer
hun eigen beleid willen gaan voeren. Vandaag stemde het EU parlement over de voortzetting van het
project. Besloten werd om minder emissierechten op de markt te brengen, maar ondanks deze maatregel zal
de prijs van emissiecertificaten in de komende jaren niet op de benodigde € 40 per ton uitkomen. Dat bedrag
is minimaal nodig om investeringen in Co2-arme energie te kunnen financieren. Op dit moment bedraagt de
prijs slechts € 4 per ton.
Banken verdienden miljarden aan emissiehandel
Om dit enorme verlies te compenseren hebben landen zoals Duitsland en Nederland energie- en
milieubelastingen ingevoerd, waarmee de groene energie gesubsidieerd wordt. Bekend is dat Europese
landen en ondernemingen hun Co2 certificaten in bijvoorbeeld Afrika aankochten, zodat ze in hun eigen land
meer Co2 konden uitstoten. Bovendien hebben de banken miljarden verdiend aan de handel in Co2
emissierechten, die in 2011 een totale waarde van circa $ 1 biljoen hadden (zie link onderaan).
De EU Commissie stelde vorig jaar voor om het overaanbod Co2 certificaten te reduceren, zodat de prijs
weer zou gaan stijgen. Duitsland en Polen blokkeerden dit echter. Vooral het van kolen afhankelijke Polen
was fel tegen deze nieuwe ingreep in de markt.
Duitse stroom in enkele jaren 40% duurder
Duitsland wil weliswaar dat de prijzen van de certificaten weer stijgen, maar bondskanselier Merkel kan zich
zo vlak voor de verkiezingen geen nog hogere stroomprijs veroorloven. Als gevolg van de omschakeling op
groene energie zijn de prijzen van elektriciteit en ook stookolie in Duitsland de afgelopen jaren namelijk
geëxplodeerd. Tussen 2007 en 2013 is een gemiddelde energieverbruiker tussen de 39% en 43% meer
gaan betalen voor stroom (2).
Verliezen opnieuw op burgers afgewenteld
Nederland, Frankrijk en Groot Brittannië willen helemaal stoppen met de Co2 emissiehandel. Dat betekent
niet alleen dat de EU $ 300 miljard belastinggeld heeft verspild, maar ook dat de Europese burgers de
komende jaren hoogstwaarschijnlijk met nog hogere energiekosten worden opgescheept omdat de lidstaten
koste wat het koste hun volkomen zinloze Co2 reductiedoelstellingen willen halen om de niet bestaande
opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast is de milieu/groene energielobby simpelweg te machtig
geworden om nog te voorkomen dat de enorme verliezen opnieuw op de gewone man worden afgewenteld.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Handelsblatt
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Momenteel allemaal „toevalligheden‟: aftreden paus, bea en nog veel meer
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 19 februari 2013
Vertaling/met dank aan Hilbert— In onderstaande YT, vertelt Benjamin Fulford weer een en ander. Fulford
heeft voor Forbes Magazine gewerkt als editor voor het Azië-Pacific gebied. Zijn referenties zijn
gecontroleerd en gedocumenteerd. Hij heeft heeft zeer veel bronnen.
Hier is de tekst van wat Benjamin vertelt in onderstaande YouTube:
Brits koningshuis enorm onder vuur
Het aftreden van de paus en Beatrix vallen samen met ernstige aanvallen op het Engelse koningshuis.
Beschuldigingen van betrokkenheid van de Britse monarchie bij mensenoffers, incest en indringers die
genetisch niet gelinkt zijn aan de authentieke monarchie. Of al deze beschuldigingen waar zijn, is nog niet
helemaal duidelijk. Ze kunnen ook deel uitmaken van een psychologische oorlogscampagne om Elizabeth,
samen met prins Charles en William te dwingen om af te treden.
( artikel met de aantijgingen en nog een. )
Heftige machtstrijd
Een M15 bron zegt dat de aantijgingen niet juist zijn, en dat ze tot doel hebben dat de enorme weelde van
de Britse koninklijke familie eens een keer goed ingeperkt wordt. Wat wel duidelijk is, is dat er een heftige
machtstrijd woedt aan de top.
(GEHEIME MACHTSTRUCTUREN BILDERBERG VERANDEREN. HET RAMMELT BINNEN DE ELITE)
Er zijn ook veel gebeurtenissen die geen verband met elkaar lijken te hebben, zoals vallende meteorieten,
uitbraak van ziektes. Dit zouden tekenen van een apart soort machtstrijd kunnen zijn; namelijk eentje van
een kleine groep mensen die samenzweren en op duistere wijze dit soort activiteit plannen. Afgelopen week
vlogen meteorieten en meteoren om de oren(meteorieten landen daadwerkelijk en meteoren exploderen in
de lucht). Ze werden gemeld in Rusland, Japan, Cuba en Florida. Saillant detail is wel dat Obama op dat
moment in Florida was voor een geheime golfmatch.
(What Did Obama and Tiger Woods Talk About During Their Top Secret Golf Game?)
Dan werd er afgelopen week ook nog een SARS-achtige ziekte en/of vogelgriep gemeld in Engeland,
Mexico en Duitsland.
China, Rusland, Japan
Ook was er een enorme dambreuk in China. En middenin al deze gebeurtenissen zond Rusland nucleaire
bommenwerpers om de Amerikaanse bases te bedreigen, terwijl Noord Korea als een proxy voor Japan
opereerde en aan de wereld onthulde dat het een intercontinentaal nucleair raketbekwaamheid heeft. Dit
was een boodschap van Japan aan China en Rusland en ook aan de Amerikanen (vreemd genoeg, omdat
Amerika toch aan de kant van Japan staat) en het was niet zomaar een bravoure praatje.
Toevallig
Op de dag van de bekendmaking van het aftreden van de paus, sloeg de bliksem in bij het Vaticaan (een uur
na aftreden). Nu zijn de paus, Beatrix, de familie Bush en Rockefeller uit de picture en de strijd lijkt te zijn
tussen Barak-aanhangers (donder van satan), de Britse monarchie, de illuminatie en de Aziatische geheime
genootschappen. Obama was in Florida afgelopen weekend voor een of andere geheime missie en was er
juist toen er een meteorenregen was.
Spinoza zei: Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord der onwetenheid. En toeval bestaat niet: we
hebben die naam gegeven aan het zichtbare bewijs van een onzichtbare oorzaak.
De meteoriet in Rusland kwam juist nadat Skull & Bones-John Kerry herhaaldelijk genegeerd werd door de
Russische minister van Buitenlandse Zaken. Het kwam ook nadat twee Russische bommenwerpers het
Amerikaanse luchtruim inkwamen bij de militaire basis Guam.
Illuminatie ziet Rome graag vernietigd
De illuminatie zegt dat zonder de paus achter hem, Obama een driepotige stoel is die een poot kwijt is. Deze
illuminatie zegt ook dat ze afkomstig zijn van de overlevenden van Atlantis en Carthage en ze geloven dat
de duistere entiteit verantwoordelijk is voor de destructie in Rome. In hun ogen zou de vernietiging van
Rome gerechtvaardigd zijn, door Rome‘s eigen historische acties tegen andere grote antieke steden en
beschavingen. Als de volgende paus een paus is met de naam Petrus Romanus, dan betekent dit dat er het
gelukkig de laatste paus is. De Rooms Katholieke kerk zal samengaan met de Orthodox Christelijke en de
Protestantse kerk en zal niet langer Rooms zijn. Dé kanshebber op het pausschap is inderdaad een Peter,
namelijk Peter Turkson.
Elizabeth is niet zo‟n lief teer vrouwtje
De meeste Britten zijn opgegroeid met koningin Elizabeth als welwillend symbool met weinig echte macht.
Maar de koningin staat aan top van een geheim genootschap. En dit genootschap is niet de eerste de beste.
Het offeren van mensen in het bijzijn van dit fragiel uitziend vrouwtje zou hebben plaatsgevonden binnen
Balmoral Castle. Er is ook genoeg bewijs, dat Diana vermoord is voor de eer van de koninklijke familie
omdat ze zwanger was van Dodi Fayed. Als de koningin deze aanval wil overleven kan ze beter openlijk
uitkomen voor de skeletten in haar kast en vergeving vragen aan de burgers.
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Hebberige mensen, die koninginnen
Zowel Elizabeth, Beatrix en de paus waren/zijn hebberige types die de grote rijkdom najoegen. De CIA zegt
dat Elizabeth herhaaldelijk gesnapt werd met haar handen op bezittingen van de Global Collateral Accounts
die niet van haar zijn. Behalve Bea, Obama en de paus waren er andere tekenen van ‗toevalligheden.‘
Deal or no deal
India heeft een helicopterdeal gecanceld (750 miljoen dollar, deal met Engeland/Italië) vanwege aantijgingen
inzake corruptie. Een Frans militaire deal met India staat ook in de wacht. Dan is er een mysterieus batterij
probleem dat alle Boeingdeals al heeft stilgelegd vanaf het begin van dit jaar. Er is ook nog een Russische
ban op alle import van rundproducten uit Amerika. Er is ook nog iets gaande over de Franse diefstal van
Tunesisch, Libisch en Malisch goud. Is dit een patroon?
(Lees het franse artikel over deze kwestie)
De onrust in Europa is meer oostwaarts gegaan. Vorige week waren er rellen in Bulgarije na een drastische
stijging van de energieprijzen. Er komen nog veel meer prijsstijgingen, waarop nog veel meer rellen zullen
volgen, zowel in Europa als in Amerika. Wat betreft Azië, er is een nu een nieuw regime dat regeert, namelijk
van Xi Jinping. Er zijn komen veel geheime onderhandelingen in het laatste gedeelte van februari en het
nieuwe regime zal een agressieve binnen- en buitenlandse agenda hebben. Als de Chinezen het spel goed
spelen, zijn ze bij machte om een einde te maken aan het huidige internationale regeersysteem. Maar als ze
het spel slecht spelen, door in de Senkakuvalkuil (de betwiste eilanden waarover Japan en China in de
clinch liggen), kunnen ze al hun macht verliezen.

Genie- een uitgestorven ras
De tijd van wetenschappelijke genieën is voorbij. Wanneer dient de nieuwe Einstein of Darwin zich aan?
Nooit, zo stelt onderzoeker Dean Keith Simonton. Volgens hem is de tijd van wetenschappelijke genieën
voorbij, simpelweg omdat we de belangrijkste theorieën al hebben en deze alleen nog maar verder hoeven
te worden uitgewerkt.
Maar wanneer staat nu een nieuwe Einstein op? Simonton heeft er een hard hoofd in dat we nog
wetenschappelijke genieën van Einsteins formaat geboren zullen zien worden. Simpelweg omdat eigenlijk
alle originele, nuttige en verrassende ideeën die leiden tot een nieuwe discipline in een bepaald
onderzoeksdomein nu wel bekend zijn. ―Toekomstige vooruitgang is waarschijnlijk gebaseerd op wat we nu
al weten en verandert de funderingen van die kennis niet.‖
De wetenschappelijke vooruitgang stopt dus niet en de wetenschappers van vandaag de dag zijn ook niet
minder intelligent dan vroeger, zo benadrukt Simonton. Maar de wetenschap verandert simpelweg geen
fundamentele dingen meer. Een mooi voorbeeld is de ontdekking van het Higgs-deeltje. Dit is een grote
wetenschappelijke vooruitgang, maar wel eentje die op basis van bestaande theorieën decennia geleden al
voorspeld werd. Simonton benadrukt dat hij ergens hoopt dat zijn thesis onjuist is. ―Ik zou het haten als
genialiteit in de wetenschap is uitgestorven en dat mijn specialiteit dus overbodig is geworden.‖
http://www.scientias.nl/de-tijd-van-wetenschappelijke-genieen-is-voorbij/79812

Initiatief Obama: miljarden om raadsels v. brein te ontrafelen
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 19 februari 2013
Geavanceerd en grensverleggend: Stapje dichter bij behandeling voor Alzheimer en Parkinson?
We weten heel veel van het menselijk lichaam. Alleen onze hersenen zijn voor een groot deel nog onbekend
terrein. Barack Obama wil daar een einde aan maken en geeft miljarden dollars uit om ons brein in kaart te
brengen. Wetenschappelijk onderzoekers zijn opgewonden. Het kan hen een stap dichter brengen bij deze
‗last frontier‘. Het moet een Brain Activity Map opleveren die helpt bij het vinden van een oplossing voor
Alzheimer, Parkinson, dementie en verslaving. En het kan wetenschappers verder helpen met kunstmatige
intelligentie. Grote vraag: Hoe leidt het ingewikkelde samenspel van miljarden neuronen in ons hoofd tot
gedrag, emoties en bewustzijn? Hersenscans laten al veel zien. Maar over de onderlinge verbindingen en de
manier waarop hersendelen samenwerken weten we nog heel weinig. Ligt daar het geheim voor een
medische behandeling van nu nog ongeneeslijke kwalen? Het intitiatief van de president maakt een
samenwerking mogelijk van overheidsinstituten en particuliere onderzoekers. Bedrijven als Google,
Microsoft en QualComm zijn bij de planning betrokken. Wat het Human Genome Project was voor genetica,
wordt de Brain Map voor hersenonderzoek: Gecompliceerd, geavanceerd en grensverleggend.
Obama is ervan overtuigd dat het zieke patienten kan helpen en tegelijk goed is voor de economie. Het geld
geinvesteerd in het Genome Project hebben we dubbel en dwars terug verdiend. Elke dollar bracht zelfs 140
dollar economisch voordeel op. Goed besteed geld dus, concludeert Obama.
www.welingelichtekringen.nl
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Eerste christenen in Amerika onthoofd in naam van de islam
Arabische TV zender bericht over kruisigingen van Egyptische
christenen - 'Voorbodes van islamitische Holocaust op christenen'
zoals voorzegd in de Bijbel
Ondanks de vele slachtpartijen op christenen in diverse
moslimlanden lijken veel Westerlingen nog steeds te denken dat
deze mensen slechts een grapje maken.
De autoriteiten in de Amerikaanse staat New Jersey hebben een
moslim gearresteerd die onlangs twee naar de VS gevluchte
Koptische christenen heeft onthoofd en volgens de instructies van de Koran ook hun handen heeft afgehakt
en apart heeft begraven (1). De twee Kopten zijn waarschijnlijk de eerste in het Westen wonende christenen
die het slachtoffer zijn geworden van de oproep van moslimschrijver Muhib Ru'yat Al-Rahman, die in
september 2012 moslims in Amerika, Duitsland, Nederland en Denemarken opriep om in die landen levende
mensen te onthoofden vanwege 'belediging van de profeet Mohammed'. Volgens WABC-TV in New York is
de 28 jarige Yusuf Ibrahim de dader van de dubbele moord die door de politie 'berekenend en meedogenloos' werd genoemd. De moslim werd gepakt omdat hij in de auto van één van de slachtoffers reed.
Onthoofd ondanks vlucht uit Egypte
Eén van Ibrahims slachtoffers was nog maar enkele jaren geleden uit Egypte gevlucht, waar de vervolging
van christenen door moslims na de machtsovername door de Moslim Broederschap steeds ernstigere
vormen aanneemt. Zo werden onlangs Nabil Naji Rizq en Mina Nadi Faraj, twee Egyptische jongetjes van 9
en 10 jaar oud, gearresteerd omdat ze de Koran zouden hebben ontheiligd. Dit gebeurde in Beni Suef,
hetzelfde stadje waar een vrouw en haar zeven kinderen in december 2012 werden veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf omdat ze zich tot het christendom hadden bekeerd. (2)
Allahs bevel in de Koran
De moord op de christenen is waarschijnlijk terug te voeren op de Koran, waar in hoofdstuk 8:12 Allah
moslims het bevel geeft de hoofden en alle vingers van de ongelovigen af te hakken. Tevens is het niet
ondenkbaar dat de in september 2012 gedane oproep van moslimschrijver Muhib Ru'yat al-Rahman om
Westerlingen die in Amerika, Duitsland, Nederland en Denemarken kritiek leveren op de islam te onthoofden
er iets mee te maken heeft. Al-Rahman, werkzaam op het grote jihadforum Shumoukh al-Islam, schreef dat
dit 'de beste manier is om mensen ervan te weerhouden Mohammed te beledigen.'
'Barbaren eisen respect en onderwerping'
De jihadist prees tevens de Nederlandse Marokkaan Muhammad Bouyeri vanwege zijn moord op Theo Van
Gogh in 2004, die in zijn film 'Submission' de vernederende behandeling van vrouwen in de islam aan de
kaak had gesteld. Tientallen moslims reageerden instemmend op het artikel van Al-Rahman. 'Meer tolerantie
en respect van barbaren die tolerantie, respect en onderwerping eisen,' vatte Pamela Geller van Atlas
Shrugs het sarcastisch samen.
Kruisigingen
Het Arabische TV-station Sky News Arabia (in Dubai) berichtte al in augustus vorig jaar dat leden van de
Moslim Broederschap in Egypte nog een andere 'klassieke' methode zijn gaan toepassen om christenen en
tegenstanders te vermoorden: kruisigingen. Er zouden zelfs 'dissidenten' pal voor het presidentiële paleis in
Caïro naakt tegen bomen zijn gekruisigd. Ook diverse Arabische kranten -waaronder het gezaghebbende
Egyptische Al Dostour- en nieuwssites schreven over de kruisigingen als een vastgesteld feit.
Fascistische regimes steunen elkaar
Niettemin werd dit nieuws in het Westen vrijwel compleet genegeerd. Sterker nog, omdat dictatoriale
fascistische regimes elkaar doorgaans de hand boven het hoofd houden en elkaar steunen zegde EU
president Herman Van Rompuy de antisemitische Moslim Broederschap president Mohamed Morsi in januari
€ 5 miljard steun toe, een enorm bedrag dat overigens al in november 2012 was beloofd. Het ging weliswaar
deels om 'leningen', maar het is uiterst twijfelachtig of het vrijwel bankroete Egypte deze ooit zal kunnen of
willen -of zal moeten- terugbetalen.
'Holocaust op christenen'
Volgens islam analist Theodore Shoebat zijn de arrestaties, gevangenisstraffen, onthoofdingen en
kruisigingen van christenen geen incidenten maar 'een voorbode van een komende Holocaust en een
enorme plas christelijke bloed. We keren terug naar de 11e eeuw, toen christenen in heel het Turkse rijk, dat
het meeste van het Midden Oosten omvatte, op de meeste gruwelijke manieren werden gemarteld en
vermoord.' De massale onthoofding van christenen wordt voorzegd in de Bijbel, waar staat dat er in de
eindtijd een coalitie van 10 landen zal worden opgericht -het rijk van 'het Beest'- die vervolgens gedurende
zeer korte tijd massaal dood en verderf op aarde zal zaaien en zal proberen zowel christenen als joden uit te
roeien. Eén van de belangrijke kenmerken van dit rijk zal de onthoofding van christenen zijn als ze weigeren
de 'valse profeet' (Openbaring 16:13; 19:20; 20:10) te volgen en 'het beest' (een politiek-religieus systeem
onder leiding van de Antichrist) te aanbidden (Opb. 20:4).
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily
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China zit overal in Afrika, dus Amerika moet ertussen komen‟. Amerika‟s toenemende interventie in
Afrika
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 februari 2013 - Tekst/vert. xandra
De coup in Mali vorig jaar, uit wiens hand ?
Terwijl Frankrijk bezig is in Mali, gaat Amerika zijn interventie in Afrika uitbouwen. Amerikaans senator
Christopher Coons, voorzitter van Senate Foreign Relations Committee, vertelt dat directe ondersteuning
van Amerikaanse militairen aan de overheid van Mali zal gaan plaatsvinden na de verkiezingen in Mali in juli.
‗Nadat er een volledig herstel van democratie is‘. Als er een volledig herstel van de democratie is, is de
aanwezigheid van Amerikaanse militairen dan nodig ? Nee, nodig niet. Vorig jaar vond er een coup plaats in
Mali, waarop Amerika direct op de proppen kwam. Over deze coup valt ook e.e.a. te zeggen, de Malinese
militairen die de coup deden werden getraind door Amerika. Het is alles goud, wat er blinkt.
Alleen macht en hebzucht regeren
Coon noemde AQIM (al-Quada in Islamic Maghreb) een ernstige dreiging voor Afrika, Amerika maar ook
voor de rest van de wereld. Apart dat hetzelfde type rebellen al geruime tijd bewapenen in Syrië en dit ook
deden in Libië. In Noord Afrika zwaaien de extremistische groeperingen behoorlijk met de scepter, sinds de
Arabische Lente, en dankzij Amerika en de andere Westerse landen. Maar dit is dan gewoon geen dreiging.
Het is maar net waar de belangen liggen. En agenda‘s zijn nu eenmaal dubbel, of zelfs tripple. Moraal is er
niet, beschermingsdrang naar de wereld ook niet, uitsluitend hebzucht en macht regeren. Dus waar de
rebellen in Syrië ondersteunt worden, zijn rebellen in Mali een dreiging voor de wereld.
De ‗nobele‘ motieven en de enorme ‗beschermingsdrang‘ van Amerika
Een dreiging voor de wereld volgens Coons, maar Amerikaanse inlichtingendiensten spreken dit tegen en
zeggen dat AQIM vooral een regionale heerschappij is, niet capabel om aanvallen binnen Amerika te doen.
Evengoed gaat het Pentagon door met zich te richten op AQIM doelen. De uit de hand gelopen en paranoia
strijd tegen terrorisme na 11/9 doet de wereld op zijn zachtst gezegd geen goed. Die beruchte dag is een
startschot geweest voor Amerika. En er is genoeg te lezen, over wie werkelijk verantwoordelijk voor deze
aanslagen was. Amerika is gewend, mensenlevens te offeren om de immer aanhoudende drang naar meer
macht te bevredigen. Ze worden er niet warm of koud van.
Nigerië is next
NewYork Times was de eerste die het meldde: Amerika is bezig met het opzetten van een drone basis in
Nigeria. De basis biedt ruimte voor 300 militairen en personeel. Amerika zegt dat er uitsluitend
onbewapende surveillance drones zullen rondvliegen. Maar raketaanslagen worden evengoed niet
uitgesloten, waneer de ‗dreiging‘ verergert. Volgens Wall Street Journal wil Amerika druk zetten achter de
Amerikaanse kill list , en ‗doelen‘ te pakken krijgen vanuit noord Mali. Drones zijn het ultieme middel: ze
doden gewoon preventief en zonder de heisa van processen en onderzoeken (er zal dus ook geen
belastende informatie over Amerika naar buiten komen) alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. De
huidige CIA chief is THE man, voor deze werkwijze: een notoire liefhebber van dood en martelingen als hij,
is natuurlijk ook gek op drones. (En dat is hij, Brennan is voorstander van drones en Obama‘s adviseur in de
aanpak van terrorisme. Het is Brennan‘s koers die gevaren wordt. Obama heeft ervoor gezorgd dat dit alles
legitiem is geworden. Een dodelijk samenwerkend koppel dus. ) Er is ook een drone basis in Saudi Arabië.
Alles voor de ‗regionale stabiliteit‘
David Rodriquez wordt de commandant van AFRICOM en uiteraard zegt hij dat Amerikaanse interventie in
noordwest Afrika ‗noodzakelijk‘ is voor ‗stabiliteit.‘ Want ook hij is het ermee eens dat ‗de toenemende
dreiging van al Quada een groter risico betekent voor de regionale instabiliteit als Amerika zich hiermee niet
agressief bemoeit.‘
DE COMPLEXE SITUATIE IN NOORD AFRIKA, SOLIDARITEIT VAN MILITANTE
GROEPERINGEN IS STERK PUNT
De opgevoerde redenen zijn zelden de waarheid
Sebastian Elischer schreef in een stuk (‗After Mali comes Niger‘) in Foreign Policy, dat als het westen de
Sahel wil beschermen van het in handen vallen van Tuareg en Islamistische militanten, lange termijn
interventie en financiële ondersteuning noodzakelijk is.‘ Zoals hierboven ook gezegd, het IS een feit dat
extremistische militanten de dienst uitmaken in noordwest Afrika en daar de boel terroriseren, sinds de
Lente. Alleen zit er een verschil tussen de reden die Amerika opvoert, en het werkelijke motief.
OVERAL GOUDKOORTS. TIP: HOU ZGN KOMENDE „CRISIS‟ IN GHANA IN DE GATEN (DE
VOLGENDE LEUGEN)
IRAANSE REVOLUTIONAIRY GUARDS SMOKKELEN GOUD
CHINA EN RUSLAND HAMSTEREN GOUD: MOGELIJK WILLEN ZE DE PETRODOLLAR OM
ZEEP HELPEN. DEEL I
RUSLAND EN CHINA HAMSTEREN GOUD, MOGELIJK WILLEN ZE DE PETRODOLLAR OM
ZEEP HELPEN. DEEL II
INVESTERINGSANALYST: ‗INVESTEER IN GOUD, BOVEN ALLES‘
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Libië
Er heerst goudkoorts op de hele wereld. Rodriquez zegt dat de aanwezigheid van Amerika‘s Special
Operations ook uitgebreid moet worden naar Libië, Tunesië, Algerije, Mali, Kameroen, Soedan (zuid), Kenia
en natuurlijk Nigeria. In oktober 2012 stond er in de NewYork Timess dat Amerika al 8 miljoen dollar
geïnvesteerd heeft om een Libische strijdmacht te trainen (500 speciale commando‘s). En Christopher
Chivvis van het Pentagon-vriendelijke RAND Corp. vindt dat Amerika de leiding moet nemen en meer moet
doen in Libië.
Wat betreft Libië: in 2012 kondigde AFRICOM plannen aan om 4000 U.S. troepen te sturen naar zowat 36
Afrikaanse staten in de loop van 2013 om Afrikaanse militairen te trainen. Deze training is erop gericht om
‗Afrikaanse troepen te helpen de de terroristische dreiging van Al Quada te verslaan.‘
Inmiddels zal men toch wel begrijpen dat het bestrijden van islamitische extremistische groeperingen slechts
een voorwendsel is voor Amerika om de Chinese belangen in Afrika onder controle te kunnen houden.
Zoals John Kerry zegt: ‗China zit overal in Afrika, ik bedoel: OVERAL. En wij moeten er tussen komen.‘
http://concernedafricascholars.org/african-security-research-project/?p=83
http://www.voanews.com/content/us-backs-african-intervention-force-to-fight-maliterrorists/1518178.html
http://www.twnside.org.sg/title/tett-cn.htm
http://www.huffingtonpost.com/cara-jones/obama-lra-troops_b_1033333.html
EU en ECB willen weer een nieuw fonds, nu voor redding banken - en u betaalt
Socialistisch herverdelingsprogramma Brussel steeds massaler: Noorden moeten blijvend gaan betalen voor
het Zuiden - EU parlement wil verlichtingsfonds voor schuldenlanden doorzetten - Opnieuw Crashgevaar:
Franse banken kunnen hun verliezen niet meer verbergen
Terwijl zijn eigen economie en banken op instorten staan
durfde de Franse president Hollande (L) op bezoek bij de
Griekse premier Samaras (R) met droge ogen te beweren dat
de eurocrisis voorbij is.
De Europese Unie heeft bij gebrek aan substantiële
weerstand duidelijk de smaak te pakken bij het graaien naar
de belastinggelden van de nog weinige financieel degelijke
lidstaten in Noord Europa, waaronder Nederland. ECB
president Mario Draghi ondersteunt plannen van de EU
Commissie om een speciaal noodfonds voor banken op te
richten. Als door de bekende sussende retoriek wordt heen geprikt dan blijkt dat niet alleen de banken, maar
ook de burgers van Noord Europa permanent moeten gaan betalen voor de failliete Zuid Europese banken.
Zoals gebruikelijk zullen de banken hun hogere kosten en risico's afwentelen op de gewone man.
Volgens Draghi heeft de eurozone een bankennoodfonds nodig. Officieel moet dat gefinancierd worden door
de banken zelf, zodat voorkomen kan worden dat 'men op belastinggeld moet teruggrijpen'. Desondanks
moet het fonds met publieke gelden worden gedekt.
Banken zullen nog hogere risico's nemen
Als een bank failliet dreigt te gaan en daardoor andere banken met zich mee dreigt te sleuren dan kan het
fonds worden ingeschakeld om de bank te redden. Critici waarschuwen dat zo'n fonds ertoe zal leiden dat de
banken nog hogere risico's zullen nemen, omdat als het misgaat altijd een beroep kan worden gedaan op
het nieuwe fonds. De bijdragen die de banken aan dit fonds moeten betalen worden vanzelfsprekend
afgewenteld op de consumenten.
Noord Europees belastinggeld voor Zuid Europese banken
De komende maanden zal de EU een wetsvoorstel indienen over het nieuwe fonds, dat waarschijnlijk op
brede steun kan rekenen onder EU afgevaardigden. In de paar overgebleven AAA landen Duitsland,
Nederland en Finland wordt gevreesd dat de belastingbetaler via dit fonds de banken in andere landen zal
moeten redden. De in gevaar gekomen banken bevinden zich namelijk hoofdzakelijk in de schuldenlanden in
Zuid Europa en zullen bij een dreigend bankroet met Noord Europees belastinggeld en door de Noordelijke
banken overeind moeten worden gehouden. (1)
EU herverdeling: Welvaart van Noord naar Zuid
Omdat de zwakke lidstaten inmiddels een ruime meerderheid in Europa hebben -die nog verder zal worden
vergroot door de toetreding van Kroatië- kan de EU rustig verder gaan met het massale socialistische
herverdelingsprogramma dat als doel heeft de welvaart in heel Europa zoveel mogelijk te nivelleren. (2)
Dat betekent niet dat de armere Zuid- en Oost Europese landen op het niveau van Noord Europa worden
gebracht, maar omgekeerd. De Nederlandse burgers zullen als het aan Brussel en de meeste politieke
partijen in Den Haag ligt jaarlijks duizenden euro's extra per burger moeten gaan betalen om deze herverdeling te financieren, wat tot nog meer bezuinigingen en een permanente daling van onze welvaart zal leiden.
Ook Frankrijk nu probleemland
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Zoals we al vaker hebben geschreven dreigt ook Frankrijk toe te treden tot de 'Club Med' probleemlanden.
De op twee na grootste bank van het land, Crédit Agricole, boekte vorig jaar een verlies van € 6,5 miljard,
voor een deel vanwege de slechte financiële situatie in Griekenland en Italië. (3)
In september moesten de Fransen al de op één na grootste vastgoedbank, Crédit Immobilier de France
(CIF), nationaliseren met een garantie van € 20 miljard. De Franse banken in Spanje lopen eveneens
gevaar, reden waarom de regering in Parijs de collega's in Madrid probeerde over te halen een beroep te
doen op het ESM noodfonds.
De Franse premier Jean-Marc Ayrault kreeg onlang toestemming van de EU voor een hoger begrotingstekort. Frankrijk wil namelijk door nieuwe schulden te maken de op omvallen staande bankensector in het
land kunstmatig in leven houden. Terwijl ook de Franse economie richting de afgrond snelt stelde president
Hollande -nota bene in Griekenland- zijn kiezers gerust dat de eurocrisis al lang voorbij is (4).
Hollande: Crisis voorbij, EU wil snel schuldenunie
Ook de discussies in de EU over de oprichting van een Europese schuldenunie gaan ondanks de weerstand
van onder andere Duitsland en Nederland onverminderd door. Het EU parlement wil dat er snel een
verlichtingsfonds komt voor de schuldenlanden, dat alle schulden van boven de 60% van het BNP moet
gaan bevatten. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken wie de grootste netto betalers
van dit fonds zullen worden: de Noord Europese AAA landen, dus ook Nederland. (5)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Handelsblatt

EU kopieert veelvuldig tekst van lobbygroepen
Geplaatst op 21 februari 2013 door admin
Duurbetaalde Europarlementariers knippen en plakken letterlijk tekst van lobbyisten in wetsvoorstellen, de
AIVD mag journalisten afluisteren, en zelfs ons kabinet trapt niet in afschaffen persvrijheid in rapport van
eurocommissaris Neelie Kroes (VVD). Er is gewoon veel te veel ongelofelijk fout nieuws over het EU-regime
en de prutsers die we Nederlandse politici noemen, om bij te kunnen benen door een eenvoudige blog als
deze.
Duur betaald knippen en plakken
De 25-jarige Max Schrems kwam er achter dat teksten van lobbyisten letterlijk worden overgenomen in
amandementen van het Europees Parlement. Europese parlementsleden copy-pasten dus teksten van
lobbyisten in deze wijzigingen of aanscherpingen van wetsvoorstellen. De amandementen hebben vooral
betrekking op nieuwe datawetten die ingaan op gegevensberscherming.
Het Europese Parlement vult amandementen aan met teksten die ze 1-op-1 overnemen van grote
lobbyisten. Letterlijk copy-pasten van teksten die zijn opgesteld door bijvoorbeeld Amazon, eBay en de
American Chamber of Commerce.
Ctrl+C en Ctrl+V. Zoals andere dag gezegd, de parlementariers zouden het volk moeten dienen, maar
nemen ondertussen letterlijk belangen en teksten van de lobbyisten over. Dank je wel!
Inclusief uiteraard weer hele foute uitspraken van D66er Sophie in‘t Veld. Tja, D66, wat kan je anders
verwachten dit soort onzin: ―Ik vind het overigens een ontzettend leuk initiatief van die jongen in Oostenrijk.
Het is democratie en het werkt.‖ Tja, zucht… het is werkelijk Enig! Het is alleen geen democratie, deze
aanfluiting, en werken doet het dus al helemaal niet.
Ook in het nieuws:
AIVD mag journalisten afluisteren
Het is allemaal toegestaan voor de bevelhebbers in het totalitaire regime. Doei democratie!
Kabinet kraakt EU rapport over Persvrijheid
Nu we het toch over persvrijheid hebben: Het rapport waarmee de EU de persvrijheid probeert te beperken,
wordt ook door de tweede kamer afgekraakt. Tja, wanneer het zo duidelijk is dat de EU probeert in te grijpen
in de persvrijheid, wat verwacht je. Mediaraden in elk land oprichten, die luisteren naar de EU en journalisten
kunnen laten ontslaan, en publicaties kunnen verplicht retracties te publiceren.
Dat ze het proberen, spreekt voor zich. Elk goed Totalitair Regime moet actie nemen tegen persvrijheid.
Maar doe het dan op z‘n minst stilletjes, stiekem en in de kleine lettertjes.
Sorry Neelie (VVD), dit gaat hem dus niet worden….
Pro Europa, dus tegen de EU. Lang Leve Europa!
http://langleveeuropa.nl/?p=3866
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Bilderbergers willen wereldwijde ID kaart, mogelijk op basis van handscan
Xander 22-02-2013
Volgens de bekende onderzoeksjournalist James Tucker wil de
beruchte globalistische Bilderberg groep het dragen van een ID
kaart wereldwijd verplicht stellen, te beginnen met alle burgers in
Europa en Amerika. De Wall Street Journal en de Washington
Post schrijven dat diverse leden van de Amerikaanse senaat
voorstanders zijn van het invoeren van een verplichte
biometrische ID kaart, die de vingerafdrukken en/of een scan van
de aderen in de bovenkant van iemands hand (of voorhoofd?)
moet gaan bevatten.
In de VS is de inmiddels gepensioneerde libertarische
afgevaardigde Ron Paul feitelijk de enige geweest die zich
jarenlang met succes heeft verzet tegen de invoering van een
verplichte wereldwijde biometrische ID kaart. Nu hij weg is bestaat er volgens Thomas E. Donilon, Nationale
Veiligheid Adviseur in het Witte Huis en tevens Bilderberger, een goede kans dat het Congres akkoord gaat
met de invoering van de kaart. Ron Pauls zoon Rand zou zich er volgens ingewijden niet tegen verzetten
omdat hij hoopt in 2016 presidentskandidaat te worden. (1)
Uit een gelekt overheidsdocument blijkt dat het Witte Huis plannen heeft om illegale immigranten en
buitenlandse arbeiders verplicht biometrische informatie te laten afstaan voor een nieuw type visum. Volgens
de Wall Street Journal kan deze nieuwe ID kaart, die gebaseerd is op vingerafdrukken en/of een scan van
de aderen in de bovenkant van een hand, vervolgens verplicht worden gesteld voor alle Amerikaanse
werknemers. De stap naar een gedwongen invoering voor alle burgers is dan nog maar een kleine. (2)
Teken van het Beest
Met name de genoemde handscan zal onder sommige christenen voor de nodige consternatie zorgen. In het
Bijbelboek Openbaring wordt namelijk voorzegd dat mensen in de eindtijd een verplicht teken op hun hand
of voorhoofd zullen krijgen, het bekende '666' teken van het Beest (de Antichrist / het systeem van de
Antichrist). Vooral evangelische- en pinksterchristenen geloven al tientallen jaren dat dit een geïmplanteerde
chip zal zijn waarzonder niemand meer kan kopen, verkopen of kan werken. Sinds enige jaren behoort ook
een elektronisch leesbare -zichtbare of onzichtbare- tatoeage tot de mogelijkheden.
Xander - (1) American Free Press, (2) Nymag

