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Geheime-Genootschappen: ‘Complotters’ overal: skeptici zijn excuses verschuldigd!
3 januari 2014 Door GuidoJ.
De geloofde waarheid IS het complot..!
‘Complotters’ blijken steeds meer gelijk te krijgen; we schreven er al
eerder over. De ‘officiële bewijzen’ die bijvoorbeeld aan de basis
staan van het 9/11-rapport, zijn inmiddels al volledig onderuit gehaald,
en het wachten is in dit verband ook op een grote onthulling, die dit
complot aan het licht zal doen brengen.. Ook hier blijkt dat de
waarheid waar de meeste mensen in geloven, omdat het hen vertelt
wordt het zo te geloven als de overheid en de MSM, main-streammedia het overbrengen, het EIGENLIJKE COMPLOT TE ZIJN…
In het artikel hieronder, vertaald uit het kwaliteitsmagazine ‘Rolling
Stone’, blijkt dat juist en vooral in de financiële wereld het ene ná het andere complot wordt ontmaskerd..
Financiële fraude op een schaal, waarvan Barack Obama zich liet ontvallen, dat de fraudeurs, ‘te groot
waren om schuldig bevonden te worden’.. (‘To big to fail’..). Het feit dat ‘complotters’ zich kunnen
veroorloven naar zaken te kijken, die mensen in bepaalde functies zich minder makkelijk kunnen
‘veroorloven’, omdat ze er bijvoorbeeld simpelweg geen weg mee weten, met deze info, betekent natuurlijk
niet dat de complotters’, zo je al van één groep hierin kunt spreken, het bij het verkeerde end hebben..
Het zij opnieuw maar weer eens gezegd.. Telkens opnieuw blijkt dat de ‘In Your Face’-fraude, recht onder
onze neuzen, de meest gebruikte fraude is. En dat -zoals in de cartoon hierboven En in die zin mogen we
het ons ZELF in de eerste plaats aanrekenen, dat we ons als schaapjes naar de slachtbank laten ‘lijden’…
x
‘Complotters‘ overal ter wereld,
wij sceptici zijn jullie excuses verschuldigd!
- Jullie hadden gelijk! 2013 WantToKnow.nl/be (origineel artikel: Rolling Stone-magazine HIER)
x
Complotters in de wereld, zij die geloven in de geheime agenda van de Rothschilds, de
vrijmetselaars en de Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had gelijk. De spelers
heten wellicht anders, maar de gedachte was volledig correct. The wereld wordt door
schaduwmachten geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden achter, toen een serie
aan elkaar gerelateerde corruptie schandalen uitkwamen binnen de financiële sector, waaruit blijkt
dat grootste banken ter wereld de prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk.
U heeft waarschijnlijk al gehoord van het ‘LIBOR’-schandaal waarbij minimaal 3 en mogelijk zelfs 16 van de
grote ‘to big to fail’-banken betrokken waren en de rente standen manipuleerden waardoor gerommeld werd
met financiële instrumenten ter waarde van naar schatting US$ 500 biljoen. (voor de goede orde, dat zijn
dus 500.000 miljarden..!) Toen het schandaal afgelopen jaar uitkwam was het verreweg het grootste geval
van financiële fraude in de geschiedenis.
MIT-professor (MIT = Massachussets Institute for Technology’) Andrew Lo
stelde zelfs: “Dwarfs by orders of magnitude any financial scam in the
history of markets.”. (Vertaald als: ‘In grootte zijn alle voorgaande financiële
fraudes dwergjes vergeleken bij deze mega-fraude in de historie van de
financiele markten’.
Het komt erop neer dat ‘LIBOR’ weleens een veel zwaardere en oudere,
een heel ongezonde tweelingbroer kan hebben. Inmiddels is uitgelekt dat
de in Londen gevestigde firma ‘ICAP’, ‘s werelds grootste makelaar van
renteswaps, door de Amerikaanse financiële autoriteiten wordt onderzocht,
voor gedrag wat akelig overeenkomt met het gedrag dat we ook opmerkten
tijdens diezelfde LIBOR-puinhoop. Toezichthouders onderzoeken of een
kleine groep van makelaars bij ‘ICAP’ kan hebben samengewerkt met
maximaal 15 van de grootste banken ter wereld om de ‘ISDA-fix’ te
manipuleren, een benchmark-nummer, dat wereldwijd wordt gebruikt om de
prijzen van renteswaps te berekenen.
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Wat zijn in hemelsnaam ‘rente-swaps’..?
Interest-rate swaps’, zoals ze in het Engels worden genoemd, zijn een instrument dat wordt gebruikt door
grote steden, grote bedrijven en soevereine regeringen om hun schulden te beheren. De omvang van het
gebruik van deze ‘interest-rate-swaps’ is werkelijk onvoorstelbaar groot, want we praten over een markt van
US$ 379 biljoen..! Dit betekent dat iedere vorm van manipulatie in dit ‘spel’, een stapel activa ter waarde van
ongeveer 100 X de grootte van de Federale begroting van de VS zou beïnvloeden.
Het zal niemand nog verbazen dat onder de spelers die genoemd worden in dit nieuwe schandaal, waarvan
de MSM, de main-stream-media nog niet of nauwelijks berichten, wederom dezelfde namen opduiken van
de megabanken, waaronder Barclays, UBS, Bank of America, JPMorgan Chase and the Royal Bank of
Scotland; banken die als ‘spelers-van-het-spel’ ook deelnamen aan het frauduleuze internationale ‘LIBOR
panel’. Dit panel zorgt -je weet dat inmiddels wel van de MSM- voor het indiceren van de globale
rentestanden. Veel van deze banken hebben in de afgelopen jaren miljoenen betaald aan schikkingen voor
anti-concurrentie-manipulaties in verschillende vormen.
Naast hun betrokkenheid bij het LIBOR schandaal waren sommige banken ook betrokken bij anti
concurrentie manipulatie fraude. Hierover hebben we vorig jaar in Rolling stone reeds bericht). Hoewel de
wirwar van financiële acroniemen klinkt als wartaal voor de leek, feit is dat nu er schandalen blijken te zijn
waar zowel LIBOR als ISDA-fix bij betrokken zijn, wordt het aannemelijk dat het hier gaat om één grote
samenzwering voor grootschalige prijsmanipulatie. Dit complot hangt nu boven de ogenschijnlijk
competitieve fineer van de Wall streett cultuur. (zie voor dit oudere artikel HIER)
Waarom? Omdat Libor al invloed uitoefent op de prijzen van de
renteswaps, waardoor een manipulatie op manipulatie situatie
ontstaat. Als de beschuldigingen blijken te kloppen, dan zal dat
betekenen dat swap klanten hebben betaald voor twee verschillende
lagen van corruptie met betrekking tot prijsafspraken. Als u zich kan
voorstellen dat u 20 dollar betaald voor een waardeloze ‘Peanut butter
and jelly sandwich’ omdat sommige kwaadwillenden in de
agribusiness ondernemingen samenspanden om de prijzen van zowel
de pinda’s en pindakaas te manipuleren, komt u dicht bij het begrijpen
van de waanzin van de financiële markten, waar zowel de
rentetarieven én de renteswaps zijn gemanipuleerd, en nog
tegelijkertijd, vaak door dezelfde banken..!
“Het is een dubbele samenzwering ‘, zegt een verbaasde Michael
Greenberger, een voormalig directeur van de handel en verdeling markten op de Commodity Futures
Trading Commission en nu een professor aan de Universiteit van
Maryland. “Het is het hoogtepunt van criminaliteit.”
Het slechte nieuws stopte niet bij swaps en rente. In maart kwam het
ook uit dat twee toezichthouders: de CFTC in de VS en de in Madrid
gevestigde International Organization of Securities Commissions,
werden aangespoord door de Libor openbaringen, de mogelijkheid te
onderzoeken van heimelijke manipulatie van de goud en zilver prijzen.
“Gezien de manipulatie inspanningen die we zagen tijdens de Libor
benchmarks neem ik aan dat andere benchmarks, veel andere
benchmarks legitieme gebieden voor onderzoek zijn geworden,” aldus
de CFTC commissaris Bart Chilton.
Een verslagen Eliot Spitzer tijdens de persconferentie waarin hij zijn aftreden als procureur generaal van de
Staat New York bekend maakte. Hij was met zijn onderzoek naar de mega-financiële fraude, die regelrecht
naar het Witte Huis voerde, té ver gegaan.. In de ogen van de witte-boorden-criminelen.. Zijn
affaire/prostitie-bezoek werd bekend gemaakt en hij moest aftreden..! (klik voor artikel uit 2009!)
Maar de grootste schok kwam uit een federale rechtszaal eind maart. Hoewel,wanneer u dergelijke zaken op
de voet volgt, was het wellicht helemaal niet zo schokkend, toen een Mega class-action civiele rechtszaak
tegen de banken voor de Libor-gerelateerde misdrijven niet ontvankelijk werd verklaard. In dit geval
accepteerde een federale rechter het ongelooflijke argument van de bankier-verdachten: Als steden,
gemeenten en andere investeerders schade hebben geleden als gevolg van Libor manipulatie, dat hun
eigen schuld was voor denken dat de banken altijd in de eerste plaats concurrenten waren.
“Een farce,” was het antwoord van een antitrust advocaat over de tenenkrommende niet ontvankelijk
verklaring.
“Ongelooflijk”, zegt Sylvia Sokol, een advocaat voor Constantine Cannon, een firma die gespecialiseerd is in
antitrustzaken.
Al deze verhalen kwamen collectief op hetzelfde neer: Deze banken, die reeds beschikken over een enorme
macht alleen al op grond van hun financiële belangen, in de Verenigde Staten, de top zes banken, velen van
hen dezelfde namen die je ziet op de Libor en ISDAfix panelen, zijn eigenaar van activa gelijk aan 60
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procent van de natie’s BBP en ze beginnen zich de geweldige mogelijkheden te realiseren op het gebied van
meer winst en politieke macht die zou komen met samenspannen in plaats van te concurreren. Bovendien is
het steeds duidelijker geworden dat zowel het strafrechtelijk systeem als de burgerlijke rechter machteloos
kan zijn om hen te stoppen, zelfs als ze betrapt worden op samenwerken om het spel van het systeem te
manipuleren.
Als dat waar is, zou dat ons laten leven in een tijdperk van onverholen, real-world samenzweringen, waarbij
de prijzen van valuta, grondstoffen zoals goud en zilver, zelfs de rente en de waarde van het geld zelf, van
bovenaf gedicteerd kan worden, en dat wellicht al is. En degenen die het doen komen er mee weg. Vergeet
de Illuminati, dit is het echte werk, en het is geen geheim. Het staart u direct in het gezicht.
x
Zijn alle ‘derivaatpakketten’ op lucht/fraude gebaseerd..!?
X
De zelden volledig in het nieuws getoonde
x
Grootste financiële fraude in de geschiedenis..
x
Onze publicaties hier op de site, uit 2009 en 2010, over de financiële mega-fraude in de VS, wezen toen uit,
dat onder leiding van hoge functionarissen in Washington, mega-financiële luchtbellen werden gecreëerd..!
Er werden simpelweg vele, vele miljoenen VALSE hypotheken gecreëerd. Hypotheken gebaseerd op VALSE
AKTES, die gemaakt werden door zg. ‘robo-signers’..! Mensen, vaak part-timers en/of uitzendkrachten, die
DE HELE DAG niets anders deden, dan formulieren vervalsen met hypothecaire leningen.. Vervolgens
werden deze ‘aktes’ naar officiële instanties gebracht, waar ze ‘netjes’ van een stempel werden voorzien..
En weer was er een ‘waarde-volle’ akte gecreëerd..
Niet alleen bleek onderzoek naar deze fraude fundamenteel tegengewerkt te worden (zie het terugtreden
van procureur Eliot Spitzer bijvoorbeeld (HIER)), maar ook werden advocatenfirma’s die het voor hun
cliënten opnamen, gedwongen de verklaringen van deze ‘robo-signers’ van het internet te halen. Wij
plaatsten in de artikelen uit 2009 divers YouTube’s, die duidelijk lieten zien, hoe deze valse aktes werden
opgemaakt. Maar we kunnen ze niet meer laten zien, die YouTubes, want ze zijn verdwenen van het
internet…? Waarom…? Tja, dat lijkt ons duidelijk, toch?
Kijk hieronder naar een artikel van december 2010 van de website van ‘American Civil Liberties Union’,
waarin duidelijk het bestaan van deze ‘Robo-signers’ en het van het internet halen van hun verklaringen
wordt aangetoond. Wij kunnen dus helaas niet meer achter deze filmpjes komen, die een creepy beeld lieten
zien, van simpele mensen, die onder ede verklaarden DAGELIJKS wel 50 tot 100 valse hypotheekactes te
hebben gecreëerd.. (lees verder onder deze afbeelding)
En zoals je in het artikel hierboven ziet, kan het weleens gaan om totaal 33 MILJOEN VERVALSTE
HYPOTHEEKAKTES in de VS…! En weet je wat nou het bizarre is van deze valse hypotheekaktes..? Dat
deze valse documenten door grote bedrijven-met-veel-aanzien, zoals daar o.a. een Goldman Sachs is, in
een pakket werden verpakt, en als ‘financiële pakketten’ werden verkocht.. En dan geef je zo’n ‘financieel
product’ een mooie naam… Laten we eens kijken.. JA HEBBES, laten we het ‘derivaten’ noemen, dat klinkt
heftig. Maar het is in de VS vooral een van de meest bizarre staaltjes van journalistieke incompetentie en
fraude in de recente geschiedenis.
Wel de roddel en achterklap op de voorpagina’s over het hoerenbezoek van Eliot Spitzer, maar niet de
fraude én verwoesting die Bush en zijn club ondertussen achter de schermen aanrichten!
Wist je dat er financiële instellingen zijn, die hele pakketten derivaten, met deze waardeloze
hypotheek(aktes) dus als onderliggende waarde, ook weer samenpakten in een ‘nieuw financieel
product’..?? En ja natuurlijk, ook die noem je weer ‘derivaat’, een naam die afgeleid is uit de scheikunde, en
die feitelijk betekent: ‘afgeleid van’.. Dus dat financiële ‘derivatenpakket’, was ‘afgeleid van Amerikaanse
hypotheken, met stabiel onroerend goed als onderpand.. Dacht men.. En wie werden er wereldwijd oren
aangenaaid, met deze valse pakketten..? Juist ja, andere banken dan de frauderende banken zélf,
pensioenfondsen en financiële instellingen wereldwijd.. En niet te vergeten… Ook overheden begaven zich
op het pad van de ‘derivaten’…
Alsof we spreken over het sprookje van ‘De nieuwe kleren van de
keizer’ van Grimm. Wereldwijd werden derivaten door iedereen
gezien als ‘stabiel financieel product’, terwijl er feitelijk over niks
anders werd gesproken dan de naakte leegte… Valsheid in
geschrifte en ‘dus’ lege hypotheekaktes.. Kortom het verhaal van
Rolling Stone hierboven, is nog maar het tipje van de ijsberg..!
Is het beperken of juist het stimuleren van fraude het doel van de
financiële autoriteiten; de conclusie lijkt inmiddels overduidelijk!
We are only scratching the surface..!
Wordt ongetwijfeld vervolgd.. Op naar de volgende financiële
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crisis..? Want de onroerend-goed-bubbel is nog niet eens écht geklapt.. De fraude van deze
derivaatpakketten is nog maar nauwelijks aan het licht gekomen en op waarde geschat… Want hoeveel van
deze lege pakketten ‘hypotheekleningen’ staan er op de balansen van genoemde banken, pensioenfondsen
en andere financiële instellingen wereldwijd, die VOLLEDIG WAARDELOOS zijn…? Hoe lang kan deze
deksel nog op die rottende financiële beerput blijven..? Of zoals de uitdrukking luidt: We are still only
scratching the surface..! (En dan krabben we alleen nog maar aan de buitenkant!)
We raden je aan eens te kijken naar dit filmpje over fraude, fraude en nog eens fraude.. Er is nog veel te
vinden over deze valse financiële contracten, die via deze zg. ‘robo-signers’ tot stand zijn gekomen, maar
ons ontbreekt de tijd om hier nóg dieper in te duiken.. Ga zelf op zoek en maak je eigen getuigenis van een
fraude die in de vele honderden miljarden dollars moét lopen, dat kan niet anders als je het rekensommetje
dúrft te maken van bijvoorbeeld 33 miljoen valse hypotheken x het gemiddelde bedrag van die hypotheken..
(bijv. US$ 100.000 x 33.000.000 = US$ 3.300.000.000.000… Inderdaad.. 3300 miljard US$)
http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/complotters-overal-skeptici-zijn-excusesverschuldigd/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Wanttoknownl+%2
8WantToKnow.nl%29

Fukushima 2014! Werkers evacueren en kunnen niets meer uitrichten. Maar de mainstream media
zwijgt!
Fukushima 2014!
Werkers evacueren en kunnen niets meer uitrichten.
Maar de mainstream media zwijgt!
Hier en daar breekt ondanks de zwijgplicht in de mainstream de
waarheid door – in korte en kleine fragmenten – maar met levensgrote
consequenties. In Japan woedt zoiets als een Derde Wereldoorlog
zonder bommen. De Japanse geleerden schreeuwen de regering toe dat de waarden van hun apparatuur te
kort schieten om de dosissen dodelijke straling te meten die er vrijkomen!
Maar het eerste wat er wordt aangepakt in een crisis van proporties als deze is de informatie!
Iedere Nederlander krijgt volgens de kankerbestrijding al met de gevolgen van kanker te maken, één op de
drie krijgt het inmiddels – en pas geleden liet een arts via de mainstream media nog weten dat iedere
Nederlander ‘binnenkort’ kanker krijgt. Een normaal mens zou zich afvragen waarom dergelijke zaken
steeds vaker open en bloot gesteld worden, maar hier in Nederland is de definitie ‘normaal mens’
klaarblijkelijk al jaren niet meer van toepassing! Niemand vraagt zich hier in het licht van dergelijke
alarmerende uitspraken nog iets af, en terwijl wij de de massasterfte in de dierenwereld nu feit zien treffen,
klampen we ons liever vast aan de voorgekauwde virussen en mogelijke ‘natuurlijk oorzaken!’
Fukushima woedt echter gewoon door, hoe oorverdovend de Nederlandse pers over de gruwelijke
ontwikkelingen die ons vanuit Japan bereiken ook blijft zwijgen. Zij delen slechts een ding met betrekking tot
de ongelooflijke hoeveelheden dodelijke straling die er per minuut voor ontelbare jaren zal vrijkomen – de
stilte – want ook de straling zwijgt, laat zich niet horen, proeven, ruiken of ontlopen, maar dringt onze cellen
binnen en vernietigd ze.
RT nieuws doorbrak onlangs de stilte en reikt ons een waarheid aan
waarbij je het horen en zien vergaan. De meltdowns zijn al 160 dagen
aan de gang (3 stuks in totaal!).
De smeltende kernen zijn de aarde ingebrand, bereikten het
grondwater waardoor er nu een stoom ontstaan is die zo radioactief is
dat er nog nauwelijks een begrip van gemaakt kan worden. Binnen
enkele dagen zullen er dodelijke slachtoffers vallen. Ongelooflijk maar
waar, voor het eerst zijn de Japanse autoriteiten zo in paniek dat de
dodelijke ernst van wat er nu losgebarsten is zich niet meer in de
doofpot laat stoppen. De Amerikaanse autoriteiten houden reeds stralingsoefeningen langs de westkust van
de VS.
‘Wie zou er ooit kunnen geloven dat de experts ter plaatse zo in paniek zijn dat ze de radioactieve stoom
met tenten probeerden te bevechten?’
Het China Syndroom is nu werkelijkheid geworden! Op dit moment weten we nog niet hoe heet de kernen
zijn die door de oppervlakte van de aarde smelten – maar in de komende dagen weten we meer. Hou wat dit
betreft dus RT nieuws in de gaten en eet VOORAL geen TONIJN meer!
http://plazilla.com/fukushima-2014-werkers-evacueren-en-kunnen-niets-meer-uitrichten-maar-demainstream-media-zwijgt
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'Monsanto sproeit chemtrails om gigantische spiegel te maken'
donderdag, 02 januari 2014
Tijdens een aflevering van The Joe Rogan Experience sprak de
Amerikaanse cabaretier Joe Rogan met zijn collega Roseanne Barr over
biologische landbouw.
Het gesprek nam een onverwachte wending toen Barr stelde dat
landbouwreus Monsanto aluminium in de atmosfeer sproeit om een
gigantische spiegel te creëren.
Chemtrails bestaan uit chemische stoffen die met behulp van vliegtuigen
in de atmosfeer worden gebracht. Barr zei dat steeds meer boeren in
Hawaï biologische gewassen verbouwen. Deze ontwikkeling wordt
echter tegengewerkt door het bedrijf Monsanto, dat aluminium en
barium in de lucht sproeit, aldus de comédienne.
Volgens Barr heeft het bedrijf Monsanto toegegeven dat het zonlicht reflecteert. “Ze moeten een grote
spiegel creëren,” zei ze. “Want dat is het uiteindelijk, een spiegel.”
Door deeltjes die zonlicht reflecteren en verstrooien in de atmosfeer te injecteren, bereikt minder zonlicht het
aardoppervlak. De genetisch gemodificeerde zaden van Monsanto zijn in tegenstelling tot biologische
gewassen bestand tegen aluminium.
Metalen hebben een brekingsindex met een zeer grote complexe component, waardoor ze een zeer groot
percentage van de elektromagnetische straling weerkaatsen. Vandaar het gebruik van metaaldeeltjes als
spiegeloppervlak. In de praktijk reflecteert aluminium 86 procent van het licht.
De podcast is hier te bekijken:
http://www.niburu.nl/chemtrails/5629-monsanto-sproeit-chemtrails-om-gigantische-spiegel-te-maken

