HET SPEL EN DE KNIKKERS
Er is nog nooit een oliecrisis, kredietcrisis,
voedselcrisis en watercrisis geweest in het
bestaan van de mensheid. Een oorlog, oliecrisis,
kredietcrisis, voedselcrisis en watercrisis wordt
altijd kunstmatig veroorzaakt door hen die hier
machtiger en rijker van willen worden ten koste
van de rest van de wereld
Wilt u ook geld verdienen of geld besparen aan dit aardse
cyclische spel of er voor eens en voor altijd afstand van nemen
dan leest u verder in de geheime onthullingen van Horus & Seth
HET BEEST 2006 -2012.

Let Op! De eerste voorspellingen van januari – februari
2006 zijn al eind 2007 en begin 2008 uitgekomen. Wat
staat u nog meer te wachten tot 2012 wanneer u
vandaag niet besluit om van Bewustzijn Te Veranderen.
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1.HET SPEL EN DE KNIKKERS
Beste Waarheidsvinder,
Tussen de Cuba crisis de Dallas maakt toenmalig president J.F. Kennedy
de volgende gedenkwaardige opmerking:
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
JFK wist als geen ander dat de macht van de wereld gebaseerd is op de
kunstmatige creatie van geld op basis van het vertrouwen van het volk.
Zonder het vertrouwen van het volk is het huidige geld in dollars, euro’s
en yen’s in feite geen cent meer waard omdat er geen enkele
tegenwaarde (vroeger was dit nog Bretton Woods goud) behalve het
vertrouwen van het volk tegenover staat. Hij of zij die de kunstmatige
creatie van ons geld bij de centrale banken beheerst, beheerst in feite de
wereld en alles wat daarop leeft. Iedere belangrijke (politieke) beslissing
kon volgens John F. Kennedy (JFK) dan ook teruggevoerd worden op de
persoon c.q. Familie die de eigenaar is van onze centrale banken. Een
persoon c.q. Familie die het Spel en de Knikkers tot in de finesses
beheerst en de politiek en het volk gebruikt om mee te spelen. Wie zijn
deze meester spelers en hoe zit hun spel in elkaar. Dat is de vraag die
steeds vaker wordt gesteld en vele mensen het leven gekost heeft.
1.1 THE SPEECH THAT KILLED JOHN F. KENNEDY
http://www.youtube.com/watch?v=3ngJNIk8elA&feature=relate
d
De vader van JFK de Ierse patriarch van de Kennedy Familie, die ooit als
“investment banker” zijn carrière was begonnen, had in de twintiger jaren
“roaring twenties” een vermogen verdient tijdens de drooglegging van
Amerika. En met dit vermogen zorgde hij ervoor dat de democraat
Franklin Rooseveldt de nieuwe president van de Verenigde Staten werd in
1933. Als tegenprestatie had Joseph bedongen dat hij de voorzitter van de
“Securities and Exchange Commission” werd en later tevens de
Amerikaanse ambassadeur in Engeland. Een ambassadeur die Amerika,
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net zoals Neville Chamberlain buiten de 2e wereldoorlog wilde houden
hetgeen hem door een aantal Europese Families niet in dank werd
afgenomen. Nee de Kennedy’s en Chamberlain waren in de media niet
populair tijdens de 2e wereldoorlog. De twee posities van Joseph Kennedy
beheerste en controleerde zowel de geldcreatie en rente van de centrale
bank, de inflatie, wisselkoers en (buitenlandse) monetaire politiek in zowel
Amerika als Engeland (de financiële Gateway naar Europa). Posities die
een opkomende wereldmacht dus konden maken of breken in een tijd
waar de depressie van de dertiger jaren nog hevig om zich heen greep.
Zoals u weet werd in 1694 de eerste Centrale Bank in Engeland door een
Nederlander opgericht. De Nederlandse Koning kon nu middels
kunstmatige geldcreatie ongelimiteerd geld lenen voor het voeren van
zijn oorlogen. De gouden eeuw op basis van ongelimiteerde
geldschepping en krediet was begonnen. Later zouden de privé
eigenaren van de Centrale bank in Nederland en Engeland de Centrale
Bank (FED) in Amerika oprichten. Monetair gezien zijn Amerika,
Engeland, Nederland en later de rest van Europa incl. Japan (na de 2e
wereldoorlog en Marshall plan) een kunstmatige geldcreatie, rente en
machtseenheid die zijn weerga niet kent in de wereld. Een
machtseenheid waar maar een Familie de baas over is