Hongarije staat hakenkruis en Sovjetster toe
Posted on 21 februari 2013 door E.J. Bron
Het constitutionele hof in het Hongaarse Esztergom
In Hongarije is zowel het dragen van de Sovjetster als van het
Hakenkruis weer toegestaan. Het constitutionele hof hief een sinds
1994 geldend verbod op dat ―symbolen van willekeurheerschappij‖
slechts toestond in verband met onderwijs, kunst en informatie.
Daaronder vielen naast het Hakenkruis ook de Sovjetster en het
pijlkruis, het symbool van de Hongaarse fascisten.
De reden is volgens de Oostenrijkse krant ―Standard‖ de klacht van een Hongaarse communistenleider, die
voor het recht om de Sovjetster voor zijn beweging te mogen gebruiken tot aan het Europese Hof voor de
Mensenrechten ging. Attila Vajnai, voorzitter van de communistische
Munkaspart, was vanwege het tonen van de Sovjetster meerdere malen tot een
geldboete veroordeeld.
Aanstoot alleen aan verbod op Sovjetster
In een standpuntbepaling achtte het gerechtshof daarna het Hongaarse verbod
als ―willekeurig‖ en gericht tegen de vrijheid van meningsuiting. De Rode Ster
zou ook door de internationale arbeidersbeweging en andere legale organisaties
gebruikt worden, argumenteerde het gerechtshof. Deze meervoudige betekenis
zou hem onderscheiden van symbolen van het nationaalsocialisme. De klager
zou het ook niet gaan om een ―naziachtige‖ politiek of de verachting van
slachtoffers van totalitaire regimes. Als verrassende reactie schafte het
Hongaarse constitutionele hof het verbod nu helemaal af. Men verwacht dat de
regering nu een nieuwe verbiedende wet zal aannemen, die minder algemeen
opgesteld is. Bron:
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5c8d313ad26.0.html

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
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Italiaanse krant: Paus afgetreden na ontdekken netwerk homogeestelijken
Al in 2010 bewijs dat paus pedopriesters beschermde - Hoofdexorcist in 2010: 'De duivel is in het Vaticaan'
Sommige katholieke geestelijken hebben een geheel eigen
betekenis gegeven aan Jezus' uitnodiging 'Laat de kinderen
tot Mij komen'.
Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is de werkelijke
reden van het terugtreden van paus Benedictus XVI de
ontdekking van een netwerk van homoseksuele geestelijken
in het Vaticaan. Drie kardinalen die het 'Vatileaks'
onderzochten zouden de paus op de hoogte hebben gesteld
dat sommigen van deze gay geestelijken worden gechanteerd
door buitenstaanders met wie zij relaties onderhielden.
De krant verwees tevens naar de arrestatie vorig jaar mei van
Paolo Gabriele, de butler van de paus. Hij werd beschuldigd van het stelen en lekken van pauselijke
berichten waaruit bleek dat het Vaticaan bol staat van intriges en interne conflicten.
Het rapport van de kardinalen bestaat volgens La Repubblica uit twee delen van bijna 300 pagina's en werd
naar een kluis in de pauselijke vertrekken overgebracht, waar het wacht op bestudering door de nieuwe
paus. Uit het onderzoek zou blijken dat de hoogste Vaticaanse geestelijkheid is verdeeld in verschillende
groepen, waaronder een die is 'verenigd door hun (homo)seksuele oriëntatie'.
Chantage en 'onkuisheid'
Deze geestelijken zouden 'onder externe invloed' staan van buitenkerkelijken met wie ze 'wereldlijke banden'
onderhouden. Volgens de krant is dit een duidelijke verwijzing naar chantage. Bronnen zeer dicht bij de
opstellers van het rapport verklaarden dat 'alles draait om het niet navolgen van het zesde en zevende
gebod.' In de originele tekst zijn dit 'niet moorden' en 'geen overspel plegen', in de door de Kerk van Rome
aangepaste Bijbel, waarin het verbod om geen beelden (van 'heiligen') te aanbidden is geschrapt, zijn dit
'geen onkuisheid doen' en 'niet stelen'.
De kardinalen zouden in en rond Rome een aantal ontmoetingsplaatsen van de homogeestelijken hebben
ontdekt, inclusief een villa vlak buiten de hoofdstad, een sauna in een voorstad, een schoonheidssalon in het
centrum en een voormalige universitaire woning van een provinciale Italiaanse aartsbisschop.
Pedopriesters
Het Duitse Der Spiegel berichtte in 2010 dat uit gelekte documenten bleek dat de paus in zijn voormalige
functie als aartsbisschop jarenlang een van veelvuldig kindermisbruik beschuldigde priester beschermde en
in functie hield. Zoals inmiddels bekend is het decennialang de gewoonte van het Vaticaan geweest om
pedopriesters niet of nauwelijks te straffen maar over te plaatsen. Dit beleid werd in 1962 zelfs officieel
vastgelegd in een speciale geheimhoudingsclausule. (zie link onderaan)
Begin februari werden er in de Verenigde Staten een groot aantal documenten gepubliceerd over het
veelvuldige kindermisbruik door priesters. Ook hieruit bleek dat alle betrokken geestelijken elkaar de hand
boven het hoofd hielden. Eén priester, Neville Rucker, beweerde zelfs dat zijn misbruik van tientallen
meisjes 'Gods plan voor de redding van die kinderen' was, omdat 'God geen fouten maakt en mij heeft
aangesteld als priester.' (2)
Kinderseksfeesten
Gabriele Amorth, de hoofdexorcist van de Rooms Katholieke Kerk die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen
zou hebben verricht, beschuldigde de 'heilige stoel' er vorig jaar van direct betrokken te zijn geweest bij de
ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zei dat tienermeisjes zoals Emanuela door
een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar ook hoge officials van het
Vaticaan aan meededen. Na afloop werden de meisjes vermoord. (zie link onderaan).
Amorth baarde in 2010 opzien toen hij ronduit zei dat 'de duivel in het Vaticaan' is en dat de vele gevallen
van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van zijn. De hoofdexorcist sprak openlijk over 'Satanische
infiltratie' in het Vaticaan en 'kardinalen die niet in Jezus geloven en bisschoppen die banden hebben met
demonen.' (zie link onderaan)
Duizenden laten zich ontdopen
Vele duizenden Europeanen hebben hun doop ongedaan laten maken -soms tijdens gezamenlijke
ontdopingsrituelen- vanwege de talloze seks- en misbruikschandalen die de Katholieke Kerk de afgelopen
jaren teisteren. In 2009 verschenen in Groot Brittannië de eerste ontdopingscertificaten op het internet.
Sindsdien keerde een record aantal gelovigen in Europa de kerk de rug toe. Paradoxaal lieten landen buiten
het Westen wel een stijging van het aantal katholieken zien.
Xander
(1) Ynet News, (2) Fox News
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Anonymous, Operation Endgame: facebook virus gecreëerd door US overheid geeft toegang tot je
hele account
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 februari 2013
Operation Endgame
Broeders en Zusters,Burgers van de Wereld,
Wij zijn Anonymous.
We komen tot jullie met ernstig nieuws over de vrijheden die we hebben op het Internet. Die bestaan niet
langer. Een aantal van ons hebben informatie over een virus die de Amerikaanse overheid gecreëerd heeft
en we proberen bewijs vrij te geven. Dankzij de aard van dit virus, waren we niet in staat om de boodschap
via Internet te verspreiden, omdat onze telefoons en internet gecensureerd waren. We worden ook achterna
gezeten door politie.
We hebben bewijs dat de Amerikaanse regering en Facebook samenwerkten in het creëren van het virus
koobface. Koobface maakt het mogelijk om middels een applicatie met de naam ‘Get Revealed’ je
persoonlijke informatie te verkrijgen en de controle over je account te krijgen. Als je ons niet gelooft, kijk dan
de machtigingen van di applicatie na. Facebook is op die manier zelf een datagravend virus geworden, en
we vermoeden dat de Amerikaanse inlichtingendienst dit indekt. Het virus checkt je vrienden, en verzendt
berichten naar hen die het virus nog niet hebben. Het vertelt je dat je een vraag hebt beantwoord op
‗Revealed Quiz.‘ De applicatie krijgt volledige toegang tot je account en het virus verspreidt zich stil:
het blijft slapend totdat de overheid je in het vizier krijgt vanwege je politieke visies. We hebben
bewijs op disks achtergelaten bij media. Je weet niet eens wat ze doen, totdat het te laat is. Facebook
weigert de ontwikkelaars van het virus aansprakelijk te stellen en dit teistert Facebook al jaren.
De overheid heeft 50 miljoen dollar geïnvesteerd in Facebook door ‗inlichtingen contractant‘ In-Q-Tel in
2009. Een paar maanden later dook koobface op. Facebook zelf is een virus. Als je virusscans op je pc doet,
krijg je geen resultaten omdat het virus op een webpagina zit. Facebook geeft zichzelf toegang om je online
verkeer te monitoren, zelfs wanneer je uitgelogd bent van Facebook. Als deze informatie naar buiten komt,
kan het Facebook vernietigen en de reputatie van de CIA. Het bewijst dat wij gelijk hebben. Verkoop elk
Facebook aandeel dat je hebt en vertel dit ook aan je vrienden. Deze informatie kan de betrouwbaarheid van
de overheid vernietigen.
In sommatie, deze operatie heeft 2 delen:
Deel 1: verspreid de boodchap
Deel 2: contacteer al je contacten. De media die hier serieus over spreken worden gespaard van onze
wraak.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=brVLu895f3k

Breda: verboden daklozen te voederen
Kok Rahal Lamlih uit Breda kookt al tijden voedsel dat hij krijgt van supermarkten en bedrijven voor de
plaatselijke daklozen. De gemeente is het hier echter niet mee eens en legde hem al eerder een verbod op
op het gratis uitdelen van voedsel.
Nu echter, mag hij zelfs niet meer in de buurt komen van de daklozenopvang 't IJ aan de slingerweg. Het
gratis eten zou voor te veel overlast zorgen. Dit meldt Omroep Brabant. Hoe je overlast kunt veroorzaken in
een industriegebied waar volgens Bredanaren geen kip komt, is niet duidelijk.
De gemeente stelt dat het gratis weggeven van voedsel aan verkleumde daklozen alleen mag als de
daklozen daar een prestatie tegenover stellen.
Toen Lamlih afgelopen maandag wederom voedsel wilde uitdelen, kreeg hij van de politie te horen dat hij
direct weer in zijn auto moest stappen en een boete zou krijgen als hij terug zou komen. Lamlih: "Dit doet
pijn, ik wil alleen de arme mensen helpen."
Er is de kok wel aangeboden te komen koken in de daklozenopvang, waar de zwervers voor een kleine
vergoeding eten kunnen kopen. Daar wil Lamlih echter niets van weten. "Ik ga geen geld vragen van
mensen, die geen geld hebben. Ik help ze zonder dat ik daar iets voor terug wil".
Een woordvoerder van de gemeente stelt tegen Omroep Brabant alle waardering te hebben voor de intenties
van Lamlih, "maar niet op deze manier." Dus kan de genereuze kok een boete verwachten als hij weer gratis
voedsel uitdeelt aan de Slingerweg. Lamlih hoopt nu op hulp van politieke partijen of de mensen uit Breda.
"Ik wil hier niet mee stoppen".
http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2013/02/bredaverboden-daklozen-te-voederen
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De meest promente investeerders zijn behoorlijk nerveus
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 februari 2013
Meest prominente investeerders luiden de noodklok
Waarom lozen de grootste namen in de zakenwereld hun aandelen alsof er geen morgen meer is en
waarom luiden de meest prominenten het alarm betreffende een crash ?
Zakenmensen verkopen 9x zoveel aandelen dan dat ze aankopen. Een nieuw Bloomberg artikel (21/02),
vertelt een en ander over dit hoogst ongebruikelijke fenomeen. De meest gerespecteerde investeerders van
de financiële wereld luiden de noodklok. Investerings- en goudexpert Dennis Gartman (van de Gartman
Letter) zegt dat het tijd is om haastig naar de zijlijnen te gaan. Belegger Seth Klarman waarschuwt voor
onverminderde risico‘s van instorting. Beleggingsgoeroe Marc Faber verwacht na de zomer een crash. Ook
de bekende belegger Doug Kass luidt al enige tijd de noodklok, en zegt dat de koers richting een diepe val
gaat. Het hoeft niet direct te betekenen dat een marktcrash definitief is. Maar dit alles in combinatie met de
zwakke economische cijfers die continu uit Europa en Amerika komen, maakt dat het geen rooskleurig
plaatje is.
Tijd om uit de markt te stappen
Volgens Bloomberg, is het twee jaar geleden dat dit type insidersales van aandelen voorkwamen. En als
insidersales van aandelen zo‘n hoog punt bereiken, dan betekent dat normaal gesproken altijd dat een markt
op instorten staat.
Niet alleen het hoge verkoopaantal van aandelen is alarmerend. Maar een aantal van deze interne
transacties zijn werkelijk enorm. Dat laten deze cijfers zien.
In het artikel : de rijksten, beleggingsgoeroe‘s en biljonairs dumpen hun aandelen kon u lezen dat Google‘s
voorzitter Eric Schmidt bijna de helft van zijn google aandelen verkoopt. Dat komt neer op 2,5 biljoen dollar.
De meest gerespecteerde namen van Wall Street waarschuwen dat het tijd is om uit de markt te stappen. Ze
verwachten financieel armagedon.
Het spel is aan het veranderen
Dennis Gartman schreef onlangs nog dat het ‗spel aan het veranderen is‘ en dat het tijd is om pas op de
plaats te maken. ‗Wanneer de tectonische platen van de aarde verschuiven, komen er aardbevingen, en in
de financiële wereld schuiven de tectonische platen. Het spel is veranderd, en dus moeten onze
gereedschappen veranderen en ook ons perspectief.‘ (lees hier zijn complete verhaal hierover)Gartman
geeft een dreigende boodschap en het is duidelijk dat hij niet alleen staat hierin. Lees ook wat Seth Klarman
te zeggen heeft over de instorting, die volgens hem elk moment kan plaatsvinden.
Manager Doug Kass van Seabreeze Partners vertelde CNBC dat de gebeurtenissen van nu hem doen
denken aan die van voor de instorting van 1987. Marc Faber waarschuwt dat de komende maanden moeilijk
gaan worden. Bob Janjuah heeft eveneens geen rooskleurig nieuws.
Mainstream Media: ‗het gaat goed‘
De mainstream media gaat door met het nieuws dat alles nog steeds goed gaat, ondertussen laat de
werkelijkheid zien dat de door de wol geverfde investeerders hun geld terugtrekken. De kleinere
investeerders haasten zich om hun geld terug te zitten in de markt. Om te kunnen inschatten hoe dit verder
gaat verlopen is het belangrijk om de financiële markten in Europa te volgen. Als deze crashen, dan gebeurt
dit ook met Amerika. De Europese financiële markten hebben een zware week achter de rug. (Zie ook dit
bericht van CNBC‘s Bob Pisani Over Italië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Engeland en Portugal). Ook de
Amerikaanse cijfers zijn deprimerend.
Doug Kass herrinert ons aan de zomer van 1987
The Big Dogs On Wall Street Are Starting To Get Very Nervous

Militair geheim: al bijna 4 jaar vallende ruimterotsen
Geplaatst door xandrah op 19 februari 2013
15 jaar lang hebben wetenschappers geprofiteerd van observaties van geclassifiseerde Amerikaanse
satelieten met betrekking tot asteroïden en meteorieten die in de dampkring kwamen. Dat is vanaf nu (2009)
afgelopen, ontdekte SPACE.com. De satelitieten zijn eigenlijk bedoeld om het testen van kernwapens in de
gaten te houden. Vallend ruimtepuin detecteren was meer een soort bijkomstigheid.
Vallend ruimtepuin is nu dus militair geheim, terwijl dit juist veel gevaarlijker blijkt dan eerst gedacht. De
wetenschappers snappen er niets van. Hun onderzoek is niet alleen zo goed als ondoenlijk geworden, het
stoppen van informatie voedt ook de wildste geruchten. Zijnde ruimtemannetjes, vijandelijke raketten,
geheime ruimteoorlogen.
En niet geheel onbelangrijk: Hoe kan het publiek tijdig gewaarschuwd worden?
Lees verder op : freedombytes.info
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Ex-shill (betaalde „troll‟) vertelt hoe schaduwgroepen de internet opinie manipuleren.
Bent u zich hiervan bewust?
Geplaatst door xandrah op 22 februari 2013
Hoe schaduwgroepen de Internet opinie en debat manipuleren
(vertaling xandra- iets ingekort)
CLN (Conscious Life News ) Editor‘s Note: Het type strategie dat beschreven wordt in onderstaand artikel,
komt onder een breed scala van artikelen voor en gebeurt door politieke-en overheidsgroeperingen die hun
agenda‘s willen promoten. Het is ook wel bekend als astroturfing en het is een stuk gebruikelijker dan de
meesten zich kunnen voorstellen.
Dit artikel gaat niet over Israël en is ook niet partijdig. Het geeft alleen een illustratie van hoe online debatten
gemanipuleerd kunnen. Aangezien de afzender van het artikel anoniem is, is de informatie niet te verifiëren.
De bedoeling van de plaatsing van dit artikel is niet het creëren van paranoia, maar een aansporing voor
lezers om zich bewust te zijn van wat ze lezen.
Een Internet Shill is een soort troll. De Europese Unie maakt gaat er ook gebruik van maken:
EUROPESE UNIE WIL ANTI-E.U. DISCUSSIES OP TWITTER MONITOREN EN BEÏNVLOEDEN
Het verhaal van een ex-Shill
Ik was een betaalde Internet Shill
Ik schrijf dit om uit de kast te komen als een betaalde shill. Voor iets meer dan 6 maanden, werd ik betaald
om disinformatie te verspreiden en om politieke punten te beargumenteren op Internet.
Ik stopte met dit werk aan het einde van 2011, omdat ik van het werk en van mijzelf begon te walgen. Ik
realiseerde me dat ik niet meer in de spiegel kon kijken. Als deze bekentenis een of andere vergelding tegen
mij uitlokt, dan is dat maar zo. Als je een echte man in deze wereld wil zijn, moet je echte waarden hebben
waarvoor je staat, wat de consequenties ook zijn.
Geheimhouding
Mijn verhaal begint vroeg in 2011. Ik was al bijna een jaar werkloos, nadat ik mijn baan verloren had. Ik was
steeds radelozer geworden, en toen een ex-collega mij belde en zei dat ze misschien iets voor me had, zag
ik dat wel zitten. Ze zei: ‗het is een ongebruikelijke baan, en eentje die geheimhouding vereist. Maar het loon
is goed. Ik weet dat je een goede schrijver bent, dus ik denk dat je er geschikt voor bent.‘ (Schrijven is altijd
een hobby van me geweest). Ze gaf me alleen een telefoonnummer en adres in een van de ruigere wijken
van San Francisco, waar ik woon. Geïntigreerd vroeg ik de URL van het bedrijf en wat meer informatie. ‗Ze
hebben geen website, en zelfs geen naam. Zeg maar dat je door mij gekomen bent.‘ Dit klonk verdacht,
maar werkloosheid kan wanhopig maken en dan kan je daar nog wel eens overheen kijken.
De volgende dag arriveerde ik op het adres. Ik moest op de 3e verdieping zijn in een vervallen gebouw. Bij
de ingang van het kantoor stond ‗ United Amalgamated Industries, Inc.‘
Later ontdekte ik dat de naam van dit ‘bedrijf‘ elke maand weer veranderde. Meestal waren de namen vaag,
zodat de namen geen duidelijke indruk gaven van wat het bedrijf nu eigenlijk inhield. De sfeer ademde niet
veel vertrouwen uit. De manager heette me welkom en wist dat mijn ex-collega mij gestuurd had, maar er
vond geen sollicitatiegesprek plaats. Later begreep ik dat ze mensen uitsluitend aannamen op basis van
referrals en dat de mensen die kandidaten stuurden erop getraind waren, deze te selecteren op
schrijfvaardigheden, het vermogen discreet te kunnen zijn en de wanhoop voor baan.
Meningen beïnvloeden volgens strategie
Een sollicitatiegesprek kwam er dus niet, wel werden mij enkele vraggen gesteld over mijn achtergrond en
politieke kijk (deze laatste had ik eigenlijk niet). Toen kreeg ik uitleg over het werk: ‗We zijn hier bezig
mensen hun meningen te beïnvloeden.‘ Cliënten betalen het bedrijf en het bedrijf zorgt ervoor dat er gepost
wordt op fora en populaire chatrooms, maar ook op spelenfora en sociale netwerken zoals Facebook en
MySpace. Op mijn vraag wie deze cliënten dan waren, kreeg ik alleen te horen: ‗Soms particuliere bedrijven,
soms politieke groepen.‘
Omdat mijn politieke mening niet erg sterk was, kreeg ik het ‗politieke‘ werk toegewezen. De betaling was
goed. Mij werd verteld dat ik aan niemand mocht vertellen wat ik deed, en dat absolute geheimhouding
vereist was. Ik kreeg een cover story, een telefoonnummer en een nepwebsite en zou mensen moeten
vertellen dat ik consultant was. En toen kon ik beginnen. Ik kreeg training die 2 dagen zou duren. Het was
makkelijker dan ik dacht. Ik zou een paar websites als werkgebied krijgen met als doel: meedoen aan
discussies en een bepaalde kijk promoten. Sommigen, zoals ik, werkten op fora, anderen deden Facebook
of chatrooms. Deze 3 verschillende soorten media vragen alledrie om een andere shillingstrategie.
Ik moest Israël steunen en anti-Israël mensen en anti-semieten aanvallen. Het maakte mij niet uit. Ik had
geen mening over Israël en niemand vindt anti-semieten en nazi‘s sympathiek. Later zou ik getraind worden
in meer complexe discussies waar diepere kennis voor nodig was.
Script met strategieën
Ik kreeg een soort van script met het label ‗Israël‘. Hierin stond wat basisachtergrondinformatie over het
topic. Het was de bedoeling dat ik dit op een gegeven moment uit mijn hoofd zou leren. Er stonden
gesprekspunten in en uittreksels uit geschiedenisboeken. Dan was er nog een gedeelte dat heette ―strat‖.
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(kort voor strategie) met lange lijsten van dialogen en specifieke antwoorden op specifieke postings. In het
begin haalde ik e.e.a. door elkaar, maar mijn trainer zei dat ik het een goed van het ander moest
onderscheiden, omdat het anders te veel zou opvallen. De strategieën bestonden onder andere
verschillende vormen van persoonlijke aanvallen, klagen bij de moderators, karakters van tegenstanders
lasteren, emoticons en afbeeldingen effectief gebruiken, de toon van de conversatie een seksueel tintje
geven. ‗Soms moeten we gemeen vechten,‘ zei de trainer.
Enkele websites waar „geshilled‟ wordt„, Focus op de populaire posters‟
Ook had ik een map met informatie over de websites waarop ik mijn werk zou moeten doen en dit waren:
Godlike Productions, Lunatic Outpost, CNN News, Yahoo News, en een handvol kleinere sites. De
website ATS (Above Top Secret) hoorde er voor mij niet bij (maar ATS was wel het werkgebied van mijn
collega‘s). Daarom kan ik hier posten. (—op Conscious Life News—). Ik wilde dit eerst op Godlike
Productions posten maar daar ben ik gebanned (misschien hebben ze me door?)
Verder had ik nog een map met een korte geschiedenis van elke site, recente flame-wars en ook informatie
wat vermeden moest worden, om een block te voorkomen. Gedetailleerde informatie zat er in de map over
de moderators en over de meest bekende posters op elke site: locatie, persoonlijkheid, topics van interesse,
een beeld van iemands achtergrond. Hoewel ATS niet tot mijn werkgebied hoorde, zag ik wel dat ze veel
informatie hadden over zogeheten ‗WATS‘ (degenen met gouden randjes). ‗Focus op de populaire posters.
Zij hebben invloed. Deze zijn 50 tot 100 keer meer waard dan de minder bekende.‘
‗Als je een populaire poster in jouw kamp krijgt, ontvang je een bonus‘
De populaire posters werden ingedeeld als ‗vijandig‘, ‗vriendelijk‘, ‗onverschillig.‘ We moesten vriendschap
opbouwen met de vriendelijke posters en met de moderators (door middel van slijmen en vleien). Er waren
zelfs voorschriften over hoe om te gaan met de vijandige posters. Deze informatie was behoorlijk
gedetailleerd, maar niet altijd perfect. ‗Als je een vijandige poster uit het vijandige kamp naar je eigen kamp
kan krijgen, krijg je een leuke bonus. Dit gebeurt meestal niet erg vaak. Dus meestal zal het erop neerkomen
dat je ze aanvalt en door het slijk haalt. ‗
Gemene truuks
Eerst was mijn werk het uitvoeren van meme-patrol (het verspreiden van een idee, gedrag, stijl). Erg simpel,
ik moest memes herhalen en nieuwe memes introduceren. Het vroeg niet veel inzicht in het onderwerp. Veel
bestond ook uit het doen ontsporen van draadjes die niet in het straatje paste van de opdrachtgever van mijn
bedrijf: dit kon bijvoorbeeld door mensen te beschuldigen van anti-semitisme of racisme. Soms moest ik
liegen en zeggen dat een poster iets gezegd had of gedaan had in een ander draadje wat in werkelijkheid
niet zo was. Het aparte was, dat hoewel ik begonnen was zonder sterke meningen of politieke visies, ik na
een paar weken echt betrokken geraakt was bij de pro-Israël ideeën die ik propageerde. Dat heeft vast met
een psychologische factor te maken. Mijn betogen en antwoorden begonnen dus vurige en gepassioneerd te
worden en ik begon zelf meer over de onderwerpen te leren. Mijn trainer vond dit een goed teken en vond
dat ik klaar was voor de volgende stap: het complexe debat.
Het complexe debat, ook volgens script
Het complexe debat, vierg veel training. Hierbij hoorde ook het memoriseren van specifieke informatie over
specifieke posters waarmee ik zou gaan sparren. Hier waren scripts voor en argumenten, maar ook meer
vrijheid. Alles ging tot in de details: van het uitzoeken van de juiste avatar tot het uitzoeken van
demotivationals (grappige plaatjes met een zwart kader erom). Soms gebruiken we gephotoshopte plaatjes,
of nieuwsberichten waaraan gesleuteld was.
Ook kreeg ik de taak voor nieuwe aanwinst te zorgen, mensen zoals ik (zelfde persoonlijkheidstype,
vermogen om discreet te zijn, schrijfcapaciteiten en wanhoop naar een baan). Dit lukte mij minder goed.
Hoewel de pro-Israël kijk me was gaan bevallen, ging ik me na verloop van tijd slecht voelen, vanwege de
oneerlijkheid van dit alles. Als mijn argumenten zo juist waren, waarom moesten we dit dan eigenlijk doen ?
Verspreidt waarheid zichzelf niet op een natuurlijke manier, in plaats van door propaganda ? En wie zat hier
nu eigenlijk echt achter ? Wie betaalde mijn loon ? Ik vond het genoeg geweest en stopte in september
2011. Het kantoor waar ik werkte is inmiddels weg. Dat is deel van de strategie: niet te lang op dezelfde plek
blijven met dezelfde naam en na ongeveer een half jaar weer vertrekken.
Shills bestaan. En je kunt je er beter van bewust zijn.
Dit is een artikel van Conscious Life News
Naschrift:
Het fenomeen Shillen gebeurt ook zeer zeker in Nederland. De grootste nieuwssite van Nederland is zeer
herkenbaar in bovenstaande. Shills verdedigen daar met name de islam. Heeft u zich weleens afgevraagd
waarom u ergens geen poot aan de grond krijgt, waarom er direct muren opgetrokken worden, je woorden
merkwaardig genoeg fout worden uitgelegd, of verdraaid worden ? Ook al bent u beleefd en zegt u echt
geen rare dingen ? Wel, shills zijn hierop getraind. Indien u veel bekend bent met internetfora, met name van
sites met meningen over maatschappij-, religie-, en politiekgevoelige onderwerpen, zal u bovenstaande
ongetwijfeld zeer bekend voorkomen. U kunt ze er waarschijnlijk zelfs uitpikken.
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Bibliotheken maken Nederland steeds dommer
Visionair: Germen op 23 februari 2013
Ooit, in lang vervlogen tijden, waren bibliotheken centra voor kennis.
Helaas moeten we nu constateren dat anno 2013 bibliotheken mensen
alleen maar dommer maken. Hoe keren we deze fatale ontwikkeling?
IJdele hoop van de PVV
De Partij voor de Vrijheid wil op alle kunst- en cultuuruitingen
bezuinigen, behalve op bibliotheken. Waarschijnlijk dit met de
achtergrondgedachte, dat bibliotheken kennisinstellingen zijn, die de Nederlandse burgers in staat stellen
zich voor weinig geld kosteloos bij te scholen en hun horizon te verbreden. Hierbij hebben Geert Wilders en
zijn kornuiten echter buiten de nivelleringsdrang van bibliotheekmanagers gerekend, die alle kennis die
prikkelend werkt op de geest en buiten hun uiterst beperkte denkraam ligt, als bedreigend zien.
Er is geen oorlog of natuurramp nodig om de Nederlandse bibliotheken te vernietigen.
Eten en bijgeloof
Sinds lange tijd kwam ik half februari, vergezeld door medevisionair Berny, weer in de Enschedese
bibliotheek. Een bibliotheek is een rustige plaats waar veel inspirerende boeken liggen, alsmede de nodige
wetenschappelijke en technische tijdschriften die een nieuwsgierig mens, zoals wij allebei zijn, van de
nodige leesstof voorzien. De openbare bibliotheek Enschede is, zoals zoveel bibliotheken, geteisterd door
de zoveelste vernieuwing. Als gevolg hiervan is het aantal boeken meer dan gehalveerd en is besloten
zwaartepunten in de collectie aan te brengen. De zwaartepunten in de collectie van de bibliotheek
Enschede, voor zover je daar nog van spreken kan, liggen duidelijk op het gebied van bijgeloof en fysieke
basisbehoeften. Drie volle rekken zijn uitgeruimd voor boeken die met koken en eten te maken hebben,
terwijl ook de spirituele onderwerpen rijkelijk vertegenwoordigd zijn met een al even indrukwekkende
collectie boeken.
Bibliotheek maakt steeds dommer
Aan de collectie is duidelijk te merken dat er zorgvuldig voor is gezorgd de kans weg te nemen, dat
bibliotheekbezoekers met geestelijk prikkelende en uitdagende onderwerpen worden geconfronteerd. Een
bibliothecaris die we spraken ging het ook aan het hart dat de ooit uitgebreide collectie historische boeken
verdwenen was. Het papieren geheugen van de Nederlanders is zo aan het verdwijnen, en wordt vervangen
door boeken die ze in gehoorzaam, dom consumptievee veranderen. Diepgang is volgens de commissie die
de samenstelling van de assortimenten bepaalt, duidelijk een vies woord.
Hoe kunnen we deze ontwikkeling keren?
Helaas zijn mensen die hun hersens gebruiken en door blijven gaan met denken, uitermate zeldzaam.
Vandaar dat het vernietigen van de geestelijke zuurstof in de bibliotheken zonder al te veel protesten
plaatsvindt. Geef het volk brood en spelen, en het houdt zich wel rustig. Dat betekent dat er in feite maar een
plek over is waar mensen aan de noodzakelijke kennis kunnen komen om zich verder te ontwikkelen:
internet. Want op internet is er nog informatie genoeg te vinden voor nieuwsgierige zielen, weliswaar
voornamelijk in het Engels, wat veel oudere mensen niet goed beheersen.
Wat we hieraan doen? Ik weet het niet, maar ben hier behoorlijk somber over. We moeten denk ik met de
mensen die wel graag hun hersens gebruiken, gaan samenwerken en privebibliotheken aanleggen. Van de
overheid is niets te verwachten.
http://www.visionair.nl/ideeen/bibliotheken-maken-nederland-steeds-dommer/