Recordkou VS en Al Gore's idiootste Global Warming uitspraken
Ironisch: Klimaat'wetenschappers' die Global Warming hoopten te
bewijzen, kwamen vast te zitten in het ijs, evenals een eerste
reddingsexpeditie. Uiteindelijk konden ze per helikopter worden gered
(foto).
Terwijl driekwart van de Verenigde Staten zucht onder een record
koudegolf, en klimaat'wetenschappers' die met eigen ogen wilden zien
hoe ver het ijs op Antarctica al gesmolten is kwamen vast te zitten in
een ongekend dikke ijslaag, kijken we even terug naar het begin van deze eeuw, toen Global Warming
alarmisten zoals Al Gore met hun uitspraken dat de nieuwe generatie in onze tijd geen sneeuw en ijs meer
zou kennen, iedereen -inclusief bijna al 'onze' politici- de stuipen op het lijf joegen.
Global Warming wordt steeds ernstiger, zullen alle milieugroeperingen en de meeste politieke partijen u nog
steeds vertellen. De historische kou in Noord Amerika is daar immers het absolute bewijs van. Dat vrijwel
niet één onafhankelijke wetenschapper nog gelooft in dit inmiddels 100% ontkrachte mantra, doet niet ter
zake. Immers, Global Warming is een onwrikbare peiler in de klimaatreligie, die ondanks een
overweldigende lading bewijs van het tegendeel helaas ook in Nederland nog steeds veel verstokte
aanhangers heeft.
Komende nacht kan het in de Amerikaanse staat Minnesota -54 graden Celcius worden, en kunnen 70
kouderecords worden gebroken. In grote delen van de VS is de gevoelstemperatuur reeds -48 graden, en
wordt in een enorm gebied tussen de staten Mississippi en Ohio opnieuw sneeuwval verwacht. In Chicago
hebben de autoriteiten de mensen opgeroepen thuis te blijven. Rond Indianapolis werd een uitgaansverbod
ingesteld. De ijzige wind wordt zelfs in Florida en aan de Texaanse grens met Mexico gevoeld.
'Kinderen zullen geen sneeuw en ijs meer kennen'
Hoe anders had er uitgezien als de gevestigde klimaat'experts' in het jaar 2000 ook maar een béétje gelijk
hadden gekregen. Zo voorspelden diverse 'wetenschappers' in dat jaar dat de Europese kinderen die toen
werden geboren op hun 10e verjaardag niet meer zouden weten hoe ijs en sneeuw eruit ziet. Hoewel het nu
zeer zacht is voor de tijd van het jaar - veroorzaakt door de extreme kou in Noord Amerika-, kenden we in
2012 een voorjaar dat in ruim 40 jaar niet meer zo koud was geweest.
Al Gore's idiootste uitspraken
Al Gore kan gerust dé profeet van de Global Warming kerk genoemd worden. Voor zijn inmiddels totaal
ontkrachte documentaire 'An Inconvenient Truth' ontving hij zelfs de Nobelprijs. De -ijskoude- realiteit liet en
laat echter zien hoe idioot zijn uitspraken waren:
1. In 2008 beweerde Gore tegen een Duits publiek dat de hele Noordpool 'over 5 jaar is gesmolten'. Wat
gebeurde er echt: de ijskap groeide juist fors.
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2. 'Co2 is de uitademing van onze beschaving.' Volgens Gore zou de menselijke uitstoot van Co2 snelle en
ongekende opwarming veroorzaken. We lijken echter juist een periode van Global Cooling te zijn ingegaan.
Bovendien is het Co2 gehalte in de atmosfeer historisch gezien erg laag, en is juist veel meer Co2 nodig om
de toekomstige oogsten voor de snel groeiende wereldbevolking niet te laten mislukken.
3. 'De planeet heeft koorts.'
4. In 2006: 'Veel wetenschappers waarschuwen dat we steeds dichterbij een aantal omslagpunten komen
die het binnen 10 jaar onmogelijk maken om onherstelbare schade aan de leefbaarheid van de planeet voor
de menselijke beschaving te voorkomen.'
5. 'Dit is de waarheid: De Aarde is rond, Saddam Hussein viel ons niet aan op 9/11, Elvis is dood, Obama
werd geboren in de VS, en de klimaatcrisis is echt.'
6. 'Het binnenste van de Aarde is zeer heet, meerdere miljoenen graden.' De hoogste temperatuur in het
binnenste van de Aarde is echter 11.000 F.
7. 'Er hangt een onrealistische zweem over het praten over deze mysterieuze zaken, nu de wereld dankzij
global warming voor onze eigen ogen op zo'n dramatische wijze verandert.'
8. 'Het zou een enorme opluchting zijn als de recente aanvallen op de wetenschap van global warming een
teken zouden zijn dat we geen onvoorstelbare, grootschalige preventieve rampmaatregelen moeten nemen
om de menselijke beschaving te beschermen.'
9. 'Het overleven van de VS zoals we het kennen loopt risico. Ja, zelfs de toekomst van de menselijke
beschaving staat op het spel.'
10. 'We zouden deze uitdaging met een gevoel van diepe vreugde en dankbaarheid tegemoet moeten
treden; dat wij de gevierde generatie zijn waarover orkesten, dichters en zangers over 1000 jaar zullen
zeggen dat wij het in onszelf hebben gevonden deze crisis op te lossen, en de basis voor een stralende en
optimistische menselijke toekomst hebben gelegd.'
50% meer ijs op de Noordpool, onbetrouwbare klimaatmodellen
Jaar na jaar komt er echter steeds meer bewijs dat er helemaal niets klopt van de Global Warming theorie.
De New American schreef onlangs dat 'in tegenstelling tot de alarmistische voorspellen van Gore en zijn
'doemsdag sekte' voorspelden, de laatste satellietgegevens aantonen dat het ijs op de Noordpool sinds 2012
met 50% is gegroeid, en in oktober 2012 zelfs het snelst toenam sinds in 1979 werd begonnen met meten.
Experts voorspellen dat dit de komende jaren zal doorgaan, waardoor global-warmingalarmisten
koortsachtig naar verklaringen zullen moeten zoeken om hun gezicht te redden en de snel smeltende
klimaathysterie nieuw leven in te blazen.'
Iedereen weet inmiddels dat de wereldwijde temperatuur al zeker 17 jaar niet meer stijgt. Deze
klimaatrealiteit heeft dan ook een ruw einde gemaakt aan alle 73 door de VN gebruikte klimaatmodellen, die
dus volstrekt onbetrouwbaar zijn gebleken.
Regering Rutte geeft miljarden uit aan niet-bestaand probleem
Triest genoeg baseren de Westerse overheden hun beleid nog steeds op de niet bestaande door mensen
veroorzaakte opwarming. In het licht van de forse bezuinigingen op bijvoorbeeld de sociale zekerheid,
gekoppeld aan enorme lastenverhogingen, zijn de tientallen miljarden euro's subsidies die alleen al het
kabinet Rutte voor de global warming industrie heeft uitgetrokken, des te schrijnender.
Klimaat verandert altijd al, zonder menselijke invloed
Klimaatverandering bestaat en heeft altijd al bestaan. Toen er nog geen enkele sprake was van eventuele
menselijke invloed, steeg in de middeleeuwen de gemiddelde temperatuur in het noorden van Europa naar
subtropische waarden. Vervolgens kwam de bekende 'kleine ijstijd', eveneens toen door mensen
veroorzaakte Co2 uitstoot geheel ontbrak. Die uitstoot is ook anno 2014 sowieso dermate gering, dat deze
op wereldschaal in de atmosfeer niet eens een meetbare toename veroorzaakt, nog even los van het feit dat
een relatie tussen meer Co2 en de -dus niet bestaande- opwarming nooit is bewezen.
Global Warming wetenschappers vast in het ijs
De klimaat'wetenschappers' die Global Warming wilden bewijzen en die ironisch genoeg vast kwamen te
zitten in het poolijs, werden op 2 januari door een helikopter gered. Denk echter maar niet dat de reguliere
media melding maakten van het doel van deze totaal mislukte missie. Dat was ongetwijfeld wel het geval
geweest, als de wetenschappers 'bewijs' hadden gevonden dat het ijs wél aan het smelten is.
Wanneer komt er een einde aan dit duurste bedrog ooit?
Dat betekent dat de gevestigde orde en de globalisten zullen blijven volhouden dat het klimaat verandert
door menselijke activiteiten. Op deze wijze kunnen ze hun onderdanen torenhoge milieubelastingen, veel te
hoge energieprijzen en allerlei andere extreem kostbare beperkende maatregelen blijven opleggen. Het is
daarom te hopen dat de gewone man wakker wordt voordat dit met afstand grootste en duurste bedrog aller
tijden een definitief einde maakt aan zijn welvaart en aan de toekomst van zijn kinderen.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars / Washington Times, (3) KOPP, (4) Infowars / Natural News
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De nucleaire straling van Fukushima hangt boven de westkust van Amerika
De kaart die ik hierboven heb geplaatst is afkomstig van The Nucleair
Emergency Tracking Centre in Amerika. Nucleaire straling wordt
gemeten via allerlei weerstations en worden zo in kaart gebracht.
Als je goed kijkt op de kaart zie je dat de nucleaire straling zich heeft
verhoogd aan de Westkust van Amerika. Elke dag komt er 300 ton
radioactief water van Fukushima terecht in de Stille Oceaan wat
inhoudt dat deze straling zich vermeerdert gezien de tijd en dat de
straling zich opbouwt in onze voedselketen.
Specialisten zeggen dat het minimaal 40 jaar gaat duren voordat de
ramp is opgeruimd als ze dat al kunnen doen. In de tussentijd kunnen mensen gewoon doorgaan te
verkankeren vanwege de blootstelling aan hoge niveaus van nucleaire straling.
De gevolgen van deze ramp zijn ongekend en het wordt steeds erger.
De straling breidt zich steeds verder uit, hieronder nog een paar tekenen:
1. De ijsberen, walrussen en zeehonden worden aangetroffen met
open wonden. Wereldwijd worden deze zaken waargenomen. De
beren in de buurt van Barrow Alaska hadden zwaar huid letsel.
2. Er is een epidemie vastgesteld van dode zeeleeuwen bij de kustlijn
van Californië. veel zeehonden pups worden dood geboren zegt een
marine bioloog van de National Marine Service. er vindt een
ongekend sterfte evenement plaats onder veel zeedieren.
3. Langs de kust van Canada en Alaska ligt het peil van de rode zalm op een dieptepunt
4. Vissen bloeden uit hun kaken, kieuwen, buiken en oogkassen
5. Een bult van het radioactieve puin van Fukushima heeft de grootte van Californië mensen, stel je dat eens
voor. Deze berg radioactief afval verplaatst zich nu in de Stille oceaan en is nu aanbeland bij de Westkust
van Amerika.
6. De radioactiviteit van de westkust en de kustwateren kan in de komende vijf jaar verdubbelen
7. er zijn hoge gehaltes van cesium 137 aangetroffen in het plankton van de Stille oceaan bij Hawaï
8. Bij een test bleken 15 van e 15 tonijn vissen besmet te zijn met nucleaire straling
9.De vis die Japan doorverkoopt naar Amerika en andere landen is ook besmet met het cesium 137.
De onderzoekers hebben 73 procent van de makreel getest, 91 procent van de heilbot, 92 procent van de
sardines, 93 procent tonijn en paling, en 100 procent karper, haai en zeeduivel. In alle soorten vis is een
hoge straling aangetroffen.
10. Aangezien miljoenen mensen vis eten zullen er ook miljoenen mensen zijn die besmet zijn met
radioactieve straling. Het kanker percentage is nu al met 16 procent gestegen
11. De BBC melde dat de straling nu 18 keer hoger was als aan het begin
12. Een EU onderzoek toonde aan dat er 210 biljard becquerel cesium 137 in de atmosfeer was
aangetroffen.
13. Meer dan 300 ton vervuild nucleair water loopt er elke dag vanuit Fukushima in de oceaan
14. Tepco beweerd zelf dat er tussen de 2000000000000 en 400000000000 becquerel van radioactief tritium
in de Stille Oceaan terecht komt.
15. Fukushima heeft 100 keer meer straling al veroorzaakt als Tsjernobyl en het zal alleen maar toenemen.
16. Een zeer grote pluim met radioactief afval loopt nu al de kustwateren van West Amerika binnen.
17. De straling in de Stille Oceaan heeft al meer kracht dan tien bommen van Hiroshima.
18. Het jodium, cesium 137 en strontium - 90 zal blijvende schade aanrichten voor de mensheid op het
noordelijk halfrond en ook er beneden. De schadelijke stoffen worden via de bloedbaan opgenomen en
komen in de klieren en schildklier terecht. Bij jongeren belemmert dit de groei lichamelijk en geestelijk en bij
volwassenen veroorzaakt het een breed scala aan kanker.
19. De kustlijn van Californië is een Dead Zone.
Nucleaire straling is waargenomen in meer dan 13 grote steden in Amerika, ook aangetroffen in de melk, en
het jodium verontreinigd het drinkwater. Phoenix, Los Angèles hebben zelfs een verhoogde waarde. De
atmosfeer verspreidt de radioactieve stoffen en vallen neer op de aarde als stof of regen. Ze worden
opgenomen door vegetatie waar ze weer opgegeten worden door grazend vee.
De wereld is op een kruispunt aanbelandt van nucleaire straling. De nucleaire oorlog zonder oorlog is
begonnen.
Deze keer wordt er geen bom op ons gegooid, we zitten zelf op het odium wat elk moment kan ontploffen en
de wereld en de landen zoals e ze kennen zullen allemaal vernietigd worden met de mensheid erbij. De
gevolgen van de ramp in Fukushima zulle vele malen erger zijn als bij Tsjernobyl. Tsjernobyl eiste een
dodental van 985.000 mensen die voornamelijk aan kanker stierven.
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Tsjernobyl was een ramp zonder weerga maar Fukushima zal zijn weerga niet kennen
In Nederland zijn de zorgen van de ramp niet meer present want het
nieuws bericht er gewoon niet over zoals het zou moeten. Het feit liegt
er niet om dat de kerncentrale een nucleaire ramp heeft veroorzaakt
met wereldwijde gevolgen. Er vond een drievoudige kernsmelting
plaats 2 dagen na de aardbeving. er zijn drie grote onderwater
explosies geweest met radioactief materieel. De wereld en Japan
wordt niet geïnformeerd over de ernst van de toestand, ze zijn
schijnbaar de burgers van de wereld geen excuus of verklaring
schuldig. Ook over Europa zwerven de radioactieve delen waarvan zich maar weinig mensen bewust zijn.
De stof plutonium zwerft ook door de lucht over Europa zoals in Litouwen, Amerika en Japan. Twee jaar na
de ramp hebben ze de zaak niet onder controle.
Fukushima is uitgegroeid tot een wereldwijd probleem. Onze regeringen blijven gewoon importeren vanuit
Japan terwijl de Japanners zich verontschuldigen voor de ramp die hun regering heeft veroorzaakt.
Radioactieve goederen worden gewoon geïmporteerd met medeweten van de regering. De handel met
Japan gaat gewoon door en steeds meer producten raken besmet.
Er is geen screenings apparatuur voor radioactieve producten bij douane en daarom nemen ze maar
steekproef gewis een proefje. We leven in een tijdperk van globalisering van voedselvoorziening door de
grote voedsel bedrijven. Wereldwijd zijn gewoon de kankerverwekkende producten in de supermarkt te
verkrijgen. China koopt uit Japan, en zo ook Amerika en Europa. Het voedsel gaat zelfs naar de
ontwikkelingslanden toe.
Regeringen wereldwijd hebben niet het beste voor met het volk. Ze vechten niet voor de gezondheid van de
burger en verstrekken ook geen accurate informatie over wat er is voorgevallen. We zullen ons zelf moeten
informeren en niet ons hoofd in het zand steken zoals we dat normaal doen.
Waar komen de producten vandaan die je koopt en welke lucht
adem JIJ in ?
Nucleaire straling is waargenomen in meer dan 13 grote steden in
Amerika, ook aangetroffen in de melk, en het jodium verontreinigd het
drinkwater. Phoenix, Los Angèles hebben zelfs een verhoogde
waarde. De atmosfeer verspreidt de radioactieve stoffen en vallen
neer op de aarde als stof of regen. Ze worden opgenomen door
vegetatie waar ze weer opgegeten worden door grazend vee.
Wat is met de kinderen van japan?
Gevoeliger als volwassenen en vooral jonge meisjes. Chromosomen
worden aangetast door de straling, schildklieren worden aangetast.
Dit leidt tot kanker, leukemie en genetische ziekten. Meer dan 35 procent van de kinderen hebben knobbels
op hun schildklier en gezwellen in hun lichaam. De straling zit zelfs in de brood maaltijden op school.
De mainstream media melde nooit dat al het leven vernietigd zou
worden door de ramp bij Fukushima. Het gebeid was al
onbewoonbaar door de aardbeving en de tsunami en nu zijn de
mensen ten dode opgeschreven door de ware nucleaire straling.
Menige hoogleraar vraagt de mensheid om wakker te worden uit de
nucleaire sluier. Ze willen dat de mensheid de waarheid ziet, onder
ogen komt en dat de hele mensheid bedreigd wordt voor duizenden
jaren. In mijn ogen kan de Japanse maar ook andere overheden hun
gezicht niet meer redden. Ze kunnen de wereld ook de andere wang
niet mee toekeren want alle informatie is via het internet te vinden.
laten we nu geen berichten hieronder plaatsen dat dit niet waar is wat
ik hier stel want het is terdege onderzocht.
Waar is de verantwoordelijkheid van onze overheden naar de
burger toe?
Nee, gewoon lekker door oorlog voeren met Syrië en de wereld verder
gewoon onder laten gaan.
http://plazilla.com/de-nucleaire-straling-van-fukushima-hangt-bovende-westkust-van-amerika

Roze Zalm in Canada geel geworden door radioactiviteit uit Fukushima
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/10/canadian-pink-salmon-turning-yellow-disrupted-insides2797622.html
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Fabrikanten VS omzeilen gloeilampverbod - straks ook in de EU?
Verbeterde gloeilamp voldoet aan nieuwste energieregels
Komt de verbeterde klassieke gloeilamp straks weer terug uit Amerika
naar Europa?
Net als eerder in Europa is de verkoop van gewone gloeilampen in de
Verenigde Staten vanaf 2014 verboden. Amerikaanse fabrikanten
hebben daar echter iets op gevonden: ze bieden de gloeilampen eenvoudigweg in andere wattages aan, en
hebben enkele wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Waarom Europese bedrijven niet zo innovatief
konden zijn? Omdat zij verstikt worden door de regelfreaks in Brussel, niet meer op de wensen van de
consument zijn gericht, en omdat het Europese publiek nu eenmaal slaafs vrijwel alles accepteert wat de
politiek hen onder het mom van het milieu voorhoudt - hoe misleidend, vals en idioot dit ook is.
De nog uitsluitend regeringspropaganda verspreidende Amerikaanse media berichtten afgelopen week
uitgebreid over de zwanenzang van de gloeilamp. CNN zond zelfs een 'in memoriam' uit - naar het zich laat
aanzien echter voorbarig, want Amerikaanse fabrikanten hebben iets gevonden op het verbod op
gloeilampen van 40 en 60 Watt en hoger. Ze bieden nu lampen met een ander wattage aan: 43 Watt, 72
Watt of 150 Watt. Ook werd er een gloeilamp met drie gloeidraden op de markt gebracht.
Verbeterde gloeilamp voldoet aan energieregels
Anders dan in de EU, waar de fabrikanten zich niets aantrokken van de protesten van de consumenten
tegen het verdwijnen van de goedkope -en in tegenstelling tot wat werd beweerd wel degelijk
energiezuinige- gloeilamp (87% van de Nederlanders was tegen (2)), wisten de Amerikaanse producenten
handig de bevelen van de bureaucraten in Washington te omzeilen. Dat deden ze ook door het grootste
ingebrachte argument om de klassieke gloeilamp te verbieden, namelijk dat deze niet zuinig zou zijn,
ongedaan te maken door de lamp veel efficiënter te maken, zodat deze nu wel aan de nieuwe energieregels
voldoet. Net als de meeste Europeanen zag de Amerikaanse bevolking niets in het verplichte overstappen
op de spaarlamp, omdat deze extreem duur is, niet gedimd kon worden, veel sneller kapot gaat dan de
fabrikanten beweren, schadelijke -mogelijk zelfs kankerverwekkende- stoffen uitzendt, en bovendien ook nog
eens een gevaar voor de gezondheid vormt als de lamp kapot springt of valt (2). In de VS ontstaat er nu een
ware concurrentiestrijd tussen de verplichte spaarlamp en de verbeterde gloeilamp. Een overwinning van de
eerste is beslist niet vanzelfsprekend.
Geen innovatie; regeldruk, winstbejag
De situatie in Amerika laat zien hoe weinig innovatief de Europese industrie is geworden. Dit is voor een
groot deel te wijten aan de krankzinnige hoeveelheid regeltjes die er in Brussel worden verzonnen, mede
dankzij de machtige milieulobby. Toch is het bizar dat niet één fabrikant in Europa kon bedenken dat de
gloeilamp ook in afwijkende wattages kan worden geproduceerd, en schijnbaar dus nog makkelijk verbeterd
kon worden. Mogelijk is er nog een andere reden voor: de Europese fabrikanten vonden het eigenlijk wel
best dat de burger verplicht moest overschakelen op de veel duurdere spaarlamp, omdat ze hiermee hogere
winsten konden behalen. Dit laat zien hoe weinig Europese producenten nog op het belang van de
consument zijn gericht. Wellicht dat de verbeterde Amerikaanse gloeilamp dankzij het nieuwe TTIP
vrijhandelsverdrag naar de EU kan worden geëxporteerd. Dan heeft dit voor de burger uiterst gevaarlijke
akkoord (zie link onder) tenminste nog één gunstig bijeffect. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (2) Climategate

Michael Schumacher ongeval: toeval of planning?
Ondanks dat ik het voornemen had even niet meer te schrijven, dringt
de actualiteit zich weer op om iets opvallends te noemen. Ik werd
getriggerd door een comment op de website ‘GodLikePorductions‘.
Hier wordt op 26 december (3 dagen voor het ongeval) de volgende
opmerking geplaatst:
A famous person with the first name ”Michael” is gonna die in
the next few weeks.
12/26/2013 – 1/15/2014
Please, do not delete this Thread.
Afterwards i will tell you why this happened. It’s all connected.
Ik geef u enkele overwegingen mee: Michael Schumacher, 7 keer wereld kampioen 44 jaar, helm op, op rots
gevallen, hersenbloeding, viel in tiefschnee (geen rotsen),geen foto’s van hem of de juiste plek. Het ongeval
vond om 11 uur plaats. In alle media foto’s met Ferrari en rood pak op de voorgrond. Wat denkt u? Komt de
naam Friso bij u op?
Bron linkvermelding: GodLikePorductions, David Icke
http://martinvrijland.com/2013/12/30/michael-schumacher-ongeval-toeval-of-planning/
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‘Noord-Amerika is reddeloos verloren’
BREAKING: FUKUSHIMA [VOLG HET LAATSTE NIEUWS] HET SLUITSTUK VAN EEN NWO-COMPLOT
DE WERELDBEVOLKING UIT TE ROEIEN VIA RADIOACTIEVE STRALING * PROGRAMMA BEGON
DIRECT NA DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEVADA * ENGELSE KONINGSHUIS EN BP ACHTER
FUKUSHIMA-SAMENZWERING * TEPCO AANGESTUURD VIA BP, EIGENDOM VAN KONINGIN
ELIZABETH. IN JAPAN DENKEN STEEDS MEER MENSEN DAT DE KOMENDE VERWOESTING VAN
DE VS DE WRAAK IS VOOR HIROSHIMA EN NAGASAKI
Steeds meer mensen in Japan zien in de komende nucleaire vergiftiging van de VS de hand van God. Die
vergiftiging en uitroeiing lijkt onvermijdelijk -zie bovenstaand interview met Leuren Moret [backgrounds op
Niburu.co]- maar die ‘hand van God’… Het probleem hierbij is dat de NWO waarin de VS een belangrijke rol
spelen hun eigen volken willens en wetens uitroeien. Daar hebben ze geen oorlog voor nodig. Dit is alleen
begrijpelijk vanuit de depopulatie-agenda van de satanisten. In de VS is men volgens Moret al begonnen
met een radioactief uitroeiings-programma direct na de Tweede Wereldoorlog toen met name in Nevada
honderden kernbommem tot ontploffing werden gebracht. De rampen in Sellafield en Tjernobyl waren ook
onderdelen van dit programma waarvan Fukushima thans het sluitstuk vormt. Moret wijst erop dat de
leidende krachten binnen de NWO zoals het Engelse koningshuis en de familie Bush door eeuwen van
inteelt en grootheidswaanzin zijn gemuteerd in een groep psychopatische zombie’s die vanuit hun
satanische geloofsovertuiging (volgens Moret aanbidden ze met name de Egyptische godin Isis) aanstuurt
op de totale vernietiging van de huidige samenleving en van 90% van de huidige wereldbevolking. Het
interessante is dat prins Philip zich herhaaldelijk in deze in heeft uitgelaten:
Het ligt in elk opzicht in de lijn der logica aan te nemen dat ons koningshuis deel uitmaakt van dezelfde
congregatie psychopatische zombies. 2014 is het laatste jaar. Have fun zolang het nog kan.
http://www.klokkenluideronline.is/2014/01/noord-amerika-is-reddeloos-verloren/

De catastrofe waar u weinig over hoort: de desastreuze gevolgen voor Europa van een enorm
gebrek aan bijen
Het probleem van de bijensterfte in de Verenigde Staten en Europa is al
geruime tijd gekend, maar het probleem dreigt desastreuse gevolgen te
hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het bijenbestand
gedurende de tweede helft van het voorbije decennium in meer dan veertig
landen door wetenschappers van de University of Reading. De
onderzoekers stelden daarbij vast dat de vraag naar zogenaamde
bestuivings-diensten bijna vijf keer sneller is gestegen dan de populatie
bijen. Er wordt gewaarschuwd dat voldoende natuur moet overblijven om de
bijenpopulaties te beschermen. Zonder die populaties komen immers diverse oogsten in het gedrang.
“In Groot-Brittannië zijn er op dit ogenblik slechts voldoende bijenkorven om een kwart van de totale vraag
naar bestuivings-diensten te voldoen,” benadrukt onderzoeksleider Simon Potts, professor biodiversiteit en
ecosystemen aan de University of Reading. “Op Europees vlak zou tussen 25 procent en 50 procent van de
behoefte kunnen worden voldaan. Bijna de helft van de bestudeerde landen wordt met een bijentekort
geconfronteerd. Tenzij er dringend wordt ingegrepen, dreigen we op een echte catastrofe af te stevenen. Tot
nut toe kon het tekort gedeeltelijk worden gecompenseerd door het wilde bijenbestand, maar ook dat wordt
met belangrijke bedreigingen geconfronteerd.”
“Recent onderzoek heeft gewezen op een dramatische daling van het wilde bijenbestand in Europa door een
combinatie van intensievere landbouw, de degradatie van biotopen, de verspreiding van ziektes en
parasieten en de klimaatverandering,” zegt professor Potts. “Niet alleen is het bijenbestand afgenomen,
maar er moet ook rekening mee worden gehouden dat de oppervlakte landbouwteelten sinds het begin van
de jaren zestig met 300 procent is toegenomen. Dat is gedeeltelijk te wijten aan de toenemende productie
gedurende het voorbije decennium van grondstoffen voor biobrandstoffen, waardoor grotere oppervlakten
natuur tot landbouwgebied worden omgevormd.”
“Het omzetten van natuur in landbouwgebied heeft een grote hoeveelheid wilde planten, die belangrijk zijn
voor de bevoorrading van de bijenkorven, doen verdwijnen,” verduidelijkt Simon Potts. “De bijen worden
verzwakt door gebrek aan voeding, waardoor ze meer vatbaar worden voor ziektes en pesticides. Dat heeft
aanleiding gegeven tot het plotse uitsterven van grote bijenkolonies.” De onderzoeker wijst erop dat er
dringend maatregelen genomen dienen te worden om te garanderen dat het beschikbare land voor de
productie van biobrandstoffen beperkt blijft, zodat er voldoende bijen kunnen overleven om voor de
bestuiving te zorgen. Zonder deze bestuiving staat immers ook de productie van biobrandstoffen onder
druk.”
http://www.express.be/business/nl/economy/de-catastrofe-waar-u-weinig-over-hoort-de-desastreuzegevolgen-voor-europa-van-een-enorm-gebrek-aan-bijen/200848.htm
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Fukushima, mon amour? Sssst! Zwijg toch!
16 december, 2013 |