De nl fin lux lenen samen 1 biljoen euro uit aan Zuid-Europa
Geplaatst op 23 februari 2013 door admin
Stand oktober 2012, uitgekomen op 1 biljoen. Dat is het bedrag
dat Nederland, Finland, Duitsland en Luxemburg hebben
uitgeleend, uitgeleend zonder onderpand, middels het Target2
inter-europees betalingssysteem. Lees meer over Target2 hier en
hier.
Kennelijk doet de Nederlandse export het minder dan voorheen,
de blootstelling van Nederland loopt iets terug tot 120 miljard. Dat
is 120 miljard die DNB heeft uitgeleend middels het verstrekken
van leningen (zonder onderpand) aan andere Eurozone landen.
http://langleveeuropa.nl/?p=3932
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Vele kleintjes samen hebben grote gevolgen
Geschreven door Ben H.J. Bennink op 23 februari 2013
Als de Nederlanders al een nieuwe of 2e hands auto
kopen dan is het is veelal een kleiner en zuiniger model
dan het voorgaande. De verkoop van A-merken loopt
terug t.o.v. huismerken. In plaatsen waar winkelketen
Action zijn vleugels uitslaat gaat de omzet van vele andere winkels met sprongen omlaag.
Woningbouwcoöperaties zijn op allerlei manieren bezig om de kosten van liften, centrale
beveiligingsmaatregelen, algemene verlichting en bijvoorbeeld parkeervoorzieningen onder wooncomplexen,
tegen het licht te houden. Daar waar ze vroeger nog wel eens uit algemene middelen werden betaald om de
huur en servicekosten niet te hoog te laten oplopen, wordt er nu, mede in het licht van de komende
verhuurdersbelasting, gekeken hoe allé kosten bij de huurders kunnen worden neergelegd.
Verkoop en vergelijk op internet
Zeker nu er supersnel en vaak zonder extra kosten geleverd kan worden is het internet een waar verkoopen vergelijkingsparadijs geworden. Waar het vroeger vooral ging om elektronische apparatuur en gadgets,
kan er nu van alles en nog wat besteld worden, nieuw of 2ehands via markplaats of andere sites. In dorpen
en steden is het een gaan en komen van besteldiensten. PostNL, de wat duurderen die extra service en
zekerheid bieden én degenen die het voor nog iets minder geld doen. Het is een struggle for life, eten of
gegeten worden op alle fronten.
Inleveren in maten en soorten
De inflatie eet elke dag weer een deel van ons geld op. De centrale en lokale overheid willen meer uit
onze portemonnee, ook voeding wordt duurder, net als energie. Het eigen risico loopt op, het aantal
medicijnen en hulpmiddelen dat niet vergoed wordt neemt toe. Verzekeringstechnisch is de tandarts een
luxe artikel geworden. Ook met een aanvullende verzekering wordt er nog maar weinig vergoed, dit terwijl de
tandartsen de prijzen nog aan het opschroeven zijn.
Voortdurende bewegingen
Op alle fronten is er sprake van financieel gerelateerde beweging. Het is een voortdurend aanpassen van
onze rol als consument, producent, ondernemer, burger van dorp of stad, burger van de provincie en
natuurlijk ingezete van Nederland en Europa. Als laatste en misschien wel als eerste zijn we ook nog
wereldburger. Al met al een doolhof van mogelijkheden, kansen en bedreigingen.
Europese Onzekerheid
Premier Rajoy uit Spanje is trots en blij. Het begrotingstekort is onder de 7 % terecht gekomen, 6.9% precies
volgens hem. Ja ja. Nu kan er onderhandeld worden over een verzachting van de bezuinigingseisen, alweer
aldus Rajoy. In Griekenland is er alles behalve trots. De werkloosheid loopt nog steeds op. De
belastinginkomsten zijn nog weer lager dan gedacht en begroot en er gaat weer worden gestaakt op
grootschalige schaal. Portugal waarover we een tijdje geleden nog te horen kregen dat het een
voorbeeldfunctie vervulde, blijkt nu toch weer met een sneltreinvaart bergafwaarts te gaan. Ook over
Frankrijk en Italië valt genoeg te berichten maar het komt uiteindelijk bijna allemaal op het zelfde neer. De
kosten en baten zijn en komen niet met elkaar in balans. Niemand weet hoe het er zes maanden verder voor
zal staan. Van ons eigen landje weten we politiek in elk geval één ding. Besluitvorming gaat snel en slordig.
Door coalitievorming met de oppositie is er geen enkele relatie meer tussen onze stem die is uitgebracht en
de uiteindelijke keuzes.
Valt er iets te concluderen?
Duidelijk is dat velen aan het aanpassen zijn, ieder op zijn eigen niveau, individueel en bedrijfsmatig, als
overheid of organisatie in welke vorm dan ook. Al die relatief kleine aanpassingen zorgen samen voor een
grote dynamiek die een hele tijd uit het zicht blijft. Schoksgewijs, als een druppel die de emmer doet
overlopen worden echter de effecten zichtbaar. Middenstanders die sluiten of failliet gaan, ziekenhuizen die
enorme verliezen draaien, belastinginkomsten die veel lager zijn dan begroot, autofabrikanten die duizenden
werknemers ontslaan. Aan de andere kant van de medaille zijn er ook bedrijven en personen die miljarden
winst maken, krijgen we regelmatig te horen dat er weer een nieuw model smartphone is dat niet meer dan
600 Euro kost.
In de knoop
We zitten met zijn allen enorm in de knoop. De opgebouwde samenleving, met de regels, normen en
voorzieningen van de goede tijd, past absoluut niet meer bij de huidige situatie. Als totale systeem is alles
met alles verweven als in een gordiaanse knoop. Niemand, en dat geldt ook voor politici, weet hoe we er uit
kunnen komen. Het is gewoon te complex. Ieder houdt zich vast aan het bekende, wil maar weinig opgeven
van wat bereikt is, wijst al snel naar een ander, die op zijn beurt doorverwijst tot in het oneindige. Er is
eigenlijk maar één zekerheid. Vadertje tijd zal zijn werk blijven doen. De veranderingen in welke vorm of
hoedanigheid dan ook zullen doorgaan. Er blijft ons mensen niets anders over dan in het nu te leven en
mee te maken wat er op ons afkomt.
http://biflatie.nl/artikelen/crisis/vele-kleintjes-samen-hebben-grote-gevolgen/
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Weinig mensen weigeren privacy-schendende slimme energiemeter
Posted on februari 18, 2013door Pieter Veenstra
Het overgrote deel van de mensen die een slimme energiemeter krijgen aangeboden, accepteert die. Dat
schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. In het eerste halfjaar van
2012 weigerde slechts 2,3 procent.
Tussen januari en juli 2012 zijn op 120.000 adressen slimme
meters aangeboden, zo schrijft (PDF) minister Henk Kamp
van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Slechts 2,3 procent weigerde de slimme meter. 5000 mensen
vroegen vrijwillig een slimme meter aan. De overheid
verwacht dat er tegen het einde van dit jaar een half miljoen
slimme meters zullen zijn geplaatst. Eerder werd nog
uitgegaan van 450.000 geplaatste meters.
Met een zogenoemde slimme meter kunnen meterstanden automatisch worden doorgegeven. Ook krijgen
klanten volgens de overheid meer inzicht in hun energieverbruik. De uitrol van slimme meters geschiedt
momenteel bij wijze van proef. De proef duurt tot en met dit jaar. Volgend jaar wil de overheid beginnen met
een grootschalige uitrol van slimme meters. Europese regels schrijven voor dat in 2020 minimaal 80 procent
van de huishoudens een dergelijke meter moet hebben.
Privacy in gevaar bij gebruik slimme meter
Vorig jaar uitte de Europese privacywaakhond EDPS kritiek op slimme energiemeters. Het zou mogelijk zijn
om het gedrag van huishoudens in kaart te brengen. Ook ontdekten onderzoekers uit de Verenigde Staten
dat energiemeters vrij eenvoudig ongemerkt op afstand uitgelezen kunnen worden, doordat de informatie die
draadloos wordt verzonden niet is versleuteld. Eerder brachten Duitse onderzoekers aan het licht dat slimme
meters kunnen prijsgeven naar welke tv-programma‘s mensen kijken.
Technische informatie over de slimme meter
De meters hebben verschillende poorten, in principe wordt alleen de poort die geaggregeerde informatie
verstuurd aangesloten. Deze informatie wordt 1x per dag/uur/kwartier (in te stellen) naar het schakelpunt
gestuurd. Wel zijn er ook poorten waarvan men ―live‖ het stroomverbruik kan aflezen. De informatie gaat via
ethernet-over-power naar het schakelpunt in de wijk. De poorten zijn beveiligd met PKI certificaat
authenticatie. Over het bovenstaande is meer informatie maar wordt helaas niet bekend gemaakt. Dit heeft
te maken met een aantal mogelijkheden die vooral negatief zullen uitpakken voor de consument. Tot zover
de openheid van de initiatiefnemers.
Gebruikers-profiling
Interessant in deze is het onderzoek naar ―profiling‖ van elektrische apparaten. In meerdere onderzoeken
heeft men aangetoond tot op de kleinste apparaten, precies te kunnen zeggen wat wanneer aan gaat en hoe
lang het aanstaat, aan de hand van de continue gebruiksgegevens. Ze kunnen dus uit de bulk van de door u
gebruikte stroom, het stroomgebruik van individuele apparaten herkennen. Dat wil zeggen, in principe kan
iedereen die uw stroomverbruik kan aflezen (waar dan ook), liefst met enige regelmaat, uiteindelijk precies
(tot op type nummer en tot op de seconde) kan vertellen welk apparaat wat aan het doen is op welk moment.
Kortom: uw stroomverbruik is zo privacygevoelig als maar kan, wilt u iemand leren kennen, lees zijn
stroomverbruik af! Dan weet u, ongetwijfeld, meer dan als u iemand zijn/haar Facebook leest.
De officiële reden (volgens uw netbeheerder en de overheid). De officiële reden waarom Europa en VS
slimme meters in voeren is een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. De huidige stroom
infrastructuur is helemaal niet berekend op het gebruik van nu, en zeker niet op het gebruik van de
toekomst. Door meer van nodes te weten, meer van ―vlekken‖ (meerdere nodes, zeg een wijk) te weten,
hoeft men niet een goud gerand stroomnet aan te leggen, maar kan men actief schakelen bij bepaalde
situaties. Denk hierbij aan temporale (winter, zomer) veranderingen, terugleveren van energie en dergelijke.
De onofficiële redenen voor de slimme meter
Duidelijk absolute onzin, de meeste infrastructuur dan het huidige gebruik prima aan. De enige reden om
deze slimme meters te introduceren is dat deze het mogelijk maar een zeer nauwkeurig inzicht te verkrijgen
in het doen en laten van personen qua energieverbruik achter diezelfde meter. Wat ook niet verteld wordt is
dat men middels dit systeem ongetwijfeld ook andere acties kan uitvoeren zoals het onderbreken van de
stroomlevering of het gedoseerd uit en aan zetten daarvan.
In bepaalde kringen wordt er wel gerept van gecentraliseerde stroomverbruikscontrole. Wat er dan
uiteindelijk op gaat neerkomen dat uw stroom eventueel selectief afgesloten kan worden als het even
tegenzit met de stroomopwekking. Zeg maar van buitenaf. Naast dan inderdaad de ongenode gluurders en
de verborgen gevolgen daarvan.
Update: Wanneer u het rapport van TNO, gedateerd 31 mei 2011, doorneemt, zult u zien dat er in dat
rapport een aantal zaken worden besproken met betrekking tot het afsluiten of het reduceren van het
stroomgebruik van de consument. Ook worden in dit rapport uitleg gegeven over de te gebruiken technieken
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en protocollen voor communicatie. Ook de gebruiks-ervaringen in het buitenland met de slimme
energiemeters komen in dit document aan bod. Aan te raden is om dit rapport alsnog door te nemen en uzelf
aldus correct te informeren.
Mag de slimme meter worden geweigerd?
Telegraaf, 27 April 2010
Als u naar het krantenknipsel hiernaast kijkt, kunt u zien
dat op 27 April 2010 de minister aangaf dat iedereen de
vrijheid kreeg kreeg om zelf te bepalen of men de
slimme meter wou laten installeren of niet. Hoe
betrouwbaar was deze uitspraak? Totaal
onbetrouwbaar, want inmiddels is het een geheel ander
verhaal geworden. Tegenwoordig word gemeld dat 80%
van de aansluitingen voorzien MOET zijn van deze
slimme meter en dat slechts 20% een ‗domme‘ meter
kan hebben. Dus u mag weigeren, totdat die 20% wordt
overschreden. Daarna heeft u geen keuze meer. Maar is
dit wel waar?
Update: Het bovenstaande is wat de media en de energiebedrijven u vertellen. Om even terug te komen op
die beroemde 80% en 20% welke door de media en de netbeheerders wordt gehanteerd: Dit zijn
verwachtingen die NIET zijn vastgelegd in de wet of regels zoals men beweert! Meer informatie over deze
cijfers en verwachtingen kunt u vinden in de PDF Intelligente meters in Nederland welke op 13 juli 2010 werd
gepubliceerd. Er zijn slechts beleidsbepalingen gepubliceerd welke ook via de website van het CBP
beschikbaar zijn gesteld.
Kijk in dit document vooral naar pagina 4 onder het kopje ‗De rol van de overheid‘.
Het wettelijke kader voor de invoering van de intelligente meter is vastgelegd in de voorgestelde
wetswijzigingen. Dit wettelijke kader laat geen ruimte voor dwingende maatregelen om de intelligente
meter te accepteren. De rol van de overheid zal dus veel meer stimulerend, informerend en overtuigend
moeten zijn.
Dat ziet er al heel anders uit dan wat de media en cs. ons willen doen geloven, is het niet? Dat de
gemiddelde Nederlander geen zelfonderzoek uitvoert is begrijpelijk; men gaat er gemakshalve vanuit dat de
overheid en gelieerde instellingen en bedrijven het beste met u voor hebben. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om pertinente onwaarheden te verspreiden als zijnde ‗de waarheid en aldus vastgelegd in de
wet‘. Hoe onwaar!
Opvallend met het bovenstaande is dat ConsuWijzer op hun website niet alle correcte informatie verspreidt.
Dat is jammer en zeker bedenkelijk omdat ConsuWijzer een loket van de overheid is welke onafhankelijke
en correcte informatie aan de burger zou moeten verstrekken. Blijkbaar gaat men er bij de overheid er al van
uit dat de consument niet verder kijkt dan hun neus lang is…
Hoewel dit niet altijd even gemakkelijk is om uit te voeren is het een goed voornemen en zeker in uw eigen
belang om zelf op onderzoek uit te gaan. Blijf niet lekker op de bank zitten wachten tot de informatie, welke
voor u van belang kan zijn, op u af komt. Dat zal nooit gebeuren. U dient ook zelf actie te ondernemen.
Maar hoe denkt u dat dat op langere termijn is? Uiteindelijk zal men beweren simpelweg uw meter niet meer
te ondersteunen en u alsnog dwingen over te stappen (wat op dit moment niet is toegestaan). Of denkt u dat
men op lange termijn de oude meters blijft ondersteunen? Die laatste gebruikers die tegen die tijd nog
gebruik maken van een niet-slimme energiemeter zullen uiteindelijk toch worden overgezet. Zo vrijblijvend
en vrijwillig is dit hele gedoe rond de slimme meter zeker niet! Overigens is dit geheel afhankelijk van de nog
komende wijzigingen in de wetgeving. Met doet echter alsof deze wetsvoorstellen al zijn aangenomen maar
niets is minder waar. Dat er beleidsbepalingen zijn vrijgegevens maakt nog niet dat het een wet is. Mijn
advies: Leest u alstublieft het hierboven genoemde PDF bestand door. Informeer uzelf!
Informeer zelf bij uw eigen netbeheerder over weigering slimme meter
Bij bepaalde netbeheerders gelden daar in een aantal gevallen ook regels of voorwaarden voor. Middels de
links onderaan dit artikel kunt u per netbeheerder controleren over de precieze regels en eventuele
voorwaarden voor het weigeren van de slimme meter. Selecteer de Netbeheerder welke voor u van
toepassing is en verdiep u daadwerkelijk in de informatie welke daar aangeboden wordt. Let op dat deze
informatie afkomstig is vanuit de overheid maar zo kunt u in ieder geval voor uzelf bekijken wat de beste
mogelijkheden zijn. Houd tijdens het informeren wel in gedachten dat het niet gaat om uw gemak maar om
het gemak van de netbeheerder zelf en de achterliggende gedachte daarvan.
Liegende monteurs van deze slimme meters
Helaas is inmiddels al wel bekend geworden dat vele monteurs de een loopje met de consument nemen.
Veelal wordt aangegeven dat u de slimme meter MOET accepteren en dat u geen gebruik meer mag maken
van uw oude niet-slimme meter. Sommigen geven zelfs aan dat u extra moet betalen voor het
(terug)plaatsen van een domme meter en dat de bijkomende kosten geheel voor uw rekening zijn.
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Bovenstaande is pertinent niet waar! Wanneer u bericht krijgt dat uw huidige meter aan vervanging toe is,
wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw Netbeheerder om te achterhalen of u de mogelijkheid
heeft om de slimme meter te weigeren. Laat u vooral niets op de mouw spelden en ken uw rechten!
Als laatste: binnenkort ook voor gasmeters een slimme versie
beschikbaar
Naast de slimme meter voor elektriciteitslevering zijn er inmiddels ook
slimme meters beschikbaar voor de gaslevering. Hierover is echter
slechts weinig bekend gemaakt in de media. U kunt er gevoegelijk van
uitgaan dat ook de slimme meter voor de gaslevering spoedig bij de
consument, u dus, geïntroduceerd zal worden. Mogelijk zal deze
eenvoudig aangekoppeld kunnen worden aan de bestaande slimme
meter voor de elektriciteitslevering.
Kortom: Uw privacy komt meer en meer op de tocht te staan. U heeft
nu nog een keuze met betrekking tot deze ‗slimme meters‘, maar voor hoe lang nog? En in deze huidige
tijden en de geldende crisis: Wanneer de slimme meter gemeengoed is, zal dit een aantal mensen hun baan
kosten want zij zullen in het geval van deze slimme meters volledig overbodig zijn als de welbekende
meterstanden-opnemer.
Links van belang:
CBP: De slimme meter
ConsuWijzer: Mag ik een slimme meter weigeren?
Wij vertrouwen slimme meters niet
Vrijbit: Dossier Slimme Energiemeter
Slimme meter onthult kijkgedrag consument
Informatie over Slimmer Meters door diverse Energiebeheerders:
Cogas Infra & Beheer B.V. *)
DELTA Netwerkbedrijf B.V.
Enexis B.V.
Liander B.V.
Endinet B.V.
RENDO Netbeheer B.V.
Stedin Netbeheer B.V.
TenneT TSO B.V. *)
Westland Infra Netbeheer B.V.
*) Geen online-gegevens bekend. Neem voor meer informatie over slimme meters telefonisch contact op met
deze netbeheerders indien u binnen hun servicegebied woont.
Bron: Tweakers.net
http://welketoekomst.wordpress.com/2013/02/18/weinig-mensen-weigeren-privacy-gevoelige-slimmeenergiemeter/

Belastingen en accijnzen zorgen voor hoogste inflatie in 4 jaar
door John Diks op feb.13, 2013
Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag de inflatie
cijfers voor januari 2013. Hieruit blijkt dat deze de hoogste stijging is in 4
jaar. Waren de prijzen voor de consument in december 2012 gemiddeld
2,9% hoger dan een jaar eerder, in januari is deze verder gestegen naar
3%. Het zijn vooral de belastingen en accijnzen die verantwoordelijk zijn
voor deze stijging. Premies voor verzekeringen liggen gemiddeld 7,7%
hoger dan een jaar eerder. Per 1 januari ging namelijk de assurantiebelasting van 9,7 naar naar 21%.
Volgens het CBS had benzine een verlagend effect op de inflatie, maar dat is een vertekend beeld. De
prijzen aan de pomp lagen in januari wel 3,2% hoger dan in januari 2012, maar in december was dit nog
6,7%. De inflatie is voor 1,4% beïnvloed door de verhoogde BTW-tarieven en de assurantie- en
energiebelasting. Hiermee is dit het grootste aandeel in de inflatie sinds 1992. Ook de aankoopbelasting op
nieuwe auto‘s en de energiebelasting werden verhoogd. Voor een nieuwe auto moet nu 7,8% meer betaald
worden dan vorig jaar. CBS
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Amerikaanse burgers worden ontwapend, waarom juist nu?
Zondag, 24 februari 2013
Waarom willen diegenen die de Amerikaanse regering beheersen en
controleren juist op dit moment burgers de wapens afnemen?
Is het toeval dat net als dit allemaal gebeurt de meest moderne wapens
en technologie, inclusief tanks, in grote hoeveelheden door het Pentagon
overgedragen worden aan de Amerikaanse politie?
Als we onze ogen opendoen en zien wat er gebeurt met betrekking tot
wapens in Amerika dan gaan de meest relevante vragen die we moeten
stellen niet over wel of geen wapens of wapenwetten, maar meer over
―Waarom willen diegenen die de Amerikaanse regering beheersen en
controleren juist op dit moment burgers de wapens afnemen? Dezelfde
wapens die heel effectief zouden zijn in het voorkomen van een militaire
staatsgreep van de door fascisten gecontroleerde Amerikaanse regering.
Dan de volgende vraag, ―Is het toeval dat er net als dit allemaal gebeurt
de meest moderne wapens en technologie, inclusief tanks, in grote
hoeveelheden door het Pentagon worden overgedragen aan de
Amerikaanse politie? Wat is de reden dat het Department of Homeland
Security zulke gigantische hoeveelheden ammunitie inkoopt?
Het gebeurt bovendien in een periode waar massaal via de media en False Flag operaties kunstmatig
massahysterie wordt gecreëerd. Doel hiervan is de wapens te onttrekken aan de bevolking zodat
politie/leger de regering met geweld kunnen overnemen. Zoals David Icke uitlegt in zijn boeken gebeurt dit
allemaal niet zomaar en is het al lang geleden gepland en voorbereid. Het plan is, al tientallen jaren geleden
vormgegeven (en al honderden voor de binnenste cirkel), om de Amerikanen te ontwapenen en dan
vervolgens de gekken in een uniform los te laten op een weerloze bevolking.
Dat de gevolgde tactiek niet nieuw is, kun je zien op de volgende poster uit 1918. Een voorbeeld over hoe
een tiranniek regiem door de geschiedenis heen altijd heeft geprobeerd om de bevolking te ontwapenen. Op
de poster zie je Russische mensen die de wapens inleveren, pistolen
en zelfs zwaarden, terwijl een Russische soldaat over hen heen hangt
met de woorden, ―Kameraden, lever je wapens in‖, vergezeld van het
beeld van een hamer en een sikkel binnen een rode ster. De tekst lijkt
akelig veel op Senator Dianne Finkelstein's beroemde oproep uit 1995,
―Turn em all-in‖.Nadat Alex Jones vorige maand te gast was in het CNN
programma van Piers Morgan ―Tonight‖, waarbij Jones nogal
opgewonden tekeer ging tegen het wegnemen van het recht om
wapens te mogen dragen, zijn de voorstanders van ontwapening fel van
leer getrokken. Hun stelling is dat het niet waar is dat tirannieke
regiems altijd getracht hebben de bevolking te ontwapenen. Het zou
zijn gebaseerd op een mythe of een hoax. Een groot aantal linkse blogs
heeft het zelfs zover gekregen om de zoekresultaten van Google te
beïnvloeden door een stroom van artikelen te plaatsen waarin wordt gesteld dat de historische basis voor
het eerder genoemde verband opzettelijk fabriceerd was. Het gevolg is dat wanneer mensen nu zoeken op
termen zoals ―Nazi gun control‖ de bovengenoemde artikelen als eerste worden getoond.
In werkelijkheid is dit exact wat de Nazi‘s deden. Ze namen als basis de bestaande wetgeving en scherpten
die draconisch aan, primair gericht op hun politieke tegenstanders. Dit is een historisch feit dat zonder enige
twijfel kan worden bewezen.
De Nazi wapenwet uit 1938 verbood Joden wapens te kopen, te bezitten of wapens en/of ammunitie te
dragen. Daarnaast was het voor deze specifieke groep ook verboden om gummistokken of steekwapens te
bezitten. Zij kregen bevel om al hun wapens in te leveren bij de plaatselijke politie.
Zoals door de historicus William Sheridan Allen werd opgemerkt, gingen de Nazi‘s kort nadat ze aan de
macht kwamen van huis tot huis om wapens in beslag te nemen, waarbij vooral geconcentreerd werd op
―subversieve‖ elementen. Daarnaast is door historici zoals Israel Guttman beschreven hoe de opstand tegen
de Nazi‘s in het Ghetto van Warschau werd gehinderd omdat de aldaar opgesloten Joden geen toegang
hadden tot een arsenaal vuurwapens. Ondanks dat was hun verzet zo heftig dat Goebbels in zijn dagboek
schreef, ‖Dit bewijst maar weer wat je kunt verwachten van de Joden als ze handen op wapens weten te
leggen‖.
Door J.E. Simkin en Aaron Zelman werd in hun boek ―Gun Control: Gateway to Tyranny‖ geschreven dat de
Raad van Volkscommissarissen in oktober 1918 in Rusland bepaalde dat burgers alle vuurwapens ,
ammunitie en sabels moesten inleveren. Terwijl zes maanden daarvoor ook al een verplichte registratie voor
wapenbezit was ingevoerd. En net zoals in Nazi Duitsland werden er uitzonderingen gemaakt voor leden van
de Communistische Partij.
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Door middel van een decreet werd in 1920 bepaald dat iedereen die een wapen had en geen Communist
was, zes maanden gevangenisstraf zou krijgen. Na de burgeroorlog bleef dit strafbaar met drie maanden
zware dwangarbeid plus boetes. Daar stopt het echter niet want toen Stalin aan de macht kwam werd de
straf voor ongeoorloofd wapenbezit de doodstraf.
Stalin kwam in een positie waarin hij volkomen vrij spel had voor het uitvoeren van één van de grootste
massamoorden uit de geschiedenis. Tientallen miljoenen mensen werden uitgehongerd of geëxecuteerd;
een model dat drie decennia later maar wat graag werd gevolgd door China en Cambodja. Daarom, met de
hier geplaatste posters blijven we eraan herinneren dat een bruut dictatorschap altijd voorafgegaan is door
het in beslag nemen van wapens.
Voor wie exact wil weten hoe vaak en waar dit in de recente geschiedenis is voorgekomen, klik hier. Gerust
gevoel dat wij hier in elk geval niet meer ontwapend hoeven worden. Toch?
Bronnen: David Icke – Infowars Niburo.co

Boorplatforms voor de kust van Griekenland.
Waarom exploiteert Griekenland zijn enorme goud-, olie- en gasvoorraden niet?
Expert: Grieken hebben voor $ 9 biljoen aan olie en gas
Wat aanvankelijk slechts een gerucht leek wordt door steeds meer gevestigde en gezaghebbende bronnen
bevestigd: Griekenland is helemaal niet arm, maar bezit over een enorme voorraad onontgonnen aardolie,
aardgas en goud, waardoor het land gemakkelijk al zijn schulden zou kunnen afbetalen (1). Op de vraag
waarom dit dan nog steeds niet gebeurt worden verschillende antwoorden gegeven. Volgens sommigen is er
sprake van een heus complot – hetzij van de EU, dat de Griekse rijkdommen zou willen afpakken, hetzij van
de Grieken zelf, die eerst bankroet willen gaan zodat ze hun enorme schuldenlast niet hoeven terug te
betalen met de toekomstige miljardeninkomsten uit de verkoop van olie en gas.
Rijkste land van Europa?
Het klinkt ongelooflijk: het naar verhouding diepst in de schulden gestoken land van de eurozone, met een
economie die al ruim 20% is gekrompen en waar al meer dan 1 op de 4 mensen werkloos is, zou in
werkelijkheid één van de rijkste landen van Europa zijn. Aanvankelijk was dit niet meer een gerucht dat door
sommigen als complottheorie werd afgedaan, maar inmiddels lijkt het wel degelijk te kloppen.
De Griekse goudwinning stokte tot nu toe vanwege de enorme bureaucratie in het land. Volgens de
internationaal gezaghebbende economische siteBloomberg staat Griekenland echter op het punt om de
goudwinning te verhogen naar 425.000 ounce in 2016, waardoor het land de grootste goudproducent van
Europa wordt. Gemeten naar de goudkoers op 5 oktober gaat het hier om een waarde van $ 757 miljoen. (2)
Voor $ 9 biljoen aan olie en gas
Dat is echter nog niets vergeleken bij wat het land kan verdienen als de enorme olie- en gasvoorraden voor
de westelijke kust van de Middellandse Zee worden geлxploiteerd. Al in juli berichtte het internationale
persbureau Reuters dat inmiddels acht buitenlandse concerns dingen naar de rechten om deze voorraden te
ontginnen. (3)
Het zou hier gaan om minstens 283 miljoen vaten aardolie, maar uit een geologische studie zou blijken dat
er in de Ionische Zee maar liefst 22 miljard vaten te halen zijn en uit de noordelijker gelegen Egeпsche Zee 4
miljard vaten. De miljarden kubieke meters aardgas zouden zelfs zo‘n $ 1biljoen waard zijn. De
vermoedelijke voorraden in de zuidelijke wateren bij Griekenland zijn hier nog niet eens in meegerekend.
De Amerikaanse aardolie expert David Hynes van de Tulane Universiteit in New Orleans denkt dan ook dat
de Grieken de komende 25 jaar op zijn minst $ 302 miljard zullen verdienen met de nieuw ontdekte olie- en
gasvoorraden. De Griekse expert Aristoteles Vassilakis denkt zelfs dat het land in totaal voor ongeveer $ 9
biljoen aan aardolie en aardgas kan ontginnen. Griekenland kan daarmee ruimschoots al zijn schulden
afbetalen, zelfs al zou maar een klein deel van de voorraden worden geëxploiteerd.
Wie bedriegt wie?
Sommigen beweren dat de EU al lang van deze rijkdommen af weet en ze middels een verkapt Grieks
faillissement wil ‗afpakken‘, zodat de olie en gasvoorraden in handen komen van buitenlandse concerns.
Anderen zeggen echter dat de Griekse regering doelbewust bankroet wil gaan en zo een complete
schuldenkwijtschelding probeert af te dwingen, zodat het de toekomstige biljoeneninkomsten uit olie, gas en
goud niet hoeft te gebruiken voor het afbetalen van de honderden miljarden die het land van de EU heeft
gekregen.
Gezien het feit dat massale fraude en bedrog historisch gezien de Griekse volkssport nummer één is, lijkt de
laatste verklaring wellicht de meest waarschijnlijke. Desondanks valt een combinatie van beide scenario‘s
zeker niet uit te sluiten, vooral niet als gekeken wordt naar hoe irrationeel het Griekse lidmaatschap van de
eurozone tot stand kwam en hoe ontzettend veel moeite de EU nu doet om de Grieken binnenboord te
houden.
Waar zijn onze regering c.q. de grote poen(af)pakkers in vredesnaam mee bezig?
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Ontluisterende film waarschuwt Italië én Europa
Voormalig The Economist-journalist Bill Emmott pakt, samen met
regisseur Annalisa Piras, uit met een documentaire over de morele,
politieke en economische crisis in Italië. 'Girlfriend in a Coma'
schetst een ongemakkelijk beeld, maar sluit af met enkele
optimistische noten.
De film schetst een ongemakkelijk beeld van Italië, maar sluit af
met enkele optimistische noten.
De verstandhouding tussen voormalig premier Silvio Berlusconi en journalist Bill Emmott is op zijn minst kil
te noemen. The Economist pakte vier keer uit met covers die Il Cavaliere niet kon smaken. Berlusconi
reageerde met twee klachten, maar verloor beide processen.
Verder schreef Emmott het ontluisterende boek Good Italy, Bad Italy. Het doet vermoeden dat 'Girlfriend in a
Coma' een afrekening met Berlusconi wordt, maar Emmott en Piras gaan verder: zij schenken de kijker een
analyse van de crisis in Italië, waar Berlusconi deel van uitmaakt, maar niet als enige schuld aan heeft.
Westers verval
De film begint met een niet mis te verstane boodschap, vergezeld van sterke beelden: Italië zou als
waarschuwing moeten dienen voor verval in de rest van West-Europa. Wat er in de laars gebeurt, kan overal
gebeuren of gebeurt reeds: de eurocrisis, rellen of de Occupy-beweging.
De Italiaanse 'helaasheid der dingen' drong de Europese Unie in het verleden reeds binnen. Een beeld van
Angela Merkel en Nicolas Sarkozy tijdens een persconferentie in 2011 — in volle eurocrisis — spreekt
boekdelen. Waren zij gerustgesteld na een gesprek met Il Cavaliere naar aanleiding van zijn maatregelen
om Italië uit het slop te krijgen? Het antwoord: gegrinnik van de twee Europese zwaargewichten. Berlusconi
was de facto een charlatan die op dat moment wel aan het hoofd stond van een van de grootste Europese
economieën.
Waarheid als offer
In de eerste act wordt la Mala Italia, het slechte Italië getoond. Het verval van morele waarden en de sterk
verzwakte instellingen, vergezeld van een stijgende staatsschuld, een krimpende economie en een
alomtegenwoordige corruptie. Zoals antimaffiamagistraat Nicola Gratteri het stelt: "Tien jaar na Schone
Handen, zijn de politieke handen vuiler dan ooit."
In 2011 werd maar liefst 10 procent van de Italiaanse parlementsleden veroordeeld of was voorwerp van een
gerechtelijk onderzoek. Daarover berichten of schandalen naar buiten brengen, is zeer moeilijk. Critici
worden in 'vijandige' media door het slijk getrokken. "De waarheid vertellen, wordt een kwestie van offers
brengen‖, zegt Roberto Saviano, journalist en auteur van onder meer Gomorra. Een andere journalist, Marco
Travaglio, krijgt niet zelden de grofste beschuldigingen naar het hoofd geslingerd, zelfs live op televisie.
Freedom House rangschikt Italië niet voor niets op de 72ste plaats voor persvrijheid.
210 vrouwen vermoord
'Girlfriend in a Coma' gaat kort in op de behandeling van vrouwen in Italië. Iets te kort, maar voldoende om
een ongemakkelijk gevoel achter te laten. Een journaliste getuigt over de houding van werkgevers tegenover
vrouwelijke sollicitanten. "Als een vrouw zwanger wordt, is de kans groot dat ze haar ontslag krijgt", klinkt
het. "Soms gaat het zo ver dat ze op voorhand een ontslagbrief moet tekenen, zonder datum, voor het geval
ze ooit zwanger wordt." Het geweld tegen vrouwen is eveneens een relevante indicator van de positie van
de vrouw. In 2011 werden 210 vrouwen vermoord door hun echtgenoot. Zo‘n cijfer heeft geen verdere uitleg
nodig. ―De belangrijkste taken van de Italiaanse vrouw zijn zorgen voor haar ouders en zorgen voor haar
kinderen‖, klinkt het nog. ―Als ze daartussenin nog ergens tijd vindt om te gaan werken, kan ze dat.‖ De
vrouw wordt ten slotte omschreven als de enige degelijke vorm van sociale zekerheid op het schiereiland.
―Het berlusconismo betekende evenveel als de Middeleeuwen.‖
Kleine, smeulende gemeenschappen
Bill Emmott en Annalisa Piras zoeken ook naar wat er wél aan goeds gebeurt in het land: la Buona Italia, het
goede Italië. Het zijn kleine dingen die groots zijn in hun opzet. Zoals bij vader Giacomo, een priester uit de
zuidelijke regio Calabrië. De man bezette een gebouw van de plaatselijke maffia en installeerde er een
kleine gemeenschap voor en met 'ongewensten': mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. De maffia was woedend, maar Giacomo en zijn mensen plooiden niet. ―Mensen met een
handicap slaagden in datgene waar gewone mensen maar niet in slagen‖, zegt Roberto Saviano.
Carlo Petrini, stichter van de Slow Food Movement in Italië, zegt het treffend: ―De kleine, hechte
gemeenschappen zijn vervallen tot as. Maar die as is er nog wel. En het smeult nog steeds na.‖
De katholieke kerk
In de derde en laatste act, stampen Emmott en Piras een – letterlijk – heilig huisje in: de katholieke kerk. De
aanwezigheid van het Vaticaan in de Italiaanse hoofdstad doet meer kwaad dan goed, klinkt het uit
verschillende monden. ―De aanwezigheid van de Kerk maakt Italianen zwak‖, aldus Marco Travaglio.
Umberto Eco spreekt van een staat binnen een staat.
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Bovendien is het een instelling die moreel niet recht in haar schoenen staat. In 2011 kreeg de Heilige Stoel
maar liefst 1.118 miljoen euro van de Italiaanse staat. Na aftrek van de uitgaven en kosten van het Vaticaan,
bleef er nog 750 miljoen over. Driekwart miljard euro waar de Kerk niets voor moet doen. In tijden van crisis
en schrijnende jeugdwerkloosheid kan dat tellen.
Basta
―If the present world has gone astray, in you is the cause, in you it‘s to be sought‖, horen we Dante Aleghieri
oreren op het einde van de film. Bill Emmott als verteller, sluit dan ook af met een duidelijke boodschap.
―Italië én Europa moeten wakker worden. Het is tijd dat we ‗basta‘ zeggen, anders verraden we onze eigen
kinderen.‖ Met de woorden ―This is not the end, you can change it‖ eindigt de Britse journalist een
uitgebreide analyse, die onmogelijk samen te vatten valt op papier. Beelden en interviews met mensen uit
diverse sectoren, verhalen over mensen uit alle lagen van de maatschappij en vooral een verhaal dat
verdergaat dan enkel de uitspattingen van een bejaarde man. Honderd minuten must see, niet enkel voor
Italianen maar voor elke Europeaan.
'Girlfriend in a Coma' is nog niet geprogrammeerd op de Vlaamse televisie, maar kan wel bekeken worden
op de website.
© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/21/ontluisterende-film-waarschuwt-italie-en-europa

Opperbevelhebber Van Rompuy te gast bij Buitenhof (update)
Geplaatst op 24 februari 2013 door admin
Onze favoriete hedendaagse fascist (Van Rompuy) was vandaag te gast bij Buitenhof. Onlangs Ewald
Engelen bij Pauw en Witteman, en kritische uitspraken van onze MinBuZa bij Buitenhof over de EU en Van
Rompuy. Deze ongekozen president van het EU-regime, die zo druk bezig is met het opdoeken van de
democratie in Europa, zal inderdaad vermoedelijk weer gaan voorlezen uit het grote EUSSR Voorliegboek.
Via: twitter
Wat opviel was dat Kees Driehuis zich redelijk gemakkelijk liet meenemen, in de ‗we zijn o-zo-democratisch‘boodschap van Dhr van Rompuy. Terwijl Dhr van Rompuy zijn eigen werk (zoals zijn toch behoorlijk
fascistische Masterplan) en vergezichten zat te ontkennen en wegcijferen… Vergeet echter niet, deze man
bepaalt vooraf aan de gemeenschappelijk bijeenkomsten de uitkomsten van deze bijeenkomsten, en is
daarna alleen bezig e.e.a. te verkopen tijdens de bijeenkomsten door wat geven en nemen in de marge
(zoals een korting). Maar: iedereen is immers akkoord, dus… allemaal heel democratisch!
Hij heeft wel gelijk dat politici als Mark Rutte akkoord gaan met alle wensen en ideeën van de
Opperbevelhebbers van de Europese Federatie van Natiestaten (zoals Keizer Barroso dat noemt). Dit maakt
het echter niet per definitie democratisch, dat maakt het eerder totalitair. De onderlinge afhankelijkheden
worden immers actief vergroot (ziet bijv alleen al Target2), terwijl de mogelijkheid om niet akkoord te gaan
actief wordt weggenomen. De EU beperkt inspraak en keuze overal waar het kan. Dus eerder totalitair dan
democratisch.
Verder erkende van Rompuy dat het in Nederland inderdaad niet goed gaat met de economie, maar deed hij
de groeiende EU-kritische houding vooral af als lokaal en passerend, terwijl er zo veel sprake is van
verbetering in de economie in Europa. Mijn reactie: Waar? Er zijn nagenoeg dagelijks stakingen en
demonstraties, en dat is niet omdat het goed gaat, of omdat er licht aan het einde van de EU-tunnel is waar
te nemen. Verder veel PR voor het werk van de EU-technocraten.
Daarnaast eerder deze week de discussie over het weggeven van de inspraak op de eigen begroting en de
route naar de Verenigde Staten van Europa bij Pauw en Witteman. Met Ewald van Engelen (van het
burgerinitiatief EU Referendum). Ewald in discussie met PvdAer Servaes die wel heel duidelijk zit te liegen
over de feiten, en feiten aan het verdraaien is. PvdA staat tegenwoordig gelijk aan onzin, lijkt het. (Zie ook
berichtgeving over Dijsselbloem) Hoe moet je een fatsoenlijke discussie hebben, wanneer de ander zit te
liegen? Lastig. Zeer het kijken waard. Ook referenties naar leugens en onwaarheden van MinBuZa bij
Buitenhof. Daarnaast was inderdaad afgelopen zondag MinBuZa Frans Timmermans (PvdA) bij Buitenhof
behoorlijk kritisch over de EU, kritiek die overigens nagenoeg niet is terug te vinden in zijn ―De staat van
Europese Unie‖ waarover hij het heeft. Dhr Timmermans is hier niet helemaal zuiver op de graat. Het
verkoopt dus wellicht wel goed op TV, inhoudelijk gaan we politiek wel een andere kant op, namelijk: Alles
naar de EU! Desalniettemin prettig te zien dat Dhr Timmermans (ook al meent hij het niet) wat EU kritische
geluiden laat horen.
Ter informatie: Nederlandse websites mogen geen streaming filmpjes meer plaatsen zonder geld af te
dragen aan Buma/Stemra. Hoewel de filmpjes waar ik naar verwijs dus gewoon hier hadden kunnen staan,
moeten we door Buma/Stemra nu volstaan met links. Het is mij in ieder geval geen 130 euro waard. Die 130
euro zou namelijk weer ingezet worden door Buma/Stemra om onze rechten nog verder te beperken. Dus
click zelf even door op bovenstaande links
http://langleveeuropa.nl/?p=3958
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Brussel vreest sterke opkomst Italiaanse anti-EU partij M5S
Beppe Grillo 'laatste kans voor vreedzame revolutie in Italië' - Britse
socialisten zijn 'om' en eisen radicale hervorming Europese Unie
'Het Europese idee dreigt in Italië te mislukken' als Beppe Grillo (foto)
met zijn M5S partij inderdaad veel stemmen behaalt.
De Nederlandse EU commissaris Nelie Kroes waarschuwde vandaag
in het tv-programma Jinek op Zondag voor de mogelijke terugkeer van
Silvio Berlusconi als premier van Italië. De grote favoriet van de
Brussel, Mario Monti, dreigt bij de verkiezingen van vandaag namelijk volledig te worden weggestemd.
Berlusconi's partij heeft Monti's maatregelen om de financiën te hervormen echter altijd gesteund.
Waarnemers wijzen erop dat een andere politicus veel gevaarlijker is voor de EU: Beppe Grillo. Volgens
peilingen zou zijn anti-EU partij 20% van de stemmen kunnen krijgen. 'De toekomst van de eurozone staat
op het spel,' aldus de politicoloog Roberto D'Alimonte.
Monti in sommige peilingen weggevaagd
Dankzij zijn media armada tegen de Duitse bondskanselier Angela 'DDR-bureaucraat' Merkel is Berlusconi
er opnieuw in geslaagd veel aandacht van de Italiaanse kiezers naar zich toe te trekken. Zijn tweekamp met
Mario Monti stelt echter weinig voor. De voormalige Goldman Sachs boy staat er namelijk bijzonder slecht
voor en zou in sommige regio's slechts 5% tot 8% van de stemmen krijgen.
Politicoloog Roberto D'Alimonte zegt dat het van groot belang is dat Monti niet onder de 8% drempel terecht
komt, zodat hij dan een coalitie kan aangaan met de Linksen, Socialisten en Bersani. Het grote gevaar komt
volgens hem niet van Berlusconi, maar van de comedian ('Dit geweldige land sterft!') Beppe Grillo en diens
'Movimento 5 Stelle ' (M5S).
Verzet tegen corruptie, banken en de EU
Grillo verzet zich tegen de wijd verspreide corruptie in Italië en de vervlechting tussen de banken en de
politiek. Het instorten van de oudste bank van Italië, Monte dei Paschi di Siena, was koren op de molen voor
zijn verkiezingscampagne. Het schandaal toonde aan dat de controle van een politieke partij over een bank in dit geval door de socialistische PD, de Italiaanse PvdA- uiteindelijk op een fiasco moet uitdraaien.
De grootste vijand van Grillo is echter de Europese Unie. Alhoewel een referendum over het Italiaanse
lidmaatschap van de EU nog niet in zijn partijprogramma is opgenomen, wijst Grillo de euro af en
beschuldigt hij Brussel ervan de Italianen van hun waarde te hebben beroofd. Als hij inderdaad 20% van de
stemmen krijgt kan Berlusconi sowieso geen premier worden, omdat hij dan slechts op de 4e plaats zou
belanden.
'Europees idee dreigt in Italië te mislukken'
De gevestigde orde waarschuwt met apocalyptische doembeelden voor de partij van Grillo. 'Het zou een
tragedie zijn als Grillo zo sterk wordt. Dat zou betekenen dat het Europese idee in Italië is mislukt,' stelde de
voormalige minister van Financiën Franco Frattini. Met 100 afgevaardigden in het nieuwe parlement zou de
anti-EU trend zo aan kracht winnen, dat niemand het meer zal aandurven het door Monti gevoerde pro-EU
beleid te blijven steunen.
Britse socialisten zijn 'om' en eisen radicale hervorming EU
In Groot Brittannië hebben we onlangs gezien waar dit toe kan leiden. Toen na een peiling bleek dat slechts
1/3 van de Britten lid wil blijven van de Europese Unie, gingen de socialisten, net als in Nederland altijd
hondstrouwe fans van Brussel, 'om' en eisten plotseling een radicale hervorming van de Unie.
'Laatste kans op vreedzame revolutie Italië'
Grillo's anti-establishment koers spreekt veel Italianen aan. Net als in andere landen hebben steeds meer
kiezers het gehad met de corrupte politiek, die de banken met miljarden belastinggeld overeind houdt en de
rekening door middel van zware bezuinigingen op de burgers afwentelt. 'Veel mensen die jarenlang niet
meer gestemd hebben staan nu achter ons,' zei een M5S aanhanger. 'Dat is de laatste kans voor een
vreedzame revolutie in Italië.'
Komediant dreigt Brussels visioen te blokkeren
In Brussel wordt men steeds benauwder dat Grillo inderdaad zoveel stemmen krijgt en dat de
verwezenlijking van het grote antidemocratische visioen, een centraal geregeerd Europa vanuit Brussel,
uitgerekend door een komediant wordt gedwarsboomd. Voor alle Europese burgers die nog enige waarde
hechten aan vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht zou Grillo in dat opzicht echter een geschenk uit
de hemel kunnen zijn.
Grillo is met een Iraanse vrouw getrouwd en heeft forse kritiek geuit op het onderdrukkende regime van
Khamenei en Ahmadinejad. Tegelijkertijd heeft hij zich in interviews ook regelmatig negatief uitgelaten over
Israël en 'de Joodse lobby'.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Nederlandse FEMA camps
Posted on 11 februari 2013door martinvrijland
Zonder dat wij het echt doorhebben, wordt ook in Europa gewerkt aan het
uitrollen van de NAZI agenda. Zoals in dit artikel al een keer omschreven is
Europa mede opgericht door oud NAZI‘s en kunnen we bijvoorbeeld niet
ontkennen dat prins Bernhard – initiator van de Bilderberggroep – ook NAZI
roots heeft. Hij werkt bijvoorbeeld voor IG-Farben; het bedrijf dat Zyklon-B
leverde aan de NAZI‘s maar ook mede financier van de oorlogsmachine van
Adolf Hitler was. Omdat mijn auto een tijdje terug naar de garage moest besloot
ik voor de aardigheid gewoon eens met de trein te reizen. Aangekomen op het
station vielen mij meteen een paar militairen op die actief mensen aanspraken
en flyers uitdeelden. Ze waren personeel aan het werven. Ook sprak ik enkele
weken geleden iemand die op het UWV werkt. Hij vertelde mij dat ook het UWV
actief personeel aan het werven is voor defensie. De kranten staan ook
regelmatig vol met advertenties voor defensie. En dat alles terwijl defensie aan
de zichtbare oppervlakte al decennia klaagt over bezuinigingen! Wat is hier aan
de hand? Is deze actieve vorm van campagne voeren alleen maar nodig omdat
er zoveel babyboomers uit het leger gaan?
Aan de man van het UWV stelde ik de vraag waar al die nieuwe mensen geplaatst worden. Hij gaf toe dat er
sprake was van de opbouw van een Europees leger (sinds 2009; het verdrag van Lissabon). Natuurlijk
weten we allemaal van het bestaan van de NAVO, maar hoort u ooit iets over de daadwerkelijke opbouw van
een troepenmacht die land overstijgend is? Kende u de Synchronised Armed Forces Europe (SAFE)?
Ondertussen zien we steeds meer buurtcoaches en Toezichthouders met uniformen. Die van de
buurtcaoches lijken beetje op een soldatengevechtstenue, terwijl de Toezichthouders een beetje weg
hebben van oom agent. ―Ja, maar‖ zult u zeggen ―dat is echt wel nuttig hoor. Je hebt zoveel van die
vervelende Marokkaanse jongens enzo. En er worden regelmatig homo‘s in elkaar geslagen of gepest―. Ja,
dat is wat de Main Stream Media u wil doen geloven. En de doorgaans homo-geaarde presentator heeft
natuurlijk geen moeite om u dergelijk nieuws over homo pesterijen te vertellen. Persoonlijk kom ik regelmatig
Marokkaans jongens tegen en het voornaamste oordeel wat ik over ze heb is dat ze elkaar niet verraden (in
tegenstelling tot Nederlanders); gewoon lekker stoer zijn en soms een beetje baldadig doen. Dat mag nog in
de Marokkaanse gemeenschap. Binnen de ‗Nederlandse gemeenschap‘ is er een trend merkbaar waarbij
stoerheid synoniem is voor ―te veel testosteron‖ en dat duidt op ouderwets mannelijk machismo . ―Dat is niet
meer van deze tijd―. Je moet je tegenwoordig als man toch wel meer ontwikkelen als een metro man en op
zijn minst kralen kettinkjes om je pols dragen.
Kortom; in mijn optiek is het steeds verder opvoeren van de extra veiligheidsmaatregelen iets wat
ondersteund wordt door een gekweekt gevoel van schijnonveiligheid. Natuurlijk is criminaliteit van alle dag,
maar de indruk wordt gewekt dat wij nu toch echt in een tijd zijn beland waarin het allemaal veel erger
geworden is dan vroeger. En die indruk wordt u misschien wel aangepraat. ―Nee hoor―, zult u zeggen
―Statistische gegevens laten dit ook duidelijk zien―. En gelukkig geloven Nederlanders altijd alles wat ze
horen of zien en dus ook de statistieken. ―Over zoiets lieg je toch niet!?―. Ondertussen accepteert u wel alle
camera‘s op straat, op snelwegen en waar u ook kijkt; accepteert u het ongevraagd fouilleren op straat;
kleedt u zich graag half uit op Schiphol en accepteert u eigenlijk ook praktisch alles wat zo goed is voor de
algehele veiligheid!
Gevangenisstraffen
In Amerika is de wetgeving dusdanig dat een verdenking van mogelijk terroristische activiteiten al voldoende
is om iemand zonder proces op te pakken. Dit is een gevolg van de zogenaamde Martial Law. Kijk eens wat
Wikipedia hier over zegt:
Martial law is the imposition of military rule by military authorities over designated regions on an emergency
basis.Martial law is usually imposed on a temporary basis when the civilian government or civilian authorities
fail to function effectively (e.g., maintain order and security, or provide essential services), when there are
extensive riots and protests, or when the disobedience of the law becomes
widespread.Examples of this form of military rule include post World War II
reconstruction in Germany and Japan as well as the southernreconstruction
following the U.S. Civil War.
Vertaald:
De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het
leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten.
De Krijgswet of Staat van beleg wordt meestal opgelegd op tijdelijke basis als
de civiele overheid of civiele autoriteiten niet effectief functioneren (bijvoorbeeld
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bij het handhaven van orde en veiligheid of essentiële diensten), wanneer er uitgebreide rellen en protesten
of wanneer de ongehoorzaamheid van de wet wijdverbreid wordt.
Voorbeelden van deze vorm van militair bewind zijn na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw in
Duitsland en Japan, evenals de Zuidelijke wederopbouw na de Amerikaanse Burgeroorlog.
Deze ‗maatregel‘ is op dit moment nog steeds actief in Amerika! Dit alles vond zijn intrede na de inside job
van 9/11. En nu zijn er dan de zelf geschapen ‗shootings‘ als die van Sandy Hook. De rechter moet nu zelfs
ingrijpen om te voorkomen dat uitlekt dat dit een zelf geschapen ‗shooting‘ is geweest (zie dit artikel). De
hype van de ‗shootings‘ hebben een nieuwe vorm van terroistische dreiging geïntroduceerd, namelijk die van
binnenlands terrorisme uit de hoek van doorgedraaide ‗Preppers‗ (mensen die zich voorbereiden op
rampen). De gevangenissen puilen inmiddels uit. In Nederland is ook sprake van de roep om strengere
straffen. Overal is het strafregime strenger geworden en op Europees grondgebied wil men de zaken
natuurlijk naar een gelijk niveau trekken. In 1970 waren er in Nederland per 100.000 inwoners twintig
gedetineerden. Dat is zelfs zonder minimumstraffen sindsdien verzesvoudigd in de periode tot 2007. In
Amerika stond de teller toen op 756 gedetineerden per 100.000 inwoners. Inmiddels zit één op de honderd
Amerikanen in de gevangenis. Stelt u eens voor hoeveel mensen er in uw straat wonen; dan heeft u een iets
beter begrip van het aantal ‗één op de honderd‘. De gevangenissen in Californië waren helemaal niet
berekend op de grote toename. Daar is het aantal gevangenen tweemaal zo hoog als de beschikbare
capaciteit toelaat.
Amerika
Maar ―het voordeel‖ van wat er in Amerika gebeurt, is dat het duidelijk zichtbaar is voor de wakkere geest. In
Amerika (we‘re all living in America) kan het bestaan van ‗FEMA camps‗ bijna niet meer ontkent worden.
FEMA is de organisatie die klaar staat bij grote calamiteiten zoals de ramp in New Orleans en orkaan Cindy
nabij New York. Ondanks de nodige debunk pogingen vanuit de Main Stream hoek, valt niet te ontkennen
dat FEMA over grote aantallen enorme concentratiekamp-achtige faciliteiten beschikt. Dat dergelijke
informatie doorlekt zorgt er niet alleen voor dat mensen wakker worden, maar het lijkt er tevens op dat het
Amerikaanse volk moet weten wat ze boven het hoofd hangt. De ‗shootings‘ zorgen voor draagvlak om het
Amerikaans volk te ontwapenen en tevens voor de gewenning aan drones in de lucht (zoals bij de
recentelijke voortvluchtige agent). Tegelijk schaft Homeland Security gigantische hoeveelheden wapens,
legervoertuigen en munitie aan.
Ook in Nederland hebben we al een jaren lang voortschrijdend proces van
angstzaaierij en ontwapeningsdrift. Zelf een luchtbuks is als gevaarlijk betiteld.
Hiervoor zijn enkele jaren geleden wat incidenten goed geweest waarbij op
auto‘s geschoten werd. Natuurlijk was de schietpartij van Tristan van der Vlis
(lees meer hier) voldoende aanleiding voor de nodig angst in ons kleine
polderlandje. De Noorse Anders Breivik ‗shooting‘ heeft natuurlijk voor angst
binnen heel Europa gezorgd. Ik durf te stellen dat al deze shootings door MKUltra achtige mindcontrol methoden tot stand gekomen zijn (lees meer hier).
In Nederland of Europa gebeuren zaken veel minder zichtbaar. Dus het
opbouwen van een Europese troepenmacht of het bouwen van ‗FEMA camp‘achtige kampementen zal natuurlijk niet aan het daglicht komen. De kunst is natuurlijk ook om dergelijke
zaken compleet onbelicht te laten door de Main Stream Media die niets anders zijn dan een propaganda arm
van de staat. Toch wil ik u eens vragen om mee te zoeken naar wat er zich echt aftekent in Europa.
De crisis als trigger
Ik voorspel dat binnen de Europese grenzen de ‗binnenlandse veiligheid‘ steeds meer
vanuit Europa georganiseerd gaat worden. Onrust in landen als Griekenland – waar
de armoede dusdanige vormen aanneemt dat mensen moeten vechten voor
uitgedeeld voedsel – geeft een roep om maatregelen. In Nederland gaat het nog te
goed, maar rekent u erop dat ook hier de ramkoers doelbewust al lang geleden is
ingezet en dat ook hier een tijd komt dat de binnenlandse onlusten toe zullen nemen.
Nu zorgt de Main Stream Media er wel voor dat dit moment zo lang mogelijk uitgesteld
wordt. Zij houden het volk zo lang mogelijk in slaap. Berichten over het zogenaamd
binnenhalen van een miljard korting door Mark Rutte moeten u de miljarden steun aan
Griekenland en de ‗bail out‘ reddingsplannen doen vergeten. Rutte wordt neer gezet als held en het volk
slaapt verder. Dat er steeds meer geld uit het niets gecreëerd wordt om de zelf geschapen crisis over de
volken uit te rollen moet natuurlijk zo lang mogelijk onbelicht blijven. Deze crisis is al jaren in voorbereiding
en dient een agenda. De agenda van de NWO is namelijk dat de burger uit pure financiële wanhoop nieuwe
systemen van gecentraliseerde macht accepteert. Mark Rutte en de andere acteurs in den Haag zijn slechts
bezig u in de handen van deze nieuwe wereldregering te leiden. Hierbij zijn ze natuurlijk zelf wel verzekerd
van een goede carrière en een zorgeloos pensioen. De Jan Peter B(alken)endes, Wouter Bosjesmannen en
Mark Rutte‘s verschijnen ten tonele en verdwijnen naar ere baantjes. De burger krijgt het ondertussen
steeds zwaarder. Maar voorlopig lijkt Nederland nog steeds alle belastingverhogingen te slikken. Steeds
meer bedrijven ontslaan hun personeel onder het mom van crisis of gaan failliet om na een doorstart het
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personeel weer voor een veel lager salaris in dienst te kunnen nemen. De armoede groeit zonder dat dit écht
helder in het nieuws komt! Maar Nederlanders komen nu eenmaal niet graag in opstand. Wij zijn een
begripvol volk! ―Ze doen hun best hoor, die jongens in Den Haag!‖ Ja ze doen hun best om u de ogen dicht
te smeren en u te doen geloven dat het allemaal wel mee valt!
FEMA camps
Ik stel mij zelf wel eens de vraag of Europa zich ook aan het voorbereiden is op grootschalige opstanden.
Hebben we hier ook ‗FEMA camp‘-achtige kampementen? Uit het boekje ‗Een vernuftig geheel‘ dat journalist
Marc Mijer in opdracht van de gemeente Amsterdam schreef, blijkt dat bijvoorbeeld Amsterdam beschikt
over grote ―atoomschuilkelders‖. Maar vergist u niet; als een journalist iets schrijft in opdracht van een
overheidsinstantie, is dat meestal bedoeld om iets wat al ontdekt is te ‗downplayen‘.
Voor een bedrag van 20 miljoen gulden werden de metrostations Nieuwmarkt, Wibautstraat en
Weesperplein in de jaren zeventig uitgerust met hypermoderne, van allerlei faciliteiten voorziene
schuilkelders. In het boekje van Mijer valt te lezen en te zien dat de schuilkelders in Amsterdam technisch
tiptop in orde waren. Ooit over station Nieuwmarkt gelopen en uzelf afgevraagd wat die grijze stalen vlakken
in de muren bij de stationsentree waren, als het u überhaupt al opgevallen was? De ondergrondse stad is
uitgerust met noodaggregaten, dieseltanks en eigen waterpompen die water konden oppompen van een
natuurlijke bron op 40 meter diep. Frisse lucht? Die komt binnen door grote zandfilters die de lucht van
schadelijk materiaal zuiverden. Verder nog was- en toiletruimtes en stapelbedden die in totaal meer dan
10.000 mensen kunnen herbergen.
Na de Koude Oorlog werd het onderhoud aan de schuilkelders gestaakt en in 2004 werd besloten de
schuilkelderfunctie op te heffen (ik zei: ‗downplayen‘). Sinds vorig jaar zijn de ruimtes ontmanteld om ruimte
te bieden aan nieuwe ventilatieapparaten die de brandveiligheid van het metronetwerk moeten verbeteren.
Maar dat laatste moeten we dan maar voor lief aannemen. Want u kunt zich voorstellen dat er niets van
deze ruimtes gesloopt is. Dat is simpelweg te veel werk.
Ook van Arnhem is bekend dat het een grote ―schuilkelder‖ in de binnenstad heeft, maar ook die is buiten
gebruik gesteld. Natuurlijk zijn dergelijke kelders ongetwijfeld gebouwd als atoomschuikelder, maar de
mogelijkheid om er erg veel mensen in te stoppen biedt toch een mooie ―dubbele functionaliteit‖.
Een stad als Parijs beschikt ook over gigantisch grote bunkercomplexen. Hier ben ik zelf uit hoofde van mijn
werk ooit in geweest. Veel van deze bunkers doen nu dienst als telecom datacentre. Zo zijn er meerder
steden in Europa waar dergelijke enorme complexen te vinden zijn. Maar een groot voetbalstadium biedt
natuurlijk ook mogelijkheden om mensen in ―op te vangen‖.
Heeft u ooit een nieuwszender of krant horen berichten over dergelijke schuilkelders? Wist u dit? Dit alles
gebeurt namelijk in veelal het grootste geheim. Op Fok.nl vind ik bijvoorbeeld dit bericht:
―Een van de grotere bunkers ligt onder het Media Park te Hilversum,
waarschijnlijk nabij de TV-toren. Compleet met een radiostudio gebouwd in
een Kooi van Faraday. Deze studio kan inbreken op alle publieke radionetten
indien nodig. Tussen het Muziek Paviljoen en de bunker bij die TV toren zou
een complete onderaardse weg liggen. Op geheime plekken op het Media
Park zouden zogenaamde videoinbreekkasten zijn gebouwd, maar daar weet
ik niets van. Ik heb destijds geholpen met het ontwerpen van die
atoombomvrije radiostudio en heb een document moeten tekenen om daarover
nooit iets te zeggen.‖
Bedrijven die mee werken aan de bouw van dergelijke ondergrondse stelsels kunnen natuurlijk niet alleen
rekenen op een goed gevulde portefeuille, maar moeten tevens tekenen voor geheimhouding. U zult dan
ook merken dat er verdraaid weinig te vinden is op het internet. Heeft u wel eens gehoord van de speeltuin
TunFun? Het creëren van dergelijke dekmantel initiatieven is iets waar de overheid zeer goed in is. Ik wil u
oproepen om dit onderwerp eens serieus te gaan onderzoeken. In mijn optiek is Europa in het geheim bezig
niet alleen grote kampementen op te bouwen, maar zich tevens aan het klaar maken voor een Martial Law
tijdperk. Het toenemende aantal uniformen op straat is een teken aan de wand! U bent gewaarschuwd.
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/11/nederlandse-fema-camps/
Martial law / noodverordening in Nederland, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodverordening

"Tegen 2045 is een generatie X-men realiteit"
Door:Lynn Formesyn Hln.be
26/02/13 Bron: The Sun, Daily MailWolverine© X-men Origins.
Volgens een denktank van het Britse Ministerie van Defensie is
het perfect mogelijk dat we tegen 2045 samenleven met een
generatie genetisch gemodificeerde 'supermensen'.
Voorbije zomer werd een tweedaagse top gehouden met
experten van de overheid, de industriële sector en verschillende
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universiteiten. De details van deze bijeenkomst kwamen recent aan het licht naar aanleiding van een
'Freedom of Information'-verzoek. De vooruitgang in gentechnologie zou mensen gemuteerde krachten
kunnen bezorgen die vergelijkbaar zijn met die van Wolverine, Cyclops en Storm uit de populaire X-men
comics en films. Toch waarschuwt het Ministerie van Defensie onmiddellijk voor de genetische ongelijkheid
die kan ontstaan wanneer biologische evolutie niet degelijk verdeeld wordt binnen een maatschappij.

Duitse journalist van het jaar bekritiseert manipulatie burgers door EU
Slechts 1/3 van de Britten wil in de EU blijven
Zoals het een echte dictatuur betaamt manipuleert en misleidt
de EU zijn onderdanen door via de media verdraaide cijfers
en propaganda te verspreiden.
De tot Duitse journalist van het jaar 2012 gekozen Europa
expert Rolf-Dieter Krause, hoofd van de ARD studio in
Brussel, uit in een interview zware kritiek op de Europese
Unie, die volgens hem de burgers niet informeert, maar
manipuleert met verdraaide feiten en zichzelf door middel van
propaganda voortdurend op de borst klopt.
'Ik ben al jaren een criticus van de propaganda van de EU
instellingen,' zegt Krause. 'Ze graaien naar geld dat ze gebruiken om de mensen te manipuleren. Het is voor
hen niet voldoende mensen te informeren. Ze noemen het 'informatie', maar in werkelijkheid willen ze
zichzelf voortdurend op de schouders kloppen.'
EU manipuleert media
Krause, al sinds 1990 werkzaam in Brussel en sinds 2001 als ARD hoofdredacteur en daardoor een kenner
van alle ins en outs van de EU, vindt het niet kunnen dat de EU een TV-zender zoals Euronews met ettelijke
miljoenen per jaar financiert. Zo worden er programma's kosteloos aan andere zenders aangeboden, terwijl
niemand beseft dat deze eigenlijk door de EU Commissie worden betaald. 'Dat is onfatsoenlijk. Gelukkig
hebben wij van de ARD de vrijheid om daar niet aan mee te doen.'
De meeste mensen weten ook niet dat de EU een eigen videodienst met twee kanalen heeft, wat er vaak toe
heeft geleid dat men bij belangrijke gebeurtenissen camera's van zenders zoals de ARD probeerde te
weren. 'Wij Duitsers verstaan onder persvrijheid dat wij onze eigen opnamen mogen maken, zodat wij niet
de officiële beelden hoeven te gebruiken... De EU biedt van bijna iedere gebeurtenis kosteloos foto's aan,
wat er toe heeft geleid dat vrije fotografen praktisch zijn verdwenen uit Brussel.'
Ook het Europese Parlement maakt zich schuldig aan manipulatie van de media. Zo worden voor iedere
zitting in Straatsburg 20 journalisten uitgenodigd die op kosten van de EU naar het parlement mogen komen
en daar aan een seminar over een bepaald onderwerp mogen deelnemen. 'Dat vind ik een gevaarlijke
ontwikkeling,' zegt Krause. 'Ik geloof dat we daarmee problemen verbergen die anders aan de oppervlakte
zouden komen. Dit doet de onafhankelijkheid van journalisten geen goed.'
Slechts 1/3 Britten wil in de EU blijven
Krause vindt het nog altijd 'fascinerend' dat 27 Europese landen -en binnenkort 28- proberen om op
vreedzame wijze met elkaar samen te werken, maar zegt tevens dat 'geen mens weet of dat op den duur
echt zal lukken. Dat op zich al is een spannend gegeven.' Ondanks zijn ruim 22 jaar in Brussel vindt hij dat
de toekomst van de EU moeilijk voorspelbaar is. Wel denkt hij dat het jaar 2013 niet veel goeds voor de Unie
zal brengen.
'Dat vind ik zeer betreurenswaardig, want ik geloof dat wij, als wij onze manier van leven in Europa willen
behouden en verdedigen, bij elkaar moeten blijven... Maar Europa heeft zich niet op de grote taken
geconcentreerd. Dat leidt ertoe dat de instemming van de burger, zonder wie het in onze democratie niet
gaat, compleet verdwenen is. (De Britse premier) Cameron zegt wat veel Britten (waarvan volgens een
recente peiling slechts 1/3 in de EU wil blijven (2)) denken, en met veel van zijn analyses ben ik het eens.'
Schuldenunie één van de grootste fouten
Eén van de grootste fouten die de EU in zijn ogen heeft gemaakt is dat het afgesproken principe dat de
lidstaten niet voor elkaars schulden hoeven op te draaien 'met voeten wordt getreden'. Toch denkt hij dat
Groot Brittannië in de EU zal blijven, omdat een uittreding 'het einde van dat land' zal betekenen aangezien
het dan afgesneden zal worden van de Europese binnenmarkt.
'Crisis Europese waarden onderbelicht'
Tot slot vindt Krause het heel erg jammer dat er als gevolg van de financiële crisis een andere crisis
nauwelijks wordt belicht in de media: 'de crisis van de Europese waarden.' Zo noemt hij het 'schandalig' dat
een land als Hongarije de persvrijheid steeds meer aan banden legt en dat de EU hier niets tegen
onderneemt door bijvoorbeeld de financiële hulp aan het land stop te zetten. (1)
Xander - (1) Was Mitt Medien, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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'China stevent op gigantische milieuramp af'
'Chinezen hebben cultuur van corruptie, misleiding en uitbuiting' - 'China
heeft zichzelf dodelijk vergiftigd zal 100% zeker instorten'
Grond, water en lucht in China zijn te ernstig vervuild om een totale milieuinstorting nog te kunnen voorkomen.
Het Chinese sprookje is bijna uit en zal in een vreselijk drama van
ongekende omvang ontaarden. Althans, dat schrijft Mike Adams van de
bekende Amerikaanse alternatieve nieuwssite Natural News. Volgens Adams, die Mandarijns spreekt en
China goed kent, zinkt het economische 'wonderland' steeds sneller weg in een gigantische beerput vol
giftige stoffen die al veel steden en rivieren vrijwel onleefbaar hebben gemaakt. De Chinezen malen er
echter niet om, schrijft hij. 'Het enige waar zij om geven is winst.' Adams legt uit dat 'biologische' voeding en
voedingssupplementen uit China één grote hoax zijn en grotendeels op fraude berusten. De term 'biologisch'
zegt enkel iets over het groei- en productieproces, niet over de kwaliteit van bijvoorbeeld het grondwater
waarmee deze gewassen worden besproeid. En daar schort het hem nu juist aan in China. Uit een recente
overheidsstudie bleek dat 90% van het grondwater in China is vervuild, het meeste daarvan ernstig. Al 200
miljoen Chinezen beschikken niet (meer) over zuiver drinkwater. 'China is één van de meest vervuilde
chemische beerputten op aarde. Het land stikt in een vervuilingsnachtmerrie,' aldus Adams.
Giftige rivieren vliegen in brand
De weinige milieuregels die er zijn worden in China nauwelijks nageleefd of afgedwongen. Kwik wordt
gewoon in rivieren gedumpt. Rioolwater wordt ongefilterd op landbouwgewassen gesproeid. Fabrieken
blazen hun chemische afvalproducten rechtstreeks de atmosfeer in. 40% van de rivieren is inmiddels zó
giftig dat ze soms letterlijk in brand vliegen. Een Chinese milieuambtenaar weigerde onlangs niet voor niets
een bedrag van $ 30.000 om 20 minuten in een lokaal riviertje te zwemmen (3).
Het rivier- en grondwater in China zit barstensvol chemicaliën, pesticiden en zware metalen. Daarom is
'biologisch' of 'organisch' voedsel uit China niet te vertrouwen, zegt Adams. Uit een onderzoek bleek
bijvoorbeeld dat het 'biologische' voedingssupplement chlorella uit China 10 x zoveel aluminium bevat als
hetzelfde product uit Taiwan. Sowieso zijn alle producten uit Taiwan volgens hem van veel hogere kwaliteit
en zijn de Taiwanezen 'veel eerlijker en integerder' dan de Chinezen.
'Dankzij communistisch regime geen moreel kompas'
De reden waarom China op een totale ecologische ineenstorting afstevent is voor Adams, die Mandarijns
spreekt en het land goed kent, duidelijk: het land wordt al tijden geregeerd door een communistisch regime
dat vrijwel alle vormen van religie heeft verboden, waardoor 'de Chinezen nooit ethische en morele waarden
hebben geleerd. Ze hebben geen moreel kompas. In heel China denkt de meerderheid van de mensen dat
je door leugen, bedrog en diefstal het beste vooruit komt in het leven, ook als dit ten koste gaat van
anderen.' Als voorbeeld geeft hij bijvoorbeeld het bewust verwerken van melamine in babyvoeding, terwijl
men wist dat duizenden kleine kinderen hierdoor zouden sterven. 'China is het land waar de verf op
kinderspeelgoed krankzinnig veel hersenbeschadigend lood bevat. China is een natie waar me alles doet om
een product goedkoop te maken, zolang ze het maar kunnen verbergen en de koper kunnen misleiden.
Daarom staat 'made in China' al tijden synoniem voor 'rotzooi'.'
'Overheersende filosofie: Naai de klant'
Nog een voorbeeld: iedere Westerling 'vermoordt zijn eigen huisdier' als je hem speciaal speelgoed uit China
geeft omdat dit vol zit 'met de meest idiote, zeer giftige chemicaliën die kanker veroorzaken.' In de VS zou dit
al geleid hebben tot een forse stijging van het aantal kankergevallen onder honden en katten. 'In China geeft
men niets om de klant. De overheersende filosofie is de klant te naaien, zelfs bij de eerste bestelling. In
China wil men de mensen bedriegen in plaats van tevreden stellen. Dat zie je tot de top van de overheid, wat
natuurlijk een communistische politiestaat is waar wetten door de loop van een geweer worden
afgedwongen en het hulpeloze, ontwapende volk geen enkele rechten heeft. China heeft een cultuur van
corruptie, misleiding en uitbuiting.'
Chinese fabrikanten en exporteurs vervalsen op grote schaal documenten waaruit de 'kwaliteit' van hun
producten moet blijken. 'Valse papieren maken is routine,' schrijft Adams. 'Dat krijg je als een volk zonder
enige ethische code en onder een communistische politiestaat leeft. Ze hebben geen waarden, geen moreel
kompas. Er is geen verschil tussen de waarheid spreken en liegen, het gaat alleen om geld verdienen.'
'Meest achterbakse leugenaars en bedriegers'
'Ik zeg niet dat alle Chinezen liegers en bedriegers zijn, maar veel wel. Iedereen die daar net als ik een
poosje gewoond heeft weet precies waar ik het over heb. Dit is een land waar misleidende fabrikanten witte
sesamzaden met giftige verf zwart maken, waar men duizenden baby's vermoord door melamine in
babyvoeding te stoppen. Ze geven er niets om. China is een land dat morele waarden heeft afgezworen en
zelfs heeft aangevallen. Als er één land is waar mensen je belazeren, dan is het China. Hier leven de meest
achterbakse, oneerlijkste leugenaars en bedriegers die je ooit zult ontmoeten.'
Volgens Adams zijn er natuurlijk ook Chinezen die wel goede bedoelingen hebben en zich tegen deze
cultuur verzetten. Ze zijn echter in de minderheid en maken geen enkele kans tegen de wurgende dictatuur
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in Beijing. Eén van de belangrijkste redenen waarom het de Chinezen ondanks hun enorme aantal niet lukt
om tegen de overheid in opstand te komen is de sterke decentralisatie, waardoor mensen zich vrijwel
uitsluitend tegen de plaatselijke, met veel autonomie behepte overheden verzetten en niet tegen de
landelijke, die hierdoor decennialang aan de macht weet te blijven (2).
China stevent op gigantische milieu instorting af
'China stevent 100% zeker op een milieu-instorting af,' schrijft Adams. 'Het land heeft zichzelf ver voorbij het
punt voor het langdurig instandhouden van het leven vervuild. Kinderen worden als mutanten geboren.
Vissen zijn uit rivieren verdwenen. Het grondwater is zo giftig dat het in de gewassen terecht komt. De lucht
in steden is zó giftig dat je al kanker krijgt door enkel adem te halen. Bovendien zorgt China's éénkindbeleid
ervoor dat meisjesbaby's routineus massaal worden vermoord, verdronken en verstikt, omdat gezinnen een
zoon willen en geen dochter.'
'Chinezen hebben zichzelf dodelijk vergiftigd'
'China heeft zichzelf dodelijk vergiftigd,' concludeert hij. 'Het is slechts een kwestie van tijd voordat het land
instort onder een beerpunt van gif en leugens. De economische 'boom' is bijna over en zal worden gevolgd
door zo'n gigantische en afschuwelijke milieu-implosie, dat de wereld compleet verbijsterd zal zijn. Bedenkt
dat China zó corrupt is dat het niet zal stoppen dat fabrieken openlijk hun gif in de grond en de lucht blijven
pompen. Officials worden omgekocht om dit te verbergen. De corruptie is zo diepgeworteld in de Chinese
cultuur, dat eerlijkheid en verantwoordelijkheid deze misleiding nooit zullen kunnen overwinnen.'
Voedsel of voedingssupplementen uit China kopen betekent producten in huis halen die afkomstig zijn uit
het meest giftige milieu op onze planeet en die 'gemaakt zijn door de meest misleidende en corrupte
leugenaars en onderkruipers op aarde, die worden geregeerd door één van de meest dictatoriale en
tyrannieke regeringen die de geschiedenis ooit heeft gekend.' (1)
Xander - (1) Natural News (via Infowars), (2) Zero Hedge, (3) The Guardian