Auteur: mr. drs. Bou

Zoals we weten, staan er in Fukushima aan de kust van Japan vier
verwoeste kerncentrales te stralen. De eigenaar TEPCO (Tokyo
Electric Power Company) zit nu met een onoplosbaar probleem, maar
dat hoeft het publiek niet te weten. Drie van deze kerncentrales waren
actief op het moment dat ze werden verwoest door de aardbeving en
de tsunami van 11 maart 2011, de vierde lag stil wegens onderhoud.
Toch heeft TEPCO het publiek wijsgemaakt dat het gammele bad met
afgewerkte brandstofstaven in Daiichi 4 het grootste probleem vormde. Op dit moment is men bezig om die
staven te verwijderen, maar nu komt ook de aap uit de mouw: in de drie werkende kerncentrales heeft in
maart 2011 een complete meltdown plaatsgevonden.
Dat hadden ze dan wel eens eerder kunnen zeggen! Dit alles leidt wel tot gezichtsverlies en daar houden
Japanners niet van. In Japan is alles kits en de Olympische Spelen gaan voor. Daarom heeft men nu een
wet aangenomen er door gejast, die het journalisten verbiedt om iets te schrijven wat het imago van Japan
kan aantasten. Want negatieve publiciteit kan immers leiden tot terrorisme! Wees daarom niet verbaasd als
we niets, maar dan ook niets meer horen over de ramp die zich voltrekt in Fukushima.
Japan whistleblowers face crackdown under proposed state secrets law
Whistleblowers and journalists in Japan could soon find themselves facing long spells in prison for divulging
and reporting state secrets, possibly including sensitive information about the Fukushima nuclear disaster
and the country’s souring relations with China.
Under a special state secrets bill expected to pass on Friday, public officials and private citizens who leak
“special state secrets” face prison terms of up to 10 years, while journalists who seek to obtain the classified
information could get up to five years.
Die wet is intussen aangenomen, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Hoewel Japan aan de
andere kant van de aarde ligt, is de aarde maar klein en kwetsbaar. We krijgen op den duur allemaal te
maken met de straling en de verspreiding van radioactieve elementen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat
we allemaal kanker krijgen, al zal een aanzienlijk deel van de mensheid wel degelijk kanker krijgen. Straling
doet echter nog veel meer! Het maakt mensen onvruchtbaar, het leidt tot misgeboorten en het versnelt het
verouderingsproces. En dat geldt niet alleen voor de mensen, alle levende wezens worden er door
aangetast!
The Future of Planet Earth. Are We the Last Surviving Generations? Radioactivity and the Gradual
Extinction of Life?
Original-text of the 2010 interview with the late Dr. Rosalie Bertell
Interviewer: I think you did a lot of research about the radiation, even when it is a low radiation where usually
it is said: “Don’t worry, no problem at all”. What have you found out about the effects of low radiation in the
long run?
Intussen zijn de gevolgen van de ramp in Fukushima al duidelijk zichtbaar aan de westkust van Amerika.
Massale sterfte van zeesterren, van vogels, van inktvissen die normaal gesproken diep in het water leven,
maar die nu massaal komen sterven op de stranden van Californië. Dat de oorzaak ligt in Fukushima is “niet
wetenschappelijk bewezen”, maar men moet wel erg naïef zijn om te denken dat dit niet zo is. Hoewel de
bewoners van Fukushima het hardst zijn getroffen, gaat deze ramp de hele aarde aan!
De radioactieve gassen zijn reeds de hele wereld over gewaaid!:
http://beforeitsnews.com/mediadrop/uploads/2013/40/a40e6331d056d979946d9a364f11224e1bebb855.jpg
Het hoort bij dit artikel:
http://beforeitsnews.com/japan-earthquake/2013/10/fukushima-calls-for-the-end-of-nuclear-power-fromformer-japanese-pm-koizumi-videos-2444092.html
Daklozen ingezet voor schoonmaak Fukushima:
http://www.reuters.com/article/2013/12/30/us-fukushima-workers-idUSBRE9BT00520131230
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Daklozen_geronseld_voor_schoonmaak_Fukushi
ma.9447026-3142.art?ckc=1
Een dagelijks bezoekje aan ENEnews, daar word je niet vrolijk van.
http://www.boublog.nl/2013/12/16/fukushima-mon-amour-sssst-zwijg-toch/#comment-26965
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Hoe erg gaat Fukushima worden? (update)
Vrijdag, 03 januari 2014
De laatste dagen verschijnt het ene na het andere alarmerende
bericht over de werkelijke situatie in fukushima naar aanleiding
van de ramp met de kerncentrale daar in maart 2011.
Zullen de schadelijke gevolgen beperkt blijven tot Japan en delen van
Amerika of lopen ook wij gevaar?
(Update onderaan artikel)
Voor hen die de alternatieve nieuwsbronnen volgen is duidelijk dat de
kernramp bij Fukushima vele malen erger is dan ons is
voorgespiegeld door de mainstream media.
Of de ramp nu wel of niet bewust is veroorzaakt, de gevolgen zullen merkbaar zijn op het gehele noordelijk
halfrond. Alex Jones zegt dat hij na uitgebreid onderzoek en contact met experts tot de conclusie is
gekomen dat de enige plekken op de wereld die veilig zijn voor wat betreft Fukushima, zich op het zuidelijk
halfrond bevinden. Dat komt omdat de weer- en windsystemen op beide halfronden vrijwel onafhankelijk van
elkaar functioneren.
Wat in ieder geval op dit moment duidelijk is, is dat vooral de westkust van Amerika te maken heeft met sterk
verhoogde straling zoals op de volgende afbeelding is te zien.
Wat ook duidelijk is, is dat de Amerikaanse overheid plotseling 14 miljoen doses Kaliumjodide heeft gekocht
dat uiterlijk begin februari beschikbaar moet zijn. (De inname van jodium is een bewezen effectief middel
tegen de opname van radioactieve straling door de schildklier).
Wat weten we verder?
Volgens het tijdschrift Oceanus is de totale hoeveelheid Cesium 137 dat in de Stille Oceaan terecht is
gekomen vanuit Fukushima 10.000 tot 100.000 keer groter dan die door Chernobyl in de oceanen terecht is
gekomen.
Presentator Cenk Uygur heeft toegegeven dat toen hij werkzaam was bij MSNBC hij instructies kreeg om de
bevolking niet te waarschuwen voor de straling die afkomstig was uit Fukushima.
Er zijn grote aantallen dode vogels aangespoeld langs de kusten van Alaska. Ze worden beschreven als
“opengebroken” en bloedend.
Een plotselinge massale sterfte onder vogels in de Amerikaanse staat Oregon stelt wetenschappers voor
een raadsel.
“Iets” zorgt ervoor dat grote aantallen zeehonden en walrussen in Alaska last hebben van haaruitval en
“etterende wonden”.
Aanzienlijke aantallen poolberen langs de kust van Alaska verliezen een deel van hun vacht en vertonen
open wonden.
Langs de kust van Californië neemt het aantal dode zeeleeuwen epidemische vormen aan.
De zalmpopulatie langs de kustlijn van Alaska bevindt zich op een historisch dieptepunt.
“Iets” zorgt ervoor dat haring uit de Stille Oceaan bloedt uit hun kieuwen, buik en ogen.
Er zijn gevaarlijk hoge niveaus Cesium 137 aangetroffen in paddenstoelen en bessen die langs de westkust
van Amerika groeien.
In de staat Utah sterven plotseling behoorlijke aantallen van de Amerikaanse Zeearend (20 de afgelopen
weken) en niemand weet waarom. Iedere winter komen er honderden van deze majestueuze vogels naar
het Grote Zoutmeer om zich daar te goed te doen aan karpers en andere vissen die daar rondzwemmen.
Eerder deze maand kwamen jagers en boeren in meer dan vijf verschillende staten deze vogels tegen, die
lusteloos op de grond lagen. Veel van hen hadden last van stuiptrekkingen, kopschudden en verlamming in
de poten.
Volgens een onderzoeksrapport van de National Academy of Sciences is zonder enige twijfel vastgesteld dat
blauwvintonijn radioactief materiaal door de gehele noordelijke Stille Oceaan heeft getransporteerd.
“Iets” heeft voor een grote toename gezorgd van het aantal sterfgevallen van orka’s langs de kustlijn van
British Columbia.
Experts hebben hoge niveaus Cesium 137 gevonden in plankton in de wateren tussen Hawaï en de
Amerikaanse westkust.
Een test in Californië heeft uitgewezen dat van de 15 onderzochte blauwvintonijnen er 15 radioactief waren
besmet door Fukushima.
Een bericht uit de Vancouver Sun meldde in 2012 al dat er Cesium 137 werd aangetroffen in het grootste
deel van de vis die Canada kocht van Japan.
Onderzoek heeft uitgewezen dat in 2020 Cesium 137 iedere uithoek van de Stille Oceaan bereikt zal
hebben. Volgens schattingen zal de gehele Stille Oceaan binnenkort Cesium niveaus hebben die vijf tot tien
hoger zullen zijn dan die in periode dat er uitgebreid werd getest met kernbommen in dat gebied.
Het bovenstaande is slechts een greep van alle nu al zichtbare gevolgen van de Fukushima ramp. Zoals
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professor Charles Perrow van Yale Universiteit betoogt kan Fukushima voor de eerstkomende duizenden
jaren een bedreiging vormen voor de mensheid als er niet adequaat wordt gehandeld en de
schoonmaakoperatie bij Fukushima niet met 100 procent precisie wordt uitgevoerd.
In het bovenstaande is ook nog geen rekening gehouden met dat de delicate operatie van het verwijderen
van de brandstofstaven uit reactor nummer vier nog altijd in volle gang is en wereldwijde experts geen
enkele vertrouwen hebben in Tepco om deze operatie tot een goed einde te brengen.
Daar komt dan nog het volgende bij, zoals wij schreven in oktober:
“Er zit namelijk nog een heel andere dimensie aan dit verhaal. Dat is de coördinatie van het schoonmaak-,
opruim- en ontsmettingsproject dat in de miljarden loopt. Dit is geheel in handen van de georganiseerde
misdaad van Japan, de Yakuza. Zij hebben dan ook de leiding bij het inhuren van “gespecialiseerd”
personeel voor de diverse gevaarlijke taken.
Het Yakuza systeem van “uitbesteden” is gebaseerd op volledige corruptie en heeft niets te maken met het
inhuren van de beste mensen voor de taak. Hierdoor ontstaat een levensgevaarlijke situatie want door deze
fraude zijn er in Fukushima niet de mensen die daar zouden moeten zijn om de boel op te ruimen”.
Dus zien we de afgelopen dagen de volgende berichten in het nieuws:
“Moet je nog een berg aan radioactieve rotzooi opruimen voor zo min mogelijk geld? Huur gewoon een paar
daklozen in tegen zeer slechte voorwaarden en soms zelfs zonder dat zij er iets aan overhouden. Het
gebeurt bij het Japanse Fukushima”.
“Een ronselaar verklaart tegenover Reuters dat hij dakloze mannen "verzamelde" op het station van de stad
Sendai”.
Zo gaan we 2014 binnen, een tijd waarin de wereld met de dag onstabieler wordt. De wereldwijde economie
kraakt, overal kom je politieke corruptie tegen, het bewijs van een maatschappij in verregaande staat van
verval zien we overal om ons heen. Los van de aarde zelf die met toenemende regelmaat kreunt en beeft.
Volgens de mainstream media is er absoluut níets aan de hand en komt alles helemaal goed. Hiermee
stormt de mensheid totaal onvoorbereid af op de grootste uitdagingen die ze ooit hebben meegemaakt.
Bronnen: Govt Slaves ; Infowars ; Daily Sheeple ; Spits Nieuws
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6687:hoe-erg-gaat-fukushimaworden&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Rampcentrale Fukushima gerepareerd met plakband
Bij het begin van de volgende fase van het opruimen en herstellen van het
water opvangsysteem van de verwoeste kerncentrale in het Japanse
Fukushima klappen oud werknemers uit de school over de werkwijze van
Tepco, de eigenaar van de centrale. Een van de redenen waarom er
zoveel radioactief water is gelekt is de manier van repareren van de
lekkages. Met duct-tape en kippengaas. Dat rapporteerde de Japanse
krant Asahi Shimbun.
Een voormalige werknemer van de centrale, Yoshitatsu Uechi, die nu als
automonteur en buschauffeur zijn brood verdient, vertelde de krant hoe
het er aan toe ging bij het repareren van de centrale. Hij moest reparaties verrichten in het meest
radioactieve deel van de centrale.
Toen hij langs een tien meter hoge opslagtank voor radiopactief water omhoog werd gestuurd voor inspectie,
trof hij een gat van 30 centimeter lang in de tank aan, dat was afgedekt met plakband. Hij moest het gat
dichten met een metalen plaat, waarin 8 bevestigingsgaten zaten; maar hij kreeg instructie om maar vier
bouten te gebruiken.
Collega’s vertelden hem later dat het gebruik van plakband en minder bevestigingsmaterialen het gevolg
waren van bezuinigingen op het onderhoud van de centrale. Daarom werden er ook tweedehands
onderdelen toegepast.
Bovendien zou er kippengaas zijn gebruikt voor de versterking van betonnen balken die als fundering van de
watertanks moeten dienen, in plaats van stalen balken, en zou er folie zijn gebruikt om schroefgaten
waterdicht te maken, in plaats van de speciaal voorgeschreven sealing.
In water uit eerdere lekkages werden stralingsnivo’s van meer dan 2 miljard bequerel gemeten, waar 150
bequerel de veilige norm is volgens de EU.
Inmiddels is het werk begonnen aan de vriesinstallaties, die de bodem onder de centrale bevroren moet
houden, zodat er geen besmet water meer weg kan lekken naar de oceaan. Critici van die methode zien hier
nu al een enorme verspilling en mislukking aankomen. Fukushima zal nog wel even in het nieuws blijven, zo
lijkt het.
Lees meer artikelen over Fukushima - Zie ook rt.com
http://www.duurzaamnieuws.nl/rampcentrale-fukushima-gerepareerd-met-plakband/
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Spanje: Draconische straffen voor demonstraties en belediging van ambtenaren
Posted on 4 januari 2014 door E.J. Bron
Diegene die spontaan voor het Spaanse parlement demonstreert
kan in het vervolg rekenen op een geldboete van € 600.000,- Er
dreigen ook strenge straffen wanneer men politieagenten filmt
tijdens hun werk of foto´s van de koning in brand steekt. Het
tegen de politiek en de banken boos gemaakte volk moet
geïntimideerd worden.
Spanje zal extreem hoge geldboetes tegen protesterende burgers
invoeren. De intimidatie is noodzakelijk om protesten tegen de
bezuinigingspolitiek te onderdrukken.
Eind november kondigde de Spaanse regering een wet “ter bescherming van de veiligheid van de burgers”
aan, berichtte de WOZ. De wet zal vermoedelijk begin dit jaar worden aangenomen. Want in beide
parlementskamers beschikt de conservatieve volkspartij Partido Popular (PP) van minister-president Mariano
Rajoy over de absolute meerderheid.
Volgens de nieuwe wet gelden spontane bijeenkomsten voor het parlement, de Senaat of het hoogste
gerechtshof als zware misdaden. Ze worden bestraft met geldboetes van tot € 600.000,- per persoon. Ook
diegene die demonstreert voor de woningen van politici of op andere wijze hun leven verstoort, maakt zich
schuldig aan een zware overtreding.
Straat- en zitblokkades tegen gedwongen ontruimingen worden eveneens verboden. Met behulp van
blokkades is het het platform van hypotheekgedupeerden PAH de afgelopen vier jaar gelukt de gedwongen
ontruiming van meer dan duizend woningen te stoppen.
Bovendien is er in de nieuwe wet sprake van hoge geldboetes wanneer men de politie tijdens haar werk
fotografeert of filmt, de agenten beledigt, de nationale vlag of een foto van de koning in brand steekt.
“Spanje bevindt zich in het voorportaal van het fascisme”, zei Julio Anguitavo van Verenigd Links en
voormalig burgemeester van Córdoba. Mario Rodríguez, cgef van Greenpeace Spanje, noemt de wet het
“nieuwe wapen” van de regering, die niets anders meer te binnen schiet dan de intimidatie van
ongehoorzame en onaangepaste mensen.
“Wie tegen de regering demonstreert, wordt daarmee tot vijand
verklaard”, zei Joaquim Bosch, woordvoerder van de “Rechters voor
de democratie”. Volgens de politievakbond SUP dienen de hoge
geldboetes een politieke kaste, die zich alleen nog kan bewegen
onder politiebescherming.
Margarita Robles, rechter aan het hoogste gerechtshof en
woordvoerster van de Spaanse justitiële controleraad CGPJ, ziet in
het wetsontwerp “een volgende stap in de serie beperkingen van
fundamentele rechten, die de PP voortdurend heeft uitgevoerd.”
Al in het voorjaar van 2013 had minister van Justitie Alberto Ruiz Gallardón de gerechtstarieven verhoogd. In
feite kunnen nu alleen nog maar rijke mensen een rechtszaak aanspannen of beroep aantekenen tegen een
vonnis.
Financiële hulp van de EU ter omvang van 41,3 miljard euro heeft het Spaanse bankensysteem eerst voor
een ineenstorting behoed. Spanje zal het hulpprogramma nog deze maand officieel verlaten, bericht
EUobserver. De EU is tevreden over de Spaanse bezuinigingspolitiek. ESM-chef Klaus Regling zei dinsdag:
“De bereidheid van het volk om tijdelijke moeilijkheden te accepteren, om een duurzaam herstel te bereiken,
zijn voorbeeldig. (…) Het Spaanse succesverhaal toont aan dat onze strategie om tijdelijke kredieten tegen
harde voorwaarden ter beschikking te stellen, functioneert.”
Het werkloosheidscijfer in Spanje bedraagt 26,7%, bij de jongeren
zelfs 57,4%. De Spaanse minister van Economische Zaken Luis de
Guindos beloofde woensdag dat de situatie op de arbeidsmarkt in
2014 beter zal worden. Maar volgens een actuele peiling van het
dagblad “El Mundo” denkt 71% van de Spanjaarden dat er op z´n
vroegst pas in 2015 sprake zal zijn van herstel.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Nieuwsbrief 192 – 15 januari 2014 – pag. 15

Overheidswaakhond noemt Obama opnieuw meest corrupte politicus
Liegen is door en onder Obama traditie geworden
Alleen al over Obamacare presteerde de president het om de
Amerikanen maar liefst 36 x publiekelijk voor te liegen.
De overheidswaakhond Judicial Watch in Washington heeft de
traditionele top-10 van meest corrupte Amerikaanse politici van het
afgelopen jaar gepubliceerd. President Barack Hussein Obama staat
opnieuw op de eerste plaats, omdat hij 'als een eenmans-Congres
handelt, en op eigen houtje complete delen van federale wetten
herschrijft.' Ook enkele van Obama's bekende kompanen, zoals CIAdirecteur John Brennan en de ministers Clinton, Holder, Napolitano en Sebelius haalden de top-10.
Obama en Holder staan al 7 jaren onafgebroken in de corruptie top-10. De president wordt omschreven als
een 'meester in corrupte, pak-me-dan-als-je-kan politiek'. 'Zijn regering is niet alleen gesloten en oneerlijk,
maar ondermijnt tevens onze constitutionele republiek door zijn ongevoelige veronachtzaming van de wet.'
'Voortdurende leugens over Obamacare schandelijk'
'In het afgelopen jaar waren Obama's voortdurende leugens over de mogelijkheid dat Amerikanen onder
Obamacare hun eigen zorgverzekering konden houden misschien wel zijn schandelijkste daden,' vervolgt
Judicial Watch. 'Volgens de Free Beacon heeft Obama het Amerikaanse volk tussen 2008 en 2013 in totaal
36 keer misleid met zijn belofte 'Als u uw zorgverzekering prettig vindt, dan kunt u deze houden'. Volgens
NBC-News wist Obama, zelfs terwijl hij deze leugen herhaalde, dat meer dan 40% tot 67% van de
individuele verzekerden hun polissen niet konden houden.'
'Het Galen Institute constateerde dat Obama eenzijdig de Obamacare wet zoals deze door het Congres wet
aangenomen, 14 x per uitvoerend bevel herschreven heeft... Deze veranderingen bevatten grote wijzigingen,
zoals de opt-out van het Congres (mogelijkheid om niet met Obamacare mee te hoeven doen), het uithollen
van het individuele mandaat, en het vertragen van het werkgeversmandaat. De laatste wijziging kwam op 20
december, toen hij plotseling honderdduizenden mensen die dankzij Obamacare hun verzekering zijn
kwijtgeraakt, toestemming gaf om zich op te geven voor uitgeklede 'catastrofeplannen'.'
Misbruik Witte Huis, belastingbetalers en belastingdienst
Daarmee houdt het niet op, want ook in 2013 is het gezin Obama 'het Witte Huis blijven gebruiken als hun
persoonlijke reisbureau, en de belastingbetalers als hun persoonlijke onkostenrekening.'
Hoewel Obama 'snel ontkende ook maar iets te weten van de aanval van de IRS (belastingdienst) op de Tea
Party en andere conservatieve groepen, die in de aanloop naar de verkiezingen van 2012 plaatsvond, is het
een feit dat het de president zelf was die deze groepen aanwees voor een 'speciale behandeling'.'
Obama viel conservatieve groepen aan met uitspraken zoals 'we weten niet wie er achter deze advertenties
zit en we weten niet wie ze betaalt', en 'u weet niet of dit een door het buitenland gecontroleerd bedrijf is', en
'de enige mensen die de waarheid willen onthullen zijn mensen die iets te verbergen hebben'.
Brennan verknalde anti-Al-Qaeda operatie
De begin vorig jaar door Obama aangestelde CIA-directeur John Brennan -die, zoals we vorig jaar schreven,
zich bekeerd lijkt te hebben tot de islam- haalde de top 10 vanwege het openbaar maken van de
Amerikaanse infiltratie in Al-Qaeda, waardoor een succesvolle geheime operatie moest worden stopgezet.
Ook zou hij achter de poging van de regering Obama zitten om het verhaal van de bioscoopfilm 'Zero Dark
Thirty', die handelt over het uitschakelen van Osama bin Laden door een Amerikaans commandoteam, aan
te passen.
Clinton wees schuld Benghazi af
Judicial Watch zette ook minister Hillary Clinton op de lijst, omdat ze tijdens de hoorzittingen over de
terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi op 11 september 2012, waarbij ambassadeur Chris
Stevens en drie andere Amerikanen om het leven kwamen, 'zowel ontwijkend, en dan weer defensief en
agressief' reageerde, en weliswaar beweerde dat ze de verantwoordelijkheid ervoor accepteerde, maar
ondertussen op voorspelbare wijze de schuld afschoof.
Holder pleegde meineed
Minister van Justitie Eric Holder is ook een 'vaste gast' in de top-10. In mei 2013 pleegde hij waarschijnlijk
meineed toen hij beweerde niet betrokken te zijn en zelfs niets wist van het dreigen met vervolging van
journalisten die geheime informatie publiceren. Holder had echter eerder zijn goedkeuring gegeven aan het
opvragen van de emails en telefoongesprekken van Fox News journalist James Rosen.
Napolitano en Sebelius
Janet Napolitano, tot afgelopen zomer minister van Homeland Security, hielp Obama buiten het Congres om
de bestaande immigratiewetten aan te passen. Obama's eigen advocaten concludeerden dat minister van
Gezondheid Kathleen Sebelius ontslagen zou kunnen worden, omdat ze tijdens de laatste
verkiezingscampagne haar officiële functie misbruikte om Obama te promoten. Beide vrouwen staan daarom
ook in de corruptie top-10.
Xander - (1) World Net Daily
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Eerste doden door mogelijk nieuwe Mexicaanse griepepidemie in Amerika
Daarnaast steeds meer mensen getroffen door onbekend virus - Mexicaanse griep zeer besmettelijk:
aanraken van zelfde deurknop is voldoende
Er zijn sterke aanwijzingen dat er in de VS en Canada een nieuwe
Mexicaanse griepepidemie in ontwikkeling is. Hoewel het H1N1 virus
met name in het zuiden van de VS om zich heen grijpt, worden ook
steeds meer andere staten getroffen. Zo werden er in de noordelijke
staat Wisconsin in één week tijd 81 mensen met de Mexicaanse griep
in het ziekenhuis opgenomen. In Michigan en Californië zijn inmiddels
de eerste doden gevallen. Daarnaast zijn er berichten over nóg een
geheimzinnig virus dat mensen doodziek maakt, en waarvan de
autoriteiten nog steeds niet schijnen te weten wat het precies is.
Vier doden in Michigan
Het aantal Mexicaanse griepgevallen is de afgelopen week verdubbeld, wat een grote bron van zorg is voor
het Centers for Disease Control (CDC). In Michigan zitten de spoedposten vol met honderden mensen die
griepachtige verschijnselen hebben.
In tegenstelling tot de gewone griep treft de Mexicaanse variant vooral jongere mensen. Een tiental
volwassenen en jonge kinderen die het H1N1 virus opliepen zouden aan de beademing liggen. Drie
volwassenen en een kind zijn inmiddels gestorven.
Medische officials zeggen dat de gestorven patiënten allemaal gezond waren, en dus niet speciaal
kwetsbaarder waren dan anderen. 'Het lijkt op 2009, maar deze keer hebben we een vaccin,' zei dr. Matt
Davis, medisch directeur bij de gezondheidsdienst van de staat.
Sterke opkomst H1N1 in Canada
De Montreal Gazette berichtte dat in Toronto in 36% van de 210 bevestigde gevallen van influenza het
Mexicaanse griepvirus (in Amerika varkensgriep genoemd) de boosdoener is, een stijging van 33% ten
opzichte van vorig jaar. Ook hier is al één persoon overleden.
In de staat Alberta zijn tot nu toe 965 mensen besmet, waarvan 270 in het ziekenhuis moesten worden
opgenomen. In deze staat zijn dit jaar al 5 mensen aan de griep overleden. Hoewel het aantal griepgevallen
niet veel hoger ligt dan normaal, is het wel voor het eerst sinds de wereldwijde pandemie in 2009 dat H1N1
de meest voorkomende variant is.
Besmetting door vastpakken deurknop
Vijf jaar geleden stierven er naar schatting wereldwijd zo'n 203.000 mensen aan de Mexicaanse griep. Dit
cijfer werd pas een maand of twee geleden vastgesteld, en is meer dan 10 x zo hoog als aanvankelijk werd
geschat. De Mexicaanse griep is zeer besmettelijk en wordt al door simpel hoesten en niezen op anderen
overgebracht. Je kunt het zelfs als krijgen door het aanraken van een voorwerp zoals een deurknop die net
is vastgepakt door een geïnfecteerd persoon. (1)
Onbekend virus treft duizenden Amerikanen
Daarnaast komen er uit de Amerikaanse samenleving berichten dat er sprake is van nog een ander, tot nu
toe totaal onbekend virus. Sommige ziekenhuizen zouden al duizenden mensen met griepachtige
verschijnselen op het spreekuur hebben gehad, maar die na laboratoriumtesten geen enkele bekende vorm
van influenza bleken te hebben. Ook dit virus, dat mensen zo ziek maakt dat ze oncontroleerbaar overgeven
en zich amper kunnen bewegen, zou door hoesten en niezen worden overgebracht. Een verpleger sprak
zelfs al van een in de maak zijnde pandemie. (2)(3)
Vaccins werken niet
Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is -net als alle andere griepvaccins- zeer omstreden. De in de vaccins
gebruikte hulpstoffen zijn volgens diverse experts zeer giftig en kunnen de gezondheid permanent
beschadigen. Bovendien blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat niet één (griep)vaccin daadwerkelijk
bescherming biedt. Sterker nog, mensen die zich lieten vaccineren tegen de Mexicaanse griep, werden juist
vaker ziek dan mensen die zich niet lieten inenten. (voor meer info: zie hyperlinken onderaan)
Xander - (1) The Extinction Protocol, (2) Steve Quayle, (3) Steve Quayle
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Nederland is blijkbaar de politiestaat al voorbij
Geplaatst door ADMINISTRATOR ⋅ 5 januari 2014
Het leger voor burgertaken inzetten?
De bewoners van Amsterdam Noord, die al jaren geteisterd worden door inbraken en roofovervallen, zal het
worst zijn wie hen te hulp schiet.
“Salon-Republikein-acteur” Van der Laan, de benoemde (dus onwettige) burgemeester van Amsterdam
meldde in Buitenhof, dat het leger wordt ingezet in de strijd tegen de misdaad. Hij wil alleen niet zeggen hoe
of wat, dat is aan het Openbaar Ministerie.
http://www.nieuws.nl/algemeen/20140105/Leger-ingezet-voor-veiligheid-Amsterdam-Noord
Dit komt ons bekend voor: staatsgeheimen etc.
Vroeger was er de Bescherming Bevolking. Bij calamiteiten kon dit reservistenkorps worden gemobiliseerd.
Tegenwoordig moeten we het doen met BOA’s een soort burger in uniform, in afwachting van normaal werk.
Nu gaan we beleven dat het leger hele stadsdelen gaat beschermen? Alsof we hier nog iets paraats op de
been kunnen krijgen. Het zal waarschijnlijk de tot soldaat gepromoveerde “gamer” zijn die hierin een
hoofdtaak krijgt. Het begrip “drones” komt thans overgevlogen…..
Zoals gezegd, het komt bekend voor. Toen de troepen gehavend en zonder materieel uit Afghanistan terug
kwamen gestrompeld, ging er een soort van generaal achter een microfoon iets zitten blaten over “burgercontrole” of iets van die strekking. We moesten even graven in ons stoffig archief
en jawel: hebbes. Holadi-eee, ‘t was Berth-olé! Wie? Ook AIVDeee…..
Enkele uitspraken van deze strijder voor recht en openheid….:
‘We hebben een keer, in het kader van een operatie, een microfoon in een sofa
verstopt. Toen die operatie was afgelopen hebben we niet meer aan de
microfoon gedacht. Totdat die bank opeens werd aangeboden op Marktplaats.
Die hebben we dus als een gek moeten kopen. Dat soort verhalen vind ik
vreselijk mooi, want we hebben het wel weten op te lossen.’
‘De AIVD moet transparanter worden. De samenleving weet weinig van ons
werk. Dat wil ik verbeteren. Want het is de vraag of de samenleving zich
realiseert dat wij noodzakelijk zijn.’
‘Iemand die kwaad wil en 3000 euro heeft is in staat om uw en mijn
gsm af te luisteren zonder dat wij dat in de gaten hebben, met
apparatuur uit de elektronicazaak en software van het internet. Dat
realiseren veel mensen zich niet.’
‘Ik ben geen voorstander van Big Brother. Er zijn grenzen aan wat je
wel en niet kunt doen.’
Conclusie: lullen als geen ander, ondertussen het tegengestelde in
gang zetten, zeggen we het zo goed? “De samenleving is blijkbaar
wel zo oerstom te suggereren, dat meneer een overbodige
belastingopvreter is, die zaakjes doorbrieft aan de NSA en MI-6″. Topgozert, die Robbie…. Vind je het
vreemd dat we hem vorig jaar met zijn onderstaande suggestie ook al niet vertrouwden.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/02/04/het-leger-is-in-topvorm/
Nee…. dit is de bedoeling niet natuurlijk! Dat moet wat geniepiger
kunnen, laat dat maar aan de contra-spionage over.
Vraag is dan wel gerechtvaardigd, waarom er toen zo weinig
aandacht aan is besteed en we nus dus plotseling met militairen in
Amsterdam-Noord zitten, die we “niet kunnen zien”.
Dat heb je ervan met die benoemde ambtenaren! Burgers weten weer
nergens van en o jee: zeg er maar eens wat van! Ze zijn toch bezig
criminaliteit uit te roeien?
Of kunnen ze dat straks beter uitbesteden aan zwarte masker
troepen, die niets anders te doen hebben dan met scherp schieten….
En als die dat weigeren, wordt er wellicht assistentie ingevlogen in de
vorm van de Vaticaanse elite-troepen, vermomd als “professionals”
met een missie……
Herstel de Republiek
(Voordat het niet meer hoeft!)
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/01/05/nederland-is-blijkbaar-de-politiestaat-al-voorbij/
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Tavistock Institute
Posted on 03/01/2014 by Destiny5D
Altijd al afgevraagd waar al die trollen op het internet vandaan komen?
Waarom de Mainstream Media elke letter die het opschrijft uit zijn
Saturnische duim zuigt? Waarom we doodgegooid worden met occulte
Saturnistische rituelen? De Matrix is overal. De Matrix is de wereld die je
verhindert de waarheid te zien. Welke waarheid? Dat we als slaven in een
gevangenis leven die we niet ruiken, proeven of voelen. Het is de wereld van
hypnose die voor je ogen wordt geprojecteerd om je van de waarheid te
onthouden.
Een van de denktank groepen van de controleurs is het Tavistock institute. Het
instituut is opgericht in 1947, en overziet groepen zoals het Stanford Research
Institute (SRI International). Het Tavistock instituut zelf krijgt haar orders van (semi)
geheime organisaties zoals de Club van Rome en de Trilateral Commission. De
hoofdtaak van het Tavistock instituut is het bestuderen en analyseren van sociale processen, deze inzichten
worden vervolgens gebruikt voor social-eniginering en mind control doeleinden.
Het plan om een publieke opinie te creëren startte in 1913 in Wellington House in Londen. Het was de start
en opbouw van een propagandafabriek die in eerste instantie geleid werd door Lord Northcliffe (Op dat
moment Groot Brittanniës grootste mediamagnaat. Hij werd aangesteld door Sir Edward Grey, de minister
van buitenlandse zaken op dat moment. De supervisie werd uitgevoerd in naam van de Britse kroon door
Lord Rothmere. De studies aldaar werden o.a. geleid en uitgevoerd door Arnold Toynbee, die later werd
aangesteld als directeur van het Royal Institute of International Affairs. Verder waren de AmerikanenWalter
Lippmann en Edward Bernays (neef van Signund Freud) betrokken bij deze instelling.
Waar aanvankelijk enkel de Britse koninklijke familie de fondsen leverden voor dit instituut werd dat al snel
gedeeld met de Rothschilds (Lord Northcliffe was via zijn huwelijk aan hen gelieerd) en de Rockefellers. Wat
toen nog Wellington House heette zou uitgroeien tot het Tavistock instituut in 1921 nadat het zijn diensten
bewezen had als propagandamiddel in de eerste wereldoorlog. Daarnaast had men via deze weg ook het
Federal Reserve banksysteem kunnen invoeren zonder problemen, dat was in 1913.
Hieronder een interview met Dr.John Coleman over het Tavistock Institute:
HIERONDER HET BIJBEHORENDE BOEK VAN JOHN COLEMAN Dr. John Coleman – the Tavistock
Institute of Human Relations
TAVISTOCK INSTITUUT MANIPULEERT DE BEVOLKING
Na de Eerste Wereldoorlog werd in Engeland in 1921 het Tavistock
Instituut (TI) opgericht. De Graaf van Bedford, Markies van Tavistock,
doneerde een gebouw aan de ‘Royal Group of International Affairs’.
Het TI werd het hart van de psychologische tak van de Britse geheime dienst.
Onder leiding van psychiater Sir John Rawlings-Rees moesten wetenschappers, sociologen en
psychoanalytici het breekpunt vinden van Britse soldaten, die tijdens WO I shellshock hadden opgelopen.
Shellshock is de term voor de psychologische en psychiatrische gevolgen van oorlogsneuroses; officieren
hadden last van huilbuien, vermoeidheid, nachtmerries en paniekaanvallen. De hysterische vorm met
verlammingsverschijnselen, tics in het gelaat, stomheid en doofheid, werd vooral bij soldaten gezien.
In 1949 breidde Tavistock uit naar Amerika en werd met behulp van de Rockefeller Foundation het
‘Tavistock Institute of Human Relations’ opgericht. Het zou het zenuwcentrum voor de manipulatie van de
wereldbevolking worden. Het instituut speelde ook een cruciale rol bij de oprichting van de OSS (Office of
Strategic Services), de voorloper van de CIA, het Amerikaans Bureau van Strategische Diensten en
zusterorganisatie van de Britse geheime diensten ‘SOE’: Special Operations Executive en ‘SIS’ Special
Intelligence Service.
Op de website van het TI valt tegenwoordig de volgende onschuldig ogende tekst te lezen: “het Tavistock
Instituut is een onafhankelijke non-profit organisatie, die sociologisch onderzoek wil combineren met de
praktijk. In alle sectoren: overheid, industrie, handel en gezondheidszorg worden wereldwijd
organisatieproblemen aangepakt.”
En: “De staf van het TI werkt op een creatieve manier met mensen die over de hele wereld bezig zijn met
innovatieve projecten, soms zelfs in moeilijke situaties. We combineren onderzoek, analyse en praktische
hulp. We zoeken oplossingen en zorgen dat deze worden geïmplementeerd. We zijn vooral bekend om onze
vaardigheid problemen aan te pakken, die anders verborgen zouden blijven, soms onbewust.”
“Het TI werkt zowel voor grote multinationals als kleine klanten. De laatste tijd heeft het TI vooral hulp
geboden in ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van gezondheid, onderwijs en gemeenschappen.”
Het opvallende van het TI is dat het instituut compleet onafhankelijk en zelffinancierend is. Het krijgt geen
subsidie van een overheid. Door hun werk in de praktijk vallen ze in het grote grijze gebied tussen
wetenschappelijk onderzoek en consultancy. Ze zijn experts in antropologie, politiek, psychoanalyse,
psychologie en sociologie.
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Bij het netwerk van het TI horen onder andere de Universiteit van Sussex, het Stanford Research Institute,
Esalen, MIT (Het Massachusetts Institute of Technology, een van de meest prestigieuze technische
universiteiten ter wereld op het gebied van natuurwetenschappen en technologie, bestuurskunde, economie,
taalkunde, politieke wetenschappen en filosofie), het Hudson Institute
((<http://watch.pair.com/Hudson.html>), de ‘Heritage Foundation’ (<http://watch.pair.com/heritage.html>),
Center of Strategic and International Studies in Georgetown, US Air Force Intelligence en de RAND en Mitre
corporaties.
Het personeel van de corporaties moet eerst training/hersenspoeling ondergaan bij een of meer van de TI
instituten. Een verlengstuk van het TI zijn:

Mont Pèlerin Society, een internationale vereniging, in de eerste plaats van wetenschappers, zakenlui
en politici. De vereniging werd in het jaar 1947 opgericht in het Zwitserse plaatsje Mont Pèlerin. MPS
heeft langzaam maar zeker wereldwijde invloed weten te winnen.

De Trilaterale Commissie, een privéorganisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller.
Rockefeller, Zbigniew Brzeziński en een aantal anderen riepen de eerste vergaderingen bijeen die
zouden uitgroeien tot de Trilaterale organisatie. De eerste vergadering werd gehouden in Tokio in
oktober 1973. De organisatie bestaat uit ongeveer 350 privé personen uit Europa, Azië en NoordAmerika en heeft als doel het bevorderen van de politieke en economische samenwerking tussen deze
gebieden.

Ditchley Foundation, door Sir David Wills in 1958 opgezet, in eerste instantie om de verstandhouding
tussen Engelsen en Amerikanen te verbeteren en internationale educatie en discussie op gang te
brengen. Amerikaanse en Canadese zuster groeperingen werden opgericht.

Club van Rome, een particuliere stichting die eind jaren 60 van de 20e eeuw werd opgericht door
Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te
brengen.
Het Tavistock Instituut experimenteerde voor het eerst met hersenspoelingtechnieken bij gevangen soldaten
die voor de VS in Korea hadden gevochten. Deze experimenten werden later met succes ingezet bij het volk
in de VS.
Een vluchteling uit Duitsland, Kurt Lewin, werd in 1932 tot directeur van het Tavistock in Amerika benoemd.
Hij zette de ‘Harvard Psychology Clinic’ op, die de propagandacampagne ontwikkelde om het Amerikaanse
volk op te zetten tegen Duitsland.
In 1938 ondertekenden Roosevelt en Churchill een geheime overeenkomst. Om deze overeenkomst te
implementeren stuurde Roosevelt Generaal Donovan naar Londen om technieken te leren voordat hij het
Office of Strategic Services opzette onder leiding van de Britse geheime dienst SOE: Special Operations
Executive en SIS Special Intelligence Service. Het Office of Strategic Services én de CIA werken volgens de
richtsnoeren van het TI.
Het Tavistock Instituut plande de bombardementen tijdens WO II, die
door Churchill en Roosevelt werden uitgevoerd op het eigen volk. Het
was een klinisch experiment in massale terreur. Het volk werd als
proefkonijnen geobserveerd. Alle technieken die Tavistock en
Amerikaanse foundations inzetten hebben slechts één doel: de kracht
van het individu breken en hem of haar hulpeloos over te leveren aan
de mensen die de baas willen spelen in de wereld: de Nieuwe
Wereldorde.
Deze technieken worden gebruikt om het gezin als familie-eenheid op
te breken. Religies, patriottisme en seksualiteit worden ingezet als
wapens om de massa te beïnvloeden en te controleren. Freudiaanse
psychotherapie kan worden ingezet om het karakter van een individu
permanent te destabiliseren. Het TI heeft veel voor elkaar gekregen in Amerika, niemand kan iets bereiken
in wat voor sector dan ook, tenzij hij of zij getraind is door het TI of een van de afgeleiden hiervan.
Het grote succes van Henry Kissinger kan niet anders worden verklaard. Hij was een Duitse vluchteling en
student van Sir John Rawlings-Reese in het Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (afgekort als
SHAEF). Dit was het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde troepen, vanaf eind 1943
tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Dr. Peter Bourne,een psycholoog bij het TI, koos Jimmy Carter uit als kandidaat voor president van de VS,
alleen maar omdat hij intensieve scholing (hersenspoeling) had ondergaan.
Het “experiment” van raciale integratie in de VS werd geïntroduceerd door Ronald Lippert van het OSS, het
Amerikaanse Joodse Congres en directeur van de afdeling kindereducatie van de ‘Commission on
Community Relations’. Het programma was ontworpen om raciale identiteit en etnische wortels te verstoren.
Via het Stanford Research Institute heeft het Tavistock controle over de ‘National Education Association’, de
nationale instelling die onderwijsprogramma’s bepaalt. Het ‘Institute of Social Research at the National
Training Lab’ controleert en hersenspoelt de belangrijkste personen in de zakenwereld en politiek.
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Een andere beruchte Tavistock strategie is het gebruik van drugs.
De introductie van bewustzijnsverruimende middelen zoals LSD in de zestiger jaren kan worden
toegeschreven aan de onderzoeken van de CIA naar militaire toepassingen van drugs. Verschillende
experimenten werden uitgevoerd op het terrein van tientallen universiteiten, onder verschillende codenamen,
die LSD populair maakten. Duizenden studenten werden als proefkonijnen gebruikt.
Codenaam van dat laatste project was MK-Ultra; drugs moesten populair worden. De uitvoering van dit plan
begon in 1952, toen Aldous Huxley terugkeerde naar de VS. MK-Ultra is een experiment in chemische
oorlogvoering. LSD werd in 1943 ontwikkeld door Albert Hoffman, die werkte voor Sandoz AG, een Zwitsers
bedrijf in handen van S.G. Warburg uit Londen. De Britse geheime dienst was er direct bij de betrokken,
evenals diens onderafdeling OSS, het Amerikaans Bureau van Strategische Diensten.
Allen Dulles stond aan het hoofd van de CIA toen het beruchte project MK-Ultra van start ging. Hij was
directeur van de OSS afdeling in Zwitserland. Argeloos en ongeweten werd LSD ook gegeven aan eigen
employees. Sommigen stierven, maar de schuldigen werden nooit aangeklaagd.
De adviseur van Roosevelt, James Paul Warburg, zoon van Paul Warburg die de Federal Reserve Act (een
in 1913 aangenomen wet, die het systeem van de Amerikaanse Centrale Banken creëerde) schreef en neef
van Max Warburg die Hitler had gefinancierd, zette het ‘Institute for Policy Studies’ op om de drug te
promoten.
Dat was het begin van de alternatieve cultuur in de jaren zestig van de vorige eeuw. De stof had een grote
invloed op de hippiebeweging, de ‘studentenrevolutie’ en werd gefinancierd door de CIA voor $25 miljoen.
Dr. Herbert Kelman van Harvard werd ook door de CIA betaald om te experimenteren met LSD voor
mindcontrole. Dr. D. Ewen Cameron, hoofd van het ‘Canadian Psychological Association’ en directeur van
het Royal Victorian Hospital werd in de jaren vijftig gefinancierd door de CIA. Hij moest 53 patiënten grote
doses LSD geven en hun reacties rapporteren. De patiënten werden weken in slaap gehouden en moesten
elektroshocks ondergaan.
Een slachtoffer uit die tijd, vrouw van een parlementslid uit Canada, heeft een rechtszaak aangespannen
tegen de farmaceutische industrie die deze middelen heeft geproduceerd.
Alle rapporten van deze geheime CIA experimenten zijn door het hoofd van MK Ultra vernietigd.
De experimenten uit de jaren zestig hebben nog steeds gevolgen. Het groeiende aantal drugsverslaafden,
wetteloosheid, apathie en mentale ziekten worden hier aan toegeschreven. Dat is de erfenis van de
Warburgs en de CIA. Hun voornaamste instelling, het ‘Institute for Policy Studies’, werd opgericht door
James Paul Warburg en Marcus Raskin. Raskin was een protegé van McGeorge Bundy, de directeur van de
Ford Foundation. Bundy zorgde er voor dat Raskin werd aangesteld als president Kennedy’s persoonlijke
vervanger bij de Nationale Veiligheidsraad. In 1963 financierde hij en zette hij de Students for Democratic
Society op, dat de drugscultuur in gang zette.
Vandaag de dag heeft het Tavistock Instituut een budget $6 miljard per jaar. Tien grote instituten vallen
onder het TI, 400 kleinere, 3000 studiegroepen en denktanks. Het Stanford Instituut en het Hoover Instituut
voeren surveillance projecten uit voor Bechtel (privaat militair bouwbedrijf met omstreden reputatie) en 400
andere bedrijven en geheime operaties voor de CIA. Het is de grootste instelling voor mindcontrole en
gedragswetenschappen van de westkust van Amerika.
De Rockefeller Foundation wil de land- en tuinbouw wereldwijd onder controle krijgen. De directeur van deze
tak, Kenneth Wernimont zette in Mexico en Latijns Amerika gecontroleerde landbouwprogramma’s op.
Onafhankelijke boeren zijn een bedreiging voor de Nieuwe Wereld Orde. In Rusland dachten de
bolsjewieken dat ze totale controle hadden over het volk; ze ontdekten dat de kleine boeren koppig hun
eigen producten verbouwden en daarmee eigen kapitaal in handen hielden.
Stalin zorgde ervoor dat al het voedsel en alle dieren werden afgenomen van de kleine boeren. Zes miljoen
“Kulaks” stierven de hongerdood. De Communistische Partij zorgde ervoor dat er geen kleine zelfstandige
boeren over waren en alle arbeiders werden tot slaaf gemaakt. Veel totalitaire regimes lopen op tegen die
kleine boeren.
Tegenwoordig hebben boeren in Amerika kapitaal nodig om landbouwmachines te kunnen kopen. Ze zijn
gevoelig en kwetsbaar vanwege de rentetarieven. Net als in jaren dertig van de vorige eeuw, toen de kleine
boeren in Rusland hun land moesten opgeven en werden gedwongen te werken op collectieve boerderijen,
lopen de Amerikaanse boeren nu gevaar. Ze worden gedwongen hun land te verkopen en worden
huurmannen op de grote bedrijven van landbouwcorporaties.
Zodra burgers zich bewust worden van de ware missie van de verschillende Foundations begrijpen ze hoge
rentetarieven, belastingen, scheidingen, degradatie van kerken, drugsverslaving, corruptie etc. Iedere agent
is tegen de burgers, ze moeten de programma’s van de foundations uitvoeren.
Tavistock Instituten in Amerika
 Flow Laboratories, krijgt contracten van nationale gezondheidsinstituten
 Merle Thomas Corporatie, krijgt contracten van leger, analyseert satellietdata
 Walden Research, controle van milieuvervuiling
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De Ditchley Foundation, heeft een belangrijke geheime taak in Amerika. Cyrus Vance leidt de
Amerikaanse afdeling. Hij is oud-minister van Buitenlandse Zaken en directeur van de Rockefeller
Foundation
 Planning Research Corporation, adviseert regering van de VS
 Brookings Institution, schrijft en bepaalt nationale agenda
 Hudson Institute, geheime militaire agenda, hersenspoeling, controle
 National Training Laboratories, hersenspoelen politieke leiders
 Esalen Institute, hersenspoelen CEO’s corporaties, leger, federale agentschappen
 Institute for applied behavioral sciences, het NTL Institute:“Al meer dan 60 jaar heeft het NTL
Institute internationale trainingen gegeven aan tienduizenden individuen en organisaties. Onze
wereldwijde faculteiten hebben meer dan 300 consultants, artsen en onderzoekers in dienst. Daar
wordt de voorhoede van organisatie-innovatie in de organisatie en de ontwikkeling van leiderschap
geleerd, als ook inter-persoonlijke vaardigheden, menselijke ontwikkeling en groepsdynamiek.
 Western Training Laboratories in Group Development
 National Education Association, de grootste georganiseerde lerarenvereniging, voor zowel de
onderbouw als de bovenbouw, is gestoeld op het Tavistock gedachtegoed
 International Institute for Applied Behavioral Sciences, deelnemers worden kunstmatig in stressvolle
situaties gedreven en gehersenspoeld
 Universiteit van Pennsylvania
 Wharton School of Finance & Commerce, de door deze school geproduceerde cijfers en statistieken
worden wereldwijd overgenomen door het IMF, Europa etc.
 Institute For The Future, instituut van de toekomst, zogenaamde Delphi panles adviseren welke
sociale groeperingen gesteund dienen te worden en welke de kop moeten worden ingedrukt.
Maar de vier grootste zijn:
Institute for Policy Studies (IPS), is de oudste denktank in Amerika, opgericht door James P. Warburg en
de Rothshields. Het heeft Amerika en het buitenlands beleid gevormd en hervormd. Het IPS werd in 1963
door Marcus Raskin en Richard Barnett geleid, beiden waren Tavistock ingewijden. Op de agenda stond de
creatie van een “grassroots” en nieuwe linkse beweging. Sinds 1963 heeft het Instituut beleid gesmeed om
de democratie, rechtspraak, mensenrechten en diversiteit te bevorderen naar het model van het Tavistock
Institute. Gevestigd in Washington DC en heeft het links naar activisten en wetenschappers in de hele VS en
over de hele wereld.
Het IPS is de meest prestigieuze denktank van de VS, het dicteert de besluiten die door de regering worden
genomen.
Het Stanford Research Institute kan beschouwd worden als de juwelen op de kroon van de manipulatie
door het Tavistock instituut in Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog werd Stanford opgericht, speerpunten
waren de research van vormen van mindcontrole en “wetenschap van de toekomst”. Vele corporaties
hebben hun heil gezocht bij het SRI, onder andere Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett Packard
en de Bank of America. Een van Stanfords meer geheime projecten was het onderzoek naar bacteriële en
chemische oorlogsvoering. Stanford is verweven met meer dan 200 kleinere denktanks in heel Amerika, die
met alle aspecten van het leven te maken hebben.
De computers in Stanford staan in verbinding met 2500 researchcentra zoals de CIA, Bell Telephone
Laboratories, de tak van de geheime dienst van het leger en marine en Rand, MIT, Harvard en de
universiteit van California in Los Angeles, UCLA. Stanford speelt steeds een hoofdrol en fungeert als
centrale bibliotheek van alle informatie. Andere diensten (hier kun je je fantasie gebruiken) mogen snuffelen
in de databanken van het Stanford, zoeken naar woorden die gebruikt worden, zinnen, bronnen… Het
Pentagon gebruikt deze dienst veelvuldig evenals de nationale regering. Pentagon’s “command and control”
vraagstukken worden uitgewerkt door het Stanford.
Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt door velen niet herkend als een Tavistock
Institute adept. MIT kan worden verdeeld in de volgende groeperingen: Contemporary Technology Industrial
Relations NASA-ERC, Computer Research Laboratories Office of Naval Research Group, Psychology
Systems Dynamics,. Clienten van MIT zijn: American Management Association, Institute for Defense
Analysis (IDA), NASA, National Academy of Sciences, National Council of Churches, U.S. Army, U.S.
Department of State, U.S. Navy , U.S. Treasury en Volkswagen Company .
RAND Research en Development Corporation De RAND Corporatie was een van oorsprong een militairstrategische denktank voor de strijdkrachten van de Verenigde Staten. RAND heeft veel in de melk te
brokkelen op het gebied van controle van het volk, ruimtevaart, nucleaire energie, militaire projecten en de
CIA.
De RAND Corporation werd in de jaren vijftig opgezet door Herman Kahn, die ook het Hudson Institute
opzette in 1961. Kahn ontwikkelde het ‘future-now thinking’ als techniek om de actie en reactiepatronen bloot
te leggen die tot een nucleaire oorlog tussen Rusland en de VS zou kunnen leiden. In 1960 schreef Kahn
hierover het boek ‘On Thermonuclear War’, over hoe een onbenullig conflict tussen de sterkste machten ter
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wereld tot een kernoorlog en mondiale vernietiging zou kunnen leiden. Kahn zei daarover: ‘They are only
scenarios, intended to be used as thinking tools, nothing more’ (alleen scenario’s, om over na te denken,
niets meer dan dat).
In 1967 bracht Kahn het toekomstonderzoek ‘The Year 2000’ naar buiten waarin hij een juiste voorspelling
doet over de wereld van nu. Hij voorspelt het gebruik van PC’s voor zakelijke en financiële
informatievoorziening, gelduitgifte, weersvoorspellingen en misdaadbestrijding. De RAND Corporatie schreef
een rapport over een computer netwerk dat een nucleaire aanval kon overleven.
Met zijn toekomstscenario’s is de planning en besluitvorming in het bedrijfsleven en de overheid op de lange
termijn beïnvloed.
In “Educating for the New World Order” van Eakman wordt gesproken over een lesmodule, die door de
RAND Corporatie is opgezet voor “change agents”, agenten die verandering moeten bewerkstelligen. Een
stap voor stap “handboek voor verander agenten” met een contractnummer van het Amerikaanse kantoor
van educatie uit 1971.
Sommige klanten van RAND zijn: American Telephone and Telegraph Company (AT&T), Chase Manhattan
Bank, International Business Machines (IBM), National Science Foundation, Republikeins Partij, Luchtmacht,
Departementen van Gezondheid en Energie.
Er zijn werkelijk duizenden belangrijke corporaties en organisaties die gebruik maken van de diensten van
Rand. De lijst is te lang om hier te publiceren.
Bron: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
‘t Vertalerscollectief www.wijwordenwakker.org
http://olympiczion.nl/index.php/tavistock-institute/

Fukushima! In Japan staat al 14 dagen het internet UIT!
Jaja, dames en heren. Weten we het nog? Internet, de spreekbuis van
het volk, het web dat ons allen aan elkaar verbind. De machtige tool
tegen de elite en de NWO! Maar dit geldt niet meer voor Japan. Want
daar is het internet een zaak uit het verleden! Alle sociale profielen
waaronder Facebook en Twitter zijn er stil. Niemand roert er zich
meer! Begrijpt u nu hoe duister het werkelijk is?
Ziet u nu dat de volkeren worden uitgeroeid? Vraagt u zich nu af waar
het nieuws vandaan komt als het volk niet langer het onderwerp ervan
is? Waar kijkt u eigenlijk naar als alleen de industrie een plaatje mag leveren? Of gelooft u werkelijk dat heel
Tokyo, Hiroshima, ja, het hele keizerrijk van Japan geen inwoner meer heeft die nog iets te melden heeft?
Japan is via het internet inmiddels NIET meer te bereiken! Wist u dat of is het te moeilijk kijken door het
sluier van Goede Tijden, Slechte Tijden? Is het moeilijk te zien door het schemer glas van wel of geen
homohuwelijken, wel of geen geretoucheerde fotoreportages van Patricia Paay en het feit dat Frans Bauer
onlangs jarig was?
Het is overigens niet eens actueel nieuws, want de totale internetstilte van Japan duurt inmiddels al 14
dagen! Dit verschrikkelijke nieuws wordt maar door anderhalve man en een paardenkop voor een SERIEUS
signaal gehouden!
Er is nog maar een enkeling die het waagt om het onder onze aandacht te brengen, voor wat het nog waard
is! Hier de video over deze verschrikkelijke gang van zaken!
Er mag geen informatie meer naar buiten komen die u doet beseffen dat u, uw kinderen en alles wat u lief is
verworden bent tot een figurant in de real live productie van The Day After – waarin een kale en uit zijn neus
bloedende dominee in de restanten van zijn kerk God dankt voor het vernietigen van de vernietigers van
deze aarde!
Power to the people, we are legion, allemaal leuzen die in de leegte oplossen wanneer de elite simpelweg
de stekker uit het internet trekt en hier in Nederland geen hond die erom maalt!
Maar geloof me, we staan op een keerpunt of we dit nu willen
accepteren of niet. Dit keerpunt is veroorzaakt door onze collectieve
apathie die heeft gemaakt dat een heel volk door slechts een
honderdtal ‘vertegenwoordigers’ het zwijgen kan worden opgelegd!
Want zo liggen de kaarten, niet in ons voordeel, maar in ons nadeel!
Het eens zo machtige keizerrijk van Japan zwijgt! Op het internet roert
zich geen enkele stem meer uit dat deel van de wereld! Maar wij, het
volk, wij hebben het internet, wij hebben de vrijheid van
informatieoverdracht, wij zijn met velen en de elite maar met weinig!
Wij zullen de klus dus wel even klaren. NIET DUS! Wees gewaarschuwd! Vraag uzelf af wat de maatregelen
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die Japan nu genomen heeft betekenen. Het is verworden tot het land van de ‘smeltende zon’ waaruit geen
informatie meer ontsnappen zal die op ons van toepassing is!
Vele malen heeft mijn goede vriend Francis Capelle al gewaarschuwd voor wat er gebeurd met
samenlevingen die zich alleen nog kunnen verenigen via, in en op het internet! Die verworden tot digitale
stemmen en virtuele persoonlijkheden die met lege handen staan op het moment dat de stekker eruit gaat.
In Japan is het inmiddels zover!
Daar heeft het volk alleen nog elkaar de de onzichtbare dood die er door de elite is uitgestrooid!
Wat hebben we hier?
Hoeveel mensen kent u waarmee u daadwerkelijk samenwerkt?
Juist! Link dit artikel zo vaak, veel en ver mogelijk door! Want terwijl onze hemisferen, onze oceanen, de
vissen en het voedsel dat we eten zich vullen met een smaak en geurloze dood, zullen er tallozen zijn die
het gebeuren ontkennen, zelfs nu, terwijl Japan het landelijk zwijgen werd opgelegd!
Ik heb het artikel eerst verwidjerd maar toch terug geplaatst omdat de feiten kloppen
http://plazilla.com/1-fukushima-in-japan-staat-al-14-dagen-het-internet-uit