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisië ca. 1226
In een Latijns uitgave ―S. Francisci Assisiatis‖, dat in 1880 werd uitgegeven door de Imprimerie de la
Bibliothèque Ecclèsiastique (dat is: de Drukkerij van de Kerkelijke Bibliotheek) te Parijs werd een profetie
van de Heilige Franciscus van Assisië gevonden, die op onze tijd betrekking heeft. Immers wat de Heilige
voorspelde over de geloofscrisis in de Kerk komt in grote lijnen overeen met hetgeen wij kunnen
waarnemen. In de woorden van de Heilige zijn de woorden herkenbaar van Christus en de Evangelisten.
Hieronder volgt de vertaling van de Latijnse tekst. Nadat Franciscus voor zijn dood de broeders bijeen had
geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei:
1. Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden
komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en geestelijke aard de overhand zullen
hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden.
(Mt. 24:12) De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. (Op. 12:12; 1 Petr. 5:8)
2. De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer weinigen
onder de Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen liefde zullen
gehoorzamen. Iemand die niet op canonieke wijze [tot Paus] is gekozen, maar op het hoogtepunt van
die verdrukking tot het pausschap verheven wordt [zijnde de Antipaus], zal zich met
scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de
ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit
elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen
zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet
werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.
(Mt. 24:22-24)
3. Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen
onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de kroon des levens
ontvangen. (Op. 3:11; Mt. 10:22; Luk.21:17-19) Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven
zetten, lauw worden, en in de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de
uitverkorenen, die toegelaten zal worden.
4. Een ieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid vasthoudt, zal
als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door boze
geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke
verderfelijke mensen te doden en van de aarde te verwijderen. (Joh. 16:2).
5. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen redden die op Hem
gehoopt heeft. (Luk.21:28; Op. 3:10) De waarheid zal dan door vele predikers doodgezwegen worden en
door anderen vertrapt en verloochend.
Bron: netwerk internationale internetgebedsgroep
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Griezelige RFID tracking binnenkort in menselijke embryo‟s
Posted: 29 november 2010 in Chipimplant
Tracking via RFID en barcodes zal binnenkort beginnen voor de geboorte
stadia, wanneer baby‘s nog menselijke embryo‘s zijn.
Voor sommigen is het gebruik van radio-frequentie identificatie (RFID) prachtig,
terwijl anderen het ronduit griezelig vinden. We hebben eerder gezien dat RFID
gebruikt kan worden om mensen van wieg tot graf te volgen, maar nu zijn er
plannen om te beginnen bij pre-geboorte, wanneer baby‘s nog embryo‘s zijn.
Spaanse onderzoekers van het departement Celbiologie, Fysiologie en
Immunologie aan de Universiteit van Barcelona zijn bezig om een systeem te perfectioneren om individueel
muis embryo,s te merken en te volgen met behulp van siliconen barcodes. RFID-tags om de traceerbaarheid
van teeltmateriaal in muizen te verbeteren lijkt in orde, maar de onderzoekers zijn niet van plan om daar te
stoppen.
Het persbericht, zegt:‖Onderzoekers kregen onlangs toestemming van het ministerie van Volksgezondheid
in Catalonië om te beginnen met het testen van het systeem op menselijke eicellen en embryo‘s van
verschillende vruchtbaarheidsklinieken in Spanje.‖ De Tech & Law blog, vroeg zich af of ―de barcodes na de
geboorte zullen worden verwijderd of blijven zitten?‖
RFID technologie zal alleen maar verder toenemen. ABI research voorspelt dat de omzet van RFID
systemen meer dan 16% zal stijgen, en verwacht dat de RFID markt tot ongeveer 5,3 miljard dollar zal
omzetten rond het einde van 2011.
Ik zeg niet dat alle RFID toepassingen slecht zijn, omdat sommige van de opkomende technologieën eerder
nuttig zijn dan griezelig. RFID systemen kunnen ziekenhuis medewerkers helpen.
Een Oostenrijkse Universitair Ziekenhuis maakt gebruik van RFID gebaseerde alarmen om voor hulp te
bellen tijdens noodgevallen in psychiatrische afdelingen wanneer patiënten te agressief worden. RFID biedt
ook de mogelijkheid om levens te redden.
Onderzoekers aan de Universiteit van Noord Carolina hebben RFID tags geïmplanteerd in chirurgische
sponzen, die indien achtergelaten in een patiënt, kunnen leiden tot infecties en daardoor aanvullende
chirurgie kan vereisen. Sponzen vervallen in verschillende vormen en worden dezelfde kleur als het
geabsorbeerde vloeistof, waardoor ze moeilijk te zien zijn. De RFID sponzen werden al bij 1.600 operaties
gebruikt.
Somark Innovations ontwikkelde RFID inkt tatoeages die gebruikt worden om laboratoriummuizen te
identificeren. Op een gegeven moment was er sprake van om RFID tatoeages te gebruiken voor vee en
daarna de mens. Mede oprichter Mark Pydynowski had gezegd dat de inkt veilig was voor de mens, maar
toen ik hem mailde met vragen over de quote op de website van Somark, gaf hij geen antwoord en de link
verdween van de website.
Gelukkig voor het internet, bestaat het LiveScience rapport nog steeds. Pydynowski heeft gezegd dat de
RFID tatoeage op soldaten gebruikt moet gaan worden. ―Het zou kunnen helpen bij het identificeren van
vrienden of vijanden, het voorkomen van friendly Fire, en de levens van soldaten redden. Het is een heel
enge propositie wanneer je te maken hebt met mensen, maar met militair personeel, praten we over het
redden van soldaten levens en dit kan de moeite waard zijn!‖
RFID tatoeages op soldaten lijkt een vreselijk plan en een zinloze onderneming voor mij. Het volgen van
mensen met RFID heeft de potentie om te worden benut en misbruikt. Het volgen van mensen met RFID is
griezelig en te indringend voor de privacy.
Sommige scholen gebruiken RFID voor hun studenten om de aanwezigheid, maaltijdkeuzes te registreren
en te controleren en of studenten met de schoolbus meerijden. Het EFF noemt de invasieve opsporing van
kleuters ―eng‖ met de potentie om te worden misbruikt.
De Guardian Weekly heeft gemeld dat bijna 150 kraamafdelingen in ziekenhuizen over de hele wereld
gebruik maken van actieve RFID polsbandjes voor baby‘s om verwisseling of kidnapping te voorkomen.
Zolang ouders een keuze hebben, is het oké, maar dit soort beveiliging moet niet verplicht worden. Frankrijk
is van plan om baby‘s in kinderdagverblijven te voorzien van RFID tags. Ongeveer 300.000 baby‘s werden in
2009 uitgerust met RFID armbandjes. In Portugal en Brazilië werden wetten aangenomen om RFID tracking
bij pasgeborenen te gebruiken.
Als tracking met RFID veilig is waarom zijn er dan gevolgen voor mensen die ervoor kiezen om hun
informatie niet te delen?
Is het echt een goed idee om te beginnen met het volgen van menselijke embryo‘s? Het gebruik van RFID
om producten te volgen of om toezicht te houden op de inventarisatie is prima, maar RFID toepassing om
mensen te volgen, is griezelig.
Networkworld.com
http://endtimes.punt.nl/index.php?id=612912&r=1&tbl_archief=&amp;
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Henry Kissinger stelt: Als je de oorlogstrommel nu niet hoort, ben je doof
februari 26, 2013 By: silviavideler
Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P2030&l=NL
Henry Kissinger: ―Als je de oorlogstrommels nu niet hoort ben je doof!‖
NEW YORK
Een opmerkelijke bekentenis van Henry Kissinger, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken ten tijde
van president Nixon, maakt duidelijk wat er op dit moment gebeurt in de wereld en in het bijzonder in het
Midden Oosten.
Vanuit zijn luxueuze appartement in Manhattan heeft de staatsman, die binnenkort 89 jaar zal worden,
onlangs gesproken over de mondiale geopolitiek en economie.
―De Verenigde Staten heeft China en Rusland onder controle. De laatste nagel aan de doodskist zal Iran
zijn, dat natuurlijk het voornaamste doelwit van Israël is. We hebben het China toegestaan dat het militair
kon groeien en we hebben Rusland van het Sovjet tijdperk laten herstellen, om hen een vals gevoel van
bravoure te geven. Dit zal zorgen voor hun snelle ondergang. We zijn net als die scherpschutter die de
ander het geweer laat oppakken en zodra de ander iets probeert zullen wij raak schieten. De komende
oorlog zal zo hevig zijn, dat er slechts één supermacht kan winnen en die supermacht zullen wij zijn, de
Verenigde Staten. Dat is de reden waarom de EU zo haastig probeert om een superstaat te vormen, ze
weten wat er gaat komen en om te overleven, zal Europa ook één staat moeten worden. Hun gevoel van
urgentie vertelt mij dat ze weten hoe laat het is. O, wat heb ik gedroomd van dit heerlijke moment.‖
―Controleer de olie en je controleert de naties; controleer het voedsel en je controleert de mensen.‖
Kissinger voegt toe: ―Als gewone sterveling kan je jezelf op oorlog voorbereiden door te verhuizen naar het
platteland en een boerderijtje te beginnen. Maar je zult ook wapens moeten meenemen, want horden van
hongerige mensen zullen je komen belagen. De elite zal hun veilige havens en speciaal gebouwde
opvangcentra opzoeken, maar ook zij moeten oppassen. Net als bij de gewone burgers kunnen hun
schuilplaatsen een mikpunt worden.‖
Na een pauze van een paar minuten waarin hij zijn gedachten ordent gaat Kissinger verder:
―We hebben het leger duidelijk gemaakt, dat we voor de grondstoffen zeven landen in het Midden Oosten
zouden moeten innemen. We hebben het leger duidelijk gemaakt, dat we nu bijna klaar zijn daarmee. De
meeste mensen weten hoe ik over het leger denk, maar ik moet zeggen dat ze deze keer hun orders
gehoorzaam hebben uitgevoerd. Nu alleen Iran nog.
Hoe lang zullen China en Rusland toekijken terwijl
Amerika het Midden Oosten leegruimt? De
Russische beer en Chinese sikkel zullen wakker
worden uit hun winterslaap en dat is het moment
waarop Israël uit alle macht zal moeten vechten en
zoveel mogelijk Arabieren moet doden. Als alles
goed gaat, zal hopelijk de helft van het Midden
Oosten door Israël worden ingenomen. Onze
jongeren zijn de laatste tien jaar goed opgeleid door
computerspelletjes a la ‗Call of Duty‘ en ‗Modern
Warfare‘. Onze jongeren zijn geprogrammeerd om
goede soldaten te worden, kanonnenvlees, en
wanneer we hen vertellen dat ze de straat op
moeten gaan om te vechten tegen die gekke
Chinezen en Russen zullen ze hun orders
gehoorzaam uitvoeren. Uit de as zullen wij een
nieuwe samenleving opbouwen. Er is dan nog
slechts een supermacht en dat zal de wereldwijde
regering zijn die wint. Vergeet niet, de Verenigde
Staten heeft de beste wapens, we hebben
spullen die geen andere naties hebben en wij
zullen de wereld laten kennismaken met die
spullen als de tijd rijp is.”

Een ludieke benadering op de prangende vraag
waarom er toch zoveel moslims zijn die zich zo
graag laten opblazen.
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Monsanto doet ook mee aan Agenda 21
februari 26, 2013By: silviavideler
Het ultieme doel is dat alle natuurlijke bronnen van deze planeet onder de controle van Agenda 21 zullen
vallen. Alle land, water, mineralen, dieren, gebouwen, produktiemiddelen en uiteindelijk ook alle mensen….
wereldwijd. Agenda 21, het controle-/beheersprogramma van de Verenigde Naties, dat erop uit is om
wereldwijd mensen hun bezittingen af te pakken en ze op te sluiten in kleine microsteden, gecontroleerd
door een centrale overheid, heeft een nieuwe handlanger. En wel, het illustere bedrijf Monsanto dat
onlangs is toegetreden tot de zogenaamde ―Council for Sustainable Development‖ (WBCSD), een
organisatie die zich bezighoudt met de wereldwijde implementatie van Agenda 21. Hiermee wordt
Monsanto partner van een verzameling grote banken, oliemaatschappijen en andere machtige bedrijven om
gezamenlijk de oplichting van de Verenigde Naties via Agenda 21, in de praktijk te brengen. Het plan
behelst onder meer dat landen hun nationale en sociale soevereiniteit opgeven en mensen tot nog grotere
slaven maken onder de dekmantel van ―duurzaamheid‖. Veel van de vrijheden die de mens nu nog tot op
zekere hoogte heeft, zullen verdwijnen zoals persoonlijk bezit van onroerend goed, het vrije reizen en de
mogelijkheid om te kunnen leven zonder dat de overheid zich met ieder aspect van je leven bemoeit. Dit en
nog meer vrijheden zullen allemaal verdwijnen op het moment dat de geplande invoering van Agenda 21
een feit is. Het zijn natuurlijk allemaal concepten die uitstekend passen in de filosofie van Monsanto.
Eigenlijk doen ze al decennia lang niets anders en hun genetisch gemanipuleerde zaden en chemische
technologieën hebben non-GMO en biologische oogsten jarenlang verwoest. Het bedrijf heeft honderden
boeren vervolgd wiens land illegaal werd gebruikt door de gepatenteerde zogenaamde ―Frankencrops‖. Op
de website van WBCDS wordt geen enkele ruimte voor twijfel gelaten. Het doel van de organisatie is ―One
World Vision‖. Veel duidelijker dan dat kunnen ze het niet zeggen. Een één wereldvisie die ervoor moet
zorgen dat de mensheid zal veranderen zodanig dat het past in hoe de Verenigde Naties dat heeft voorzien.
Agenda 21 is één van de gemeenste plannen ooit bedacht. Het misbruikt de milieuproblemen om controle
over de mensheid te kunnen krijgen. iedereen zal hun vrijheden dienen op te geven als offer om de
verschillende regeringen te doen samensmelten tot één wereldregering, waarbij iedere menselijke activiteit
in de gaten worden gehouden, gevolgd en gecontroleerd. Lees verder dit zeer belangrijke en
angstaanjagende bericht op: Bron:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4297:
monsanto-doet-ook-mee-aan-agenda-21&catid=20:het-complot&Itemid=33

Griepprik beschermt ouderen slecht
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl - Bron: AP
De griepprik van dit jaar biedt ouderen, die tot de meest kwetsbare
leeftijdsgroep behoren, vrijwel geen bescherming, zo blijkt uit cijfers van de
Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.
Het vaccin is in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder slechts in 9
procent van de gevallen effectief tegen de virusstreng die dit jaar
overheerst. Gezondheidsfunctionarissen staan voor een raadsel. Ze
hebben geen idee waarom het vaccin de ouderen zo slecht beschermt.
Hardnekkige streng
Ondanks de bevindingen blijft de CDC bij haar aanbeveling dat iedere Amerikaan van 6 maanden of ouder
een griepprik zou moeten krijgen. ―Jaar in jaar uit is het vaccin de beste bescherming die we hebben,‖ zei
griepexpert van de CDC Dr. Joseph Bresee.
Volgens één theorie is het afweersysteem van ouderen gewend geraakt aan de strengen van de afgelopen
twee jaar en heeft het moeite om de hardnekkige streng van dit jaar te lijf te gaan. Bij ouderen beschermt het
vaccin slechts in 27 procent van de gevallen tegen de drie strengen waar het voor ontwikkeld is.
Volgens Michael Osterholm van de Universiteit van Minnesota zal het velen verrassen dat de effectiviteit van
de griepprik zo laag is. Gemiddeld overlijden er ieder griepseizoen zo‘n 24.000 Amerikanen. Het gaat
voornamelijk om mensen die zijn ingeënt tegen de griep.
Twijfel
Het griepseizoen begon in de Verenigde Staten in december, een maand eerder dan normaal, en piekte
ergens aan het einde van het jaar. Het griepvirus muteert sneller dan andere virussen en dus wordt ieder
jaar een nieuw vaccin samengesteld. Wetenschappers gissen welke virusstrengen een bedreiging zullen
vormen. De schattingen van de CDC zijn gebaseerd op 2700 mensen die tussen december en januari ziek
zijn geworden. Bresee vreest dat de publicatie van de voorlopige resultaten resulteert in twijfel over de
werkzaamheid van de griepprik. De cijfers zijn volgens hem vrijgegeven om ouderen die al zijn gevaccineerd
te waarschuwen dat ze nog steeds ziek kunnen worden.
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Het Hasjemitische koningshuis van Jordanië zal binnenkort vallen
Geplaatst door Timon Dias op 25 februari, 2013
De Westerse media besteedt er geen aandacht aan. Ik heb er al eerder een column
aan gewijd, maar ik doe het nog een keer. Welke implicaties zal deze gebeurtenis voor
de regio hebben?
Persoonlijk vind ik het een schande dat onze media hier geen aandacht aan besteedt.
Koning Abdullah II is een bondgenoot van het Westen, maar nog belangrijker: hij
speelde in Star Trek, houdt van Harley Davidsons, heeft 38 militaire helikopters ter
beschikking gesteld voor de opname van Transformers 2 en heeft mooiste vrouw van
de regio. True story.
Maar even zonder grappen. Het Hasjemitische koninkrijk van Jordanië eert sinds 1994 een vredesakkoord
met Israël. Jordanië staat te boek als een parlementaire monarchie en het koningshuis heeft een
geschiedenis van wisselende houdingen tegenover politieke hervormingen en het afstaan van macht aan
gekozen organen. In 1989 hief Jordanië hun noodwetgeving op, maakte hun media restricties ongedaan, en
versoepelde de vrijheid van vereniging. Echter, in 1997, waren veel van deze hervormingen alweer terug
gedraaid.
De grootste en beste georganiseerde vorm van oppositie in Jordanië is, zoals in bijna het gehele Midden
Oosten, de Moslimbroederschap. In Jordanië opereren zij onder de naam Islamic Action Front (AIF). Tijdens
de verkiezingszege van Morsi loog de reactie er onder de Jordaanse Moslimbroeders niet om.
Zij vierden zijn overwinning alsof er in Jordanië een Moslimbroeder aan de macht gekomen was. Alle
vierentwintig AIF afdelingen begonnen na het nieuws van de overwinning met het uitdelen van snoep en
andere festiviteiten. De schrik zat er bij de Jordaanse autoriteiten goed in.
Uiteraard betrok het AIF Morsi‘s overwinning op hun eigen situatie. Zo stelde Ali Abul Sukkar, president van
het AIF: ‗What we saw in Egypt clearly shows that reform is coming. It is a matter of time‘. Ook stelde hij:
‗The victory of Mursi in the elections is a great boost for the Islamist movement and a wake-up call for the
regime to implement reforms as promised‘.
Abul Sukkar maakte zich destijds niet schuldig grootspraak. De situatie in Jordanië lijkt op die in Egypte, al is
de geschiedenis van dit regime van een andere soort. Het moderne Jordanië is bij uitstek een product van
Westers kolonialistisch beleid. Na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk na de eerste wereldoorlog,
besloten de bezettende mogendheden de grenzen te hertrekken. De Sykes-Picot overeenkomst legitimeerde
het Franse mandaat over Syrië en het Britse mandaat over Palestina. Het Britse mandaatgebied omvatte
ook Trans-Jordanië.
De Britten waren belast met het regelen van een ‗baantje‘ voor de Hasjemitische Abdullah Ibn-Hussain,
nadat zijn broer Faisal Ibn-Hussain, zijn grondgebied in Syrië was kwijtgeraakt en tot Koning van Irak was
gemaakt. De Britten maakte Abdullah Ibn-Hussain tot Emir (koning) van Jordanië, dat zich uiteindelijk in
1946 volledig onafhankelijk verklaarde.
Hier ligt de crux. In de ogen van velen is het Hasjemitische gezag over het gebied niet legitiem, en op zijn
best een overblijfsel van kolonialistisch beleid. In feite hebben zij hiermee een punt.
De vraag is hoe lang het Jordaanse koningshuis de islamitische storm nog af kan houden. Op
democratische wijze zal dit in ieder geval niet lukken. De ambivalentie jegens liberalisering van hun politieke
systeem heeft een goede reden: in vrije verkiezingen zullen, zoals in de hele islamitische wereld, de
islamisten een monsterzege boeken. Jordanië ontvangt overigens, net als het Egyptische leger, een grote
hoeveelheid aan financiële en materiële hulp van de VS. Dit gegeven draagt onder de bevolking ook niet
bepaald bij aan de legitimiteit van het regime.
Als het Jordaanse koningshuis zich in de toekomst staande wil blijven houden, zal dit gebeuren middels
repressie en zo mogelijk geweld. Maar repressie en geweld zal naar mijn voorspelling ontoereikend blijken in
de Jordaanse kwestie. De geest is uit de fles.
Een belangrijke vraag is hoe de VS zal reageren op deze Jordaanse repressie. Zullen zij hun Jordaanse
bondgenoot laten vallen, net zoals zij Mubarak lieten vallen?
Mocht het koningshuis zwichten, dan wacht het land eenzelfde toekomst als Egypte.
Dit zal impliceren dat Israel wederom is omsingeld door vijandige staten:
- Hamas in Gaza
- Fatah in de Westbank dat zich nimmer zal committeren aan vrede, en dat zich mede om electorale redenen
niet kan veroorloven Israel vriendelijk te bejegenen.
- Hezbollah heeft zich met de steun van Iran ingegraven in zuid-Libanon. Duizenden raketten staan
opgesteld richting Israël.
- Een Syrië dat bij elke uitkomst van hun burgeroorlog, vijandig jegens Israel zal blijven.
- De altijd sluimerende dreiging van een toekomstig nucleair bewapend Iran.
Om nog maar te zwijgen van het toenemend vijandige Turkije en een islamistisch Egypte.
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Italiaanse kiezers zetten forse streep door federaal Europa
Verpletterend NEE tegen Brussel en het redden van de banken
De banken hadden veel liever opnieuw Monti als door de EU
aangestelde dictator gehad in plaats van de 'populist' Beppe Grillo
(R). (L: Mussolini)
Bij de verkiezingen in Italië heeft de Europese Unie een
verpletterende nederlaag geleden, één die zo zwaar is dat er
definitief een streep gezet kan worden door de plannen voor een
federaal -vanuit Brussel geregeerd- Europa. Goldman Sachs lakei premier Mario Monti, favoriet van de EU,
werd vrijwel volledig weggevaagd. In plaats daarvan stemde meer dan de helft van de Italianen op een antiEU partij. De internationale bankenwereld reageerde teleurgesteld en stelde dat 'de Italianen verkeerd
hebben gestemd'. Ook schoot de rente die het land over zijn staatsschulden moet betalen onmiddellijk
omhoog.
Zoals we zondag al schreven is de partij van comedian Beppe Grillo, M5S, de grote winnaar van de
Italiaanse verkiezingen geworden. De partij, die eigenlijk alleen een 'beweging' wil worden genoemd, verzet
zicht tegen de corruptie en verstrengeling van de heersende politieke en financiële kliek en tegen 'het
dictaat' van de ondemocratische, autoritaire Europese Unie.
'Het wel en wee van de hele Unie hangt van de verkiezingen in Italië af,' schrijft de Duitse Tagesspiegel. Nu
Grillo en Berlusconi samen meer dan 50% van de Italiaanse kiezers achter zich hebben weten te krijgen,
tegen een schamele 10% voor EU lieveling Mario Monti, constateren media in binnen en buitenland dat de
Italianen zich massaal van de gevestigde politiek en de Europese Unie hebben afgekeerd door in een
cruciale fase op 'populisten' te stemmen.
Wie zijn de echte populisten?
De vraag is echter wie de echte populisten zijn: Grillo en zijn aanhangers, die openlijk de enorme corruptie
aan de kaak stellen en felle kritiek leveren dat de banken met miljarden belastinggeld overeind worden
gehouden terwijl de gewone burgers daar middels forse bezuinigingen voor moeten bloeden, of de
gevestigde orde in Brussel, Rome, Den Haag en andere Europese regeringssteden, die tegen alle feiten en
ervaringen van de gewone man in nog altijd blijven volhouden dat de euro en de Europese Unie zo'n zegen
voor ons is?
Het is juist deze elkaar de hand boven het hoofd houdende politieke-financiële elite die jarenlang de grootste
minachting heeft getoond voor wat hun onderdanen werkelijk willen - denkt u maar even aan de via het
Verdrag van Lissabon alsnog ingevoerde Europese grondwet die in referendums door de meerderheid van
de Nederlanders en Fransen was afgewezen, of aan het reeds vele malen zo schandelijk gebroken Verdrag
van Maastricht waarin was afgesproken dat de lidstaten niet verantwoordelijk zouden worden gesteld voor
elkaars schulden.
Centralisatie macht Brussel mislukt
Het aangekondigde referendum over de EU in Groot Brittannië, de peilingen die tot schrik van Brussel
uitwijzen dat slechts een derde van de Britten in de Unie wil blijven, zijn opgeteld bij de schokkende
Italiaanse verkiezingsuitslag duidelijke signalen dat de Europese Unie in zijn huidige vorm onhoudbaar is en
op steeds meer weerstand van de bevolking kan rekenen. Kortom, de centralisering van de macht in Brussel
is mislukt.
Keus tussen dictatuur of terugkeer naar samenwerking
Daar kan de gevestigde orde op twee manieren op reageren. Ten eerst kan men doen wat men de
afgelopen jaren altijd heeft gedaan, namelijk de stem van het volk negeren, de democratie verder afschaffen
en van de Europese Unie een ware dictatuur maken.
Ten tweede zou men voor de verandering eens de juiste conclusie kunnen trekken door te erkennen dat het
geforceerde samenvoegen van onderling hemelsbreed verschillende economieën en culturen faliekant
mislukt is en we daarom beter zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar het samenwerkingsconcept van de
Europese Gemeenschap, dat ondanks verschillende munteenheden wél zeer succesvol was.
Nieuwe wereldoorlog?
Eén ding lijkt in ieder geval duidelijk: als de regenten in Brussel en in hun kielzog die in Den Haag, Berlijn,
Parijs, Rome, et cetera hardnekkig op de ingeslagen weg voortgaan en het zelfbeschikkingsrecht van de
verschillende volken blijven afbreken, dan dreigt ons continent opnieuw ten prooi te vallen aan een explosie
van bloederig geweld. Het zou tenslotte niet de eerste wereldoorlog zijn die juist als gevolg van de opkomst
van fascistische krachten -anno 2013 de Europese Unie- op ons kleine continent losbarst.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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'Gesaboteerde Iraanse kerninstallatie Fordow lekt straling'
Satellieten ontdekken nieuwe geheime ballistische raketbasis Iraanse officials aanwezig bij recente kernproef Noord Korea
Nabij de Badr luchtdefensiebasis (foto) zijn ondergrondse
raketsilo's (inzet) gesignaleerd.
Uit de in januari gesaboteerde uraniumverrijkinginstallatie in het
Iraanse Fordow lekt radioactieve straling. Het regime in
Teheran stuurde enkele dagen een team experts het
opgeblazen complex in en heeft in Rusland en Oekraïne miljoenen jodiumpillen besteld uit angst dat de
straling zich zal verspreiden. Inmiddels is het aantal doden dat bij de explosies viel gestegen tot 76. Onder
de doden bevonden zich enkele Noord Koreaanse kerngeleerden. Veiligheidstroepen hebben 17 hoge
officieren, inclusief majoors en kolonels, gearresteerd en zouden majoor Ali Montazernia, die aan het hoofd
stond van de beveiliging in Fordow, hebben geëxecuteerd. Het regime ontkent nog altijd dat er een aanslag
heeft plaatsgevonden, maar als de radioactieve straling zich verspreid naar de nabijgelegen 'heilige' stad
Qom en andere plaatsen kan de ramp niet veel langer voor het buitenland verborgen worden gehouden.
Iran blijft ontkennen
Bij de explosies op 21 januari raakten aanvankelijk 219 werknemers, inclusief 16 Noord Koreanen,
opgesloten in het ondergrondse deel van de installatie waar uranium wordt verrijkt en opgeslagen.
Hamidreza Zakeri, een naar Europa gevluchte hoge official van het Iraanse ministerie van Inlichtingen,
bevestigde dat Fordow het doelwit is geweest van sabotage. Niettemin houdt Iran vol dat dit enkel Westerse
propaganda is. Het Internationale Atoom Energie Agentschap heeft de ramp bevestigd noch ontkend. Op 21
februari werd in een rapport gesteld dat er bij een inspectie tussen eind november en begin december 2012
niets bijzonders was vastgesteld, maar dat was nog ruim vóór de explosies in januari. De informatie daarna
is uitsluitend afkomstig van officiële Iraanse overheids(propaganda)kanalen. (1)
Nieuwe basis ballistische raketten
Ondertussen hebben satellieten in de provincie Semnan een geheime basis voor ballistische raketten
ontdekt. De Badr luchtdefensie basis blijkt te zijn uitgebreid met 50 silo's voor Shahab-3 raketten. Iran heeft
op meerdere bases naar schatting 170 ondergronds opgestelde ballistische raketten op de Israëlische
metropool Tel Aviv gericht. Sommige van deze raketten zijn uitgerust met biologische koppen, die met
behulp van Russische en Noord Koreaanse experts werden gefabriceerd. (2)
'Derde Wereldoorlog'
Vorig jaar liet de Iraanse tv beelden zien van de vliegreis van Revolutionaire Garde commandanten naar de
basis, waar ze een testlancering met een Shahab-3 raket zouden bijwonen die vanuit een ondergrondse silo
werd gelanceerd. Rond dezelfde tijd beweerde brigadier-generaal Ali Hajizadeh, de commandant van de
Garde, dat het land zich door het ondergronds brengen van ballistische raketten voorbereid op oorlog tegen
machtige vijanden. In september 2012 suggereerde hij zelfs dat Iran een preventieve aanval op Israël zou
kunnen uitvoeren. 'We kunnen ons niet voorstellen dat het Zionistische regime een oorlog begint zonder de
steun van Amerika,' zei hij. 'Daarom zullen we bij een oorlog met hen beide in conflict raken en zeker met de
Amerikaanse bases (in de regio)... In dat geval zouden er onvoorspelbare en onvoorstelbare dingen kunnen
gebeuren die op de Derde Wereldoorlog kunnen uitlopen.'
Samenwerking met Noord Korea
Begin deze maand hield het communistische Noord Korea zijn grootste kernproef tot nu toe. Het is al jaren
bekend dat het land nauw samenwerkt met Iran bij de ontwikkeling van ballistische raketten en kernwapens.
Het is goed denkbaar dat Iran het Noord Koreaanse kernwapenprogramma financiert. De kernproef werd
dan ook bijgewoond door Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, het hoofd van het Iraanse team
kernwetenschappers. (3). Volgens Joel C. Rosenberg, buitenlandexpert en auteur van de 'Twaalfde Imam'
trilogie waarvan het derde deel - 'Damascus Countdown'- volgende week verschijnt, komt het erop neer dat
Iran zijn nucleaire- en rakettesten door Noord Korea laat verrichten. 'Dus Iran zou nu de bom in elkaar
kunnen zetten, al weten we dat niet zeker. De samenwerking tussen Iran en Noord Korea is extreem
gevaarlijk voor de VS en duidelijk ook voor Israël en de rest van het Midden Oosten.'
Twaalfde Imam
Rosenberg zegt dat het zinloos is te onderhandelen met Iran. 'Ze hebben een eindtijd theologie en hebben
openlijk gezegd dat het einde van de wereld nabij is. De zogenaamde islamitische messias, bekend als de
Twaalfde Imam, kan zich op ieder moment op aarde openbaren. Om zijn komst te versnellen moeten er twee
landen worden vernietigd: Israël, de 'kleine Satan', en de VS, de 'grote Satan'.'
'Dit is het perspectief van de leiders in Teheran en daar zullen ze nooit van afwijken. Ze willen hun
zogenaamde messias naar voren brengen en een wereldwijd islamitisch rijk of Kalifaat oprichten, iets waar
ze al eeuwen over praten,' aldus Rosenberg, die stelt dat de enige manier om het Iraanse
kernwapenprogramma te neutraliseren een revolutie en/of een het ombrengen van belangrijke leiders is.
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily, (3) World Net Daily
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Maandagmorgen briefing (Week 8, 2013): Gaza 2012, Syrië
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 25-02-2013
Op 23 oktober 2012 rijdt, tot volslagen verrassing van de Israëli‘s, de emir van
Qatar Hamad bin Khalifa Al-Thani met een 61-koppig gevolg en 90 ton aan
hulpgoederen de hermitisch door Israël afgesloten Gaza-strook binnen. De
Qatarse hoogheid heeft een opdracht en wil wisselgeld van de in de Gazastrook aan de macht zijnde Palestijnse organisatie Hamas: de Palestijnen
moeten zich loskoppelen van hun Syrische sympathisanten en zich aansluiten
bij het Gulf Cooperation Council gevormde bondgenootschap tegen de Syrische
machthebber Assad. Met al een half been binnen het Midden Oosten
overkoepelende Muslim Brotherhood, dat ondertussen in ―revolutie-staten‖ Egypte en Tunesië de macht
heeft gegrepen, via Hamas kopstuk Khalid Mashal bekent Hamas met graagte zich tot deel van de
Brotherhood en neemt geld en goederen met officieel staats-getrompetteer van de emir aan. En worden de
banden met Syrië gekapt. Wat de steenrijke gas-emir met Hamas-premier Ismail Haniyeh naast het
onderwerp Syrië besproken heeft, zoals de onderhandelingen met Palestijnse tegenstrever Fatah of veel
interessanter voor een gas-emir de exploitatie van de gasvelden voor de kust van de Gaza-strook, weten we
niet. Maar na het bezoek van Al-Thani breken de al borrelende gevechtshandelingen van Israël richting
Gaza openlijk uit en begint de Israëlisch straf-expeditie van 2012.
Het is november 2012 en vele zaken komen samen. In Amerika is de immer door de Amerikaanse Israëllobby gewantrouwde Barack Obama tot president herkozen. In Israël zal begin 2013 nieuwe verkiezingen
worden gehouden en de zittende premier Nathanyahu staat onder druk vanwege zijn neoliberale
economisch beleid en voortdurende, bij vlagen hilarische (de Willy E. Coyote presentatie inclusief getekende
bom voor de VN), oorlogsdreigementen. De Hamas staat in de belangstelling van rijke Golfstaten om de
organisatie van Syrië los te koppelen en in Egypte wordt door de nieuwe Egyptische president Mursi en het
hoofd van de Kassam-brigaden Ahmed Al-Djabari gewerkt aan een duurzaam vredesplan tussen Israël en
de Hamas.
Ahmed Al-Djabari wordt dan op 14 november door een Israëlisch precisie-raketaanval omgebracht. De
reactie vanuit de Gaza-strook is het oude vertrouwde: raket-aanvallen richting Israël door groeperingen die
al dan niet onder controle staan van Hamas. De (westerse) wereldgemeenschap is ontzet en Israël begint
een lucht-oorlog waarin duizenden doelen in het al tot puin geschoten Gaza worden bestookt. Het is
duidelijk: Hamas is de agressor. Tenminste voor de Amerikaanse en Europese politiek. Vergeet het
ombrengen van de voetbal spelende ―terrorist‖ in het grensgebied met Israël, het weer ombrengen van een
Israëlische soldaat door een bom en het daar opvolgende ―licht‖ beschieten van doelen in Gaza door de
Israëlische luchtmacht. Kinderachtige schuldvraag spelletjes. Toch blijft de aanslag op Al-Djabari een
enorme olifant in de woonkamer. Wetende wat de voorspelbare Palestijnse reactie zal zijn, wordt
desondanks een Hamas-leider omgebracht de dat terwijl de regering Nathanyahu op de hoogte was van de
vredesvoorstellen. Alles wijst op niets anders als oorlog op bestelling.
Dan is er nog de Amerikaans-Israëlische militaire oefening ―Austere Challenge 2012‖, waarin Amerikaanse
en Israëlische strijdkrachten drie weken lang scenario‘s over raketaanvallen op Israël doorspeelden. Met
1000 Amerikanen in Israël zelf werd het Israëlische verdedigingssysteem ―Iron Dome‖ getest. Het einde van
de oefening: 13 november 2012, een dag voor de aanslag op Al-Djabari. Daarmee kon ―Iron Dome‖ op 15
november meteen ―reëel‖ aan de slag gaan.
Pas als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton op 21 november in Cairo voor de camera‘s
verschijnt en meldt dat een door Egypte verhandelde wapenstilstand door beide partijen zal worden
gerespecteerd, houden de Israëlische bombardementen op. De balans voor Israël: de Amerikaanse budget
voor militaire hulp aan Israël zal worden verhoogd. Voor de bewoners van Gaza blijven ongeveer 170 doden,
waaronder minstens 30 kinderen, verder vernietigde infrastructuur, een brutale aanval op verschillende
belangrijke media en wat vage beloftes over hulp vanuit Europa. De prijs voor het idee van vrede en de
aankomst van invloedrijke vrienden met veel geld (en interesse in gas).
Alhoewel. Ten aanzien van het laatste punt verandert misschien niet Israël‘s irritatie over het optreden van
de emir van Qatar, maar wel Israël‘s aanvankelijke scepsis over de door Saudi Arabië, Qatar en Turkije met
salafistische doodseskaders gevoerde oorlog tegen Syrië. Na de slag-tegen-Gaza 2012 lijkt de positie van
Israël ten aanzien van Syrië zich plotseling van ―toeschouwer‖ naar ―deelnemer‖ te draaien.
Vlak voor het uitbreken van Gaza-oorlog deel 454545 vindt in het Qataarse Doha een treffen plaats tussen
de Syrische (exil) oppositiegroeperen, de westerse contact-groep ―vrienden van Syrië‖ en de lden van de
Golf Coorperation Council. Er staat maar een punt op de agenda: het vormen van een nieuwe (nationale)
overkoepelende Syrische oppositie-organisatie. Een met contacten tot de strijdende militaies in Syrië zelf en
een die kan worden ―verkocht‖ als ―legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk‖.
Einde 2012 loopt de Syrische burgeroorlog langzaam vast in een padstelling. De tegen de regering van
Assad strijdende partijen kunnen geen militaire doorbraak forceren, op het internationale toneel blokkeren
China en Rusland interventie-politiek en blijven de beide landen achter de plannen van Kofi Annan staan om
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via de ―road-map‖ van Geneve (een plan dat door Assad werd geaccepteerd maar door het westen
moedwillig getorpedeerd) tot vrede te komen. De zogenaamde Syrische oppositie, in de Syrian National
Council, begint onverkoopbaar te worden. In plaats van de verschillende (oppositionele) belangen te
verenigen, implodeert de organisatie door meningsverschillen. Daarbij, de vanaf het begin van het Syrische
conflict ingezette, en zeer succesvolle, propaganda-offensief van de in London zittende ―burgerrechtenorganisaties‖ begint a-productief te werken. Teveel dik-aangezette verhalen, die in het digitale-tijdperk te
snel worden ontmaskerd.
Het is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton die de Nationale Raad een eerste schot
voor de boeg geeft en weigert met vertegenwoordigers te praten bij het voorlaatste treffen van de ―vrienden‖.
De Amerikanen zoeken naar nieuwe mensen en organisaties om beter een brug te kunnen bouwen tussen
wat in Syrië gebeurd en wat aan het politieke front wordt besloten. The day after Assad moeten de juiste
mensen die de juiste belangen vertegenwoordigen de touwtjes in Syrië overnemen. De Nationale Raad is
daar, naar de overduidelijke mening van de Amerikanen, niet toe in staat.
Daarom Doha. Met de Nationale Raad buiten spel, komt hier de National Coalition of Syrian Opposition
(National Coalition, NC) tot stand. Het zijn de Muslim Brotherhood mensen die de toon aangeven in dit
oppositie 2.0 orgaan. Naar eigen zeggen vertegenwoordigt zij 90% van alle Syrische oppositiegroepen (de
resterende 10% zijn schijnbaar de groepen binnen Syrië die via dialoog en non-interventie het conflict willen
beëindigen) en tevens 90% van alle bewapende groeperingen binnen Syrië (schijnbaar dus ook Syrië
binnengebrachte groepen die op dit moment de militaire toon aangeven). De geknutselde constructie hoeft
na Doha niet lang op erkenning te wachten. Mede-vormgevers als de Arabische Golfstaten, Frankrijk (dat
ook in de Nationale Raad al ―de vertegenwoording van het Syrische volk zag), Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten bevestigen de status van ―Volksvertegenwoordiging‖. Wat zo ver gaat dat de NC zelfs alle
―officiële‖ zetels van Syrië in internationale organisaties als bijvoorbeeld de VN wil overnemen.
Zo stroomt het geld vanuit het westen en de Golfstaten richting opbouw van post-Assad politiek systeem en
onderwerpen de gewapende groeperingen die met geld, wapens en training worden door de Golfstaten en
het westen worden verzorgd zich aan de al bestaande structuren. Is het idee. Om vooruitgang in een
eventueel vredesproces op diplomatieke vlak te blokkeren hoeft de NC alleen maar vast te houden aan de
eis dat Assad eerst moet aftreden. Daar Rusland, China en de VN-onderhandelaar Lakhdar Brahimi dit voor
onrealistisch houden, blijven vredesgesprekken buiten handbereik.
Maar drie maanden na oprichting begint de NC zelf een probleem te worden. Nadat de leider van de NC,
Moaz al-Khatib, zich tot gesprekken met de regering Assad (onder leiding van Rusland, nu Europa en de VS
zich goeddeels buitenspel hebben gezet) bereid verklaarde, wordt het initiatief prompt door de NC zelf
afgeschoten. Rusland is onaanvaardbaar als gespreksleider daar het land Assad nog steeds met wapens
verzorgd. Tevens lijkt de NC opeens niet bereid aan gesprekken met de ―vrienden van Syrië‖ in Rome
volgende maand deel te nemen. Biting the hand that feeds you. De broodheren in Washington, London,
Parijs, Doha en Riaad zullen niet in hun nopjes zijn.
Dat terwijl Washington ―opmerkelijke‖ ondersteuning aan de oppositie, of gewapende ―oppositie‖ gaf. Zeer
gewaagd blokkerden de Verenigde Staten een veroordeling van de bloedige aanslag op het Baath-partij
kantoor in Damascus door de VN-veiligheidsraad. Een aanslag die zeer waarschijnlijk door Al Qaida-achtige
groepen of de op dit moment het Vrije Syrische Leger compleet overvleugelende Al-Nusra Front (betaalde
salafisten) werd uitgevoerd. Opmerkelijk en gewaagd daar de Verenigde Staten zich impliciet aan de zijde
van ―terreur‖ stelt, of terreur in ieder geval in de strijd tegen Assad weigert te veroordelen.
―Good terrorist‖ (Syrië), ―bad terrorist‖ (Mali etc) pur sang. ―De Verenigde Staten meten met twee maten. Tot
voor kort veroordelden zonder uitzondering alle leden van de VN-veiligheidsraad alle terreurdaden, ongeacht
waar, door wie en onder welke motieven uitgevoerd.‖, mopperde de Russische minister van Buitenlandse
Zaken Lavrov na een ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Yang Jiechi in Moskou.
Er wordt door de partijen die ―regime-change‖ in Syrië wensen dik wisselgeld betaald.
Wisselgeld dat ook ondertussen ook van hand gewisseld is in de propaganda slag om Syrië. Verdwenen is
de verhaallijn van een moedige bevolking dat in opstand kwam tegen een dictator, gebleven is de feitelijke
situatie van een bloedige oorlog waarin vooral groeperingen als het Al-Nusra-Front, naast de bijna
traditionele vertellingen over gruweldaden door het Syrische leger, de krantenkoppen halen met
ontvoeringen, bomaanslagen, bedreiging van en moord op Syrische etnische minderheden en de pogingen
om keer-op-keer de in Syrië woonachtige Koerden en Palestijnen bij het conflict te betrekken.
Gelet op de militaire acties in Syrië heeft er alle schijn van dat niet het Free Syrian Army meer de marsorders
geeft maar eerder de talloze fanatische soennietische brigades die in de oorlog actief zijn. Exemplarisch is
de zogenaamde ―aanval van Hezbollah‖ op stellingen van het FSA. NC en FSA beschuldigen al enige tijd de
Libanese organisatie Hezbollah samen met Iran van het actief ondersteunen van de Syrische regering. Tot
gevechtshandelingen toe. Waar het FSA op doelt, zijn gevechten rond het Syrische gebied Al-Qusair waar
inofficieel een aantal Libanese dorpen liggen als gevolg van de kunstmatige verdeling van Syrië en Libanon
aan het begin van de twintigste eeuw. Volgens de Syrische oppositie heeft de Hezbollah hier stellingen
beschoten en stelt de organisatie een ultimatum. De angel wordt al snel uit het verhaal gehaald door de
Libanese minister van Buitenlandse Zaken die opmerkt dat de dorpen inderdaad ―Libanees‖ zijn en hoewel
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zij zich op Syrische grondgebied bevinden zij zich hebben geweerd tegen het FSA. ―Ze werden door
bewapenden aangevallen en er werd gevochten. Dit betekent niet een inmenging in Syrische binnenlandse
aangelegenheden.‖
Dan is er nog het bijzonder flinterdunne excuus waarmee de NATO zich in een ―forward position‖ aan de
Turkse grens met Syrië heeft geplaatst. Turkije, dat de rebellen actief ondersteunt met wapens, basissen en
geld, zou ―bedreigd worden‖ door buurland Syrië. Terwijl geen Patriot-batterij in een miljoen jaar een granaat
of mortier vanuit Syrië afgeschoten gaat tegenhouden, staan nu Nederlandse, Duitse en Amerikaanse
soldaten gereed om het land met het ongeveer derde grootste leger op deze aardbol te verdedigen. Het
―Turkije-verdedigen‖ bullshit-verhaal kwam de NATO nogal voorspelbaar op hevige kritiek vanuit Moskou,
Peking en (vooral) Teheran te staan.
Natuurlijk staan die Patriots niet aan de Syrische grens om granaten te vangen. Naast het feit dat met
Patriots het afdwingen van een no-fly-zone boven noord Syrië vrij eenvoudig wordt, kan de NATO opstelling
ook breder worden gezien. Terug naar de Israëlische actie tegen de Gaza-strook in 2012 en vooral de
Amerikaans-Israëlische militaire oefening Austere Challenge. Als het Iron Dome afweersysteem een eerste,
kleine test doorstaat, komt daags daarna de beslissing om NATO Patriots in Turkije te stationeren. Als het
ware een uitbreiding van een toch al operationele ―verdedigingslinie‖. Daar een aanval vanuit Syrië richting
Turkije even onwaarschijnlijk is als de verschillende scenario‘s over de Syrische chemische wapens (een
bijverhaal in het Syrische conflict wat wel erg sterk aan de aanloop naar de Amerikaanse invasie van Irak
2003 doet denken), heeft deze miljoenen kostende operatie schijnbaar een hoger doel.
Als Israël eind januari 2013 een Syrisch militair complex bombardeert, een gebouw dat al talloze malen door
rebellen onder vuur werd genomen, is de verrassing groot. Waarom een dergelijk risico nemen, de beruchte
Syrische luchtafweer lag kennelijk te slapen, voor zo weinig resultaat? Zelfs indien de verhalen over de
aanwezigheid van de Iraanse revolutionaire garde in het gebouw waar zijn, provoceert Israël niet alleen
Syrië en Iran, maar ook arabische staten waar eenzijdig Israëlisch optreden sowieso gevoelig ligt (al zijn de
Turkse tirades tegen Israël ondertussen weinig geloofwaardig).
Of niet? Het Israëlische bombardement lijkt vooral een symbolische daad te zijn. Israël laat zien dat het partij
heeft gekozen, ongeacht de Moslim Brotherhood, salafisten of extremistische doodseskaders, Israël staat nu
aan de kant van het ―regime-change‖ front. En is bereid om in te grijpen zolang het Iran dwars kan zitten.
Uiteindelijk is dat het hoofddoel van alle partijen, van alle interessen en grotere (geo)politieke bewegingen
(Turkije vs de Koerden daargelaten) in de strijd in Syrië. De wens naar democratie en vrijheid of de
verwerping van een dictatoriaal regime is slechts een voetnoot in de bloedige oorlog. De schaduw-oorlog, de
ingevlogen extremisten, de wapenleveranties, de ―post-Assad‖ oppositie ―regering‖, de Al-Qaida‘s en AlNusra-Fronten, stationering van westerse special forces in buurlanden en de stationering van patriotbatterijen...... alles draait om...Iran.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_8_2013_gaza_2012_syrie/