Radioactieve golf bereikt de westkust van de VS
Een enorme 'radioactieve golf' heeft de westkust van de VS
bereikt, en lijkt in heel de Stille Oceaan een slachting te hebben
aangericht onder het leven in en op de zee.
Officials van de medische autoriteiten in de Amerikaanse staat
Californië beweren dat de plotselinge forse stijging van
radioactieve straling op een strand -maar liefst 500%, later zelfs
1300%- geen reden tot zorg is. Maar wat is hun verklaring waard,
nu een voormalige presentator van MSNBC recent heeft
toegegeven dat hem verboden werd het publiek te waarschuwen voor hogere straling afkomstig van de
Japanse kerncentrale Fukushima, 'omdat het officiële standpunt van de regering is dat het veilig is'?
Volgens 'Dave', die een inmiddels massaal bekeken filmpje met zijn metingen op YouTube zette, mat hij
enkele centimeters boven het strand eerst een 5 x zo hogere straling als normaal, en enkele dagen later
zelfs een 13 x zo hoge straling. Dave, die al 2 jaar metingen zou verrichten, zei tevens dat de sterke stijging
van de ene op de andere dag plaatsvond.
De autoriteiten zeggen echter dat het slechts om verhoogde achtergrondstraling gaat. Een groep van
GeigerCounter.com zegt in het zand verhoogde hoeveelheden Radium 226 en Thorium 232 te hebben
aangetroffen, twee in de natuur voorkomende radioactieve stoffen die niet afkomstig kunnen zijn van
Fukushima.
'Stralingsgolf bereikt Amerikaanse kust'
Natuurkundigen wijzen echter al enige tijd op een uit Japan afkomstige enorme stralingsgolf in de oceaan,
die begin dit jaar de Amerikaanse kust bereikt. Sommigen vermoeden dan ook dat de sterk verhoogde
straling die Dave aantrof, geen toeval kan zijn. Sowieso wordt de Amerikaanse westkust al maanden
geplaagd door vreemde verschijnselen, zoals een complete 'smeltende zeesterren' epidemie voor de kust
van Seatlle. Het leven in, op en rond de Stille Oceaan zou volgens de LA Times enorme klappen hebben
gekregen, iets dat nog generaties lang ernstige gevolgen zal hebben (3).
Verboden publiek te waarschuwen
De recente opmerkingen van voormalig MSNBC presentator Chenk Uygur gooiden nog meer olie op het
vuur. Hij zei dat het hem destijds ronduit werd verboden het Amerikaanse publiek te waarschuwen voor de
'meltdowns' in Fukushima, omdat het officiële overheidsbeleid was dat het 'veilig' was. Maar wat is 'veilig', nu
71 Amerikaanse matrozen die meehielpen met de eerste noodoperaties in Fukushima, leukemie, tumoren en
schildklierkanker blijken te hebben gekregen?
Overheid bestelt 14 miljoen doses Kaliumjodide
Vorige week bestelde het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid in alle stilte 14 miljoen doses
Kaliumjodide (Potassium iodide), dat wordt gebruikt om de schildklier te beschermen tegen radioactieve
straling. Ambtenaren van het ministerie gaven tegenstrijdige antwoorden op vragen over deze bestelling, en
weigerden uiteindelijk een officiële verklaring te geven. Wel heeft men toegezegd later deze week meer
informatie te verstrekken.
Voortdurende leugens over ernst kernramp
Ook weet nog niemand waar de plotseling verschenen stoomwolken uit reactorgebouw 3 van de
beschadigde kerncentrale op wijzen. (1) In september werd bevestigd dat de straling bij de centrale 18 x
hoger was dan werd opgegeven door de beheerder TEPCO, dat net als de Japanse overheid voortdurend
blijkt te hebben gelogen over de ernst van de kernramp. (2)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Energy News
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Hitterecords in Australië tot 54 graden: als rondlopen in een oven
Terwijl de Verenigde Staten gebukt gaan onder sneeuwstormen, beleeft
Australië de warmste tijd ooit. Deze week steeg het kwik in sommige
delen van Australië tot rond de 50 graden. In de stad Oodnadatta werd
zelfs een temperatuur van 54 graden gemeten.
Inwoners van Oodnadatta in Zuid-Australië omschreven de temperatuur
als 'rondlopen in een oven'. De meeste inwoners bleven dan ook
binnen. In andere delen van de zuidelijke outback melden inwoners dat
het mogelijk was om een ei op de weg te bakken. 'Zelfs de vliegen blijven dicht bij de huizen om een beetje
verkoeling van de airco mee te pikken', meldt een boer in de outback.
Oogsten vernietigd
Door de hitte en droogte had Australië te kampen met verschillende bosbranden. Voor de boeren is de
droogte een ramp, hun oogsten zijn vernietigd en het vee wordt voortijdig geslacht.
Warmste jaar ooit!
Onder andere door deze laatste hittegolf is 2013 officieel het warmste jaar ooit op het continent, zo werd
vandaag bekend gemaakt. De gemiddelde temperatuur lag 1,2 graden hoger dan het langetermijngemiddelde. Het vorige record stamt uit 2005 toen het 1,03 graden warmer was dan het gemiddelde.
Volgens klimaatwetenschappers is het hitterecord extra opvallend omdat deze plaatsheeft in een normaal
jaar zonder El Niño, het natuurverschijnsel dat eens in de drie tot zeven jaar tot een sterke verwarming van
het oceaanwater leidt.
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/

Kan-ik-mijn-eigen-computer-nog-vertrouwen
Neen, dat kunt u dus eigenlijk niet. Aldus het artikel op Bits of Freedom:
Uit vanochtend door Der Spiegel gepubliceerde Snowdenlekken blijkt dat het inbreken van de NSA nog
verder gaat dan we tot nu toe wisten. Niet alleen houdt de NSA massaal onze communicatie in de gaten,
maar nu blijkt dat zij via haar afdeling Tailored Access Operations (TAO) exploits inzet om op grote schaal
onze hardware te hacken. Daarmee maakt zij doelbewust onze wereldwijde communicatieinfrastructuur
onveilig en ondermijnt ze het vertrouwen in technologie.
Zo blijkt onder andere dat firmware van harde schijven aangepast kan worden om zo backdoors te maken,
extra chips bij netwerkkaarten toegevoegd worden waardoor de netwerkkaart zonder dat je het weet contact
legt met de NSA en zelfs “waveform devices” worden gebruikt waarmee vanaf een afstand op toetsenborden
en schermen gekeken kan worden.
Ook blijkt dat de NSA 100% succesvol is in het infecteren van Apple iOS devices. Dat kan twee dingen
betekenen: Apple werkt bewust mee aan de onveiligheid van haar gebruikers of er is een set aan
veiligheidslekken die door de NSA gebruikt kan worden om telefoons over te nemen. Als veiligheidslekken
niet gedicht worden heeft dit tot gevolg dat ook andere partijen hier misbruik van kunnen maken.
De NSA maakt het bont. En wat de NSA mag/kan/doet, doen de Nederlandse spionagediensten ook. De
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is samen met de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) de oprichter van de Joint Sigint Cyber Unit, het platform dat in Nederland
communicatie onderschept en computers hackt. En bedenk naast de MIVD en AIVD ook de EUinlichtingendiensten en dan nog de inlichtingendiensten van de andere EU-landen. Maak je geen illusies wat
dat betreft, de inlichtingendiensten zijn één groot internationaal samenwerkingsverband zoals we reeds
zagen.
Big Brother of Big Corporate?
De grote bedrijven spelen natuurlijk flink mee in het afluisterspel:
De vergelijking tussen de constante surveillance van Orwell’s “Big Brother” en de NSA is snel gemaakt. Maar
ook wat kort door de bocht. Het probleem, de schending van het recht op privacy, komt in onze e-commerce
samenleving niet enkel van een omnipresente afluisteroverheid.
Er is een andere belangrijke ontwikkeling die een rol speelt bij de maatschappelijke aftakeling van privacy:
de waarde van data voor de private sector. Data is digitaal goud. Bedrijven leggen op grote schaal
databanken aan over het online gedrag van klanten, vaak met hun impliciete toestemming. Dit is eveneens
een vorm van surveillance.
Ales kan en mag, voor totale surveillance. Die burgers (wij dus) zijn immers niet te vertrouwen, we zijn
kennelijk allen crimineel bevonden en we blijken (gezien hun acties) de grootste vijand voor de overheid.
Maar als wij de grootste vijand zijn van de overheid, wat is de overheid dan van ons?
Lees verder op BOF.nl
http://langleveeuropa.nl/2014/01/kan-ik-mijn-eigen-computer-nog-vertrouwen/
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Geloof nooit iets totdat het van officiële zijde ontkend wordt
6 januari 2014
Geachte,
We gaan nu het vijfde kalenderjaar in van actief zijn in het maatschappelijk veld met de Belfort-group, een
beweging van vele duizenden burgers die zich zorgen maken omwille van een aantal maatschappelijke
evoluties, die elk apart en vooral samen een bedreiging zijn voor de waarheid, de vrijheid en de gezondheid.
Vaccinatie is en blijft een speerpunt item, vooral omdat het de jongsten en meest weerlozen bedreigt.
Het is en blijft opboksen tegen de gigantische goliath van het medisch establishment en de
overheidsinstanties, die quasi volledig gecontroleerd worden door de farmaceutische lobby. Alle info, die de
punten van geloof in vaccinatie aantast, ketst in de regel af op hun harnas van blinde zelfingenomenheid.
Dat is tot op zekere ‘hoogte’ begrijpelijk:

iedereen heeft de beste intentie en dat geldt ook voor de duizenden die beroepshalve betrokken zijn in
het vaccinatiegebeuren

niemand is geneigd de poten af te (laten) zagen van de stoel waarop hij zit, zeker als je inkomen eraan
vasthangt

de waarheid onder ogen zien is zeer lastig, vooral als deze lijnrecht tegen je eigen (geloofs)opvatting
ingaat.

iemand kan pas ( van mening ) veranderen als zijn bewustzijn verandert en dat is iets wat je overkomt
en soms heel wat tijd nodig heeft …
Ik nodig iedereen uit om dit interview eens te bekijken, waarin John Consemulder drie gasten aan het
woord laat over effectiviteit en veiligheid van vaccinaties: onderzoeksjournaliste Desiree Röver, kritische
moeder Door Frankema en Hans Moolenburgh. Deze laatste is huisarts sinds 1953 en heeft de relatie heeft
moeten vaststellen tussen de achteruitgang van de gezondheid bij de kinderen en de exponentiële toename
van vaccins. Hoed af voor zo’n houding, die wat ons betreft voorbeeldig is voor alle collega’s. Hij heeft nog
steeds gewetensproblemen bij het besef van wat hij – goedbedoelend als iedere arts – zijn patiënten heeft
ingespoten:
” We hebben iets verschrikkelijks gedaan … “.
Hieronder een greep uit wat ik bijna dagelijks binnenkrijg:
* In bijlage een spontane getuigenis van een verpleegkundige als annex bij haar steunbetuiging ivm mijn
rechtszaak die op woensdag 15 januari voorkomt
* In bijlage een tekst van arts Jannes Koetsier over het drama dat ouders soms beschuldigd worden van het
overlijden van hun kind terwijl de oorzaak aantoonbaar bij het vaccin ligt
* In dit artikel gaat het over 22 studies die aantonen dat vaccins autisme veroorzaken. Hij voelt zich nu nog
altijd schuldig voor
ga nu mijn vijfde jaar in van informatie verspreiden
* Dit artikel laat zien hoe men ook in China wordt geconfronteerd met de minder blinkende keerzijde van de
westerse geneeskunde en het fenomeen van toename van kindersterfte na vaccinatie
* Een gekend en toegegeven fenomeen is dat er onvoorstelbaar gefoefeld wordt met onderzoeken en het
bekend maken van resultaten. Dit artikel illustreert dit in het kader van een onderzoek naar een vaccin
tegen AIDS.
* Dit artikel toont nogmaals de gevaren van contaminatie van de vaccins aan :

CDC geeft openlijk toe dat bijna 100 miljoen Amerikanen in de periode van 1955 tot 1963 een
poliovaccin kregen dat SV40 bevatte, een virus dat bij apen gevonden wordt, dat kankerverwekkend is
en dat tientallen jaren later in heel veel gezwellen gevonden is.Het oorzakelijk verband wordt betwist.
Natuurlijk …

Studie wijst uit dat HIV-AIDS verspreid is via het hepatitis B-vaccin

Formaldehyde is officieel erkend als een van de meest toxische stoffen omdat het kanker kan
verwekken. Het zit in de meeste vaccins ….

Er worden regelmatig vaccins via vliegtuigen in streken gesproeid, bv. tegen het West Nijl Virus in
bepaalde streken van California
* In dit artikel geeft een medisch-scheikundige en orthomoleculair geneeskundige drie krachtige redenen
waarom hij zijn eigen kinderen niet laat vaccineren
* In dit artikel van Initiative Citoyenne maken medici duidelijk hoezeer ze tijdens hun opleiding bedrogen
zijn. Eén ervan, pediater dr. Lawrence Palevski, zegt onomwonden : ” Tijdens mijn studies werd ik geleerd
dat vaccins veilig en effectief zijn “. Tot een moeder hem wees op de aanwezigheid van kwik en hij zelf een
onderzoek begon en moest vaststellen dat er ook aluminium, polysorbaat 80, formaldehyde en andere
schadelijke stoffen in een vaccin zitten.
Ik eindig met een quote van een Britse journalist die dokter Moolenburgh gebruikt als een veelzeggende
oproep tot blijvend alert en kritisch zijn tegenover wat ons ‘hogerhand’ wordt voorgehouden :
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Geloof nooit iets totdat het van officiële zijde ontkend wordt
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Zweden erkent gevaar van vaccin tegen mexicaanse griep en komt met ‘excuses’
Posted on 05/01/2014 by airwave
In 2011 en 2012 onderzochten enkele Europese landen de claim dat mensen
narcolepsie hadden gekregen van het vaccin tegen Mexicaanse griep van
GlaxoSmithKline. In Finland werd dit verband aangetoond en patiënten werden
vanuit de Finse overheid gecompenseerd. Zweden geeft nu ook toe dat
narcolepsie linkt aan het griepvaccin en komt met ‘excuses’.(Uitzending van
EenVandaag, februari 2011. ‘Ook in Nederland narcolepsie door griepvaccin?’)
Narcolepsie is ongeneeslijk en van grote invloed op de levenskwaliteit.
Patiënten hebben een overweldigend gevoel van slaperigheid en vermoeidheid.
De nachtslaap is onderbroken en er treden slaapverlammingen en hallucinaties
op. Ook hebben patiënten last van spierverslappingen bij emoties en ontstaat er
overgewicht. (meer over de symptomen)
Nu geeft Zweden ook toe, dat het griepvaccin narcolepsie veroorzaakte en komt met excsuses over de brug.
Nu wel, want de tijd waarin claims kunnen worden ingediend, is verlopen. (verlopen?!?!). Patiënten krijgen
weliswaar excuses, maar staan verder in hun hemd.
Zweedse minister van Sociale Zaken Göran Hägglund zegt dus bereid te zijn tot het maken van excuses aan
de slachtoffers, waarvan de meesten jongvolwassenen en kinderen zijn. Nadat bekend geraakt was dat het
griepvaccin narcolepsie veroorzaakte, beloofde het land hier correct mee om te gaan. Maar uiteindelijk valt
dit toch onder verzekeringsorganisatie Läkemedelsförsäkringen. Om van deze organisatie compensatie te
krijgen, moet de patiënt zich bewust zijn geweest van de symptomen binnen 8 maanden na vaccinatie. Rond
28 mensen, waaronder 19 kinderen, krijgen geen compensatie omdat ze binnen die tijd de symptomen nog
niet opmerkten. (SvD rapport)
Experts zeggen echter, dat zo’n limiet niet gesteld mag worden. Symptomen zijn aanvankelijk nog niet zo
duidelijk, en waren voorheen nog helemaal niet bekend bij de patiënten. Veel slachtoffers zoeken dan naar
andere oorzaken voor hun vermoeidheid. Hägglund vertelde de Zweedse krant dat er geen plannen zijn om
de mensen te helpen, die geen compensatie krijgen.
Een Zweedse studie van maart 2013, toonde aan dat het Pandemrix vaccin tegen Mexicaanse griep direct
linkte naar narcolepsie. Wie 21 jaar en jonger was, had 3x zoveel kans op narcolepsie.
Bron: Zaplog
*
Het is nooit verkeerd dat zoiets gebeurt en in de media gemeld wordt. Al is dit een peanut (en een afleiding)
en het slaat natuurlijk nergens op. Daarmee bedoel ik dat de feiten van vaccins en vaccinaties niet erkent
worden en ze worden zelfs in de doofpot gehouden. Daarbij is het schandalig (zie o.a. bovenstaand artikel)
hoe de verantwoordelijken omgaan met slachtoffers van vaccins/vaccinaties.
Al is het goed deze berichten niet weg te houden. Zodat anderen (die niet van de feiten van vaccins op de
hoogte zijn) kunnen gaan beseffen wat er gaande is. Doe altijd ZELF onderzoek mensen.
Zie voor meer informatie:
http://olympiczion.nl/index.php/gevaren-van-de-griepprik
http://olympiczion.nl/index.php/vaccinatieschade-is-kindermishandeling
http://olympiczion.nl/index.php/docu-over-controverse-rond-vaccinaties
http://olympiczion.nl/index.php/vaccinaties-waardeloos-en-dodelijk
http://olympiczion.nl/index.php/geen-autisme-of-adhd-bij-niet-gevaccineerde-kinderen
http://olympiczion.nl/index.php/zweden-erkent-gevaar-van-vaccin-tegen-mexicaanse-griep-en-komt-metexcuses/
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Israël en Palestijnen na Kerry's bezoek nog verder uit elkaar
Jordanië doodsbang dat Palestijnen controle over eigen grenzen krijgen - Abbas: 3 miljoen Palestijnen
moeten 'terug' naar Israël; Lieberman: Niet één Palestijnse 'vluchteling' zal in Israël worden toegelaten
Kerry, die eind deze week terugkeert naar het Midden Oosten, zal diep
moeten nadenken hoe de partijen, die lijnrecht tegenover elkaar blijven
staan, tot elkaar kunnen worden gebracht.
Nog nooit stak een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zoveel
tijd en energie in het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.
Desondanks keerde hij vandaag naar Amerika terug met de sombere
wetenschap dat beide partijen nog verder van elkaar af staan dan voor zijn
bezoek. Bovendien moet hij ook rekening houden met Jordanië, dat straks aan het toekomstige Palestina
grenst. De Jordaniërs willen namelijk pertinent niet dat de Palestijnen de controle over hun eigen grenzen
krijgen, zoals PA-leider Mahmoud Abbas eist.
De Palestijnen blijven iedere Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever verwerpen. Israël eist
echter dat het leger controleposten in de Jordaanvallei mag behouden, want anders is de Joodse staat
straks niet alleen onverdedigbaar, maar kunnen de Palestijnen ook massaal zware wapens importeren,
waarmee ze hun terreuroorlog tegen Israël kunnen verhevigen.
Ook de Jordaanse koning Abdullah vindt de Palestijnse eisen onacceptabel. In niet mis te verstane
bewoordingen liet hij Kerry weten dat hij de Palestijnen en hun instellingen niet vertrouwt. Veilige grenzen
kunnen alleen worden gewaarborgd als Israël er mede de controle over krijgt.
PA: Jeruzalem onze hoofdstad, geen erkenning Joodse staat
Tevens eisen de Palestijnen dat Jeruzalem officieel de hoofdstad wordt van hun eigen staat, wat voor Israël
onverteerbaar is. Ook weigert Abbas Israël als Joodse staat te erkennen. Toen Kerry hem informeerde dat
Amerika achter deze eis staat, zette de Palestijnse president annex PLO-terreurleider ('Abu Mazen') zijn
hakken nog dieper in het zand.
Abbas: 3 miljoen 'vluchtelingen' moeten 'terug'
Abbas liet Kerry weten dat de VS niets te zeggen heeft over het lot van de Palestijnse 'vluchtelingen', en dat
de Palestijnen zich sowieso niet gebonden achten aan enige afspraak hierover. Abbas eist de 'terugkeer'
van maar liefst 3 miljoen Palestijnen, die na de oprichting van Palestina ogenblikkelijk zullen worden uitgezet
door de omliggende Arabische landen.
Lieberman: Niet één Palestijn zal worden toegelaten
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman reageerde dat hij tegen een verdrag is
dat voorziet in de komst van ook maar één Palestijnse 'vluchteling' naar Israël. Hij vreest dat als er inderdaad
3 miljoen mensen naar 'Palestina' komen, de internationale druk op Israël enorm groot wordt om tenminste
een deel van dat enorme aantal toe te laten. (5)
'Israël bouwt barrière tussen Jeruzalem en Ramallah'
De PA-leider beschuldigde Israël ervan een nieuw nederzettingenblok te bouwen tussen Noord Jeruzalem
en Binyamin, waardoor er een barrière ontstaat tussen de Israëlische hoofdstad en Ramallah. Daarnaast is
er ook nog steeds geen overeenstemming over de hoeveelheid land die met Israël moet worden geruild.
'Bemoei je niet meer met onze binnenlandse politiek'
Premier Netanyahu vroeg op zijn beurt aan Kerry of hij zich voortaan niet meer wil bemoeien met de
binnenlandse politiek, nadat de minister een groep had benaderd die tegen het officiële
onderhandelingsbeleid van de regering is. 'Ik onderhandel met u en met de Palestijnen, niet met Israëliërs,'
aldus de premier. Kerry beloofde daarop dat de contacten voortaan enkel via de Amerikaanse ambassade
en ambassadeur Dan Shapiro zullen lopen, en andere kanalen zullen worden stopgezet. (1)
Verdeeldheid in Israël groeit
In de Israëlische politiek en samenleving groeit de verdeeldheid over de onderhandelingen die met Kerry en
de Palestijnen worden gevoerd. Oud premier Ehud Olmert noemde Netanyahu een 'dwaas', en riep hem op
om zo snel mogelijk een vredesakkoord te sluiten. (2) Minister van Financiën Yair Lapid (Yesh Atid) gelooft
dat Kerry's plan een 'eerlijke scheiding' oplevert tussen beide partijen. Ook hij riep Netanyahu op het
raamwerk voor een vredesverdrag te accepteren (3).
Viceminister vreest Arabische invasie
Likud parlementariër Ofir Akunis, viceminister van het kantoor van de premier, heeft echter grote bezwaren
tegen de 'enorme concessies' die Kerry van Israël eist. Volgens hem komt de regeringscoalitie in gevaar als
Netanyahu hier toch mee instemt. Persoonlijk is Akunis compleet tegen de oprichting van een Palestijnse
staat, dus ook tegen een terugtrekking achter de 'grenzen van 1967', wat volgens hem al snel een Arabische
militaire 'invasie uit het oosten' zal uitlokken (4).
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7, (5) Ynet News

Nieuwsbrief 192 – 15 januari 2014 – pag. 28

De terugkeer van Jezus Christus op aarde en een mogelijke POOLomkering?? (ingezonden)
Op youtube staat een interessante video: Voordat Jezus Christus terugkomt op aarde zal er waarschijnlijk
nog een poo omkering komen van de aarde.
Een aantal jaren geleden werd er ook al overgesproken dat de polen aan het verschuiven zijn.
Om dit te controleren heb ik een kompas gekocht.
Op dat moment was mijn huis precies gebouwd op de windstreken.
De muur van de ramen stond precies op het oosten en de noordmuur exact op het noorden.
Inmiddels is dat al niet meer het geval, er is al een afwijking van ongeveer 15 tot 20 graden.
Intussen heb ik ergens gelezen dat als het meer dan 30 of 35 graden (weet het juiste aantal niet precies
meer) wordt de aarde omrolt. De binnenkant van de aarde is vloeibaar en wat gebeurt er dan als de aarde
kantelt? Dan wordt de druk op bepaalde plekken hoger en drukt de vloeistof naar buiten.
Vulkaanuitbarstingen dus!
Alles wat in het filmpje aan bijbel teksten genoemd wordt heb ik nagezocht en gelezen.Het klopt allemaal.
Dat de aarde gaat kantelen wordt letterlijk beschreven in Jesaja 24.
Al direct wordt in vers 1 wordt geschreven dat de Here de aarde omkeert!
In vers 20 wordt dit nog een keer beschreven: de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen
en weer als een nachthut;
want haar overtredingen drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
Ook in openbaring 16:20-21 En alle eilanden vluchtten weg en de bergen werden niet meer gevonden. 21
En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel
op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag was zeer groot.
Openbaring 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiede een grote aardbeving en de
zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer
hij door een harde wind geschud wordt.
14 En de hemel week terug, als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats
gerukt.
(Er was al een hype over het jaar 2012, in sommige inzichten misschien wel juist, alleen een verkeerd
tijdstip)
Onderstaande de link naar het filmpje, zie maar wat u er mee doet.
M.v.g. Herman van Aalderen
www.youtube.com watch v bI fge ey

Flinke explosies bij Fukushima
De Russische marine zou een paar hele stevige ondergrondse explosies geregistreerd hebben in een zeker
gebied in Japan. Dit gebied hebben we inmiddels zeer goed leren kennen door het gedoe rond kerncentrale
Fukushima. De regering heeft inmiddels bepaald dat elk stukje informatie rond de situatie behandeld moet
worden met de hoogste prioriteit en krijgt bovendien het label ‘Of Special Importance’ mee, zoals dat zo
mooi in het Russisch klinkt.Dat laatste klinkt nogal paniekerig en dat is het eigenlijk ook. Een dergelijke
status voor nieuws is voorbehouden aan berichten die de hele Russische Federatie in gevaar kunnen
brengen.Het drama van Fukushima is de grootste nucleaire ramp sinds Tsjernobyl. Door een zware
aardbeving ging het op 11 maart 2011 behoorlijk mis met alle zes reactoren van de kerncentrale en kwamen
er na verloop van tijd grote hoeveelheden radioactief materiaal en straling vrij.
Zoals al gezegd zouden belangrijke medewerkers van het Russische ministerie van Defensie op 31
december twee ondergrondse explosies hebben geregistreerd in het gebied rond Fukushima: eentje met een
magnitude van 5,1 en een kleinere van 3,6 kort daarop. Het ministerie heeft uitgerekend dat een klap van
5,1 overeenkomt met 0,0005 megaton aan TNT. Voor de kleinere explosie moet je hier nog drie nullen
tussen proppen. Ter vergelijking: de bom die de Amerikanen ooit op Hiroshima vanuit de Enola Gay dropten,
had een kracht van 0,016 megaton aan TNT.
De Russen houden in het achterhoofd dat de architect van reactor nummertje drie ooit heeft geroepen dat
hydrovulkanische explosies onvermijdelijk zouden zijn. Dit zou komen door gesmolten nucleaire brandstof
die zich een weg in de aarde zou branden. Op verschillende tijdstippen eind december zouden al
rookpluimen zichtbaar geweest zijn.
Enkele bronnen stellen dat de consequenties van de ramp nog wel eens veel groter kunnen uitvallen dan
wat nu het geval is en wat tot nu toe is aangenomen. Sommigen schetsen een beeld van biologische
systemen die in de war geschopt worden, waarvan massale diersterfte een gevolg kan zijn.
Verder zouden de Russen –uiteraard- Amerika ervan beschuldigen het een en ander in de doofpot te willen
stoppen en censuur te plegen op informatie van het rampgebied.
Bron: European Union Times - www.fok.nl
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Oude islamitische tekst bewijst dat imam Mahdi reeds aanwezig en actief is *
De Verborgen Imam of de Mahdi zou reeds als wereldleider actief zijn
om de Apocalyps te veroorzaken en de wereld in vlammen te storten,
waarna de islam als overwinnaar uit de puinhopen tevoorschijn zou
moeten komen.
Vlakbij de in aanbouw zijnde zwaarwaterreactor in het Iraanse Arak
zou een oude tekst gevonden zijn, waarin een nauwkeurige
omschrijving wordt gegeven van de islamitische verlosser, de
Twaalfde Imam of de Mahdi, die volgens de moslims in de eindtijd een
nieuwe wereldoorlog zal ontketenen en de hele mensheid zal
onderwerpen aan de islam. Uit deze omschrijving blijkt dat de 'Verborgen Imam' inderdaad nu al aanwezig
en actief is.
Over het algemeen wordt het geloof in de komst van imam Mahdi aan de Shi'itische moslims toegeschreven,
maar ook de meeste Soennieten verwachten hem. De Shi'iten geloven dat de islamitische messias een
directe afstammeling is van Mohammeds schoonzoon Ali inb Abni Talib, de vierde Kalief die in 661 werd
vermoord, waarna de Soennieten de dominante stroming in de islam werden.
Twaalfde Imam geeft moslims de overwinning
In het jaar 874 zou de Twaalfde Imam als jongetje van slechts 5 jaar oud onder mysterieuze
omstandigheden zijn verdwenen. De overlevering leert dat hij nooit is gestorven, en door middel van allerlei
boodschappers in contact met zijn volgelingen bleef staan. Vervolgens zou hij in 941 in een toestand van
'occultatie', bedekking, zijn gegaan. Kort hiervoor zou hij hebben beloofd dat hij in de eindtijd zal terugkeren
om de moslims de overwinning over de hele wereld te geven.
Historicus Emmanuel Sivan is één van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van de Shi'itische
eindtijdtheologie. In zijn gezaghebbende werk 'Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics'
waarschuwde hij dat de Shi'iten geloven dat de komst van Twaalfde Imam kan worden bespoedigd door het
creëren van spanningen tussen de volken en het veroorzaken van gewelddadige, bloedige conflicten.
Gewapend conflict nodig
De zichzelf 'nuchter' beschouwende Westerlingen nemen dit soort eindtijdverwachtingen doorgaans met een
korreltje zout, of negeren ze compleet. Op grond van zijn intensieve onderzoek concludeerde Shivan echter
dat er een substantiële, soms ronduit gevaarlijke Shi'itische minderheid is, die gelooft dat de komst van de
Mahdi aanstaande is, en dat zij verplicht zijn voor hem de weg vrij te maken door een groot gewapend
conflict te veroorzaken.
Zowel de vorige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad als de huidige opperleider Ayatollah Khamenei
zijn fervente aanhangers van de Mahdi-theologie. Ahmadinejad verbreedde zelfs een boulevard in Teheran,
zodat de massa de Twaalfde Imam op gepaste wijze in de hoofdstad kan ontvangen.
Apocalyps
Wat de wereld nog niet beseft is dat de Iraanse mullahs geloven dat de Mahdi reeds is teruggekeerd, en op
verborgen wijze hard werkt om de komende Apocalyps in gang te zetten. Volgens een oude tekst die tijdens
opgravingen bij de in aanbouw zijnde zwaarwaterreactor in Arak werd gevonden in een aarden kruik, heeft
deze geheimzinnige persoon alle tekenen en voortekenen vervuld die bewijzen dat hij de lang verwachte
moslimmessias is. Deze tekst wordt zoveel mogelijk geheim gehouden, en wordt bewaard in het Malik
Nationale Museum in Teheran.
Half blank / half zwart, met grote oren
Volgens de auteur die naar eigen zeggen als één van de zeer weinigen de tekst mocht bestuderen, zou de
Mahdi als volgt worden omschreven:
Hij is half zwart, half blank. Hij is lang en neemt grote stappen. Hij heeft kille ogen (lett. 'dead eyes') en
prominente oren. Zijn afkomst is zowel onduidelijk als exotisch. Hij bezit een welbespraakte
overredingskracht en is er bedreven in het ene te zeggen, maar het andere te doen. Als hij de massa
toespreekt draait zijn hoofd van de ene naar de andere kant, alsof hij een door God of één van diens
engelen omlaag gehouden, voorbereide tekst leest.
Valse nederigheid, duldt geen tegenspraak
Hij wekt de stellige indruk een man-kind te zijn. Hij heeft extreem veel zelfvertrouwen en straalt een
jongensachtige charme uit die velen onweerstaanbaar vinden. Hij is gek op populaire sporten waarbij gaten
en netten worden gebruikt als symbolen van verstrikking. Hij buigt regelmatig uit valse nederigheid, vleit zo
de hogen en machtigen der aarde, maar duldt geen tegenspraak tegen zijn wil als men het niet met hem
eens is.
Slaafse volgelingen
Hij is van de ene op de andere dag in veel verschillende plaatsen te zien. Hij wordt omringd door loyale,
slaafse volgelingen, waarvan velen imbecielen lijken te zijn, die zonder vragen of gewetensbezwaar zijn
bevelen opvolgen. Hij heeft de machtig(st)e positie.
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Laat ik hier heel duidelijk over zijn, want er zijn mensen die weigeren het bewijs van de onthulling van de
Twaalfde Imam onder ogen te zien, dat ik, ingewijd in de ontdekking van de mystieke codex op een wijze die
ik niet bekend mag maken, aan hen gepresenteerd heb.
Ondermijning, tweedracht, wereld in vlammen
Al zijn acties zijn erop gericht om de vlammen te ontsteken die de wereld zullen verzwelgen. Vol ijver
ondermijnt hij de wetten, veiligheid en voorspoed van het volk dat hij ogenschijnlijk vertegenwoordigt, zet de
een tegen de ander op, en zaait tweedracht onder de bevolking. Hij verraadt zijn vrienden en bondgenoten,
en maakt hen kwetsbaar voor internationale roofdieren. Hij sponsort en steunt oorlogszuchtige groepen en
agressieve regimes die streven naar de wereldheerschappij.
Vijand van Joden, vriend van moslims
Hij is een onverklaarde vijand van het Joodse volk en de Joodse staat. Hij is een grote vriend van de islam
en diens streven naar het opleggen van het Kalifaat aan de nietsvermoedende landen. Hij verwelkomt de
zwart met gele vlag in het heiligdom van zijn binnenlandse autoriteit, en zet zijn moslimvolgelingen op hoge
posten. Hij glimlacht naar de ayatollahs en tekent verdragen die hun heilige plannen mogelijk maken, zodat
er alomvattend geweld kan losbarsten en Gods koninkrijk op aarde kan worden gevestigd.
Nieuwe Wereld Orde
Hij is geschoold aan de voet van de profeten en sagen, en heeft geleerd van de meesters van de geschriften
en de geloofsbelijdenis. Hij is de uitkomst van heilige teksten en machtige formules, en is bedreven in het
uiten van mooi klinkende zingen die zowel een prettige als benevelende uitwerking hebben. Hij is de
belichaming van een heilige, goddelijke en eerbiedwaardige doctrine. Hij is niet langer Verborgen, maar
toont zich aan ons in al zijn glorie. Hij is de brenger van chaos in de laatste dagen. Hij zal een nieuwe
wereldorde instellen.
Ongelovigen zullen totaal worden vernietigd
Twijfelaars en sceptici zullen moeten bezwijken. De Twaalfde Imam is teruggekeerd, wat wordt bevestigd
door ontelbare bewijzen, hoogtepunten en voortekenen. Verwoesting zal voor hem uit gaan, en de
opstanding zal hem zeker volgen. De ongelovige zal worden vernietigd, totaal worden vernietigd, en de
gelovige zal in triomf en met een blij hart uit de smeulende ruïnes oprijzen. Dit alles zal gebeuren zoals het
geschreven is.
Hij is de Mahdi.
Xander - (1) PJ Media