Google; de wereld is gebroken en wij lossen het op
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013
Vreemde taal van hoofd financiën van Google: onze wereld is gebroken en Google zal dit in orde maken.
Het is niet de eerste keer dat Patrick Pichette zo‘n positieve, of liever gezegd megalomanische, uitspraak
doet. Twee jaar geleden vertelde hij een journalist, dat Google echt een opbouwend bedrijf is, met al die
computerwetenschappers die de wereld als een gebroken plek zien. ‗En als je de wereld als een gebroken
plek ziet, dan zijn er zoveel kansen om deze problemen op te lossen..‘
Het bedrijf Google lijkt vol te zitten met kabbalistische Joodse mystiek.
Het bewustzijn dat de wereld gebroken is, heeft diepe wortels in het Joodse geloof.
Een van de oplossingen van Google: zorgen dat mensen die online iets zoeken om te kopen, dit ook
daadwerkelijk vinden en kopen.
Recentelijk kwam een een Google patent applicatie aan het licht. Hieruit bleek dat Google een methode in
het bezit wil krijgen, waarmee het dynamisch de prijzen kan aanpassen voor de herverkoop van
electronische gedistribueerde goederen (bijvoorbeeld films of ringtones). Google denkt te kunnen uitvogelen
of iemand interesse heeft in bijvoorbeeld een specifieke film, omdat iemands surfgedrag dat ooit heeft laten
zien. Een antwoord op de gebrokenheid van de wereld ?
Google CFO: We want to fix ‗broken‘ world
Google ‗more than a search engine‘
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12 redenen waarom globalisering een groot probleem is
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Globalisering wordt door economen en politici als iets goeds gezien. Een kans voor
economische groei en om welvaart te brengen in onderontwikkelde gebieden. Maar
ze verliezen daarbij de werkelijke fysieke wereld uit het oog: die wereld is begrensd.
Grondstofvoorraden zijn eindig. Globalisering is hooguit een tijdelijk verschijnsel.
Economen hebben een klein blikveld als ze naar de gevolgen van globalisering
kijken. Globalisering leidt tot concurrentie en dat heeft ook nadelige gevolgen.
Ik kan 12 redenen bedenken waarom globalisering niet de zegeningen brengt, die
wij ervan verwachten.
1. Door globalisering stijgt het gebruik van eindige grondstofvoorraden
Als voorbeeld het steenkoolgebruik in China. Sinds China in december 2001 lid werd van de WTO (World
Trade Organization) is het gebruik van steenkool sterk gestegen (grafiek hieronder)
Hierdoor stijgt het wereldwijde steenkoolgebruik ook scherp, geïllustreerd door de grafiek hieronder. In de
grafiek zie je dat ook het steenkoolgebruik in India stijgt.
2. Door globalisering stijgt de mondiale CO2-uitstoot
Het stijgende gebruik van steenkool leidt ertoe dat de wereldwijde CO2-uitstoot toeneemt i.p.v. afneemt. De
afgesproken reductie uit het Kyoto-protocol (1997) wordt zo onbereikbaar.
3. Door globalisering kunnen bestuurders in één land niet meer de wereldwijde gevolgen van hun
beleid overzien
Door klimaatbeleid in één land (gebruik van biobrandstoffen) kan de CO2-uitstoot in een ander land juist
stijgen.
4. Door globalisering stijgen de olieprijzen
De grafiek vertoont twee
scherpe pieken. In 1973
toen de binnenlandse
olieproduktie in de VS
begon te dalen en
OPEC de prijzen sterk
verhoogde.
De tweede piek begint
na 2005, toen de
mondiale olieproduktie
niet verder kon groeien en de vraag wel sterk steeg als gevolg van globalisering.
De stijgende vraag naar aardolie komt vooral uit de opkomende economieën, India en China. Door de
globalisering verdienen steeds meer Chinezen voldoende om een auto te kunnen kopen en erin te rijden. In
2012 werden er in China voor het eerst meer auto's verkocht dan in Europa.
Een bijkomend probleem is het opraken van de makkelijk winbare olie. Een steeds groter deel van de olie,
die gewonnen wordt, is duur om te produceren. Als de olieprijs lager wordt, lijden de oliemaatschappijen
verlies.
5. Globalisering verplaatst olieconsumptie naar onderontwikkelde gebieden
Het aanbod aan olie
groeit niet en de vraag
naar olie in
opkomende
economieën groeit
snel. Hierdoor zal
steeds minder olie zijn
weg vinden naar het
Westen en steeds
meer olie
terechtkomen in
onderontwikkelde gebieden. Dit wordt bewerkstelligd door hoge olieprijzen. In het Westen zal de hoge
olieprijs leiden tot bezuinigingen op consumptie en luxe-activititen. Gail Tverberg schreef daar al eerder over:
'Oil supply limits and the continuing financial crisis'.
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In onderontwikkelde landen wordt de dure olie veel efficiënter gebruikt, dan in het Westen. Niet omdat men
daar zuiniger auto's heeft, maar vooral omdat de arbeidsproduktiviteit daar veel hoger is. De dalende
olieconsumptie in het Westen gaat gepaard met verlies van (weinig-produktieve) arbeidsplaatsen.
6. Door globalisering verdwijnen banen uit het Westen naar opkomende economieën
Globalisering zorgt voor concurrentie op de arbeidsmarkt. Werknemers in opkomende economieën nemen
genoegen met eenvoudige
arbeidsomstandigheden
en lage salarissen. In het
Westen zijn werknemers
gewend aan hoge
salarissen,
reiskostenvergoedingen
en luxueuze
arbeidsomstandigheden.
Het is begrijpelijk dat dit leidt tot verschuiving van arbeid van het
Westen naar onderontwikkelde lage lonen landen.
7. Door globalisering investeren bedrijven meer in
opkomende economieën en minder in het Westen
Bedrijven kunnen kiezen tussen investeren in een lagelonenland
of in een land met hoge salarissen, strenge wetgeving en milieueisen. Het is geen verrassing als bedrijven vooral investeren in
onderontwikkelde landen. Sinds halverwege de jaren 80 dalen de
investering van Amerikaanse bedrijven binnen de VS. Zelfs de
zeer lage Amerikaanse rentestand in de laatste 5 jaar heeft deze
trend niet kunnen keren.
8. Met de dollar als wereldreservemunt leidt globalisering tot enorme tekorten op de handelsbalans
Door de
globalisering en de
stijgende olieprijs
loopt het
Amerikaanse
tekort op de
handelsbalans na
2001 snel op.
Omdat de dollar de
wereldreservemunt
is, accepteert de
rest van de wereld de enorme Amerikaanse tekorten. Het is vrij ingewikkeld om uit te leggen. Maar de rest
van de wereld gebruikt het overschot op de betalingsbalans (in dollars) om de Amerikaanse staatsschuld te
financieren (men koopt Amerikaanse staatsobligaties). Hierdoor kunnen de VS jarenlang boven hun stand
leven zonder directe gevolgen.
Het mag duidelijk zijn dat het systeem van een wereldreservemunt niet ontworpen is voor een
geglobaliseerde economie. Het systeem is erg lucratief voor de VS.
Erik Townsend schreef hier onlangs een artikel over getiteld Why Peak Oil Threatens the International
Monetary System. Hij beschrijft hierin de mogelijkheid dat de hoge olieprijs een einde maakt aan het huidige
International Monetary System (IMS).
Omdat de VS ongestraft boven hun stand kunnen leven, neigt de Amerikaanse overheid ernaar om het
begrotingstekort te laten oplopen.
De Amerikaanse politici besluiten jaar in, jaar uit om de overheidsschuld hoger te laten oplopen
(schuldenplafond verhogen). Sinds 2008 springt de Amerikaanse centrale ban (FED) bij om het
begrotingstekort te financieren, door de Quantitative Easing operaties. Als een extra partij (met onbeperkte
reserves) op de markt kan de FED de prijs en rente van Amerikaanse staatsobligaties beïnvloeden. Zo blijft
de rente laag en de immer oplopende staatsschuld betaalbaar voor de Amerikanen. Op de lange termijn is
deze situatie onhoudbaar.
9. Door globalisering gaan bedrijven minder belasting betalen en burgers steeds meer
Bedrijven krijgen door globalisering de mogelijkheid zich te vestigen in landen met een laag belastingtarief.
Voor burgers is dat veel lastiger. Als een land ervoor kiest om de belasting voor bedrijven sterk te verlagen,
dan zal dat land de belasting voor individuele burgers moeten verhogen om het begrotingstekort binnen de
perken te houden.
In de grafiek hieronder zie je dat bedrijven steeds minder aan de Amerikaanse overheid hoeven af te
dragen. De bijdrage van individuele burgers nam de afgelopen decennia juist toe.
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10. Globalisering initieert een 'wedloop naar de bodem' tussen verschillende valuta, waarbij een
export-voordeel wordt verkregen door de valuta te devalueren
Door globalisering (marktwerking op mondiale schaal) gaan landen onderling concurreren. Men kan
concurreren door bijvoorbeeld verlaging van de lonen (loonmatiging) of door versoepeling van de milieueisen. Of door de waarde van de munteenheid kunstmatig te verlagen. Dit laatste kan ook door meer geld te
drukken en uit te geven (Quantitative Easing en andere 'stimuleringsmaatregelen').
Deze wedloop naar de bodem kan nooit goed aflopen: de prijs van voedsel en grondstoffen zal oplopen door
inflatie en het extra geld kan leiden tot investeringszeepbellen in obligaties, grondstoffen of aandelen.
11. Globalisering leidt ertoe dat landen voor essentiële goederen volledig afhankelijk worden van
import
Als goederen en grondstoffen elders goedkoper gemaakt of gewonnen kunnen worden, dan zal de
binnenlandse produktie ervan afnemen en worden stopgezet. Een land kan zichzelf wijsmaken dat het zelf
geen kleding of voedsel hoeft te produceren, omdat import uit het buitenland veel goedkoper is. Zo kan het
land zich specialiseren in dienstverlening, bijvoorbeeld financiële dienstverlening. Zolang als de
geglobaliseerde economie blijft draaien is er niets mis mee. Maar een sterk stijgende olieprijs en andere
verstoringen van de wereldhandel kunnen grote gevolgen hebben.
12. Door globalisering worden landen afhankelijk van elkaar: als één land omvalt, heeft dat ernstige
gevolgen voor veel andere landen
De geschiedenis kent veel voorbeelden van beschavingen, die begonnen in een klein land met een beperkte
hoeveelheid grondstoffen. Geleidelijk groeide deze beschaving uit en werd te groot om te bestaan op die
kleine hoeveelheid grondstoffen. Vroeger of later stort zo'n beschaving in.
De moderne wereld bevindt zich in een soortgelijke situatie. Alleen zijn veel landen erg afhankelijk van
elkaar geworden.
In '2013: Beginning of Long-Term Recession' beschrijft Gail Tverberg dat de financiële scheefgroei in de VS
gelijkenis vertoont met situaties, die eerder in de wereldgeschiedenis optraden. Tverberg verwijst daarin
naar een algemeen analytisch model uit het boek Secular Cycles, geschreven door Peter Turchin en Sergey
Nefedov.
(in '2013: Beginning of Long-Term Recession' wordt dat model goed uitgelegd)
De VS zijn door globalisering in een gevaarlijke afhankelijke situatie terechtgekomen. Japan en veel
Europese landen zitten in vergelijkbare omstandigheden. Als er één land omvalt, heeft dat grote gevolgen
voor andere landen (zie de eurocrisis).
Er zijn maar weinig landen in de wereld, die zich aan de globalisering hebben onttrokken. Misschien alleen
de landen midden op het Afrikaanse continent zijn nog echt onafhankelijk van de 'wereldeconomie'.
Het uitgebreide originele verhaal vind je op Our Finite World: het weblog van Gail Tverberg
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/12_redenen_waarom_globalisering_een_groot_probleem_is

Electronische Wapens om ons heen: en JIJ bent het doel * effecten en impact
2013/02/26 airwave Olympic Zion News - Peter Mooring * www.electronischewapens.nl
Wat zijn electronische wapens
Het is heel belangrijk voor iedereen (!) om enige kennis te hebben van het bestaan van hitech electronische
wapens en andere privacy schendende apparatuur. Electronische wapens zijn meestal electromagnetische
wapens, dat wil zeggen, ze werken met radiogolven (vaak microgolven), en worden ook laser wapens of
Directed Energy Weapons (DEW) genoemd. Deze wapens en apparatuur:
 Bestaan al geruime tijd en worden bijna overal gebruikt
 Kunnen nagenoeg elke soort ‗verwonding‘ veroorzaken, zoals hoofdpijn, verbrandingen, hartaanval.
Op iets langere termijn vernietigt dit je DNA, en stimuleert het kanker en tumoren
 Worden gebruikt voor mind control (manipulatie) en mind reading (gedachten lezen)
 Worden gebruikt om te martelen en moorden op afstand en door muren heen
 Kunnen nagenoeg alles beinvloeden bijvoorbeeld de resulaten van sportwedstrijden door een 100
meter loper te zappen tijdens de start
Deze wapens zijn geen GEEN science fiction maar bestaan echt en worden op redelijk grote schaal
ingezet. Verhalen/ervaringen van slachtoffers komen uit meer dan dertig, voornamelijk westerse landen.
http://olympiczion.nl/
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Priester: Enorm ondergronds homo netwerk in Katholieke Kerk
Homobisschoppen en - kardinalen beschermen elkaar en promoveren hoofdzakelijk gelijkgeaarden Geschiedenis leert: Onderdrukking van seks(ualiteit) door kerken en groepen leidt altijd tot misbruik
Al 2000 jaar worstelt de christelijke kerk met het onderwerp seks /
seksualiteit, wat nog steeds veel wanhoop, ellende en talloze
misbruikslachtoffers veroorzaakt.
In het licht van de door Italiaanse media gemelde ontdekking van
een heuse 'gay ring' in het Vaticaan circuleert er de laatste weken
een door diverse bisschoppen en kardinalen gesteund in 2012
gepubliceerd onderzoeksrapport van de Poolse priester en
assistent-professor Dariusz Oko, waarin hij concludeert dat er 'een
enorm ondergronds homoseksueel netwerk in de Kerk' bestaat.
Zijn rapport getiteld 'Staande met de Paus tegen homoketterij' kwam volgens Oko, assistent-professor
filosofie aan de Pontificale Johannes Paulus II Universiteit in Krakow, tot stand 'na een strijd tegen een
dodelijke, externe bedreiging voor het Christendom, waarvan ik stapsgewijs ontdekte dat deze vijand zich
niet alleen buiten de Kerk, maar ook in de Kerk bevindt.'
'Homo maffia in de Kerk'
Oko onthult onder andere zijn eigen treffen met een homoseksuele kliek in de Rooms Katholieke Kerk in
Polen, die volgens hem blokkeerde dat een homobisschop zou worden vervolgd vanwege het seksueel
misbruiken van lagere geestelijken. Eén van de door aartsbisschop (emeritus) Juliusz Paetz van Poznan
misbruikte geestelijken zou hierdoor op de rand van instorten en het kwijtraken van zijn geloof staan. Toen
Oko het voor hem op wilde nemen stuitte hij in het Vaticaan op een muur van onwil.
De priester-professor ontdekte dat er een machtige homo maffia in de Kerk bestaat waarvan de leden elkaar
beschermen en steunen en die 'meester zijn in camouflage'. Deze groep is nauwelijks aan te pakken omdat
ze vaak hoge, machtige en rijke posities innemen. Om dit zo te houden zorgen ze ervoor dat vooral
gelijkgestemde homogeestelijken tot hogere posities worden bevorderd en talloze anderen doelbewust in
voortdurende angst en verwarring worden gehouden, zodat ze hun mond blijven houden.
'Smerige subcultuur ontmaskeren'
Paus Benedictus XVI was op de hoogte van deze 'smerige subcultuur' in de Kerk en zou volgens Oko
hebben geprobeerd er een einde aan te maken. 'De paus kan dit echter niet in zijn eentje doen. Hij heeft ons
allemaal nodig,' aldus de priester in zijn rapport. 'Als wordt toegestaan dat homolobbyisten hun gang kunnen
gaan dan zouden ze over een jaar of 10 hele congregaties en diocesen kunnen vernietigen. De situatie is
enigszins zoals tijdens het begin van de Reformatie, toen complete landen en volken de Kerk verlieten.'
Oko beveelt een aantal acties aan om het homonetwerk in de Kerk te ontmaskeren en te verwijderen, zoals
het op het internet plaatsen van bewijs en organiseren van het verzet van 'eerlijke mensen' en professionals
zoals advocaten, journalisten en politieagenten in de Kerk. (1)
Verbod op huwelijk 'lering van boze geesten'
Seksuele misstanden zijn bepaald niet voorbehouden aan de Rooms Katholieke Kerk maar treffen alle
verschillende christelijke denominaties. Uit de hele geschiedenis blijkt dat het onderdrukken en/of verbieden
van seks en seksualiteit (= het 'occult' (= verborgen) maken van seks) door kerken en andere groeperingen
zonder uitzondering leidt tot (kinder)misbruik en andere onverkwikkelijke zaken.
Deze wijd verspreide christelijke schaamte en zelfs afkeer van seks is echter niet op de Bijbel gebaseerd. De
apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan Timoteüs dat degenen die het huwelijk verbieden (het Rooms
Katholieke celibaat) 'dwaalgeesten en leringen van boze geesten' volgen (1 Tim.4). De gelovigen in Korinthe
adviseerde hij om slechts voor korte tijd aan seksuele onthouding te doen, omdat anders 'de satan u
verzoeke'. Waar het negeren van Paulus' woorden in de Katholieke Kerk toe heeft geleid is voor iedereen
duidelijk. Bovendien bevat het Oude Testament zelfs een puur erotisch boek: Hooglied, dat in veel kerken
echter vergeestelijkt wordt en uitsluitend op de relatie tussen God en de Kerk wordt toegepast - een even
vreemde als omstreden uitleg, aangezien het boek zo'n 1000 jaar vóór de komst van Jezus en het ontstaan
van de christelijke kerk door waarschijnlijk koning Salomo -die nota bene zelf over zo'n 1000 vrouwen
beschikte!-, werd geschreven.
Hoe onreine occulte geesten in de kerk te herkennen
Over het algemeen kan worden gesteld dat des te meer seks(ualiteit) door een kerk of groep onderdrukt
wordt en op die manier 'occult' wordt gemaakt, des te groter de kans is op het ontstaan van misbruik en/of
ernstige psychische problematiek. Op grond van eeuwenlange ellende op dit vlak zijn er naast het katholieke
celibaat een aantal duidelijke waarschuwingssignalen waaraan gelovigen kunnen herkennen of hun kerk /
groep de verkeerde kant opgaat en in de ban raakt of is geraakt van onreine occulte geesten:
* Het negeren dat culturele (huwelijks)gewoonten met de tijd zijn veranderd, zoals polygamie, iets dat
zowel in het Oude als het Nieuwe Testament werd toegestaan. De enige uitzondering hierop vormden
voorgangers, die volgens Paulus 'maar één vrouw' mochten hebben (1 Tim.3). Bovendien houdt geen enkele
christen zich aan de in de Bijbel beschreven huwelijkssluitingrituelen. Hieruit vloeit automatisch het
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* eenzijdig gebruik van het verbod op 'seks vóór het huwelijk' voort, terwijl dit in de Bijbel niet als
zodanig bestaat. In zowel de Oud- als Nieuw Testamentische cultuur stond seks namelijk gelijk aan een
huwelijk; niet-getrouwden die seks hadden maakten zich dan ook niet onmiddellijk schuldig aan overspel,
maar hadden enkel de verplichting om (doorgaans binnen een jaar) met elkaar te trouwen omdat God hen
als gehuwd beschouwde;
* Exclusief en openlijk vernederen van 'zondaars' door gedwongen publieke schuldbelijdenis als blijkt dat
er vóór het huwelijk een zwangerschap is ontstaan, terwijl talloze verborgen zonden van anderen nooit aan
het licht worden gebracht;
* Verbod op seksuele verlangens. Gebruik makend van de stelregel 'seks is alleen bestemd voor het
huwelijk' wordt het bestaan van seksuele gevoelens en verlangens vóór die tijd genegeerd of compleet
verboden (het overigens nergens in de Bijbel terug te vinden verbod op zelfbevrediging, waar volgens een
universitair onderzoek 94% van de christelijke studenten mee worstelt (2)). In sommige kerken en groepen
en met name sekten wordt zelfs seks in het huwelijk verboden of aan strenge regels onderworpen, wat in
veel gevallen onvermijdelijk blijkt te leiden tot misbruik van volwassenen en ook kinderen;
* Relaties (verkeringen) en huwelijken worden 'gearrangeerd' (geestelijke manipulatie zoals 'God heeft
jullie voor elkaar bestemd', etc.) of juist verbroken ('God heeft jullie niet bij elkaar gebracht'; 'Je man/vrouw/
vriend/vriendin is geen ware gelovige, God zegt dat je met hem/haar moet breken'; etc.);
* Geen of krampachtige (vaak uitsluitend veroordelende) aandacht voor (het bestaan van)
homoseksuelen in de kerk. Vaak worden Bijbelteksten hierover (o.a. Romeinen 1) willekeurig uit hun
culturele en sociale context gerukt, terwijl dit met in Bijbelse tijden gebruikelijke zaken zoals polygamie,
huwelijksrituelen, het zwagerhuwelijk en het uithuwelijken van meisjes van 12 en soms zelfs nog jonger juist
niet gebeurt.
Xander - (1) Life Site News, (2) Tilburg dichtbij