IJsland verbaasde de wereld met zijn snel economisch herstel... en betaalt daarvoor een gruwelijke
prijs
IcelandDe OESO-landen verbruiken gemiddeld 10% meer
antidepressiva dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit een rapport dat de
economische denktank donderdag publiceerde.
Die stijging heeft alles te maken met de groeiende bewustwording
rond depressie, wat op zijn beurt de verkoop van geneesmiddelen die
eraan kunnen verhelpen sociaal meer aanvaardbaar heeft gemaakt.
Vooral de landen die genadeloos door de financiële crisis getroffen
werden, zagen de consumptie van antidepressiva ongewoon
toenemen. In Spanje en Portugal steeg het verbruik tussen 2007 en
2011 met respectievelijk 23% en 20%. In het VK is de verkoop van
antidepressiva tussen 2000 en 2011 gewoonweg verdubbeld.
Maar één land steekt boven alle andere uit en dat is IJsland, het land dat zijn drie grootbanken failliet zag
gaan. De consumptie van antidepressiva is er tussen 2007 en 2011 met ruim 50% gestegen tot 106
dosissen per dag per 1.000 inwoners. Ook België scoort met 70 dosissen per dag per 1.000 inwoners ruim
25% boven het OESO-gemiddelde van 56. (In augustus zei de federale overheid nog aan maatregelen te
werken om het gebruik van Belgische antidepressiva en antipsychotica in te dammen. De voorbije tien jaar is
het gebruik van de producten met bijna 50 procent gestegen, maar de overheid wil het buitensporig
voorschrijfgedrag van artsen aan banden leggen. In 2009 grepen meer dan 1 miljoen landgenoten naar
antidepressiva.)
Ironisch genoeg wordt IJsland gezien als een modelland inzake economisch herstel, nu zijn economie
sneller groeit dan de andere Europese economieën. De economie groeide er vorig jaar met 2,6%, dit jaar
met 2,3%. Cijfers waar de landen van de eurozone niet eens van durven dromen.
Doch IJslandse gezinnen verdrinken nog altijd in schulden en moeten steeds meer van hun salaris inleveren.
Geschat wordt dat 15 à 25% van alle IJslanders ergens tijdens hun leven depressief zullen worden....
Van een rampzalig model gesproken...
http://www.express.be/business/nl/economy/ijsland-verbaasde-de-wereld-met-een-snel-economisch-herstelen-betaalt-daarvoor-een-gruwelijke-prijs/198884.htm
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Iran negeert alle afspraken Genève, bevestigt streven naar kernwapens
Opperleider Ayatollah Khamenei noemt Verenigde Staten 'satanisch'
Opperleider Ayatollah Khamenei weet inmiddels dat hij ongestraft alle
afspraken kan blijven negeren, omdat de Westerse leiders bang zijn
hun gezicht te verliezen.
Volgens de 5+1 machten stokken de onderhandelingen met Iran,
omdat het land in strijd met de in Genève gemaakte afspraken nieuwe,
geavanceerde IR-2m uraniumcentrifuges in gebruik heeft genomen.
De Islamitische Republiek heeft zich zelfs aan nog niet één afspraak
van het op 24 november 2012 gesloten tijdelijke verdrag over zijn nucleaire programma gehouden.
Bovendien bevestigde een volksvertegenwoordiger in de Majlis, het parlement, dat Iran kernwapens wil
hebben, om daarmee 'Israël op zijn plek te zetten'.
Opperleider Ayatollah Khamenei heeft president Hassan Rouhani en minister van Buitenlandse Zaken
Mohammed Jawad Zarif strak aan de teugels gelegd. In toekomstige onderhandelingen met de
wereldmachten zullen alle door hen gemaakte afspraken voortaan eerst aan de opperleider moeten worden
voorgelegd.
De Amerikaanse onderminister van Politieke Zaken Wendy Sherman en EU-Buitenlandchef Catherine
Ashton probeerden de onderhandelingen te redden door enkel de nieuwe centrifuges als probleem aan te
wijzen, en het feit dat Iran nog niet één afspraak heeft willen nakomen, te negeren.
Nieuwe centrifuges
Iran is na jaren misleiding inmiddels gewend dat het goedgelovige Westen zo ongeveer overal intrapt, en
wordt steeds brutaler. Zo heeft Teheran niet alleen laten weten dat de nieuwe centrifuges reeds zijn
geïnstalleerd, maar ook dat er nóg betere centrifuges worden ontwikkeld, die binnenkort zullen worden
getest. Het land vindt dat het daar door de deal in Genève het recht toe heeft gekregen.
Dat gaat echter rechtstreeks in tegen de uitleg van president Obama, die op 25 november het stopzetten van
zowel de installatie van nieuwe centrifuges als het verrijken van uranium door Iran als een grote doorbraak
vierde.
'Kernbom nodig tegen Israël'
Op 3 januari nam parlementariër Mohammed Nabavian in de Majlis het woord, en legde nog eens goed uit
wat de ware doelstellingen van zijn land zijn. Na de triomfantelijke verklaring van Obama te hebben
geciteerd, voegde hij daaraan toe: 'Wij streven niet naar het bezit van een kernbom, maar het is nodig om
Israël op zijn plek te zetten.'
Dat was een indirecte bevestiging dat Iran niet alleen de capaciteiten heeft om binnen zeer korte tijd een
kernwapen te produceren, maar ook dat de nieuwe centrifuges zijn bedoeld om in nog sneller tempo te
werken aan een compleet arsenaal kernwapens, die zullen worden ingezet tegen doelwit nummer één:
Israël.
Genève op alle punten gebroken
Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, maar ook de Israëlische premier Benyamin
Netanyahu, willen Nabavians woorden liever niet aan de grote klok hangen, omdat het grote publiek dan zou
inzien dat er vorig jaar in Genève slechts een waardeloos vodje papier werd getekend.
Dat blijkt uit de volgende door Iran genegeerde en gebroken afspraken:
1. De uraniumverrijking tot 20% gaat onverminderd door.
2. Hetzelfde geldt voor de verrijking van 3,5% en 5% uranium. Het in Genève afgesproken plafond wordt
genegeerd.
3. Er worden nieuwe IR-2m centrifuges gebouwd, de eersten zijn reeds geïnstalleerd in de nucleaire
complexen in Fordo en Natanz.
4. De voorbereidingen voor verdere verrijking naar 60% gaan door. Velen dringen aan op de volgende stap
naar 80%, nodig voor de productie van kernbrandstof.
5. Ook de bouw van de zwaarwatercentrale in Arak werd niet vertraagd, laat staan stopgezet.
6. De ontwikkeling van kernwapens wordt eveneens in hoog tempo voortgezet. Omdat het militaire
onderdeel van Irans nucleaire programma buiten de Genèvedeal werd gehouden, kan het land hier
ongestoord, zonder internationale inspecties, aan verder werken. (1)
'VS is satanisch'
Ook de anti-Westerse, anti-Amerikaanse en anti-Israëlische retoriek wordt wekelijks herhaald. Tijdens een
recente persconferentie noemde Khamenei de Verenigde Staten 'satanisch', en zei hij dat de
onderhandelingen laten zien dat Amerika 'tegen Iran, tegen Iraniërs, tegen de islam en tegen moslims' is. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News
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Hoe je water kunt zuiveren met fruitschillen
woensdag, 08 januari 2014
Er is steeds meer vraag naar waterfilters, maar je hebt geen ingewikkeld apparaat nodig om er zeker van te
zijn dat je kraanwater vrij is van schadelijke stoffen. Onderzoekers uit Singapore hebben onlangs ontdekt dat
water op een effectieve manier kan worden gefilterd met fruitschillen en schoonmaakalcohol. Ramakrishna
Mallampati gebruikte tomaten- en appelschillen in combinatie met de schoonmaakalcohol om water te
zuiveren. In rurale gebieden kunnen er naast bacteriën ook schadelijke stoffen en pesticiden in het
drinkwater komen. Door stukken van de schil in een oplossing met
schoonmaakalcohol te leggen, ze te laten drogen en vervolgens een paar
uur in vies grondwater te leggen, absorberen ze zware metalen,
kleurmiddelen, pesticiden en nanodeeltjes. Pathogenen blijven wel achter in
het water. Verwijder de schillen en het water kan worden gedronken.
Fruitschillen zijn goedkoop en ruimschoots voorhanden, in tegenstelling tot
dure infrastructuur of waterzuiveringstechnologie. “We zijn niet uit op
commercialisatie,” zei Mallampati. “We werken met NGO’s die de
technologie beschikbaar kunnen maken voor het volk.” Mallampati
onderzoekt nu hoeveel schillen nodig zijn om water in verschillende landen te zuiveren. Hij kijkt daarbij per
land naar het vervuilingsniveau.
Ook bananen kunnen worden gebruikt om water te zuiveren:
Bron: MNN.com, Wired.com
Gerelateerd:
 Koriander zuivert drinkwater
 Heilige Basilicum kan fluoride uit drinkwater verwijderen
 Kwaliteit drinkwaterbronnen deels onvoldoende
 Afrikaanse plant maakt veelgebruikte pijnstiller
 Israël verbiedt fluoridering van drinkwater
www.niburu.nl/gezondheid/5649-hoe-je-water-kunt-zuiveren-met-fruitschillen

Indiener wet tegen Haarp en chemtrails opgepakt (interview)
woensdag, 08 januari 2014
Een directeur van de European Coalition Against Covert Harassment
(EUCACH) is onrechtmatig aangehouden nadat ze een wetsvoorstel
had ingediend om HAARP te verbieden.
Daarnaast heeft men een poging gedaan haar te laten opnemen in een
psychiatrische inrichting.
Melanie Vristchan, directeur voorlichting van de EUCACH, vertelt dat
haar arrestatie volgde op een gesprek met de voorzitter van de
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement. De
commissie heeft als taak de burgerrechten, mensenrechten en grondrechten binnen de Unie te beschermen.
Vristchan had de commissieleider benaderd over een voorgesteld verbod op HAARP, chemtrails en
implantaten voor mind control.
De commissie buigt zich momenteel over het bewijs van klokkenluider Edward Snowden met betrekking tot
de afluister- en spionagepraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA.
De voorgestelde wet is erop gericht een einde te maken aan het geheime NSA-programma waarbij de
gedachten van mensen worden gecontroleerd met behulp van nanotechnologieën.
Bekijk hier het wetsvoorstel om HAARP, chemtrails en mind control-technologieën te verbieden.
Download hier (pdf) een verklaring van Melanie Vritschan.
Oproep: Niburu.nl roept iedereen met vergelijkbare verhalen op om nu gezamenlijk actie te ondernemen en
dit te stoppen. Ook wij hebben hier dagelijks mee te maken en hebben deze praktijken onder controle door
de Schumann-resonantie, al je chakra’s/vortexen te openen met positiviteit en je energie en liefdesintentie te
verbinden met de plekken met de hoogste energie. Stuur je mail met een korte omschrijving naar
info@niburu.nl
Gerelateerd:
•
'Cannabis neutraliseert mind control'
•
Je brein ziet dingen die jij niet ziet
•
Van vliegende schotels tot mind control: 7 vrijgegeven geheimen
•
Televisie is mind control (video)
•
Mind control: kan de overheid ons brein beïnvloeden?
http://www.niburu.nl/het-complot/5650-indiener-wet-tegen-haarp-en-chemtrails-opgepakt-interview
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'Cannabis neutraliseert mind control'
vrijdag, 06 december 2013
In de jaren vijftig begon de CIA met een geheim experiment met
betrekking tot hersenspoeling en chemische verhoormethodes: MKULTRA.
Tijdens het experiment werden methodes ontwikkeld om het gedrag van
mensen te beheersen. Er zijn bewijzen gevonden voor verschillende
manieren om hersenfuncties en gemoedstoestanden te manipuleren.
Eén van de slachtoffers van MK-ULTRA was Cathy O’Brien. Zij stond
drie decennia onder de invloed van Project Monarch, een tak van MKULTRA die gericht was op mind control door middel van traumatische
ervaringen.
Project Monarch
O’Brien werd als kind ondergebracht bij Project Monarch, waar ze 30 jaar werd blootgesteld aan misbruik
door pedofielen, drugsbaronnen en satanisten. Uiteindelijk kwam ze naar eigen zeggen rechtstreeks onder
de Amerikaanse oud-vicepremier Dick Cheney te werken.
Het is lastig om informatie over MK-ULTRA op te vragen omdat het toenmalige hoofd van de CIA, Richard
Helms, in 1973 alle documenten met betrekking tot het project liet vernietigen.
Neurale paden
Volgens O’Brien zorgden de mensen achter de experimenten ervoor dat de proefpersonen nooit in
aanraking kwamen met cannabis omdat er dan neurale paden open zouden gaan die onder invloed van
mind control juist gesloten blijven.
De effecten van cannabis maken mind control onmogelijk en openen neurale paden in het brein waardoor
het denken wordt verruimd, aldus O’Brien.
Als je de techniek beheerst om de Schumann-resonantie te integreren en vast te houden ben je niet langer
beïnvloedbaar voor mind control.
Gerelateerd:
 Armste president houdt bijzondere toespraak voor algemene VN-vergadering (video)
 Apotheken verstrekken meer cannabis
 'We zijn 70 jaar ontzettend misleid over cannabis' (video)
 Cannabis zo goed als gelegaliseerd in Uruguay
 Mexicaanse oud-president roept op tot legalisering cannabis
http://www.niburu.nl/het-complot/5548-cannabis-neutraliseert-mind-control
Nieuw keihard bewijs dat Hitler Duitsland ontsnapte met behulp van CIA
 Geplaatst op januari 9, 2014
 Alles, Geschiedenis
 Adolf Hitler, CIA, de oranjes, Eva von Braun, Hunting Hitler, Hunting Hitler: New Scientific Evidence
That Hitler Escaped Germany, Jerome R. Corsi, Kroniek van Hitlers vlucht uit Berlijn, prins bernhard,
Robin de Ruiter, zelfmoord, Zorreguieta
 Reacties: 9
Naast het boek van Robin de Ruiter met de titel “Kroniek van Hitlers
vlucht uit Berlijn” is er nu een nieuw boek op de markt dat wel héél erg
onomstotelijk aantoont dat Hitler geen zelfmoord pleegde. Het boek
“Hunting Hitler: New Scientific Evidence That Hitler Escaped
Germany.” van Jerome R. Corsi komt met een stapel bewijzen
waaronder DNA onderzoek naar de schedelresten die volgens de
Russen jarenlang als bewijs werden gebruikt voor Hitler’s zelfmoord.
In 2009 kreeg archeoloog Nicholas Bellatoni toestemming om de
schedelresten te onderzoeken. Hieruit bleek dat de schedelresten tot
een 40 jarige vrouw behoorden en niet tot Hitler of Eva von Braun.
Hierdoor werd Corsi geprikkeld om verder op onderzoek uit te gaan. Robin de Ruiter legt in zijn boek al uit
hoe er gebruik gemaakt werd van meerdere dubbelgangers voor Adolf Hitler en omschrijft de activiteiten in
de bunker van Hitler op en rondom de dag van de zelfmoord. De Ruiter belicht de tegenstrijdigheden in de
getuigenverklaringen en niet kloppende waarnemingen aangaande de gevonden lijken. Het boek van Corsi
lijkt dezelfde lijn te volgen. In feite kunnen we wel concluderen dat het nieuwe DNA bewijs de zelfmoord in
de bunker nog het meest ontkracht. Verder lijken Robin de Ruiter en Corsi behoorlijk op 1 lijn te zitten.
Beiden leggen uit dat Hitler via een onderzeeër Berlijn ontvlucht is. Hoewel ik het boek van Corsi zelf nog
niet gelezen heb, zie ik uit het verslag op wnd.com duidelijke overeenkomsten met het boek van Robin de
Ruiter. Het boek van Robin de Ruiter heb ik wel gelezen en daarvan kan ik zeggen dat het een
gedetailleerde omschrijving geeft van de vluchtroute en vluchtwijze van Adolf Hitler. Het boek van Corsi lijkt
dit nu te bevestigen.
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Corsi concludeert: “Het verhaal van de zelfmoord van Adolf Hitler en Eva von Braun
was een ‘cover story’ bedacht door de Amerikaanse Inlichtingendienstagenten aan
het einde van WO2 om niet alleen Hitler en Von Braun te helpen ontsnappen, maar
tevens top nazi oorlogsmisdadigers als Adolf Eichman, die in 1960 ondergedoken
bleek in Argentinië“.
Argentinië
Van de oorspronkelijk Duitse Prins Bernhard is bekend dat hij de hele wereld zonder
vliegbrevet rondvloog en verbonden was met het Nazisme. Zo kwam hij dan ook
meer dan eens in Bariloche terecht, waar hij verbleef in het duurste hotel van
Argentinië, Llao Llao. In Bariloche ontmoette hij regelmatig Jorge Zorreguieta, de
vader van Prinses Maxima. Nog altijd gaan Koning Willem Alexander en Koningin
Maxima (zie hier) graag skieën bij San Carlos de Bariloche op de berg Cerro
Catedral. Tot 1996 had Jorge hier een vakantiehuisje wat is uitgebrand, nu heeft hij
naar verluid een vakantiehuis in Esch.
Martin Zorreguieta is een broer van Koningin Maxima en zoon van María del Carmen Cerruti en Jorge
Zorreguieta en beheert in Villa La Angostura zijn restaurant Tinto Bistro. Het restaurant ligt op zo’n zeven
kilometer van Inalco. De door Duitse nonnen aan de Colegio Mallinckrodt in Buenos Aires opgevoede
Koningin Maxima werkte in haar vrijgezellenleven voor de Dresdner Kleinwort Benson bank en net als
eerdergenoemde Ludwig Freude voor de Deutsche Bank. De familie Zorreguieta heeft blijkbaar een
voorliefde voor alles wat Duits is (hier meer details).
Jorge Zorreguieta was overigens minister van landbouw in Argentinië. Hij was degene die verantwoordelijk
was voor de onteigening van kleine boeren ten gunste van grootgrondbezitters als Monsanto (zie ook hier)
onder dictator Videla (die dus aan vele Duitse nazi’s bescherming bood).
Zou het wellicht mogelijk zijn dat er al die tijd gewoon contact is geweest tussen onze Prins, Adolf Hitler en
de andere ontvluchte nazi topmensen? Is het dan misschien allemaal simpelweg een juiste conclusie dat
Europa een nazi idee is? Is een juiste conclusie dat de VN (andere naam voor New World Order) een nazi
idee is? Wat kunnen we nog geloven van de geschiedenis zoals we die uit de schoolboekjes leren?
Bron linkvermeldingen: wnd.com, Herstel de Republiek, RT.com
http://martinvrijland.com/2014/01/09/nieuw-keihard-bewijs-dat-hitler-duitsland-ontsnapte-met-behulp-van-cia/
Zal de geschiedenis Castro vrij spreken?
Door Eenoog, Op don 9 jan 2014
Vijfenvijftig jaar geleden, op 1 januari 1959, reden de tanks van de opstandelingen tegen het bloedige
regime van Fulgencio Batista, onder leiding van Che Guevara en Camilo Cienfugeos, Havana binnen.
Na vijf jaar, vijf maanden en vijf dagen guerrilla was de dictator verdreven. Binnen enkele weken vaardigde
de nieuwe regering decreten uit, waardoor het oude onderdrukkende bastion van het VS kapitalisme,
gesteund door zijn Cubaanse handlangers, met de grond gelijk gemaakt werd. Havana was niet langer het
goedkope bordeel van rijke hypocriete Amerikanen. De opbrengsten van de landbouwproducten zoals
rietsuiker en sigaren verdwenen niet langer in de zakken van buitenlandse investeerders.
Een paar miljoen hectare land werd onteigend en teruggegeven aan de Cubaanse bevolking. De huren in de
steden werden binnen een aantal weken in eerste instantie gehalveerd en daarna werden de woningen
binnen twee jaar in handen van de bewoners gegeven.
Al in 1961 behoorde het analfabetisme tot het verleden, ondanks de voortdurende pogingen tot sabotage
door aanhangers van Batista, in de vorm van moordaanslagen op de vrijwilligers die de bevolking kwamen
onderwijzen en op de boeren die de landhervormingen ondersteunden.
De stand van zaken van vandaag op Cuba kan alleen begrepen worden in de historische context van vijftig
jaar boycot door de VS, een gewapende invasie door de CIA en de talloze contrarevolutionaire
samenzweringen die het land vanaf 1959 geteisterd hebben. De schade van die boycot wordt berekend op
1.000.000.000.000. En ook onder de regering van de 'verlichte' Obama blijft de politiek van de VS tegenover
Cuba hetzelfde. Buitenlandse bedrijven en banken worden gedwongen, op straffe van honderden miljoenen
dollars boete, de illegale boycot van de VS te blijven steunen, ondanks resoluties van de VN, waarin die
boycot als onrechtmatig wordt veroordeeld.
Ondanks de boycot en de gevolgen daarvan voor de Cubaanse economie laten de cijfers opmerkelijke
resultaten zien. Op Cuba zijn onderwijs en medische verzorging gratis. 70% van de Cubaanse jongeren
volgen een universitaire studie, zonder dat ze zich daarbij in enorme schulden hoeven te steken, zoals
overal in de westerse wereld. Cuba heeft bijna 10.000 jonge mensen uit 58 landen gratis opgeleid tot dokter,
zodat ze in eigen land de bevolking medische verzorging kunnen bieden. Na de aardbeving op Haïti en de
cholera epidemie die daarop volgde, hebben NGO's wereldwijd miljoenen dollars opgehaald en nooit
uitgedeeld. De Cubaanse dokters zijn gebleven en hebben tienduizenden Haïtianen het leven gered. Bijna
900 Haïtianen hebben met succes op Cuba een medische opleiding gevolgd.
Zonder twijfel is er van allerlei kritiek mogelijk op de Cubaanse leiding en het beleid. En voor de
kleinburgerlijke intellectuelen uit het 'vrije' westen, die hun focus gericht hebben op hun eigen beperkte
wereldje van elitaire vrijheden, is niets ooit genoeg zolang ze niet hun zin hebben gekregen. Het verleden en
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de toekomst zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden als een proces van ontwikkeling en vooruitgang, maar
laten we niet vergeten, in de woorden van Raul Castro tijdens de herdenking van de Cubaanse Revolutie,
dat de socialistische revolutie, 'een revolutie (is) van de nederigen, door de nederigen en voor de
nederigen...' Precies 55 jaar eerder had Fidel in een toespraak gezegd: 'De revolutie overwint alleen als er
geen compromissen gesloten worden, behalve met het volk, aan wie de revolutie de overwinning te danken
heeft'.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/zal_de_geschiedenis_castro_vrij_spreken