Eurozone voor grote crash - De 10 grootste euro leugens
'Crisis niet bijna voorbij maar pas begonnen'
Frank Doll, redacteur van het Duitse Geld & Börse, schrijft op
Wirtschafts Woche dat de eurozone tussen een recessie en een
depressie pendelt en dat de gezamenlijke schuldenlast niet
langer houdbaar is. 'Het uiteenspatten van een gigantische
kredietbel wordt almaar onvermijdelijker.' Tevens de 10 grootste
leugens en gebroken beloften over de euro van politici in binnenen buitenland op een rijtje. 'De waarheid is maar moeilijk te verdragen,' stelt Doll. Politici geven hun kiezers
in zijn ogen daarom een 'homeopathische' -dus sterk verdunde- dosis van de waarheid en maken daarbij
gebruik van allerlei eufemismen, zoals: 'de crisis is weliswaar nog niet voorbij, maar we hebben belangrijke
stappen richting de oplossing gezet.' Of: 'Het einde van de crisis is in zicht.' Vooral rond verkiezingen worden
de burgers met dit soort uitspraken doelbewust in slaap gesust en gehouden.
'Crisis is pas begonnen'
Volgens Doll is de crisis niet 'bijna voorbij', maar pas begonnen. Voor deze ontnuchterende constatering
volstaat een korte blik op de Europese schuldenontwikkeling. Sinds de invoering van de euro zijn de
schulden in de eurozone verdrievoudigd - en dat in slechts iets meer dan één decennium tijd. Zonder deze
massale nieuwe kredieten zou de economische groei in de eurozone nog bleker zijn uitgevallen.
De Europese economieën zijn anno 2013 meer van nieuwe kredieten -en dus nog hogere schuldenafhankelijk dan ooit tevoren. Zonder nieuwe kredieten kan er echter geen economische groei worden
gecreëerd. En geen economische groei leidt onvermijdelijk tot een nieuwe kredietcrisis.
ECB machteloos
Na een jaarlijkse groei van 8% tot 10% tussen 2006 en 2009 is de economische groei sinds het begin van de
financiële crisis in 2008 -met uitzondering van een korte opleving dankzij het LTRO programma van de ECBgedaald naar bijna nul. De meeste eurozone landen, waaronder Nederland, bevinden zich in een recessie.
De ECB staat machteloos, want ondanks de 0%-rentepolitiek kunnen burgers en bedrijven geen nieuwe
kredieten meer opnemen omdat de schuldenlast te hoog is geworden.
Bovendien vloeit het nieuwe geld van de ECB rechtstreeks naar de economisch inefficiënte financiering van
de staten, waardoor er een zeepbel op de kapitaalmarkten is ontstaan. De beurzen en financiële markten
verwijderen zich op deze wijze steeds verder van de echte economie, waarmee het risico voor het financiële
systeem van de eurozone automatisch groter wordt. Veel economieën van de eurozone balanceren dan ook
tussen een recessie en een depressie, wat gezien de recordschulden het uiteenspatten van deze
gigantische kredietzeepbel garandeert. De schulden in Europa zijn zó hoog dat zelfs de aankondiging van de
ECB onbegrensd staatsobligaties te gaan opkopen als niets meer dan doorzichtige bluf werkt. Vanwege het
gevaar dat er hierdoor een uit de hand lopende valutacrisis ontstaat is de handelingsvrijheid van de ECB
namelijk aan zekere grenzen gebonden.
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'Financiële supernova'
Bill Gross, oprichter van 's werelds grootste beleggingsfonds Pimco, waarschuwde onlangs voor een
'financiële supernova' (zie dit artikel) als de kredietzeepbel uiteenspat en het hele financiële systeem wordt
opgeblazen. De $ 2 miljard die Pimco beheert dreigt in een door de Amerikaanse Federal Reserve
gecreëerd 'zwart gat' te verdwijnen. De eurozone staat er zelfs nóg beroerder voor, want in een van krediet
afhankelijke wereldeconomie drukken de schulden nergens zo zwaar op de economische groei als in
Europa.
De 10 grootste euroleugens
De vele leugens en gebroken beloften van de afgelopen jaren onderstrepen dat krampachtige positivisme
van onze politieke en financiële leiders de komende crash niet kunnen verhinderen en eerder zullen
versnellen, omdat men nog steeds weigert te erkennen dat de euro niet de oplossing, maar de wortel van
alle problemen is:
1. 'De reddingspakketten worden beëindigd. Dat hebben wij duidelijk afgesproken.' De Duitse minister
van Financiën en ook zijn toenmalige Nederlandse collega De Jager verzekerden in 2010 dat de
reddingspakketten slechts tijdelijk zouden zijn en wij 'iedere cent' van ons hulpgeld zouden terugkrijgen.
Inmiddels is het 'tijdelijke' EFSF reddingsscherm vervangen door het vele malen duurdere permanente ESM
noodfonds.
2. 'Wij zullen iedere cent terugbetalen. Duitsland en Europa krijgen hun geld met hogere rente terug.'
De Griekse ex-premier Papandreou beweerde in maart 2011 dat zijn land geen permanente financiële steun
nodig zou hebben en alle 'leningen' zou terugbetalen. Slechts een paar maanden later hadden de Grieken
echter een schuldenkwijtschelding en nóg een reddingspakket nodig. Premier Mark Rutte gaf vorig jaar toe
dat hij zijn verkiezingsbelofte over Griekenland -'het uitstel (van het terugdringen van de Griekse schuld)
mag niets kosten'- had gebroken. Griekenland ontving van de Nederlandse belastingbetaler al € 17,7 miljard
- vrijwel precies het bedrag wat de komende jaren in eigen land bezuinigd wordt.
3. 'Ik ben er vast van overtuigd dat Griekenland nooit aanspraak op deze hulp zal hoeven maken,
omdat het Griekse hervormingsprogramma zeer geloofwaardig is,' aldus de voormalige voorzitter van
de eurogroep Jean-Claude Juncker in maart 2010. Het tegendeel bleek juist het geval; Griekenland hield
zich tot nu toe aan vrijwel niet één afspraak, reden waarom het IMF inmiddels dreigt zijn bijdrage stop te
zetten.
4. 'Wij kunnen de rente niet zogezegd kunstmatig naar beneden rekenen,' zei de Duitse bondskanselier
Merkel in maart 2011. Dat was echter precies wat er wel gebeurde door het massaal opkopen van de
staatsobligaties van de schuldenlanden door de ECB. Critici wezen erop dat deze directe vorm van
staatsfinanciering door een centrale bank verboden is.
5. 'Spanje zal zijn begrotingstekort norm van 4,4% halen,' beloofde de Spaanse premier Mariano Rajoy.
Inmiddels weten we dat het tekort over 2012 minstens 6,4% bedroeg, ruim dubbel zoveel als toegestaan.
Bovendien kreeg de failliete bankensector van het land in juli zo'n € 100 miljard steun van Europa.
6. 'Italië is geen risicoland.' ECB-chef Mario Draghi hield in februari 2011 vol dat zijn thuisland stabiel was
en geen zorgenkindje zou worden. De rentedruk op Italië is echter zo hoog geworden dat Draghi zijn
landgenoot premier Mario Monti moest bijspringen met het aankopen van Italiaanse schuldpapieren.
Gisteren berichtten we dat multinational Daimler-Benz inmiddels serieus rekening houdt met een uittreding
van Italië uit de eurozone.
7. 'Het beeld dat wij in Europa een liquiditeitsprobleem hebben is compleet verkeerd.' Draghi's
voorganger Jean-Claude Trichet was met deze bizarre opmerking zo mogelijk nóg verder van de realiteit
verwijderd, want zowel de lidstaten als de banken hadden en hebben een groot gebrek aan liquide middelen
en moeten fors bezuinigen.
8. 'Duitsland kan zijn veto gebruiken als aan de voorwaarden voor de hulp (aan Griekenland) niet
wordt voldaan. En daar zullen wij gebruik van maken.' Als grootste netto betalers bedongen de Duitsers
een vetorecht, maar toen bleek dat Griekenland de afspraken van het eerste reddingspakket niet nakwam en
een tweede pakket nodig had, waarvan de afspraken óók niet werden nagekomen, weigerde Merkel van dit
vetorecht gebruik te maken.
9. 'Deze munt zal een grote toekomst hebben,' voorspelde de Duitse ex-kanselier Helmut Kohl, één van
de vaders van de euro, in 2001. Ondanks de huidige hoge koers verloor de euro de afgelopen jaren juist aan
waarde tegenover zowel de dollar als de valuta van Zwitserland en Zweden, landen die de euro niet wilden
invoeren. De president van de Bundesbank, Jens Weidmann, verklaarde afgelopen week dat de euro 'zwaar
overgewaardeerd' is.
10. 'De euro is een beschermingsschild tegen de crisis.' José Manuel Barroso, president van de
Europese Commissie, draaide de zaak in februari 2010 precies om. De euro is volgens een groot aantal
onafhankelijke financiële analisten juist één van de belangrijkste oorzaken van de crisis en zorgt er
bovendien voor dat deze nooit meer opgelost kan worden.
Xander - (1) Wirtschafts Woche
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Nobelprijs econoom Krugman: Uitslag Italië betekent einde van de euro
25% jeugdwerkloosheid in Frankrijk, Parijs stopt bezuinigingen - Duitsers: Euro in gevaar, Italië mogelijk uit
de eurozone - Bondskanselier Merkel zoekt naar alternatieve opzet eurozone om instorting te voorkomen
Door de verkiezingsuitslag in Italië kraakt de eurozone opnieuw in
al in zijn voegen.
Eén van de bekendste Amerikaanse economen, in 2008 winnaar
van de Nobelprijs voor de Economie, zegt geschokt te zijn over de
uitslag van de Italiaanse verkiezingen. 'Op deze manier eindigt de
euro: niet door de banken, maar door bunga-bunga (pervers
populisme)', schrijft hij op zijn blog in de New York Times. Hoewel
de euro nog niet helemaal verloren is hebben de Italianen in zijn
ogen de Eurocraten op de rand van de afgrond gebracht.
Bezuinigingsbeleid 'volkomen mislukt'
De harde bezuinigingspolitiek in zowel de schuldenlanden als de kernlanden in Europa is 'volkomen mislukt',
zegt de Keynesiaan Krugman. Niet één van de landen die door Brussel en Berlijn zware bezuinigingen
kregen opgelegd hebben ook maar een vonkje economisch herstel laten zien. Integendeel, de werkloosheid
stijgt in steeds meer landen naar niveaus waarop de hele samenleving kapot gemaakt dreigt te worden.
Krugman uitte om die reden recent opnieuw felle kritiek op de Duitse eis voor hoge Griekse bezuinigingen.
Volgens hem is de euro al twee keer maar net aan de ondergang ontsnapt: eind 2011 en in de zomer van
2012, toen de schuldenstaten in een dodelijke spiraal van stijgende rente en bankenfaillissementen terecht
dreigden te komen. In beide gevallen zou ECB president Mario Draghi de euro hebben gered, eerst door een
massale hoeveelheid nieuw geld (LTRO) en daarna door het besluit de staten in nood direct te gaan
financieren.
'Politici hebben eurocrisis niet begrepen'
De Europese voorvechters van bezuinigingen hebben de crises in 2011 en 2012 niet begrepen, zegt
Krugman, en hebben Draghi's reddingen van de euro opgevat als het succesvolle gevolg van het
bezuinigingsbeleid. De hieronder lijdende Europese kiezers ervaren dat echter heel anders, betoogt de
econoom. Bovendien begrijpt de Europese elite niet dat hun beleid alleen door het publiek geaccepteerd
wordt als ze een aantal echte resultaten kunnen laten zien. Tot nu toe is het enige gevolg van de besluiten
van de Europese leiders echter meer pijn en ellende voor de gewone man. Keer op keer wordt de belofte
herhaald dat het herstel nu 'echt voor de deur' staat, maar de kiezers vertrouwen dit niet meer en zoeken
zoals in Italië naar alternatieven. De uitslag in schuldenland Italië, waar meer dan 50% op anti-EU en/of antieuro partijen stemde, toont volgens Krugman aan dat Brussel en Berlijn de ECB het groene licht moeten
geven om de geldpersen aan te zetten. Duitsland moet zich in zijn ogen juist dieper in de schulden steken
als het de economie wil aanzwengelen, en Frankrijk moet 'ophouden de broekriem zo strak aan te trekken.'
Hij verwacht echter niet dat dit besluit ook echt genomen wordt, waardoor 'ergere figuren als Beppe Grillo' in
Europa aan de macht zouden kunnen komen. (1)
25% jeugdige werklozen, Frankrijk stopt bezuinigingen
Wat Frankrijk betreft lijkt de Amerikaanse econoom echter zijn zin te krijgen. Alleen al in januari kwamen er
43.900 werkloze Fransen bij en liep de jeugdwerkloosheid op naar 25%, reden voor Parijs om de geplande
bezuinigingen voor dit jaar uit te stellen naar 2014. 'Dit is een explosief gevaar en ik wil de nationale
samenhang niet in gevaar brengen,' verklaarde premier Francois Hollande.
De socialistische leider denkt dat het fout is om met bezuinigingen de economische groei en investeringen
nog verder af te remmen. Wel wil hij vasthouden aan het doel om in 2017 een evenwichtige begroting te
kunnen presenteren. Hoe hij dat in slechts enkele jaren tijd wil bereiken is echter niet duidelijk, zeker niet nu
de doelstellingen voor 2013 niet bereikt zullen worden.
De werkloosheid steeg naar 3,17 miljoen, de hoogste stand in 15 jaar tijd en maar net onder het absolute
record van 3,196 miljoen. Met een economische groei van vrijwel 0 is het onwaarschijnlijk dat er dit jaar
nieuwe banen bij zullen komen. Hollande hoopt dan ook dat het uitstellen van de bezuinigingen een positief
effect zal hebben, want anders komt Frankrijk volgend jaar nog dieper in de schulden terecht. (2)
Duitsers: Eurozone in gevaar
Ook in Duitsland erkent men dat de Italiaanse verkiezingsuitslag de eurozone in gevaar heeft gebracht. Lars
Feld, adviseur en vertrouweling van bondskanselier Merkel, vreest dat als de nieuwe Italiaanse regering niet
bereid is hervormingen door te voeren, de rente explosief zal stijgen, er een massale kapitaalvlucht op gang
komt en de ECB zal ingrijpen met het opnieuw massaal opkomen van de schulden van het land, iets waar
Paul Krugman juist voor pleit. Feld, door Merkel regelmatig als spreekbuis gebruikt, liet weten dat als Italië
stopt met de noodzakelijke hervormingen 'van de Europese partners of de ECB geen hulp kan worden
verwacht voor de stabilisering van de Italiaanse economie.' De eurocrisis zal dan 'met volle kracht'
terugkeren. Merkel zou dan ook naar een alternatieve opzet van de eurozone zoeken om een grote
ineenstorting te voorkomen. Anton Börner, president van de Duitse autohandelarenvereniging, constateert in
de Frankfurter Allgemeine dat Italië diep verdeeld en gespleten is en dat het land daar op eigen kracht niet
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meer uit kan komen. Als het niet lukt om de hervormingen door te voeren 'zal dat op de middellange termijn
onherstelbare gevolgen voor de euro hebben,' schrijft hij, en is het niet ondenkbaar dat Italië uit de eurozone
zal moeten treden. (3)
Xander – (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten

China, ongeremde groei van aantal kankersteden
Bron / origineel: www.shanghaidaily.com
Volgens een kaart, die op het internet circuleert, bevinden zich
in China bijna 250 kankersteden en dorpen. De publieke
belangstelling voor de kaart is groot, zeker nadat enkele dagen
geleden China‟s milieuwaakhond (Ministry of Environmental
Protection) toegaf dat zulke steden bestaan.
Men gaat ervan uit dat de map gemaakt is door een chinese
universiteit en de data zou onder andere van de media afkomstig
zijn. En hoewel de plaatsen over 27 provincies verdeeld zijn, vindt
men concentraties kankersteden terug in de provincies Henan en Jiangsu.
Kankersteden in China
Sinds de publicatie van de eerste kaart door activist Deng Fei,
enkele jaren geleden, is er een sterke toename te zien. Op de kaart
van Deng stonden slechts 100 plaatsen.
In het dorpje Yanggiao, in de buurt de stad Yancheng, zijn over de
periode 2001 tot 2004 meer dan 20 inwoners gestorven aan longen slokdarmkanker. De vervuiling blijkt zo extreem te zijn dan de
inwoners een natte doek over hun mond leggen wanneer ze naar
bed gaan.
Bij het plaatsje Dongjin, ook in de buurt van Yangcheng, spreekt
men over 100 kankerdoden in de periode 2001 – 2006. De
hoofdverdachte is een chemisch bedrijf. China Business Journaal
meldt dat de firma, nadat deze was aangeklaagd, de dorpelingen
70 yuan (11 dollar) als schadeloosstelling aanbood.
In het plaatsje Henan stierven binnen 4 jaar 79 inwoners aan kanker. Dit nadat er in de voorgaande jaren
meerdere papierproducerende fabrieken werden gebouwd. Het chemische afval werd domweg in de rivier
gedumpt en het water kleurde inktzwart.
Naast zwart bestaan er ook andere kleuren rivieren in China
Het milieuministerie komt met een nieuw plan om de sterke
vervuiling aan te pakken en hoopt hiermee het risico op kanker te
verminderen. Het ministerie geeft toe dat er in China nog veel
giftige chemicaliën worden geproduceerd terwijl deze in veel
andere landen reeds verboden zijn. Deze giftige stoffen worden in
rivieren, meren en andere binnenwateren teruggevonden.
Volgens het ministerie blijkt uit metingen van de afgelopen jaren dat
men deze troep ook in mensen en dieren terugvindt. Juist de
vervuiling van het drinkwater is een grote bron. Doel van het strenge plan is dat rond 2020 de grondwater
vervuilende stoffen onder streng toezicht van de overheid staan.
Bekend is dat grondwater op geringe diepte reeds ernstig vervuild is, erger is dat de vervuiling alleen maar
toeneemt. Uit data van 2011 volgt dat 55% van het grondwater in 200 steden ernstig tot zeer ernstig vervuild
is. De chinese pers kwam de afgelopen dagen met het nieuws dat uit overheidsdata blijkt dat reeds over de
periode 2000 – 2002, 60% van het grondwater niet geschikt is voor drinkwater. De kwaliteit van het water is
zo slecht dat vele mensen er kanker van krijgen en koeien en geiten er onvruchtbaar van worden.
Het laatste schandaal vindt plaats in het oosten van China, in de buurt van de stad Weifang. De chemische
bedrijven worden beschuldigd van ernstige vervuiling van het grondwater op grote diepte. Het giftige
chemische afval wordt namelijk tot op een diepte van 1000 meter de grond ingepompt. De
kankerverwekkende troep zal over enkele jaren het drinkwater gaan vervuilen.
De overheid heeft een beloning van 100.000 yuan (16.000 dollar) uitgeloofd voor klokkenluiders. Tot nu toe
zijn er nog geen bedrijven op deze illegale en zeer gevaarlijke afvallozing betrapt.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/china_ongeremde_groei_van_aantal_kankersteden
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Diverse top-functies blijken nu ineens vacant te zijn binnen het Vatcaan B.V.
Engelse kardinaal was vriend van uber-pedo Jimmy Savile
Woensdag, 27 februari 2013
Kardinaal Keith O‟Brien, hoogste baas van de Katholieke Kerk
in Engeland, heeft ontslag genomen wegens beschuldigingen
van “ongewenst gedrag”.
Foto‘s en ander bewijs tonen nu aan dat hij al meer dan veertig jaar
bevriend was met Jimmy Savile, ontmaskerd als een van de
grootste en meest moordlustige pedofielen die onze aarde heeft
gekend. Hij is dood gelukkig!
Kardinaal O‘Brien stond op het punt zich te vervoegen bij het
conclaaf in Rome om mee te doen aan het kiezen van een nieuwe
paus. Dan, ineens, neemt hij ontslag.
Net terwijl iedereen zich afvroeg wat er in 's hemelsnaam nog meer
boven water kon komen, duikt de volgende foto op van de kardinaal
in het gezelschap van niemand minder dan één van de grootste
pedofielen ooit, Jimmy Savile.
O‘Brien en Savile kenden elkaar al sinds het begin van de jaren
zeventig toen O‘Brien nog priester was in Kilsyth, North Lanakshire.
Hij werkte destijds samen met een vriend van de moeder van
Savile.
De concrete aanklachten tegen O‘Brien dateren al vanaf het begin
van de jaren tachtig, toen hij een aantal priesters onheus zou
hebben benaderd met wat men omschrijft als ―ongewenst gedrag
en/of contact‖. Terwijl O‘Brien publiekelijk één van de grootste
tegenstanders was van zaken zoals het homohuwelijk.
Paus Benedictus voelde waarschijnlijk ook al nattigheid want hij
wist niet hoe snel hij het ontslag van O‘Brien moest accepteren. Nog slechts enkele dagen daarvoor was
O‘Brien te zien op televisie terwijl hij zwaaide met het stembriefje wat hij zou gebruiken in Rome.
De aanklachten tegen O‘Brien zijn al jarenlang bekend en op zich dus niets nieuws onder de zon. Waarom
zien we dan, nét voor het conclaaf, het plotselinge aftreden van deze kardinaal? Zelf geeft hij als reden dat
de media-aandacht volkomen op hem zou zijn gericht als hij naar Rome zou gaan en dat hij dat, als goed
Katholiek, niet juist vindt want alle aandacht zou gericht moeten zijn op de nieuwe paus.
Nu plotseling die foto van hem en Savile opduikt gecombineerd met dat ze elkaar al meer dan veertig jaar
kenden en zelfs vrienden waren, werpt dat ineens een heel ander licht op deze zaak.
Het feit dat hij vriend was van Savile wil niet per definitie zeggen dat hij eveneens schuldig is aan dezelfde
walgelijke praktijken die Savile uitvoerde. Het roept echter op z'n minst de nodige twijfel op en gezien de
kringen waarin O‘Brien zich bewoog is het aannemelijk dat hij in ieder geval exact op de hoogte was van de
praktijken van Savile.
In dat kader is ook het bericht heel belangrijk van een vroegere Engelse Minister, Edwina Currie, die openlijk
heeft toegeven dat er een VIP pedofilie cover-up gaande is in Engeland. Dit is op zich historisch want nog
nooit heeft een ex-minister iets dergelijks toegegeven.
Nog dagelijks gaan de satanistische pedopraktijken van de beschermde elite door. Waar ze zich tot voor kort
volkomen onschendbaar achtten, zullen ze zich nu langzamerhand wel zorgen gaan maken. Het deksel van
de internationale pedobeerputten is voor een deel gelicht en die zal door niemand meer te sluiten zijn.
Ook niet door een "Minister liegt niet" Opstelten die vastberaden blijft vasthouden aan het be- en afschermen
van Joris Demmink. De tijd komt snel dichterbij waarbij ook zij zich zullen moeten verantwoorden. Het is
gedaan met de rust in pedoland.
Bron: Daily Mirror
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4303:engelse-kardinaal-was-vriendvan-uber-pedo-jimmy-savile&catid=10:buitenland&Itemid=23
Het is geen griep, het is een biologisch wapen
Woensdag, 27 februari 2013
Je voelt je ziek, je neus zit verstopt, je lichaam doet pijn, je
zweet, hoest, niest en hebt niet genoeg energie om je bed uit te
komen.
Het lijkt op griep, maar dat is het niet. Het is een aanval met een
biologisch wapen in de vorm van een stof die wordt toegevoegd
aan brandstof van militaire vliegtuigen.
In plaats van een griep is het is een samenzwering aldus Dr. Len
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Horowitz. Zijn mening is niet gebaseerd op samenzweringstheorieën, maar op samenzweringsfeiten.
Gedurende de laatste tien jaar is Dr. Horowitz één van de meest omstreden medische experts in Amerika
geworden. Hij is opgeleid als medisch onderzoeker aan de universiteit en hij stelt dat er elementen zijn in de
overheid die samenspannen met de farmaceutische industrie om grote delen van de bevolking ziek te
maken. In de mainstream media wordt er bericht over dat de noodafdelingen van ziekenhuizen overspoelt
raken met patiënten die last hebben van een bizarre infectie die niet echt lijkt op een virus. Volgends deze
media is het een ―mysterieus‖ virus waarbij ook de bestaande griepvaccinaties niet werken.
Volgens Dr. Horowitz is dat allemaal totale nonsens. Hij zegt dat we dit type infectie al meemaken sinds het
eind van 1998 en het begin van 1999. Sinds die tijd hebben mensen al last van deze bizarre ziekte die geen
enkel patroon lijkt te volgen zoals bij een normale logische virale of bacteriële uitbraak van griep.
Bovengenoemde ziekte wordt niet veroorzaakt door een virus, maar door een onderdeel van het
Amerikaanse leger gepatenteerd pathogeen microplasma.
Hij stelt verder dat dit microplasma niet echt een virus is en ook geen bacterie. Het heeft geen celwand en
dringt diep door tot in de kern van de menselijke cel waardoor het voor het immuunsysteem heel moeilijk is
om hier op te reageren. Het is een door mensen gemaakt biologisch wapen. Dit microplasma wordt
verspreid door chemtrails en ze zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van je immuunsysteem.
De stof die hier hoofdzakelijk voor verantwoordelijk is, is ethyleendibromide, ook wel EDB genoemd. Dit is
een zwaar giftige en kankerverwekkende stof. Dat is ook de reden dat het werd verwijderd uit loodvrije
benzine waar het in eerste instantie ook in voorkwam.
Waar deze stof nog wel degelijk in voorkomt is de brandstof (jet fuel) van militaire vliegtuigen. Hierdoor komt
het als chemtrails (chemische sporen) terecht in de hogere luchtlagen en zorgt er vervolgens voor dat het
immuunsysteem van mensen dramatisch wordt verzwakt. Men krijgt een microplasma microbe of fungus die
een ademhalingsziekte veroorzaakt.
Plotseling heb je dan ook een bacteriële infectie. Dan wordt je geraakt door een dosis antibiotica die weer
zorgt voor verzuring van je lichaamschemie waardoor je uitslag en andere verschijnselen krijgt. Vervolgens
zit je lever vol met giftige stoffen wat zich weer vertaald in huiduitslag en allergische reacties. Dit is niet
alleen wat Dr. Horowitz zegt, maar ook artsen uit andere delen van de wereld.
Het totale resultaat is dat mensen volledig uit balans raken en worden geïnfecteerd door een x-aantal
microplasma‘s en vergiftigd worden door een stroom van verschillende chemicaliën. Met andere woorden, er
ontstaat een mens die chronisch ziek wordt en blijft. Volgens Horowitz is er sprake van een bewuste tactiek
die wordt gevolgd. Wat je wilt is een bevolking die chronisch ziek is en dan volledig afhankelijk wordt van de
staat. Dan kun je met je militair-medisch complex daarop inspringen in samenwerking met het medischfarmaceutisch kartel. Dan verkoop je al deze landen de chemische middelen die ze nodig hebben om nog
een klein beetje te kunnen functioneren.
De bevolking raakt volkomen uitgeput en ze hebben niet meer de kracht om te vechten of een leger op de
been te brengen. Je schept afhankelijkheid en verzwakte volkeren zijn gemakkelijk te controleren en
bovendien verdienen de "leiders" daarmee ook nog eens fortuinen. Dit is veel beter en schoner dan het
gebruik van kernwapens. Je wilt de mensen kwijtraken, maar nog wel de infrastructuur in stand houden.
Wie hiervoor allemaal verantwoordelijk zijn is ook wel duidelijk. Volgens Horowitz hoef je geen ―conspiracy
theorist‖ te zijn om daar achter te komen. Volg het spoor van de brandstof en je komt terecht bij families als
de Rockefellers en Koninklijke families.
Horowitz vervolgt, ―En wat zijn hun andere agenda‘s? Ineens zie je documentatie waaruit blijkt wat ze
historisch gezien allemaal hebben gefinancierd. Eugenetica, raszuiverheid, ontvolking, gezinsplanning,
zwangerschaps- en kindergezondheid door middel van vaccinaties en besmette bloedvoorraden. Zij zijn de
banksters, dezelfde mensen die zowel de bloed- als de geldbanken runnen‖.
Via deze families komen we ook weer terecht bij de Rothschilds en hun opdrachtgevers, de Jezuiten. Zoals
Horowitz zegt, wordt het hoog tijd dat mensen de ―conspiracy theory‖ van zijn negatieve label ontdoen. Het is
namelijk niet zomaar een theorie, alles is keihard is te bewijzen.
Zo komen we bij een Amerika en Europa die onderdeel vormen van The Fourth Reich, het vierde rijk.
Inderdaad, de Nazi‘s zijn nooit weg geweest, zoals we al schreven in een eerder artikel.
De Nederlandse bevolking maakt zich ondertussen massaal op voor het bedenken van een nieuw
koningslied. Hoe waanzinnig wil je het hebben?
Bron: Zen Gardner
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4302:het-is-geen-griep-het-is-eenbiologisch-wapen&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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Bekende conservatieven VS vrezen Russische kernaanval op Amerika
Groot aantal Russische overlopers waarschuwen het Westen al jaren voor misleiding door het Kremlin Christelijke 'zieners' en 'profeten' voorspelden vernietiging VS door Rusland en China
Rusland zou een plotseling kernaanval op Amerikaanse steden en
militaire centra voorbereiden.
De laatste maanden spreken steeds meer bekende conservatieve
Amerikaanse presentatoren, bloggers, auteurs en analisten de
vrees uit dat Rusland mogelijk al op korte termijn een nucleaire
verrassingsaanval op de Verenigde Staten zal uitvoeren. Daarbij
baseren zij zich onder andere op overgelopen (ex) Sovjet
dissidenten die het Westen al jaren waarschuwen dat het Kremlin
de Koude Oorlog nooit heeft opgegeven en nog altijd van plan is
om Amerika te vernietigen en Europa te onderwerpen. Bovendien
dreigde premier Medvedev vorig jaar letterlijk met een kernoorlog als Amerika doorgaat de 'Russische
soevereiniteit' in gevaar te brengen. Opmerkelijk genoeg voorspellen diverse christelijke 'profeten' al jaren
een plotselinge Russische -en mogelijk ook Chinese en Noord Koreaanse- kernaanval op de VS.
Journalist en radiotalkshow presentator Dave Hodges is één van de steeds groter wordende groep
conservatieven die openlijk van mening is dat president Barack Obama een verrader is en doelbewust de
Amerikaanse defensie verzwakt om een Russische verrassingsaanval met kernwapens mogelijk te maken.
Daarbij wijst hij op Obama's verleden en met name zijn vele contacten met communisten zoals Weather
Underground terrorist Bill Ayers. Op deze site hebben we daar de afgelopen jaren uitvoerig over geschreven.
Natuurlijk heeft Obama niet onmiddellijk zijn ware gezicht laten zien, want anders zou hij in de eerste plaats
nooit presidentskandidaat namens de Democraten zijn geworden. De afgelopen jaren zijn er echter steeds
meer feiten boven tafel gekomen die de grootste angst van veel conservatieven bevestigen en erop wijzen
dat Obama zowel communisten als moslims gebruikt om de Amerikaanse regering, maatschappij en
defensie van binnenuit te ondermijnen.
Sovjet overlopers waarschuwen het Westen
Hoge Sovjet overlopers waarschuwen al jaren -zowel vóór als na de zogenaamde val van het communismedat de Russische geheime dienst KGB en het Kremlin een langetermijnplan hebben om de Verenigde Staten
stapsgewijs te destabiliseren en zo zwak te maken, dat het uiteindelijk vrijwel weerloos zal zijn tegen een
gecombineerde Russische-Chinese militaire aanval.
Eén van hen was Sergei Tretyakov, die het 'wakker schudden' van de Amerikanen voor het grote gevaar van
de 'voormalige' Sovjet Unie tot zijn levensdoel had gemaakt. Volgens Tretyakov, die zoals andere overlopers
aan een verdachte hartaanval stierf, zou Rusland met hulp van hoge officials in de Amerikaanse regering
een militaire verrassingaanval voorbereiden. Yuri Bezmenov was een bekende media-propaganda expert die
eveneens naar de VS overliep. Al in de jaren '70 onthulde hij een Russisch plan om de Amerikaanse media
over te nemen en het land stapsgewijs de Marxistische ideologie op te dringen, waarbij uiteindelijk een
economische crisis zou worden gecreëerd om het land vervolgens te 'Sovjetiseren'. Dit 'verwar-verijdelvernietig' plan zou tientallen jaren in beslag nemen en zich richten op het vernietigen van de christelijke
morele waarden en het perverteren van de hele samenleving.
De 'perestrojka misleiding'
De hoogste Sovjet militair die ooit naar het Westen overliep was kolonel Stanislav Lunev. In 1992, kort nadat
Boris Yeltsin aan de macht kwam, vluchtte hij naar Amerika en onthulde hij dat het Russische leger ondanks
het zogenaamde 'verliezen' van de Koude Oorlog nog steeds van plan was om de Verenigde Staten te
vernietigen. Zijn informatie bleek dermate nauwkeurig en explosief dat de Amerikaanse overheid besloot
hem in een getuigenbeschermingprogramma te plaatsen.
Anatoly Golitsyn was een hooggeplaatste KGB overloper die Amerika voor exact hetzelfde gevaar
waarschuwde. Golitsyn schreef er zelfs een boek over: 'The Perestroika Deception', waarin hij uit de doeken
deed dat de val van het communisme en het IJzeren Gordijn onderdeel vormde van een strategie om het
Westen te misleiden, in slaap te sussen en zijn defensie te laten zakken. Dan zal Rusland op zeker moment
samen met China plotseling de Verenigde Staten aanvallen, Rusland via Alaska en China vanuit het Zuiden.
Na het uitschakelen van Amerika zal het militair zwakke Europa geen partij meer zijn voor het Rode Leger.
Ook de in 2006 in Londen door Russische agenten vergiftigde Sovjet dissident Alexander Litvinenko voorzag
het Westen van gevoelige informatie dat het Kremlin het plan om het Westen militair te verslaan nooit heeft
opgegeven. Tevens overhandigde hij een schat aan bewijs dat Rusland achter het opleiden, financieren en
aansturen van de meeste islamitische terreurorganisaties zit, inclusief de PLO van wijlen Yasser Arafat.
'Operatie Ouverture'
Viktor Suvorov, een overgelopen agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, beschreef een
plan van het Kremlin om een serie van kleine en grote operaties uit te voeren met als doel om vóór de
daadwerkelijke militaire aanval het moraal van de vijand te verzwakken en een atmosfeer van algemene
verdachtmakingen, angst en onzekerheid te creëren. Daarnaast zou de aandacht van de gewapende
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strijdkrachten van de vijand gericht worden op een groot aantal verschillende doelen, die ieder op zich het
doelwit van een volgende aanval zouden kunnen worden (uit Spetsnaz, pagina 196).
Tijdens de periode van 'grijze terreur' worden de Russische sabotage acties gemaskeerd als 'natuurrampen,
gebeurtenissen buiten menselijke controle, menselijke fouten, of terreuraanslagen van extremisten.'
Daarnaast vindt er -bijvoorbeeld via het alternatieve internet- een intensieve disinformatie campagne plaats
om de autoriteit van de vijandelijke overheid te ondermijnen. Geloofwaardige complottheorieën en
schandalen brengen politici en hoge militairen in ernstige verlegenheid en drijven hen soms zelfs tot
zelfmoord. Door middel van verdachtmakingen en lastercampagnes worden mensen die als vijanden van de
Sovjets worden beschouwd, uit de weg geruimd - soms zelfs letterlijk.
Uiteindelijk worden de mensen die in het Westen het meest vertrouwd zouden moeten worden in de ogen
van het volk steeds ongeloofwaardiger. Dit is de laatste fase van 'operatie ouverture'. De enigen die in de
hoogste politieke kringen buiten schot blijven zijn veelal verborgen socialistische Sovjet agenten. Iedereen
die Moskou nog openlijk durft te verdenken wordt door niemand meer geloofd en belachelijk gemaakt. Dát is
het moment dat de 'grijze terreur' zijn doel heeft bereikt, en door de Russen opgevolgd zal worden door 'rode
terreur': een massale militaire aanval op het Westen, met name op de Verenigde Staten.
Obama grootgebracht door communisten
Obama is zijn hele leven al omgeven geweest door linksradicalen en communisten, van zijn veronderstelde
echte vader Frank Marshall Davis tot Weather Underground terrorist Bill Ayers, die mede zijn opleiding aan
de Harvard Universiteit betaalde en het begin van zijn politieke carrière financierde.
Davis was lid van de Communistische Partij en een voormalige Sovjetagent die Vernon Jarrett, de
schoonvader van Obama's belangrijkste adviseur Valerie Jarrett, als collega had. Jarrett en Davis schreven
voor de linkse krant Chicago Defender en pleitten voor een communistische machtsovername van de
Amerikaanse regering. Volgens Joe Gilbert herenigde Davis zich in 1971 met zijn 9 jaar oude zoon Obama
en bereidde hem vervolgens voor op een carrière als de belangrijkste communistische 'mol' in het
Amerikaanse politieke systeem. Gilbert ontdekte dat Obama later actief was in The May 19th Communistic
Organization, een zustergroep van Weather Underground.
Naast Valerie Jarrett is ook Obama's adviseur David Axelrod afkomstig uit een gezin met communistische
sympathieën. Hetzelfde geldt voor de voormalige stafchef Rahm Emanuel en minister van Justitie Eric
Holder. Voormalig FBI informant Larry Grathwol, die als undercover agent opereerde in de Weather
Underground terreurgroep, onthulde dat Ayers en consorten het plan hadden om de Amerikaanse regering
van binnenuit over te nemen en 50 miljoen voornamelijk conservatieve en christelijke Amerikanen in
concentratiekampen te stoppen. 25 miljoen Amerikanen die weigeren zich te laten 'heropvoeden' zullen
volgens de communisten moeten worden vermoord.
Communist omschrijft Obama als 'mol'
Allen Hulton, bijna 40 jaar postbode, legde een beëdigde schriftelijke verklaring af dat Bill Ayers en zijn
partner de feitelijke adoptieouders van Obama waren. Hulton had persoonlijk contact met de familie. Bij één
van deze ontmoetingen zou Obama hem hebben gezegd dat hij in de toekomst de president van de
Verenigde Staten zou worden. Toen het inderdaad zover kwam nodigde Obama zijn mentor annex
adoptievader in 2009 uit voor een bezoek aan het Witte Huis.
Frank Chapman, linksradicaal activist en lid van de communistische World Peace Council, omschreef
Obama openlijk als een succesvolle 'mol' in het Amerikaanse politieke systeem. Ook de Communistische
Partij in Amerika heeft bij zowel zijn eerste als herverkiezing zijn onvoorwaardelijke steun voor Obama
uitgesproken. 'Er is geen twijfel mogelijk: Barack Obama is een verrader,' concludeert Dave Hodges. 'Hij is
het hoogtepunt van een duidelijk en doelbewust multi-generationeel communistisch plan om een dictator in
het Witte Huis te brengen die het land zal verzwakken totdat het enorm kwetsbaar is voor een Russische
aanval.' Berichten dat Russische troepen reeds in de VS zijn geïnfiltreerd dateren al van enkele jaren
geleden. Op zeker moment zal Rusland de Amerikaanse defensie en waarschijnlijk enkele grote steden met
kernwapens vernietigen, waarna via Alaska en Canada een militaire grondaanval volgt. (1)
Paul McGuire verwacht 'stormregen Russische kernraketten'
Paul McGuire, christenauteur van 22 boeken en tevens radiotalkshow presentator, tv-commentator en
filmproducer, waarschuwt al jaren voor een Russische verrassingsaanval op Amerika. Begin vorige week
wees hij nog op de Russische Tu-95 Bear-H bommenwerpers die op 15 februari bewapend met
kernkruisraketten de Amerikaanse basis op het eiland Guam omcirkelden. Deze basis heeft een cruciale rol
bij de bescherming van Amerika's bondgenoten in het Verre Oosten, met name Japan en Zuid Korea.
Terwijl de Russische president Putin aankondigde tot 2022 $ 775 miljard in defensie te steken is Obama van
plan om het nucleaire arsenaal van Amerika terug te brengen tot slechts enkele honderden exemplaren, wat
volgens critici feitelijk een eenzijdige nucleaire ontwapening betekent. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat
Putin als hoofd van de KGB plannen had ontwikkeld om in het begin van de jaren '80 onverhoeds West
Europa aan te vallen, iets dat op het laatste moment werd voorkomen door de beslissende acties van de
Amerikaanse president Ronald Reagan.
Jarenlange berichten dat Rusland een enorm netwerk aan ondergrondse bunkers en zelfs complete steden
heeft gebouwd wijzen er volgens McGuire en anderen op dat Moskou zich voorbereid op een kernoorlog met
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Amerika. Bovendien slaan de Russen enorme hoeveelheden graan, voedsel, goud, olie en diesel op.
Ondergrondse bunkers in Rusland kunnen 326 miljoen ton graan bevatten.
De laatste jaren worden regelmatig Russische nucleaire onderzeeërs pal voor de kust van de VS
gesignaleerd. 'Wat als er plotseling een stormregen van kernraketten op onze steden wordt afgevuurd en
Amerika vanaf de Westkust tot de Oostkust nucleair begint te branden? 'Hel en verdoemenis' predikanten
worden soms belachelijk gemaakt door moderne megakerk voorgangers, maar Rusland lacht niet en
Moskou slaapt nooit.' (2)
'Westen maakt fatale denkfout'
In 2008 waarschuwde de Russische onderzoeksjournalist en historicus Marina Kalashnikova dat het Westen
een fatale denkfout maakt door aan te nemen dat een militair conflict met Rusland definitief uit de boeken is.
'Het Westen wil maar niet uit zijn droom van wishful thinking wakker worden,' zei ze. 'Ik wil de mensen niet
bang maken, maar de situatie is zeer gevaarlijk. Rusland bereidt zich namelijk voor op een kernoorlog met
de VS en het Westen.'
'Het NAVO concept van afschrikking zegt de Russische generaals helemaal niets,' vervolgde Kalashnikova,
die zich daarbij baseerde op persoonlijke interviews met een aantal van deze topofficieren. 'In tegenstelling
tot hun Westerse tegenhangers zijn zij niet bang voor grote militaire- en burgerverliezen... De Russen
hebben hun nucleaire bunkers juist versterkt. Zij zijn wél klaar om een kernoorlog te overleven... Rusland
heeft Amerika altijd al als dé vijand beschouwt. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en
gericht op oorlog (met het Westen).'
Medvedev dreigt met kernoorlog
De Russische premier en voormalige president Dmitri Medvedev dreigde vorig jaar mei tijdens
persconferentie rond het International Legal Forum in St. Petersburg indirect met een kernoorlog als
'bepaalde landen de soevereiniteit van Rusland in gevaar brengen door buiten de VN om militaire operaties
tegen andere landen te beginnen of hen buiten internationale instellingen om sancties op te leggen.' Hoewel
hij het om diplomatieke redenen niet letterlijk noemde bedoelde hij overduidelijk maar één land: de
Verenigde Staten.
'Door roekeloze militaire operaties in andere landen (waarmee ongetwijfeld Irak, Afghanistan, Libië, Jemen,
Mali, Syrië en in de toekomst mogelijk ook Iran en Noord Korea werden bedoeld) komen gebruikelijk
radicalen aan de macht,' betoogde Medvedev. 'Op zeker moment kunnen dergelijke acties, die de
soevereiniteit van de (Russische) staat ondermijnen, heel goed op een totale regionale oorlog oorlog
uitlopen en zelfs -ik probeer niemand angst aan te jagen- het gebruik van kernwapens.'
Illegale oorlogen en raketafweersysteem
Medvedev verwees ongetwijfeld naar de illegale Amerikaanse/NAVO oorlog tegen Libië en de moord op de
Libische leider Muammar Gadaffi, waardoor met Westerse hulp radicale islamisten aan de macht konden
komen. Ook in Egypte en Syrië steunen de regering Obama en de Europese Unie de opkomst van
extremistische groepen zoals de Moslim Broederschap.
In Moskou kijkt men tevens met argusogen naar het Amerikaanse raketafweersysteem dat in Europa wordt
gebouwd, omdat dit als een directe bedreiging voor de Russische capaciteit een nucleaire (tegen)aanval op
het Westen uit te voeren wordt gezien. De eerste fase van dit afweersysteem komt op 20 mei 2013 gereed.
Zoals we onlangs meldden staat de verdere ontwikkeling van het raketschild echter op de nominatie om door
het Pentagon wegbezuinigd te worden.
Medvedev was in St. Petersburg heel duidelijk over de acties van Amerika en de NAVO in het Midden
Oosten: nog meer illegale militaire inmengingen in soevereine staten kan een kernoorlog met Rusland
veroorzaken. Mocht het zover komen dan behoeft het geen uitleg dat het overleven van de hele mensheid
op het spel zal komen te staan. (3)
Aanval op Amerika voorspeld door christelijke 'profeten'
Christenen zullen mogelijk de -deels op deze site besproken- visioenen van Henry Gruver, Dmitri Duduman,
Darren Smith en een groot aantal anderen herinneren, waarin God hen zou hebben laten zien dat in de
eindtijd Rusland onverwacht een grootscheepse aanval zal uitvoeren op het Westen en met name de
Verenigde Staten, daarbij gebruik makend van kernwapens. Het Northeast Intelligence Network zegt sterke
aanwijzingen te hebben dat leden binnen de regering van Barack Obama hier niet alleen van op de hoogte
zijn, maar hier zelfs actief aan meewerken, met als uiteindelijk doel het creëren van één alomvattende
socialistische-communistische 'Nieuwe Wereld Orde'.
Gruver kreeg in 1984 een visioen over een Russische verrassingsaanval op Amerika: 'Uit een bepaalde
richting zag ik plotseling een enorme militaire macht komen, uit een plaats die ik toen nog niet kende, maar
waarvan ik later begreep dat het de Russische stad Moermansk was. Een grote marinevloot spleet de
Atlantische Oceaan tussen Amerika en Europa in tweeën. Toen zag ik onderzeeërs met hamers en sikkels
er op (dit oude Sovjet symbool is nog steeds in gebruik door het Russische leger) voor de oost- en westkust
van Amerika.'
'Ik zag ook allemaal vreemde radiotorens die toen nog niet bestonden, maar die nu overal in Amerika staan
en die we nu kennen als zendmasten voor mobiele telefoons. En ik zag uit deze masten zendstralen komen,
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die echter als stof op de Aarde uiteenvielen. Ik begreep dat dit betekende dat niemand in Amerika deze
aanval zal zien aankomen en er geen enkele waarschuwing zal zijn.'
'De eerste onderzeeër vuurde een raket af op New York, dat volkomen verdween. Daarna werden er
raketten afgevuurd op Seattle en het gebied tussen San Francisco en San Diego (Los Angeles ligt hier
tussen). Ook Tampa in Florida werd geraakt door een raket.' Zes jaar later zag Gruver in een tweede visioen
hoe Russische troepen de VS zullen binnenvallen, maar ook dat ze gedeeltelijk zullen worden
tegengehouden door een aantal enorme natuurrampen -onder andere enkele plotselinge
vulkaanuitbarstingen- waardoor Amerika precies op dat moment zal worden getroffen.
Xander
(1) The Common Sense Show; (2) News With Views, (3) The American Resolution / YouTube (LPAC)
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Japan adviseert burgers binnen te blijven vanwege giftige smog uit China
Smog in Peking letterlijk onmeetbaar hoog geworden
Steeds vaker het normale straatbeeld in Beijing: overdag moeten
de Chinezen met mondkapjes en gevaar voor eigen leven zich een
weg zien te banen door een dikke giftige smogdamp.
De 'verborgen' valuta-, handels- en politieke oorlog tussen China
en Japan over de betwiste Senkaku/Daioyu eilanden is uitgebreid
met een milieuoorlog nu de Japanse overheid zijn burgers gaat
waarschuwen om zoveel mogelijk binnen te blijven als de giftige
smogdampen die steeds vaker de Oost Chinese Zee oversteken
binnenkort meer dan twee keer de maximaal toegestane hoeveelheid vervuiling bedragen. Dat Japan beslist
niet overdrijft blijkt wel uit het feit dat de smog in de hoofdstad Beijing vandaag zó ernstig is, dat de officiële
index de waarde niet meer kan aangeven.
Afgelopen zondag schreven we nog dat China op een gigantische milieuramp afstevent en dat een totale
ecologische instorting van het land feitelijk niet meer te voorkomen is. Ook andere landen beginnen last te
krijgen van de gigantische gifbelt waarin China in korte tijd in is veranderd. Vorige maand kampte de
Japanse hoofdstad Tokio al met een uit China afkomstige gifwolk - en dat terwijl de kortste afstand tussen
beide landen circa 800 kilometer bedraagt.
Het Japanse ministerie van Milieu gaat met name kwetsbare mensen zoals zieken, ouderen en kinderen
oproepen zoveel mogelijk binnen te blijven als de gemiddelde luchtvervuiling boven de 70 microgram per
kubieke meter uitstijgt, wat meer dan twee keer zo hoog is als de officieel toegestane hoeveelheid.
Enige hypocrisie kan de Japanse overheid echter niet ontzegd worden. De ramp met de Fukushima
kerncentrale heeft immers laten zien dat de gezondheid van de Japanse burger slechts van ondergeschikt
belang is als binnenlandse (financiële en politieke) belangen op het spel staan. Zo verdubbelde de regering
van de ene op de andere dag de maximaal toegestane hoeveelheid straling om zo de ernst van de ramp te
bagatelliseren. (1)
Xander - (1) Zero Hedge / Japan Times