Krijgt de Amerikaanse staat Oklahoma een monument voor Satan?
Kerk van het Vliegende Spaghettimonster wil nu ook eigen monument
Als het aan de satanisten ligt, kunnen mensen straks voor 'inspiratie en
bezinning' gezellig op schoot kruipen bij de heer der duisternis. .
De Satanische Tempel 'kerk' in de Verenigde Staten heeft een formeel
verzoek ingediend om pal voor het Capitol (regeringscentrum) van de
staat Oklahoma een monument op te richten voor hun 'god', Satan. In
2012 werd op dezelfde plek nog een monument voor de Bijbelse Tien
Geboden opgericht. De satanisten vinden dat ze dezelfde rechten op
een monument hebben als christenen.
Het voorgestelde monument wordt een standbeeld van de zittende Baphomet, de bekende 'bok' verschijning
van de duivel, compleet met hoorns, vleugels en een baard. Op de achtergrond is een pentagram te zien, en
aan weerszijden van de heer der duisternis staan twee lachende kinderen - waarschijnlijk omdat ze niet
kunnen wachten om misbruikt, verkracht, vermoord of verslonden te worden, zaken die doorgaans met de
tegenstander van God in verband worden gebracht.
Bij de duivel op schoot voor inspiratie
'Het monument is ontworpen om de standpunten van de satanisten in Oklahoma City en daarbuiten weer te
geven,' gaf Lucien Greaves, woordvoerder namens de Satanstempel als commentaar. 'Het beeld zal ook
een functioneel doel hebben als een stoel, waar mensen van alle leeftijden op schoot van Satan kunnen
gaan zitten, voor inspiratie en bezinning.' De duivelsaanbidders beweren dat het besluit van de autoriteiten
van Oklahoma om een met privégeld gefinancierd monument voor de Tien Geboden op te richten, de weg
heeft vrijmaakt voor hun eigen gedenkteken. Overigens heeft de American Civil Liberties Union een
rechtszaak aangespannen om het christelijke monument weer te verwijderen.
Kerk van het Vliegende Spaghettimonster
Een hindoeleider in Nevada, een dierenrechtenbeweging en de satirische Kerk van het Vliegende
Spaghettimonster hebben inmiddels ook een verzoek ingediend voor een eigen monument.
De Capitol Onderhoud Commissie van Oklahoma heeft recent een moratorium op dergelijke verzoeken voor
nieuwe monumenten afgekondigd. 'Iedereen kan nog altijd een verzoek indienen, maar totdat de rechter er
over geoordeeld heeft nemen we het niet in behandeling,' legde voorzitter Trait Thompson uit.
'We zijn tolerant, maar dit gaat te ver'
Het verzoek van de Satanische Tempel heeft heel wat stof doen opwaaien in de aartsconservatieve
christelijke staat, die bekend staat als het centrum van de 'Bible Belt'. De gekozen staatsleiders denken dan
ook dat het verzoek van de satanisten nooit zal worden goedgekeurd.
'Ik vind dat we tolerant moeten zijn voor mensen die anders denken dan wij, maar dit is wel Oklahoma,'
reageerde de Republikein Don Ames. 'Dit gaat hier dus niet lukken.'
Helft van benodigde geld voor monument is binnen
Satanist Greaves zei dat het verzoek mede is bedoeld om de 'hypocrisie' van de volksvertegenwoordigers
van Oklahoma aan de kaak te stellen. Toch wil men wel degelijk echt het standbeeld van Baphomet
oprichten. 'We gaan er hoe dan ook mee door,' voegde hij eraan toe. De helft van de benodigde $ 20.000 is
inmiddels binnen. Een andere parlementariër, Earl Sears, noemde het plan voor een monument voor de
duivel 'een belediging van de goede mensen in deze staat... Ik zie het satanisme niet als een religie, en er is
voor hen geen plek bij het Capitol.'
'Satan ultieme icoon van streven naar geluk'
Op de website van de Satanische Tempel wordt uitgelegd dat men 'religie van bijgeloof probeert te scheiden,
door religieus geloof te kenmerken als een metaforisch raamwerk waarmee we een verhalende context
opzetten voor onze eigen doelen en werken. Satan staat voor het ultieme icoon voor de onbaatzuchtige
opstand tegen tirannie, voor vrij en rationeel onderzoek, en het verantwoordelijke streven naar geluk.'
Eerder probeerden de duivelaanbidders als een snelweg in New York City te 'adopteren', zodat de weg de
naam van de Satanstempel zou gaan dragen, om zo 'de boodschap van satanische burgertrots en sociale
verantwoordelijkheid te promoten.'
Xander - (1) CBS New York
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10 Dingen die je kunt doen tegen de radioactiviteit van Fukushima
Door community (initieel Burny Hill Blog), Op woe 8 jan 2014
Complete artikel: www.facebook.com (19x geklikt)
Hoe blijf je staande in een in 'stralende' wereld' ?
Er zijn ook oplossingen om je lichaam optimaal te helpen met pro life en
anti stralingsmiddelen (alle links en webshops daarbij gevoegd):
1 Dandelion root (gedroogde paardebloemwortel) bevat alle essentiële
elementen die de mens nodig heeft. Zie University of Windsor Discovery
that Will Change the World En uitleg hier
2 DCA pro life, anti kanker mineraal
3 Boron (borium) mineraal dat radioactiviteit neutraliseert.
4 Zeolite (zeoliet) Youtube: Survival Minerals for Radiation Poisoning and Health
5 Kruidnagel essentiële olie. Heeft de hoogste anti oxidant werking. 1x daags 3 druppels in warme vloeistof
zoals thee, mengen en opdrinken, blijven roeren tussendoor
6 Kelp (natuurlijk zeewier dat natuurlijk jodium bevat) beschermt de schildklieren
7 Bakpoeder (natrium bicarbonaat) Nieren zuiverend, uitleg hier:
8 Energetische methoden. Bijvoorbeeld (Hunza's Fountain of Youth - Crystal Energy van Patrick Flanagan)
9 Groene klei. De radioactieve 'hot particles', hete stralingsdeeltjes, hechten zich aan de klei en verlaten via
'natuurlijke weg' je lichaam
10 Monatomsch goud en colloidiaal zilver. Monatomisch goud helpt bij cel herstel en DNA reparatie van het
lichaam. Colloidiaal zilver, werkt anti bacterieel en ontstekingsremmend.
Algemene info over wat radioactiviteit is:
Wetenschap 24 - Radioactiviteit voor niet-wetenschappers
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/10_dingen_die_je_kunt_doen_tegen_de_radioactiviteit_van_fukushima

Zoals de bliksem flitst van het oosten tot het westen, zo zal ook de komst zijn van de mensenzoon…
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Waarom zwijgen de traditionele media over wat er aan de Amerikaanse Westkust gaande is?
door Dominique Dewitte
In de Verenigde Staten is beroering ontstaan over de video ‘Fukushima radiation hits San Francisco?’ die op
kerstavond op YouTube is gepost en waarin een onbekende man minutenlang de nucleaire straling opmeet
aan de hand van een Geigerteller. Het filmpje duurt zo’n zeven minuten en op sommige momenten bereikt
de straling ruim 150 tellen per seconde, tot vijf keer het normale niveau. De beelden zijn gemaakt in Pacifica
State Beach, een kustplaats op zo’n 30 minuten rijden van downtown San Francisco.
Het filmpje is al zo’n 600.000 keer bekeken en vele mensen vrezen dat nucleair afval dat in maart 2011 in
Japan in zee verdween toen de kerncentrale van Fukushima door een aardbeving en de daaropvolgende
tsunami werd getroffen nu de Amerikaanse Westkust heeft bereikt.
De anonieme videomaker meldt in een vergezellende blogpost dat hij de straling op de lokale stranden al 2
jaar monitort en dat er geen verklaring is voor de plotse stijging.
De mainstreammedia zijn opvallend stil over het voorval. Grote Amerikaans nieuwsconcerns waaronder
de Wall Street Journal en de New York Times, maar ook de zenders CNN en CNBC hebben het voorval niet
vermeld. Lokale regeringsambtenaren begonnen tests uit te voeren eens de video viraal begon te gaan,
maar zeggen geen aanwijzingen te hebben dat het stralingsniveau een gevaarlijk niveau heeft bereikt. De
lokale krant The Half Moon Bay Review citeerde vrijdag Dean Peterson, de lokale directeur
gezondheidszorg, die toegaf dat de straling op sommige plekken tot vijf maal de normale waarde had
bereikt, maar dat er geen gevaar voor de bevolking was.’
“Het is niet iets dat we als een onmiddelijke gevaar voor de volksgezondheid beschouwen. Er is zelfs geen
enkele aanwijzing dat Fukushima hier een rol speelt.’
Een rapport van onafhankelijke experts concludeerde woensdag dat de straling - intussen opgelopen tot 14
keer hoger dan normaal - niet veroorzaakt wordt door de meltdown van de Fukushima Daiichi reactor,
al geven de experts geen uitsluitsel over een mogelijke oorzaak.
'Dat betekent niet dat alles oké is. Het zijn geen waarden waarin je je kinderen laat spelen. We zeggen enkel
dat de straling niet van Fukushima afkomstig is, ' aldus Dan Sythe, die de voorbije jaren negen keer naar
Japan reisde om er de straling nabij de centrale op te meten. Uit zijn analyse op Pacifica Beach blijkt dat de
in de straling componenten van radium en thorium werden teruggevonden en niet van cesium 137 - de
radioactieve isotoop die in Japan werd gebruikt.
The Examiner merkt op dat de decontaminatie van de volledige Fukushima kerncentrale tot dertig jaar in
beslag zal nemen en 100 miljard euro zal kosten en dat het in dat opzicht niet normaal is dat de
mainstreammedia geen aandacht besteden aan de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse Westkust.
Russia Today berichtte eerder al op basis van een Reuters-rapport dat het opkuisen van de nucleaire site in
Fukushima '‘s wereld minst aantrekkelijke job is' en dat daarom nu daklozen worden gerekruteerd om de
klus te klaren.
Michael Snyder van thetruthwins.com verzamelde ondertussen '36 signalen dat de media' liegen over hoe de
straling van Fukushima de Amerikaanse Westkust beïnvloedt. De volledige lijst staat hier, maar een aantal
zaken mogen op zijn minst opmerkelijk genoemd worden:
✓ Een 70-tal matrozen van de USS Ronald Reagan, die deel uitmaakten van een humanitaire missie die na
de ramp in de getroffen regio de ergste nood moest helpen lenigen, ondervond bij zijn terugkeer thuis
gezondheidsproblemen. Volgens hun advocaat zou de helft onder hen aan een vorm van kanker lijden.
✓ In maart rapporteerde de Associated Press dat ruim 45% van alle zeehondenpups die in juni 2012
geboren waren in de regio tussen San Diego en Santa Barbara (ruim 300 kilometer lang) alweer gestorven
waren en dat de pups die het wel hadden overleefd ver onder hun normale gewicht zaten.
✓ In juni 2012 gaf de National Academy of Sciences een schokkend rapport vrij waarin werd aangetoond
dat blauwvintonijnen nucleair materiaal van Japan naar Californië hadden getransporteerd.
✓ Al in 2012 berichtte de Vancouver Sun dat cesium-137 - een onstabiele radioactieve isotoop van
cesium - was gevonden in een zeer hoog percentage van de vis die Japan aan Canada verkoopt: in 73%
van de makreel, 93% van de tonijn en 92% van de sardines. (Het bericht is ondertussen door de krant
verwijderd.)
✓ Ook zou voormalig MSNBC-anker Cenk Uygur door zijn werkgever zijn aangemaand het publiek niet in
te lichten over de gevaren die het na de meltdown in Fukusima liep ‘omdat degenen die de macht hebben
in Washington’ Japan niet tegen de borst wilden stoten.
✓ Volgens de Daily Mail bevat de sneeuw die momenteel in de Amerikaanse staat Missouri valt 'kleine
partikels radioactief materiaal waardoor de normale stralingsniveaus zijn verdubbeld.'
✓ In juli dan overleed op 58-jarige leeftijd Masao Yoshide, die de leiding had over het personeel van de
kerncentrale in Fukushima in de nasleep van de catastrofe, aan de gevolgen van kanker. De uitbater van
de centrale, Tepco (Tokyo Electric Power Co), meldde dat die kanker ongerelateerd was aan de
gebeurtenissen in Fukushima.
Mocht de Amerikaanse Westkust gecontamineerd worden, dan zou dit naast een volksverhuizing ook een
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economische grondverschuiving veroorzaken. Californië, de staat Washington en British Colombia in
Canada zijn 'economic powerhouses' waar zich miljoenensteden als San Diego, Los Angeles, San
Francisco, Seattle en Vancouver bevinden. De mogelijke schade aan de economie in het algemeen en aan
de voedings-, de toeristische- en de vastgoedsector in het bijzonder zou niet te overzien zijn. De waarde
van de ganse Californische vastgoedsector alleen al werd in 2010 geschat op 4.400 miljard dollar.
Doch zo ver is het zeker nog niet. Net als in het geval van de klimaatsverandering is er voor elk
'wetenschappelijk' rapport omtrent de catastrofale gevolgen van de Fukushima-ramp ook een
'wetenschappelijk' rapport waarin exact het tegenovergestelde staat.
http://www.express.be/business/nl/economy/waarom-zwijgen-de-traditionele-media-over-wat-er-aan-deamerikaanse-westkust-gebeurt/200778.htm

Politici hebben collectief amnesie voor 200-jarige recordschulden' - 'Periode welvaartsgroei in
Europa is definitief voorbij'
In een nieuw rapport heeft het IMF forse kritiek geuit op de politici in
Europa, die 'zich in een toestand van ontkenning van de realiteit'
zouden bevinden. De Europese staatsschuldencrisis zal namelijk
nooit kunnen worden opgelost met enkel bezuinigingen, economische
groei en het uitstellen van drastische maatregelen, zoals nu in alle
EU-landen gebeurt. Het IMF voorziet dan ook dat er snel een
dwangbijdrage zal komen, een onteigening van bijvoorbeeld 10% van
alle spaar- en bankrekeningen, en daarnaast een aantal andere
keiharde maatregelen die definitief een einde aan onze huidige
welvaart zullen maken.
Schulden op 200-jarig recordniveau
Vorig jaar stelde het IMF al dat de enorme schuldenberg in Europa alleen met een verplichte bijdrage van
10% van iedereen kan worden verminderd. De gerenommeerde IMF-economen Carmen Reinhart en
Kenneth Rogoff concluderen nu dat zelfs dat niet voldoende zal zijn om de crisis op te lossen.
De grote denkfout die de politici in Europa maken is dat ze ervan uitgaan dat dramatische financiële
'repressie' zoals dwangbijdrages, welvaartsbelastingen en kapitaalcontroles enkel nodig zijn voor
opkomende- en Derde Wereldlanden. De EU zal wel degelijk dezelfde schokmaatregelen moeten nemen,
stellen Reinhart en Rogoff. Dat kan niet anders, want de Europese staatsschulden bevinden zich op een
200-jarig recordniveau.
'Europese politici hebben collectief amnesie'
In de hele geschiedenis waren schulden van deze omvang enkel met radicale maatregelen te verminderen.
De IMF-economen verwijten de politici in Europa hier 'collectief amnesie' voor te hebben. De enige keus die
ze nu nog hebben is of ze het verschrikkelijke einde nog wat langer proberen uit te stellen. De grote klap, die
vroeg of laat gaat komen, is onvermijdelijk geworden, en hoe langer men nu op dezelfde voet doorgaat, des
te groter wordt straks de ellende voor de gewone man.
'De politiek van ontkenning van het probleem heeft er in enkele gevallen toe geleid, dat de uiteindelijke
kosten van de schuldenafbouw worden verergerd,' stelt het rapport. Daarom dringt het IMF er bij de EU op
aan om eindelijk de realiteit onder ogen te zien. Met de huidige cosmetische maatregelen -'bezuinigen,
economische groei, uitstel'- is het probleem niet langer op te lossen.
EU-reddingspakketten hebben schulden verder verhoogd
De schuldencrisis kan enkel nog met schuldenkwijtscheldingen, hogere inflatie, kapitaalcontroles en andere
vormen van financiële repressie, zoals een 'verhulde belasting op al het spaargeld', te lijf worden gegaan.
Tegelijkertijd zal het bezuinigingsbeleid structureel moeten worden gemaakt. Dat is mede nodig omdat de
werkelijke schulden véél hoger zijn dan in de officiële statistieken is te zien.
De auteurs hebben dan ook geen goed woord over voor de maatregelen die de EU tot nu toe heeft
genomen. De miljarden kostende 'reddingsmaatregelen' hebben namelijk niets gedaan aan de almaar
oplopende werkloosheid, en hebben de schulden juist nog verder de hoogte in gedreven.
Bittere waarheid: definitief einde aan welvaartsgroei
Ontsnappen is niet meer mogelijk, stelt het IMF. Keiharde maatregelen zijn onontkoombaar. Ook de Boston
Consulting Group schreef eerder in het rapport 'Terug naar Mesopotamië' wat Europa te wachten staat. De
auteur van deze studie, Daniel Stelter, stelt in zijn nieuwe boek 'De biljoenen Schuldenbom' dat de
spaartegoeden van de burgers dramatisch zullen worden gekort, en er drastisch zal worden gesneden in de
sociale voorzieningen.
Dit houdt in dat de premier Mark Rutte, of zijn opvolger, op zeker moment het Nederlandse volk de bittere
waarheid zal moeten vertellen: de tijd van almaar hogere welvaart is voorbij. De illusie is uit elkaar gespat. Er
komen moeilijke tijden aan.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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ECB bereidt laatste kunstje voor: de negatieve rente op deposito's komt er aan!
21 nov 2013
De Europese Centrale Bank gaat banken die hun overtollige cash bij de
ECB parkeren met een negatieve rente van 0,1% beboeten. Wie 100 euro
bij de bank plaatst, krijgt dan nog 99,9 euro terug. Dat melden anonieme
bronnen dichtbij de ECB aan het persagentschap Bloomberg. De
bronnen vragen om geheimhouding omdat het debat omtrent de
maatregel niet openbaar wordt gevoerd.
Vandaag krijgen banken niets als ze ’overnight’ geld stallen in Frankfurt.
De ECB wil nu 0,1% rente aan vragen om banken zo te ontmoedigen om geld te parkeren in de hoop dat ze
dat geld dan uit gaan lenen in de markt. Vooral kmo’s krijgen onvoldoende krediet van de banken.
Normaal wijzigt de ECB de rente in tranches van minimaal 0,25%. Door nu de rente met een tiende te
verlagen geeft de ECB aan heel voorzichtig dit nieuwe terrein te willen verkennen, denken analisten.
Peter Praet, de Belgische hoofdeconoom en bestuurslid van de ECB, had vorige week in een gesprek met
de Wall Street Journal de mogelijkheid van een negatieve rente op overtollige middelen die banken
tijdelijk bij de ECB onderbrengen aangegeven.
‘Een negatieve ECB-rente is een van de laatste truken die uit de mouw kan worden getoverd om het trage
economische herstel aan te zwengelen,’ zegt Michael Mullaney, die als chief investment officer van het
Fiduciary Trust Co (Boston) meer dan 10 miljard dollar in portefeuille heeft. ‘Het is ook een bekentenis dat de
economische groei in de eurozone blijft stokken.’
http://www.express.be/business/nl/economy/ecb-bereidt-laatste-kunstje-voor-de-negatieve-rente-opdepositos-komt-er-aan/198795.htm

ONVOORSTELBAAR: Wetenschappers willen nu eigenhandig
een MELTDOWN in Fukushima forceren!
Wetenschappers willen nu eigenhandig de totale meltdown van
Fukushima in werking zetten om (en nu komt de klapper), van de
gevolgen te kunnen leren met het oog op toekomstig grote nucleaire
rampen met kerncentrales. Ik hoop dat u nog over de intellectuele
capaciteit beschikt om te verstaan wat u hoort!
De vraag luidt nu immers hoe we nog ooit kunnen geloven in de
veiligheid en duurzaamheid van deze centrales, als de
wetenschappers zelf horen stellen dat ze een nucleaire ramp willen creëren waaruit de lering getrokken
moet worden hoe om te gaan met de toekomstige rampen, is mij een raadsel.
We worden in alle opzichten geregeerd door criminele psychopaten voor wie niets meer te gek is, en voor
wie de hele wereld mag doodgaan, dat is nu wel een ding dat zeker is. Een oudere heer, genaamd Garry
Larrabee, stuitte nog geen paar minuten geleden op dit weerzinwekkende nieuws, waarover we natuurlijk
niets in de pers horen noch zullen horen. Een gecontroleerde meltdown met als gevolg het vrijkomen van
ongekende hoeveelheden straling (het onvermijdelijke gevolg van een meltdown) om er van te leren met
betrekking tot toekomstige ernstige ongevallen met kerncentrales! Dit zou het nieuws moeten zijn dat direct
een einde maakt aan de hersenloze babbelaars die stellen dat dergelijke ongelukken zo goed als uitgesloten
zijn! Werkelijk, we leven in een wereld die in de greep is van een gekte die zich niet laat verklaren – mensen
zijn klaarblijkelijk niet meer in staat om te zien wat er zich op deze planeet voltrekt en dat alle acties van het
elite establishment tegen ons leven gericht zijn!
De krankzinnigheid en de gewetenloosheid van dit voornemen is
werkelijk niet meer in woorden of argumenten te vatten, maar
hetzelfde kan worden gezegd van het volk dat in grote getale deze
massamoordenaars blijft verdedigen alsof ze hiervoor ooit beloond
zullen worden. Van horizon tot horizon strekt zich deze vorm van
onverklaarbare en onderdanige dwaasheid uit, en het zou me niet
verbazen dat die massa zich nog schriftelijk dankbaar zou verklaren
voor de onvrijwillige en dodelijke bestraling die ze op hun kosten uit de handen van hun moordenaars mogen
ontvangen. Nee, er is werkelijk nog nauwelijks ook maar zoiets als een sprankje hoop te bedenken voor
deze verloren volkeren! Maar er blijven gelukkig mensen als
Gary Larrabee die ons blijven informeren over de zaken zoals ze er werkelijk liggen! Video!
Hier de link naar het orginele artikel! Channel NewsAsia! VERSPREID DIT NIEUWS ZO BREED
MOGELIJK!
http://plazilla.com/onvoorstelbaar-wetenschappers-willen-nu-eigenhandig-een-meltdown-in-fukushima-forceren
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PERSMEDEDELING - Rechtszaak tegen gewezen burgemeester Peter Vereecke = begin van het einde
van de vrije meningsuiting?
Op 15 januari om 9u30 wordt voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent de strafrechtszaak behandeld
tegen Peter Vereecke, gewezen burgemeester en voortrekker van de burgerbeweging Belfort-group.
Aanleiding zijn de vele emails die hij al jaren stuurt met informatie die het huidig vaccinatiebeleid in vraag
stelt. De formele aanklacht is tweeërlei: enerzijds belaging ( = stalking ) en anderzijds overlast door misbruik
van het internet.
Peter Vereecke heeft een groot aantal schriftelijke steunbetuigingen gekregen en overgemaakt aan de
rechtbank. Bovendien hebben zo’n honderdtal wakkere en bezorgde burgers al laten weten dat ook zij in de
rechtszaal zullen aanwezig zijn: in het zwart gekleed bij wijze van symbolisch stil protest. Een aanvraag tot
filmen is geweigerd geworden.
Deze rechtszaak is belangwekkend omwille van vier redenen
Primo is het een illustratief teken dat er een groeiende onverdraagzaamheid is tegenover dissidentie: het
hebben én uiten van een andere mening dan deze van het main stream denken.
De correctionele vervolging van Peter Vereecke komt er naar aanleiding van een klacht bij de
onderzoeksrechter van de Vlaamse minister Vandeurzen in naam van de Vlaamse Gemeenschap. Ook in
het Vlaams parlement was naar aanleiding van de recente goedkeuring van het vaccinatiebeleid het enige
punt van discussie: hoe pakken we mensen aan die er zich negatief over uitlaten ?
Met andere woorden zowel de uitvoerende, de wetgevende en als nu ook de juridische macht zijn van
mening dat (volgehouden) kritiek op het overheidsbeleid niet kan getolereerd worden en dat een
‘klokkenluider’ ( = burger die mistoestanden aanklaagt ) streng ‘ te recht ‘moet gewezen worden.
In de motivering van de gerechtelijke instanties staat overigens dat Peter Vereecke als geestesgestoord en
een gevaar voor de samenleving kan beschouwd worden … .
Secundo is de aanklacht gebaseerd op de in 2005 in voege getreden wetgeving inzake elektronische
communicatie.
Artikel 145 § 3 stipuleert dat wie internet gebruikt om overlast te veroorzaken kan veroordeeld worden tot
een boete van 1800 eur en een gevangenisstraf van twee jaar.
Met andere woorden het principe staat hier ter discussie of een burger zich van het email-medium mag
bedienen als middel van zijn maatschappelijk activisme.
Tertio heeft Peter Vereecke nadrukkelijk onderstreept dat hij wenst beschouwd te worden als een vrij en
soeverein mens van vlees en bloed en niet als een natuurlijke persoon, de juridische entiteit die gecreëerd is
bij de inschrijving van een burger in het geboorteregister waardoor hij de jure eigendom én onderdaan wordt
van de staat.
Afgelopen jaar heeft Peter Vereecke de juridische procedure doorlopen waarbij hij het eigendomsrecht van
zijn naam heeft geclaimd en zichzelf heeft geproclameerd als een vrij en soeverein burger door middel van
een aangetekend schrijven aan koning Albert II, die overigens zelf in de aankondiging van zijn aftreden
letterlijk gezegd heeft: ” De burgers zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit ” .
Het wordt dus interessant om te zien hoe het gerechtelijk systeem zal omgaan met het juridische begrip van
de soevereiniteit.
Quarto heeft Peter Vereecke altijd onderstreept dat zijn engagement gebaseerd is op een
verantwoordelijkheidsgevoel. Vaccinaties zijn niet wat men ons voorhoudt:
De kritiek is tweeërlei:
 heel wat studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken tonen aan dat vaccins helemaal niet zo
noodzakelijk, effectief en vooral veilig zijn als ons wordt voorgehouden door de
beleidsverantwoordelijken die onder bijzonder zware druk staan van de farmaceutische industrie
 de overheid zelf is in overtreding met de patiëntenwet van 2002: er wordt geen evenwichtige,
objectieve en volledige informatie gegeven en de beslissing van de burger wordt niet gerespecteerd.
Meerdere ouders zien zich geconfronteerd met bijzonder zware druk tot zelfs gerechtelijke
vervolging
Meer info : Peter Vereecke, Rue des Maquisards 40 te 5555 Naomé ( tel. 061/46.46.43 – email :
peter_vereecke@hotmail.com )
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Het grote oor in Burum
Niet iedereen valt achterover van de stoel bij het vernemen van het
“nieuws” dat de Amerikanen op Nederlands grondgebied installaties
hebben staan, waar Nederlanders niet mogen komen of aan mogen
zitten. Laat staan dat we daar ooit toestemming voor hebben
gegeven.
Salon republikein en Maxima adept Ronald van Raak van de SP doet
zijn werk uitstekend. Hij meldt, dat er moet worden uitgezocht wát
daar precies wordt afgeluisterd door een “bondgenoot”. Hij zegt:
“Vertrouwen is goed – controleren is beter”. Ronald bedoelt te zeggen, dat het buiten kijf staat dat de
Amerikanen onze vrienden zijn, maar dat we op zijn minst moeten weten waarom ook al weer. Bondgenoten
die hun bondgenoten afluisteren, bespioneren en toegang tot eigen grondgebied ontzeggen zijn geen
“bondgenoten” maar BEZETTERS. Wij weten dat al, maar Ronald van Raak en zijn Haegsche politieke
vrinden doen alsof wij dat niet weten.
De linkse kant van de politiek heeft thans de ondankbare taak op zich genomen om de Amerikanen uit de
wind te houden. U leest het goed. Zolang politici zich met de zaak bezighouden is er geen vuiltje aan de
lucht. Maar stel u voor, dat er een woeste groep boeren, burgers en buitenlui met hooivorken en koevoeten
dat stukje Verenigde Staten in Burum zouden gaan bezetten met als doel er de Nederlandse zeggenschap
over terug te nemen? Dat is uiteraard niet de bedoeling, want dan komt het leger en de politie er aan te pas
en dat maakt een rottige indruk op TV-kijkend Nederland. Dus moet het anders, beproefd geraffineerd. Links
Nederland wil weten wat de “bondgenoot” op ons grondgebied uitvreet, rechts Nederland neemt het voor de
“bondgenoot” op en het eind van het liedje is, dat er een week voorbij is en TV-kijkend Nederland al weer
heel wat anders aan het hoofd heeft. Daar wordt wel voor gezorgd. Ondertussen krijgen de Amerikanen nóg
meer mogelijkheden op ons grondgebied, gezien de “vijandige” houding van de linkse politici jegens hun
“bevrijders” van 1945.
Nederland is een bananenkolonie.
In 1815 is de Britse vazalstaat der Nederlanden als “koninkrijk” in het leven geroepen als onwettige
rechtsopvolger van de Bataafse Republiek. Een bufferstaatje op een strategisch belangrijke plaats in WestEuropa, gedoogd door Frankrijk, Engeland en Pruisen. De zetbazen van Oranje hebben het gebied en haar
koloniën uitgemolken, met uitzondering van de periode dat Hitler Duitsland het gebied bezette. Op 13 MEI
1940 is Nederland ook formeel opgeheven en in 1945 overgegaan naar de Temple City Crown in Londen.
Als stadhouder fungeert thans een telg uit de Zur Lippe B. dynastie, met een Argentijnse regentes aan zijn
zijde. Deze dynastie levert grondwettelijk de erfelijk stadhouder. Betrouwbaar en loyaal aan een
wereldomspannend genootschap van paepsche signatuur. U moet nu niet gaan doen alsof dit niet waar is en
Nederland zich sinds de Tachtigjarige Oorlog zich als protestantse natie heeft gemanifesteerd. De praktijk
wijst anders uit, we hebben hier al sinds jaar en dag crypto-protestanten als Stadhouder. Als een staat onder
controle staat van de Crown City Temple in Londen, dan betekent dit, dat die staat danst naar de pijpen van
een financieel kartel, welke wordt gecontroleerd door de bewakers van het Gouden Kalf – een duistere sekte
die zich via het financieel kartel in alle geledingen van een staat kan manifesteren.
Bij de capitulatie van 6 mei 1945 is de macht overgedragen aan het Candese Opperbevel en Canada is een
kroonkolonie rechtstreeks onder de Crown City Temple in Londen. Bij terugkomst van de “oranjes” is door
niemand soevereiniteit geclaimd en is het koninkrijk ook niet hersteld. Men deed alsof er niets was gebeurd.
Omdat we sinds 13 MEI 1940 als een satellietstaat van de Crown City Temple in Londen fungeren, hebben
wij geen zeggenschap meer over ons doen en laten. Om de massa rustig te houden worden politieke
toneelstukjes in scene gezet, waarvan bovengenoemd slechte uitvoering een voorbeeld is. Links en
confessioneel met de Bilderbergwaakhond D66 gaan nu de boel opstoken met koud vuur.
Waarom nu?
1. Opstand in Groningen
De mensen lopen te hoop tegen de NAM (Shell, dus u weet het….) vanwege de miljarden schade die wordt
aangericht door de gaswinning. Het wordt serieus als de mensen de boel gaan afsluiten, zodat leger en
politie er aan te pas moeten komen om de belangen van Royal Dutch en de Exxon-Mobil (Rockefellers)
veilig te stellen. Er is net met veel poeha een “gasrotonde” geïnstalleerd in dit land, met grote belangen van
de emir van Qatar. Rust is geboden.
2. Europese Unie
Het onverbiddelijke overhevelen van soevereiniteit (van de Crown Temple naar Brussel) is reeds lang
geleden geformaliseerd. Het wordt nu echter in mootjes aan TV-kijkend Nederland geserveerd. De aandacht
kan er beter van worden afgeleid, want de escapades van nep-opposant Wilders zetten geen zoden aan de
dijk. En als salonrepublikeinen en salonsocialisten het ergens anders over kunnen hebben dan is dat zeer
welkom. Er moet immers binnenkort een debatje worden afgwerkt over het aanvragen van een
referendum….
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3. Winterspelen in Sotsji
Gisteren werd gesuggereerd dat de “koning” en zijn regentes naar Sotsji gaan, om een belofte aan Putin in
te lossen, wegens de vrijlating van Greenpeace activisten. De November-surprise van een amateur. Wij
denken dat zakelijke belangen de hoofdrol spelen, zoals altijd het geval is met de stadhoudersfamilie.
Belangenverstrengeling in optima forma. Met de burgers, belastingbetalers of homorechten hebben
stadhouders niets te maken.
Kortom: er kan van alles achter de schermen aan de hand zijn, wat noopt tot afleiding door politici.
Uiteindelijk zijn ze daar voor aangesteld, nergens anders voor.
Nederland is een bananenkolonie en heeft zich daar ook naar te gedragen. Het slavenvolk moet rustig
worden gehouden, het galeischip moet op koers blijven. Die koers wordt bepaald door buitenlandse machten
die de stadhouder en zijn lakeiendom aansturen. Die stadhouder doet echt niets zonder dat hem dat is
geïnstrueerd. Politici komen echt niet uit eigen beweging in actie, ook die krijgen instructies. Hoe ze het
toneelstukje opvoeren, is hun zaak, dat is ze wel toevertrouwd. Soevereiniteit heeft dit land al lang niet meer,
ook al wordt nu net gedaan alsof we “stukjes aan het weggeven zijn”.
Het kwaad is in 1957 al geschied door de onwettige handtekeningen onder het Verdag van Rome:
Het zit namelijk zo:
Het grondgebied van Nederland en alles wat daaronder zit, behoort
aan de Crown City Temple in Londen (Unam Sanctam). Dit is
verworven door drie “bevrijders” op 6 MEI 1945, toen de soevereiniteit
is overgedragen en het Nederlandse goud is ingeleverd.
De bewoners van dat grondgebied hebben een identiteit gekregen,
welke in onderpand is gegeven van het financiele kartel in de Crown
City Temple in Londen. Het financiele kartel is het machtigste wapen
van de wereldorde die Unam Sanctam uitoefent. Bij geboorte worden
we opgedeeld in “mens van vlees en bloed” en PERSOON.
De honneurs van het kartel worden waargenomen door een erf-stadhouder en de afgeleide juridische entiteit
“Staat der Nederlanden” als incassobureau voor dat kartel.
Dit land behoort ons niet toe, zelfs onze eigen PERSOON behoort ons niet toe.
Geen wonder dat de eigenaren mee willen luisteren om er hun voordeel mee te doen – het is immers
hun goed recht?
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/01/14/it-greate-ear/