Nieuwe Duitse anti-EU partij wil euro en ESM afschaffen
Duitse minister van Financiën: De eurocrisis is terug - Italië en
Frankrijk richting economische Depressie
AfD oprichter Bernd Lucke (L) krijgt steun van bekende eurocritici
zoals Olaf Henkel (M) en Albrecht Schachtschneider (R). Het
ontbeert de partij echter nog aan een charismatische leider.
Halverwege april, enige maanden voor de verkiezingen, wordt in
Duitsland een nieuwe anti-EU partij opgericht. Initiatiefnemer is
Bernd Lucke, professor economie en medeoprichter van het
eurokritische verbond 'Wahlalternative 2013'. De nieuwe partij gaat 'Alternative für Deutschland' heten en
streeft naar het afschaffen van de eurozone, een terugkeer naar de D-Mark en het stoppen met het
honderden miljarden euro's kostende ESM reddingsscherm.
Door een terugkeer naar de opgeheven nationale munteenheden zal Europa eindelijk weer concurrerend
kunnen worden, zegt Lucke, die eerder probeerde de oprichting van het ESM te voorkomen omdat hiermee
landen zoals Duitsland en Nederland verantwoordelijk werden gemaakt voor de staatsschulden van de Zuid
Europese probleemlanden. 'Wij hopen dat veel mensen zich bij ons aansluiten,' schrijft Lucke. 'Iedereen die
de eurokritische beweging succes toewenst is van harte uitgenodigd.' De Hamburgse professor zegt het
jammer te vinden dat de eurokritische vereniging Vrije Kiezers zich niet bij zijn partij wil aansluiten.
Duits anti-EU verzet nog te gefragmenteerd
Dat is volgens hem meteen het grote probleem in Duitsland: het verzet tegen de euro is te gefragmenteerd.
Naast de Vrije Kiezers bestaat er ook nog de 'Partei der Vernunft' die eveneens pleit voor de afschaffing van
de euro. Bovendien beschikken vergelijkbare anti-EU partijen in andere landen, zoals Frank Stronach in
Oostenrijk, over veel geld of over een charismatische leider, zoals Beppe Grillo in Italië. Beide zaken zullen
nodig zijn wil 'AfD' bij de verkiezingen in september een kans maken.
Naast Lucke zijn ook de gerenommeerde voormalige Frankfurter Allgemeine Zeitung journalist en essayist
Konrad Adam en de voormalige staatssecretaris Alexander Gauland de belangrijkste gezichten van de partij.
Andere bekende Duitse eurocritici, zoals (ex) BDI (Duitse Industrie) president Olaf Henkel en de jurist
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Albrecht Schachtschneider, hebben reeds hun steun uitgesproken, evenals Beatrix Storch (Burger Coalitie
Berlijn), een onvermoeibare strijder tegen het ESM.
De drie belangrijkste standpunten van de partij:
1. Duitsland zal in overeenstemming met het Verdrag van Maastricht niet langer verantwoordelijk worden
gesteld voor de schulden van andere landen;
2. De eurozone wordt opgeheven. Alle landen krijgen de vrijheid uit de euro te treden of een parallelvaluta in
te voeren. Ook een opsplitsing in een Noordelijke en Zuidelijke euro behoort tot de alternatieven;
3. Het afdragen van soevereiniteit door Duitsland aan bijvoorbeeld de EU moet voortaan via referenda aan
de bevolking worden voorgelegd. (1)
De eurocrisis is terug (van nooit weg geweest)
Volgens de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble is het te vroeg om de eurocrisis voor
beëindigd te verklaren, iets wat hij enkele maanden geleden zelf nog had aangekondigd. De reden is de
verkiezingsuitslag in Italië, waardoor er grote twijfel bestaat of er een stabiele regering kan worden gevormd
die werk zal maken van de broodnodige financiële en economische hervormingen.
Schäuble wijst op Griekenland, waar na de verkiezingen eveneens grote politieke onzekerheid ontstond. In
Italië is een patstelling ontstaan nu geen enkele partij over een meerderheid beschikt. Hierdoor dreigen ook
andere landen door Italië te worden aangestoken, vreest Schäuble, die de Italianen vorige week nog
smeekte om vooral op Mario Monti te stemmen. Tevergeefs - de Goldman Sachs protegé kreeg slechts 10%
van de stemmen. (2)
Italië en Frankrijk richting Depressie
Al sinds de Tweede Wereldoorlog is de economische groei in Frankrijk en Italië steeds verder teruggelopen
en dankzij de euro zelfs tot bijna 0 gereduceerd. De Franse economie 'groeit' op dit moment net zo
langzaam als in de crisisjaren '80 en voor Italië moeten we zelfs terug naar het jaar 1861 (inderdaad,
achttien) voor vergelijkbare slechte cijfers.
De winnaar van de Italiaanse verkiezingen, Beppe Grillo's M5S partij, zal vooralsnog weinig kunnen
veranderen aan de noodzakelijke bezuinigingen. Italië is met een schuldenlast van 120% van het BNP
namelijk het op twee na diepste in de schulden gestoken land ter wereld. Daardoor wordt het politiek en
sociaal steeds moeilijker om de hoge kosten van de euro voor de samenleving te negeren.
Oude systeem functioneerde beter
Het oude systeem, waarin de Zuidelijke landen door inflatie en afwaarderingen hun economie gaande
hielden, was niet perfect maar functioneerde een stuk beter als de eurozone. Dankzij de euro konden de
'Club Med' landen veel te hoge uitgaven doen, waardoor ze steeds meer moeite kregen hun economieën
concurrerend te houden. Inmiddels is ook Frankrijk aangestoken; de Fransen, die zichzelf de afgelopen jaren
zeer royale salarissen en veel vrije tijd gaven, verloren 1/3 van hun exportaandeel, kampen met een
oplopend begrotingstekort en een jeugdwerkloosheid van 25%. Grote concerns zoals Peugeot-Renault zijn
in ernstige financiële problemen gekomen. Na Griekenland, Italië, Spanje en Portugal stevent nu ook
Frankrijk op een economische depressie af. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten

Waarom trad Ratzinger voortijdig af ?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 28 februari 2013
Niet zo‘n gezellige boel in het vaticaan. Vrouwen hebben de naam qua intriges, maar mannen kunnen er ook
wat van.
Het voortijdige aftreden van paus Benedict XVI heeft niks te maken met zijn armzalige gezondheid, maar
met de gezondheid van het Vaticaan. Onthullingnen uit een geheim rapport zorgde ervoor dat Ratzinger
aftrad. Het rapport schreef over de sterke invloed van economische lobbies, seksschandalen, corruptie en
machtstrijd in de hoogste niveaus. La Repubblica en Panorama publiceerden daarbij ook nog twee nieuwe
reportages, die nog meer details onthulden. Zoals een homoseksuele lobby die in het vaticaan werkt. Ook is
er een groep die zijn tijd toewijdt aan het vernietigen van carriëres in het vaticaan, en een derde groep is
economisch van aard, die beïnvloedde de manieren waarop financiële fondsten gebruikt werden. Er waren
veel worstelingen en grepen naar macht en geld. Zowel de Salesianen, Jezuiten als de Ligurianen hielden
behoorlijk huis binnen het vaticaan en oefenden veel invloed uit, maar ook buiten het vaticaan. De
geloofwaardigheid van het roomse instituut is in duigen gevallen, sinds gebleken is dat het insiders zijn
geweest die de boel zo verknalden. Vanavond trad Ratzinger af.
http://www.repubblica.it/esteri/2013/02/21/news/ricatti_vaticano-53080655/?ref=HREC1-3
http://news.panorama.it/cronaca/conclave-vaticano-dossier-papa
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Overheden worden steeds krankzinniger
Donderdag, 28 februari 2013
Overheden wereldwijd gaan zich steeds krankzinniger gedragen en
denken dat God‘s schepping hen volledig toebehoort.
Het regenwater dat op jouw land viel? Dat is van hen en jij gaat
naar de gevangenis omdat je geprobeerd hebt het te stelen.
Niets is zo verfrissend als het gevoel van een koele regenbui op je
huid op een hete zomerdag. Of om je botten te warmen in de zon
op een heldere zonnige dag. Al deze natuurverschijnselen zoals
regenwater, zonlicht en lucht daarvan heeft men lang aangenomen
dat ze niet alleen gratis zijn, maar ook niet kunnen worden opgeëist door mensen of bedrijven.
Niemand kan het eigendomsrecht opeisen van een zonnestraal die in je voortuin valt. Geen maatschappij ter
wereld kan intellectueel eigendomsrecht opeisen van de lucht die je inademt en jou verzoeken een
vergoeding te betalen voor iedere hap lucht die je doet. De werkelijkheid lijkt vaak toch net weer even
anders.
Zo is er een gemeente in Oregon, Amerika, die zegt eigenaar te zijn van jouw regenwater. Daarom heeft
Jackson County vorig jaar een man veroordeeld tot 30 dagen celstraf en een boete van 1500 Dollar als straf
voor de ―misdaad‖ van het opvangen ervan op zijn eigen land.
Zijn naam is Gary Harrington en hij is eigenaar van een groot stuk land in Jackson County. Op zijn
grondgebied bevinden zich drie meren en die verzamelen regenwater dat op zijn land valt. Ieder normaal
denkend mens zou zeggen dat Gary alle recht heeft om meren te hebben op zijn uitgestrekte grondgebied,
maar het gezonde verstand laat het volkomen afweten voor wat de staat Oregon betreft.
Net zoals Californië is ook Oregon op weg om een soort communistische staat te worden. Jij hebt die meren
niet gebouwd, de overheid heeft dat gedaan. Jij bezit dat niet, maar de overheid. Het regenwater dat op jouw
land viel? Dat is van de overheid en jij gaat naar de gevangenis omdat je geprobeerd hebt het van hen te
stelen.
Dat is de uitleg die de beambten van Jackson County geven aan het hele verhaal. Terwijl ze Harrington in
2003 wel toestemming hadden gegeven om de meren aan te leggen.
Enkele jaren later terwijl deze meren er al waren, draaide de gemeente de beslissing terug waardoor
Harrington ineens een ―watercrimineel‖ werd.
Tom Paul, de toezichthouder op de watervoorraden van de Staat Oregon, is een gehoorzame water-Nazi.
―De wet zegt dat alle water in de Staat Oregon openbaar water is en als jij dat wilt gebruiken of opslaan dan
heb je een vergunning nodig van de Staat voordat je die activiteit mag uitvoeren‖.Wat hij natuurlijk bedoelt is
dat het water niet openbaar is. De overheid is eigenaar en jij steelt als je het bijvoorbeeld van je eigen dak
opvangt en daardoor verdien je het om naar de gevangenis te gaan.
Zelfs als water op jouw eigendom terechtkomt, is het niet van jou maar van de overheid. Het is ook niet jouw
land, want je mag het alleen maar gebruiken en oh, ja, je moet nog wel je onroerendgoedbelasting betalen.
Water-Nazi Paul gaat onverdroten verder, ―Als je een dam bouwt, een aarden wal die de stroom van het
water op jouw grondgebied beïnvloedt en je slaat het vervolgens op dan heb je van ons een vergunning
nodig‖.Er is echter volgens de wet in Oregon één uitzondering en dat is voor water wat terechtkomt op een
kunstmatig oppervlak zoals het dak van een huis of een parkeerplaats.
Met andere woorden, als Harrington het oppervlak van zijn land had geasfalteerd en dan het regenwater had
opgevangen was er niets aan de hand geweest. Maar, omdat zijn grondgebied nu eenmaal niet was
geasfalteerd, is hij de klos. Hij is uiteraard woedend en heeft zich voorgenomen om deze wantoestanden op
alle mogelijke manieren te bestrijden.
Als een overheid eigendom kan claimen op regenwater dan kunnen ze dit waarschijnlijk binnenkort ook op
zonlicht. Net zoals regenwater valt ook zonlicht op je land. Dan kunnen ze zich ook alles toebedelen wat zich
in die grond bevindt zoals mineralen. Stel dat je dan in de nabije toekomst zonnepanelen plaatst op je eigen
grondgebied. De daarmee opgewekte elektriciteit is afkomstig van zonnestralen die eigendom zijn van de
overheid en dus is ook dat niet van jou. Dan kennen vanaf dat moment naast watercriminelen ook
zonnecriminelen.
Wat er gebeurt in Oregon is symptomatisch voor overheden die steeds meer macht naar zich toe trekken.
Het is een verschijnsel dat zich wereldwijd voordoet en wat George Orwell al lang geleden voorzag.
Bron: David Icke
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Derde wereldoorlog: hoe de illuminatie dit al lang gepland heeft
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013 - Tekst xandra
Albert Pike was een vrijmetselaar, 33e graad. Hij kreeg een visie van lucifer en beschreef deze in een brief
aan Mazzini op 15 augustus 1871. De brief beschreef de plannen m.b.t. een derde wereldoorlog. De derde
wereldoorlog, die nodig was om een Nieuwe Wereldorde te vestigen. De gebeurtenissen die Pike in de brief
beschreef zijn behoorlijk accuraat, gezien de gebeurtenissen die al voltrokken zijn. De derde wereldoorlog
wordt al vele generaties gepland.
W.O. I
‗De Eerste Wereldoorlog moet de Illuminatie de gelegenheid geven om de macht van de tsaren in Rusland
omver te werpen en om dat land een fort van atheïstisch communisme te maken. De divergentie die door de
agenten van de Illuminatie veroorzaakt worden tussen het Duitse en Britse rijk zal gebruikt worden om deze
oorlog uit te broeden. Aan het einde van de oorlog zal het communisme gebouwd zijn en gebruikt worden
om andere regeringen te vernietigen en zodoende religieën te verzwakken.‘
W.O.II
‗De Tweede Wereldoorlog moet uitgebroed worden door de verschillen tussen de fascisten en politieke
zionisten uit te buiten. Deze oorlog moet zo gebracht worden, dat nazisme uitgeroeid wordt en dat politiek
zionisme sterk genoeg zal zijn om de staat Israël te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, moet
Communisme sterk genoeg zijn om het christendom onder de duim te houden. ‗
Hoewel de termen Zionisme en Nazisme niet bestonden in 1871: dit zijn termen die de illuminatie bedacht
hebben.
W.O.III
‗De Derde Wereldoorlog moet uitgebroed worden door de verschillen tussen de Illuminatie, politieke
Zionisten en de Islamitische wereld uit te buiten. De oorlog moet op zo‘n manier in elkaar gezet worden, dat
de Islam en het Zionisme (Israël) elkaar wederzijds kapot maken. In de tussentijd zullen de andere landen,
wanneer ze eenmaal meer verdeeld zijn over dit onderwerp, gedwongen zijn te vechten tot ze het punt
bereiken van volledige lichamelijke, morele, spirituele en economische uitputting. We zullen de Nihilisten en
Atheïsten loslaten en we zullen een formidabel sociale ramp veroorzaken, waarin de landen duidelijk de
effecten zullen zien van atheïsme, wreedheid en bloedige rellen. Dan zullen de burgers overal, omdat ze
verplicht zijn zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen, deze vernietigers van beschaving verdelgen.
En de massa die teleurgesteld is in het christendom, zal zonder kompas en richting zijn. Gretig naar een
ideaal, maar zonder te weten waar naartoe te moeten met adoratie, zal de massa het ware licht zien door
middel van de universele manifestatie van de pure doctrine van lucifer. Deze zal voor ieder oog te zien zijn.
Deze manifestatie tot stand komen uit een algemene reactionaire beweging, waarop de vernietiging van
atheïsme en christendom zal plaatsvinden. Beide worden gelijktijdig veroverd en verdelgd. ‗
De wereldgebeurtenissen laten inderdaad groeiende onrust zien tussen zionisme en de arabische wereld.
Dit komt overeen met de beschrijving van Pike, als ingrediënt voor de derde wereldoorlog (wederzijdse
vernietiging).
Lees ook: www.threeworldwars.com

Europa: EU-burger verliest controle over privé-gegevens
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013
Een jaar geleden was de berichtgeving nog: de EU burger krijgt meer controle over zijn privégegevens.
Inmiddels is dit veranderd; de EU burger krijgt steeds minder controle over zijn gegevens.
Europese Burgerrechtenorganisatie EDRi is not amused over een nieuwe aanpassing van het Europese
voorstel rond bescherming van data. Volgens de rechtenorganisatie maakt deze aanpassing tientallen van
Europese privacy wetgeving kapot en is dit in het nadeel van bedrijven en burgers.
Er werden zo‘n 900 aanwijzingen aangenomen. Een van de wijzigingen houdt in dat bedrijven de
mogelijkheid hebben om privégegeven van burgers van Europa te gebruiken. Deze gegevens mogen
gebruikt worden voor zaken die de burgers zelf niet aangegeven hebben, en waarvan ze zich niet bewust
zijn. Burgerrechtenorganisaties waaronder EDRi zijn hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee. De hele
doelstelling van wetgeving rond privacy blijkt zo niks voor te stellen. En de Europese burger heeft al niet veel
vertrouwen in de manier waarop er met persoonlijke data wordt omgegaan.
Het valt EDRi wel op dat het in het Europese Parlement moeilijker is geworden om meerderheden te krijgen
voor regels die de privacy van de burger kapot maken. Ook consumentenorganisaties zijn boos om deze
legitieme manier van informatie verzameling die een inbreuk op de privacy van de burger betekent.
www.demorgen.be, www.hln.be
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Rothschild wil de Iraanse centrale bank
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 februari 2013 - vertaling/tekst Janneke
Centrale Bank van Iran, slechts 1 van de 3 banken ter wereld die niet in handen van Rothschild is
Spanningen rond Iran stapelen zich op. Het westen en Israël hebben Iran al enige tijd op het oog, en Israël
maakt er geen geheim van dat het een aanval op Iran wel ziet zitten. De reden voor Iran als doelwit, zou
weleens kunnen zijn dat het westen en Israël de controle willen hebben over de CBI ( Central Bank of the
Islamic Republic of Iran). Hoe staat het met Iran‘s banksysteem in vergelijking met die van Amerika,
Engeland en Israël ?
Iran‘s Centrale Bank is 1 van de 3 banken in de wereld die niet in het bezit is van Rothschild. Voor de
aanslagen van 11 september 2001 waren het er nog 7, die niet in handen waren van de Rothschild familie:
Iran, Noord Korea, Libië, Soedan, Irak, Afghanistan en Cuba. In 2003 echter, werden Irak en Afghanistan
gepakt door de Rotschildoctopus. En in 2011 waren Soedan en Libië ook weg. In Libië werd een Rothschild
bank gevestigd in Benghazi, terwijl het land nog in oorlog was.
De Islam verbiedt het rekenen van rente en dit is een groot probleem voor het Rothschild bankier systeem.
Tot een paar honderd jaar geleden, was het berekenen van rente ook verboden in de christelijke wereld: dit
werd zelfs bestraft met de dood. Het werd gezien als uitbuiting en knechting.
Opgedrongen leningen aan landen
De Rothschild‘s namen de Bank of England over omstreeks 1815. En sindsdien hebben ze hun controle
uitgebreid naar alle landen van de wereld. Hun methode is, om ervoor te zorgen dat de corrupte politici van
landen enorme leningen accepteren, die natuurlijk nooit terugbetaald kunnen worden. En dus steken ze zich
diep in de schulden: schulden aan de Rothschilds. Als een leider weigert een lening te accepteren, wordt hij
uit de weg geruimd of verbannen. En als dit niet werkt, volgen er invasies en een Rothschild Bank wordt
tegen wil en dank gevestigd. Dit hebben we in de afgelopen jaren kunnen zien gebeuren in diverse landen.
Derde Wereldoorlog lijkt echt in zicht
De familie Rothschild heeft enorm veel macht over de grootste nieuwsbureaus van de wereld. Steeds weer
doen die bureaus de massa de verhalen geloven over de slechte schurken (politici). Rothschild is eigenaar
van de Bank of England, Federal Reserve (Centrale Bank van Amerika), World Bank, Bank of International
Settlements, het IMF en de Europese Centrale Bank. Ook bezitten ze het meeste goud in de wereld en ook
de London Gold Exchange. Hoewel? Het meeste goud in de wereld ? In Rusland en China bevindt zich zeer
veel goud. Zou dit de reden zijn van de huidige spanningen tussen Rusland, China en Amerika ? (het
antwoord op deze vraag is natuurlijk al bekend). Het kan nog interessant worden, omdat de globale elite nog
steeds in de WAAN is, de controle in de wereld te hebben. Inmiddels zijn de westerse machten toch wel
behoorlijk voorbij gestreefd. Met deze gegevens, kan een 3e Wereld Oorlog niet uitblijven en deze zou
aanstaande kunnen zijn.
De helft van de rijkdom van onze planeet, is in handen van de familie Rothschild, van Evelyn Rothschild wel
te verstaan (het huidige hoofd van de familie). In Zwitserland zou 231 triljoen dollar staan.
Nucleaire dreiging ? ‗My ass‘
Het is eigenlijk ongelovelijk hoe doorzichtig dit spel is en naar alle waarschijnlijkheid begrijpen kinderen deze
‗regels‘ nog. Misschien een leuk idee voor een nieuw bordspel: ‗Krijg de hele wereld in handen en hou het
zo. ‗ Monopoly was leuk, maar dit is nog iets uitgebreider. Toch zijn de spelregels eigenlijk zo simpel,
waarschijnlijk heeft uw kroost het ook zo door. Iran wordt niet gedemoniseerd vanwege de nucleaire dreiging
(Trappen we hier nog in? Na Libië, Irak, Syrië ?). Natuurlijk zijn er triljoenen winst te maken in olie, en
triljoenen winst door oorlogen. Moet Israëls vijand echt uitgeschakeld worden, omdat het Israëls vijand is? Of
moet de Iraanse bank gewoon kapot, zodat Rothschild zich ook daar kan vestigen.
Iran heeft het over het Rothschild bankiersysteem en de Zionistische heerschappij
Iran en Ahmadinejad zijn niet gek, en weten heel goed wie de echte vijand is en waarom. Het land heeft zich
vooralsnog goed ingedekt en beschermd. Het conflict met Israël draait feitelijk om olie. Rothschild bouwde
Israël om de Palestijnen en de echte Joden weg te houden met het oog op olie. Om die reden kwam de
Arabische Lente tot stand, het is wat er in Afrika gebeurt (grondstoffen zoals goud en de Chinezen timmeren
flink aan de weg in Afrika). De Bilderbergers hebben al hun raffinaderijverkopen gestopt aan Iran. Iran wordt
de klootzak genoemd door de media.
Wanneer Iran spreekt over Israël, heeft Iran het over het Rothschild bankiersysteem en de Zionistische
heerschappij. Iran moet klein gemaakt worden, omdat Iran een vijand is vanwege de belemmering die Iran is
in Rothschild‘s plan m.b.t. olie, goud, zilver en banken. Rothschild heeft door Obama en corrupte politici
Amerika‘s productie om zeep geholpen om een betere prijs te krijgen voor olie uit het Midden Oosten. Ook
heeft Rothschild dit gedaan omdat Amerika een bedreiging was voor de corrupte Bank of England.
Rothschilds Want Iran‘s Banks
Jesus, The Rothschilds, International Banking, and the Next Invasion Lottery.
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