'Elk telefoonnummer krijgt straks een reputatie- en betrouwbaarheidsscore'
18 nov 2013
Mobile BlinderTeleSign, een Amerikaans bedrijf dat grote websites
zoals Google, Twitter en Facebook helpt telefoonnummers van
accounthouders te verifiëren, gaat een nieuwe dienst aanbieden: de
PhoneID Score. Die wil elk telefoonnummer in de wereld van een
score voorzien die de betrouwbaarheid en reputatie van (de houder
van) het nummer wil aangeven. Op die manier kunnen mensen en
bedrijven echte van valse accounthouders onderscheiden en mensen
die minder goede bedoelingen hebben sneller identificeren.
9 van de 10 grootste Amerikaanse websites, waaronder Facebook en
Google, maken vandaag al gebruik van de dienst. Wie zijn paswoord
vergeten is of wil veranderen krijgt van Google een tekstbericht toegestuurd. Nadat eerst de emailproviders
een beroep op Telesign begonnen te doen voor de zogenaamde ‘two factor authentication’, waarbij
naaste een telefoonnummer nog een identificatiebewijs moet worden geleverd onder de vorm van een
paswoord of pincode, zijn het nu de financiële instellingen die interesse tonen.
Bedrijven die de reputatie van iemand die een dienst of een product wil kopen willen checken, kunnen in de
toekomst via TeleSign naast een real-time score ook een risiconiveau en een aanbeveling krijgen over die
persoon. Op die manier wil TeleSign bedrijven helpen mensen met slechte bedoelingen te identificeren. Ook
het aantal valse en frauduleuze accounts kan op die manier worden gereduceerd en kunnen online
transacties sneller worden goedgekeurd.
TeleSign denkt dat telefoonnummers in de toekomst andere vormen van identificatie kunnen vervangen,
omdat telefoons een schat aan informatie bevatten zoals wat voor lijn het is - landlijn, gsm of VOIP - hoe
lang de eigenaar het nummer al heeft, wie hun telefoonprovider is, welke apps ze hebben en met welke
bedrijven ze zaken doen.
http://www.express.be/business/nl/technology/elk-telefoonnummer-krijgt-straks-een-reputatie-enbetrouwbaarheidsscore/198614.htm
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Fukushima is nucleaire oorlog tegen de mensheid (video)
Woensdag, 01 januari 2014
Volgens een Amerikaanse wetenschapper is het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima van
maart 2011 geen natuurlijke ramp maar een nucleaire oorlog tegen de mensheid.
Eén die al decennia geleden is gepland en waarvan de sporen terugleiden naar niets minder dan het
Engelse vorstenhuis.
Misschien wel één van de meest toonaangevende deskundigen op het gebied van nucleaire fallout is Leuren
Moret. Al ver voor de ramp schreef ze in 2004 een artikel in de Japan Times over de gevaren van de
Japanse kerncentrales. Ook voor de ramp heeft ze in dat land al talloze lezingen gehouden. Afgestudeerd
aan de Berkely Universiteit is ze al jarenlang bezig als activiste rond de gevaren van kernenergie. Ze wordt
regelmatig gevraagd als deskundige bij rechtszaken en heeft veel samengewerkt met ondermeeer
stralingsdeskundigen uit het Amerikaanse leger.
In het hiernavolgend interview met Alfred Lambremont Webre is ze heel duidelijk over de oorzaak en de
gevolgen van de ramp bij Fukushima. Het is geen ongeluk, maar een ramp veroorzaakt in opdracht
hoofdzakelijk van de Engelse koningin Elizabeth. Volgens Moret is de BP oliemaatschappij min of meer haar
eigendom en is een en ander opgezet met in samenwerking met de grote financiers op Wall Street.
De daadwerkelijke uitvoering zal dan waarschijnlijk in handen gelegen hebben van de Israelische Mossad
zoals we beschreven in een eerder artikel.
“In het kader van wat er verder staat te gebeuren in Fukushima is het wellicht ook goed even stil te staan bij
de mening van talloze mensen die niet geloven dat we hier te maken hebben met een natuurramp en dat het
“ongeluk” in Fukushima bewust is veroorzaakt. Als dat inderdaad zo is, dan is er misschien ook een reden
dat Tepco de afgelopen jaren een steeds grotere puinhoop heeft gemaakt van deze voormalige
kerncentrale.
Iemand die er bijvoorbeeld heilig van overtuigd is dat de explosies in Fukushima zijn veroorzaakt door de
Israëlische geheimedienst, de Mossad, is David Icke. Hij denkt er een kernbom is gebruikt om de
kerncentrale bij Fukushima te vernietigen. Ook dat de aardbeving op die bewuste dag in maart 2011
allesbehalve een natuurverschijnsel was, maar valt toe te schrijven aan HAARP.
David Icke is niet de enige, ook journalisten als Henry Makow en Jim Stone zijn deze zelfde mening
toegedaan. Wanneer bovengenoemde mensen gelijk hebben en het is een bewust plan om in ieder geval
een deel van de wereldbevolking slachtoffer te laten worden van nucleaire straling, dan is het ook niet ver
gezocht om te veronderstellen dat er misschien straks nóg een “ongeluk” gebeurt.”
Volgens Moret in onderstaand interview is hier simpelweg sprake van genocide (volkerenmoord). Het
systematisch verzwakken en uitroeien van de wereldbevolking. Langzaam aan zal de straling overal ter
wereld hoger worden en zullen steeds meer mensen worden getroffen door de aan straling gerelateerde
ziektes. Eén van die symptomen zal zijn toenemende onvruchtbaarheid onder mensen (en dieren).
Hoe de straling aan de Amerikaanse westkust de afgelopen dagen is opgelopen kun je zien in de volgende
video.
Zo is de gevaarlijke operatie van dit moment, het verwijderen van de brandstofstaven uit het zwaar
beschadigde gebouw van Reactor 4, ook indirect gebeurd op bevel van de Engelse koningin via BP en de
Amerikaanse staatscommissie voor energie. Zij hebben Tepco de opdracht gegeven om dit uit te voeren met
als doel om de ramp nog vele malen te verergeren.
De planning voor deze hele operatie is volgens Moret al begonnen in Engeland in de jaren veertig en vijftig
van de vorige eeuw. De mensen die erachter zitten zijn allen aanhangers van wat zij noemt de doodscultuur
van Isis. Satanisten die door jarenlange inteelt volslagen krankzinnige psychopaten zijn geworden die het
totaal niets interesseert wat er met hun eigen bevolking gebeurt.
Kortom, als het waar is wat Leuren Moret vertelt, dan is de ontvolking van deze planeet in alle hevigheid
losgebarsten.
Op dit moment worden alarmerende berichten de wereld ingestuurd omdat er een meltdown zou hebben
plaatsgevonden in het gebouw van reactor 3 en 89 ton radioactief materiaal in de lucht terecht zou zijn
gekomen.
Dit is niet waar, want het betreft hier stoomwolken die regelmatig ontstaan wanneer het heeft geregend. De
bron waar de informatie vandaan komt baseert dit op uitlatingen van Tepco, maar als je die berichten leest
wordt er heel iets anders gezegd. Dit lijkt dus op een loos alarm verhaal.
Bronnen: Exopolitics ; Godlike Productions
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6670:fukushima-is-nucleaire-oorlog-tegende-mensheid-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Spanningen lopen op in Zuid Chinese Zee (video)
Dinsdag, 14 januari 2014
Een situatie die eigenlijk niet goed kan aflopen is de strijd die begonnen is in de Zuid Chinese Zee vanwege
talloze onbenullige eilandjes. Nu heeft China gedreigd een (beperkte) oorlog met de Filippijnen te zullen
beginnen en claimt Japan nog eens 280 eilandjes.
Vijftien maanden nadat Japan bezit heeft genomen van de drie Senkaku eilanden, die door de Chinezen
Diaoyu eilanden worden genoemd, is Japan druk bezig om de spanningen in dat gebied tot grote hoogte te
laten stijgen (waarschijnlijk onder druk van de Amerikanen) door nog eens 280 eilanden te willen claimen.
We hebben al de nodige verbale schermutselingen gezien, maar dat lijkt niets vergeleken bij wat nu lijkt te
gaan komen. Japan zegt dat van die 280 eilanden het niet zeker is wie de eigenaren zijn en dat zij deze
zullen nationaliseren omdat deze eilanden dan kunnen fungeren als markeringen van hun territoriale
wateren. China heeft hierop gereageerd met dat “Japan een zeer gevaarlijke koers gaat varen”. Deze
voorgenomen van actie van Japan is uiteraard niets anders dan olie op het vuur en het lijkt alsof beiden
landen staan te trappelen om een militaire confrontatie aan te gaan.
Er tekenen zich nog andere donkere wolken af aan de horizon.
Er bevindt zich in de Zuid Chinese een eiland dat onder controle staat van de Filippijnen. Het heet Zhongye
en de Filippijnen zijn van plan daar een vliegveld aan te leggen en een militaire basis te vestigen.
China heeft gezegd dat het eiland van hen is en heeft een gedetailleerd aanvalsplan samengesteld om het
te veroveren. Volgens experts in China zal de oorlog beperkt blijven tot de Zuid Chinese Zee, maar voor de
Chinezen is het onacceptabel dat de Filippijnen zich gaan bezighouden met militaire opbouw op het eiland
omdat ze volgens China arrogant genoeg zijn om te denken dat Amerika hen wel zal steunen.
Het eiland Zhongye, ook wel Thitu island genoemd, is het tweede grootste eiland in de eilandengroep die
Spratlys eilanden heet.
Zoals je op bovenstaand plaatje kunt zien heeft China onlangs de gehele Zuid Chinese Zee tot territoriaal
gebied verklaard, waardoor nu ook de Spratlys eilanden ineens binnen hun teritorium vallen.
Daarnaast hebben we natuurlijk gezien dat Amerika gebruikmaakte van de mogelijkheid die de al dan niet
opzettelijke gecreëerde orkaan Hayan bood om hun militaire aanwezigheid in de Filippijnen snel op te
schroeven.
Dat er in dit gebied een gewapend conflict zal uitbreken lijkt zo goed als zeker. De vragen die nog open
staan zijn: “Wie vuurt het eerste schot?” en daarna of dit uiteindelijk zal resulteren in een gewapend conflict
tussen China en Amerika. Die kans is groot, zo schreven we in maart vorig jaar:
"De hoofdschuldige voor het aanwakkeren van deze spanningen is de Amerikaanse regering van Obama. Zij
zijn al sinds 2009 bezig met een diplomatiek en strategisch offensief door geheel Azië met als doel het
ondermijnen van China als potentiële militaire en economische rivaal. Obama en zijn regering hebben de
Amerikaanse bondgenoten en strategische partners in het gebied aangemoedigd om een hardere lijn ten
opzichte van China te volgen waardoor de spanningen hoog zijn opgelopen zoals ook bij het Koreaanse
schiereiland, maritieme geschillen in de Zuidelijke Chinese Zee en de niet opgeloste situatie tussen China en
India in verband met hun grensgeschillen.
Een belangrijke reden vormen de inelkaar stortende financiële en economische systemen. Al decennia lang
probeert Amerika wanhopig om haar terugval te compenseren door haar militaire macht. Door het accent nu
op Azië te leggen speelt Obama hoog spel omdat dit kan ontaarden in een conflict tussen nucleaire staten."
Bron: Zero Hedge
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6771:spanningen-lopen-op-in-zuid-chinesezee-video&catid=37:wereld&Itemid=50
Omroep West staat overal op tijd: Tristan Alphen, Anass, jeugdbendes Den Haag
Geplaatst op januari 15, 2014
Denkt u eens na over de volgende vraag: Hoe kan het toch dat Omroep
West altijd overal klaar staat bij belangrijke calamiteiten? Bij de Tristan
van der Vlis shooting in Alphen was daarin ineens hoofdredacteur
Martijn Hooijer met cameraman in vol ornaat. Zijn uitleg (zie hier) was
dat hij om de hoek woont en daarom snel ter plekke kon zijn. En de
camera- en geluidsman dan? Waarom stond Omroep West al klaar toen Anass
Aouragh gevonden werd op 7 februari 2013, terwijl de avond ervoor gezocht was met
helikopter,
speurhonden en hele ploegen agenten en er alleen een fiets gevonden was? Hoe kon Omroep West
vermoeden dat daar ‘s ochtends dan toch Anass gevonden zou worden? Het leek wel of ze getipt waren.
Hoe kon het dat Omroep West klaar stond bij de actie tegen de Dalton jeugdbendes in Den Haag? Vragen,
vragen, vragen.. Hoe kan het dat deze door de staat gesubsidieerde omroep zo’n neus heeft voor al deze
gebeurtenissen en altijd op tijd klaar staat? Ik belde de hoofdredacteur van Omroep West, Martijn Hooijer.
http://martinvrijland.com/2014/01/15/omroep-west-staat-overal-op-tijd-tristan-alphen-anass-jeugdbendes-den-haag/
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1,3 miljard abortussen sinds 1980, dit jaar al ruim 1,5 miljoen
Abortus na verkrachting of incest nog geen 1% van het totaal
In de zichzelf beschaafd achtende wereld vindt sinds de jaren '80 een massaslachting onder de meest
kwetsbare vorm van menselijk leven plaats, die door bijna alle politieke partijen als één van de grootste
verworvenheden van de moderne samenleving wordt beschouwd. Wereldwijd werden de afgelopen 34 jaar
bijna 1,3 miljard baby's geaborteerd, waarvan ruim 1,5 miljoen in het nog prille jaar 2014. Even opvallend als
schrijnend: in de VS, waar dagelijks meer ongeboren baby's hun leven verliezen dan er slachtoffers vielen bij
de aanslagen van 9/11, noemt de ruime meerderheid van de vrouwen die abortus laat plegen zichzelf
christen.
'Verbod op abortus misdaad tegen de menselijkheid'
Zonder abortus had de wereldbevolking op dit moment 8,5 miljard zielen geteld, en hadden de Verenigde
Staten 57 miljoen inwoners meer geteld dan de huidige 314 miljoen. De Chinezen zouden zelfs bijna 350
miljoen inwoners meer hebben dan nu. In ons eigen land zou de teller (sinds 1975) op circa 17,6 miljoen*
staan, in plaats van de huidige 16,77 miljoen (* Abortussen van niet in Nederland woonachtige vrouwen niet
meegerekend (3)).
Fantastisch, zeggen velen, want er zouden 'toch al teveel mensen op de wereld' zijn. Dat zijn dezelfde
mensen die -terecht- gruwelijke slachtpartijen tijdens oorlogen en conflicten zoals in Syrië fel veroordelen.
De dubbele moraal ten aanzien van de waarde van een menselijk leven is echter al dermate gemeengoed
geworden, dat er steeds meer stemmen opgaan -zoals in de VN- om voortaan het verbieden van abortus
een 'marteling' en een misdaad tegen de menselijkheid te noemen.
Meeste Amerikaanse vrouwen noemen zich christen
Hoe u er ook over denkt, we leven in een wereld waarin het in de meeste landen doodnormaal is geworden
om een groot aantal potentiële medeburgers het recht op het zien van het levenslicht te ontzeggen. Als we
kijken naar de VS, ooit het christelijke land bij uitstek, zijn de cijfers onthutsend: iedere dag worden er meer
dan 3000 abortussen (alle vormen bij elkaar opgeteld) gepleegd. In de stad New York eindigt maar liefst
41% van de zwangerschappen in een abortus.
Echt ontluisterend is het gegeven dat de meeste Amerikaanse vrouwen die een abortus laten plegen,
beweren christen te zijn: 42% is protestants, en 27% katholiek. Bijna de helft van alle betrokken vrouwen
krijgt minstens 2 abortussen. Van alle Amerikaanse vrouwen van 45 heeft ongeveer één derde ooit een
abortus gehad.
Onder de zwarte bevolking is het abortuspercentage nog veel hoger: 52% van alle 'zwarte'
zwangerschappen wordt voortijdig afgebroken. 86% van alle abortussen worden niet uit medische of andere
noodzaak verricht, maar enkel omdat de komst van (nog) een kind niet goed uitkomt. Van de vrouwen die
een abortus krijgen, is 18% nog een tiener.
'Zuigeling vermoorden meest genadige daad'
Margaret Sanger, de oprichter van de 'pro-choice' organisatie Planned Parenthood die sinds de komst van
Obama jaarlijks met honderden miljoenen wordt gesubsidieerd, zei ooit letterlijk dat 'het meest genadige dat
een gezin één van zijn zuigelingen kan aandoen, is hem te vermoorden.' In 1922 schreef ze in haar boek
'Woman, Morality en Birth Control' dat geboortecontrole uiteindelijk tot een 'zuiverder ras' moet leiden. Haar
organisatie verricht in de VS inmiddels meer dan 300.000 abortussen per jaar. In 72% van de gevallen
behoren de 'klanten' tot het armere deel van de bevolking.
Gruwelmoorden op ongeborenen dagelijkse praktijk
Vorig jaar besteedden we aandacht aan de rechtszaak tegen Kermit Gosnell, die op ongekend gruwelijke
wijze nog levende geaborteerde baby's vermoordde. De media deden alsof hij een uitzondering was, maar
diverse bronnen bevestigden dat zijn methoden, die Joseph Mengele jaloers zouden maken, dagelijkse
praktijk zijn in de Amerikaanse abortusklinieken.
Tegenstanders van abortus kunnen echter beter hun mond houden over deze gelegaliseerde Holocaust,
want in januari 2012 kenmerkte het ministerie van Homeland Security hen als potentiële terroristen. Ook in
andere overheidsrapporten worden anti-abortusactivisten een bedreiging voor de nationale veiligheid
genoemd.
Verkrachting en incest minder dan 1% van totaal
Voorstanders noemen nogal eens het begrijpelijke argument van verkrachtingen en incest.
Zwangerschappen die op zo'n afschuwelijke wijze ontstaan vormen echter een buitengewoon klein
percentage van het totaal. Dit jaar werden er wereldwijd al 1,5 miljoen abortussen gepleegd, waarvan ruim
45.000 in de VS. In 439 gevallen ging het in Amerika om een verkrachting of incest, nog geen 1% van alle
afgebroken zwangerschappen (2).
Xander - (1) American Dream (via Infowars), (2) Number of Abortions (Live Abortusteller Wereld & VS), (3)
IGZ (PDF)
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Ariel Sharon, de rabbijn, de brief en de Messias
maandag, 13 januari 2014
Enkele maanden voor zijn overlijden in 2006 zou de prominente rabbijn
Yitzhak Kaduri de naam van de Messias op een briefje hebben geschreven.
In de brief, die tot een jaar na zijn dood verzegeld is gebleven, staat te lezen
dat Yehoshua of Jeshua (Jezus) de Messias is.
De rabbijn en kabbalist omschreef de Messias door zes woorden te
gebruiken waarvan de eerste letters de naam van de Messias vormden. De
brief bevatte de volgende tekst: “Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat
zijn woord en wet geldig zijn.”
De Israëlische media schonken weinig aandacht aan het briefje.
Alleen enkele Hebreeuwse websites stelden dat de brief authentiek
was. Joodse lezers reageerden met gemengde gevoelens. “Dus dit
betekent dat rabbijn Kaduri een christen was?” reageerde iemand.
Twee volgelingen van Kaduri gaven toe dat de brief authentiek was,
maar onder de volgelingen tot veel verwarring had geleid. Rabbijn
David Kaduri, de zoon van Yitzhak Kaduri, ontkende dat zijn vader
voor zijn dood de naam Jeshua had achtergelaten op het briefje.
Toen Kaduri te zien kreeg dat het briefje over de Messias op de
officiële website van zijn vader was te vinden, reageerde hij geschokt.
Hij bevestigde dat zijn vader in zijn laatste jaar vrijwel alleen nog droomde over de Messias en diens komst.
“Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,” zei hij. “Hij vertelde ons dat hij spoedig zou komen.”
Coma
Voordat Kaduri op 108-jarige leeftijd zou overlijden, zei hij op Jom Kipoer in zijn synagoge dat de Messias
zou verschijnen na de dood van Ariel Sharon. De Israëlische oud-premier overleed eergisteren na acht jaar
in coma te hebben gelegen.
Ook andere rabbijnen, waaronder rabbijn Chaim Cohen, kabbalist Nir Ben Artzi en de vrouw van rabbijn
Chaim Kanievsky, voorspelden dat de Messias na de dood van Sharon zal verschijnen.
Kaduri zei onder meer over de Messias:
De Messias is voor velen moeilijk te begrijpen. Veel mensen kunnen een Messias van vlees en bloed
moeilijk accepteren. Als leider zal de Messias geen functie bekleden, maar onder de mensen zijn en de
media gebruiken om te communiceren.
De aanwezigheid van de Messias zal in twee stadia bekend worden gemaakt. Eerst zal hij bevestigen de
Messias te zijn zonder zelf te weten dat hij de Messias is. Daarna zal hij zich bekend maken bij sommige
joden. Dan pas zal hij zich bekend maken bij het grote publiek. De mensen zullen zeggen: “Is dat de
Messias?” Velen kennen zijn naam, maar hebben er nooit bij stilgestaan dat hij de Messias is.
Yitzhak Kaduri stond bekend om zijn fotografisch geheugen. Zijn volgelingen stellen dat hij vele rampen
heeft voorspeld. Toen hij stierf liepen 200.000 mensen mee in de begrafenisstoet.
Bron: Israeltoday.co.il
http://www.niburu.nl/het-complot/5663-ariel-sharon-de-rabbijn-de-brief-en-de-messias
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