Nadat Franklin Rooseveldt in 1933 de Amerikaanse verkiezingen
gewonnen had stond Joseph Kennedy aan het toppunt van zijn macht.
Want behalve de controle over een groot deel van het Amerikaanse
bedrijfsleven, hij had immers in de twintiger jaren grote belangen
genomen in de banken, olie, wapen, kranten, film en theater ofwel media
industrieën, had hij nu ook indirect de macht over de (buitenlandse)
politiek in Amerika. Deze macht werd nog verder uitgebreid toen zijn zoon
John F. Kennedy President van de Verenigde Staten werd en zijn andere
zoon Robert F. Kennedy aangesteld werd als Minister van Justitie
(Secretary of Justice). Het resultaat was dat geld, energie, media, politiek
en de rechtgevende, uitvoerde en rechtsprekende macht in handen van
Een Familie kwam in 1961.
Amerika werd in feite tussen 1933 en 23 november 1963 (Dallas) indirect
door de Kennedy’s geregeerd. De Kennedy’s waren dus De Keizerlijke
Familie van Amerika. En daar was De Europese Familie, die tot het
aantreden van JFK de Centrale Banken in zowel Amerika en Europa
beheerst en gecontroleerd hadden niet blij mee. Zeker niet wanneer de
President ook nog eens het grootste familiegeheim aan het Amerikaanse
volk en de rest van de wereld gaat vertellen. Het geheim dat wanneer je
weet wie de eigenaar is van de (centrale) bank, energiebedrijven en
media in een land of gemeenschap je ook weet wie het feitelijke voor het
zeggen heeft in land of gemeenschap. De politiek is niet meer dan een
uitvoerend orgaan van deze eigenaar c.q. familie net zoals Franklin
Rooseveldt, JFK en zijn broer Robert (Bobby) dit waren voor Joseph
Kennedy. De man die in besloten kringen ook wel de Keizer van de wereld
werd genoemd.
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Toen JFK het grootste geheim der geheimen aan de media prijsgaf was
het afgelopen met zijn regeerperiode. De moord op President Kennedy en
later ook Robert Kennedy waren dan ook niet zozeer politieke moorden
maar meer gericht om de kroonjuwelen van de Europese Familie veilig te
stellen. Iedereen die immers een beetje de geschiedenis van de mensheid
kent weet dat het meestal een jaloerse (aangetrouwde of geadopteerde)
broer, zus, neef of nicht ofwel familielid is die de Keizer(in) of Koning(in)
te val brengt waarna hij of zij zijn positie overneemt en het hele feest
weer van voren af aan opnieuw begint.
JFK en zijn broer Bobby hebben echter ondanks wat menselijke
tekortkomingen heel wat voor de wereld betekent. Zeker toen zij hun
handen vrij kregen nadat hun vader Joseph Kennedy op 19 december
1961 overvallen werd door een beroerte waarvan hij nooit meer zou
herstellen. Ja ook aspirant (wereldse) Keizers kunnen zomaar
gezondheidsproblemen krijgen. JFK en Bobby konden nu voor het eerst in
hun leven een eigen koers varen. Een koers die Amerika en de rest van de
wereld letterlijk op hun kop zou zetten in de 1000 dagen dat zij aan de
macht waren.
We moeten echter niet vergeten dat de moord op zowel JFK als Bobby
het gevolg was van het wegvallen van het veiligheidsnet dat Joseph voor
De Familie had gebouwd. Tot zijn beroerte had Joseph Kennedy
namelijk het “silent security pact” met de eveneens Ierse McCarthy en
het hoofd van de FBI genaamd Edgar Hoover gesloten om De Familie te
beschermen tegen onverhoedse Europese Familie aanvallen van buiten.
Na zijn beroerte viel dit veiligheidsnet weg en werden JFK en Robert
vogelvrij verklaard.

Het resultaat van 1000 dagen aan de macht:
1. Allereerst openbaarde zij het grootste geheim der geheimen aan de
wereld. Het geheim dat hen beide het leven kostte omdat de meest
families dit geheim graag geheim wilde houden voor het gewone volk.
Al sinds de Romeinse tijd wordt het volk immers met brood en spelen
zoet gehouden terwijl het spel van macht, geld en verdeel en heers
door De Families van deze aarde gespeeld wordt. Een spel waar
zowel het volk als zijzelf uiteindelijk het slachtoffer van worden. Kortom
de geschiedenis herhaalt zichzelf keer op keer.
2. Ten tweede grepen zij persoonlijk in tijdens de Alabama George Walles
school en rassenrellen. Op de avond van 11 juni 1963 gaf JFK zijn
beroemde door Bobby geschreven “Civil Rights Address” speech op de
televisie. Een toespraak waar blanken en zwarten voor de wet gelijk
werden gesteld. Wat hij voorstelde zou later de “Civil Rights Act” van
1964 worden. Een van de belangrijkste “Acts” in de geschiedenis van
de mensheid omdat het in feite voor het eerst in de geschiedenis van
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de mensheid de slavernij afschafte.
Tenminste wanneer we de Monetaire Slavernij waar iedere wereldburger
vandaag onder gebukt gaat maar even voor het gemak vergeten

3. Ten derde zorgde zij er op 13 augustus 1961 voor dat het oud zeer
tussen Duitsland en de rest van de wereld weggenomen werd in zijn
wederom door Bobby geschreven “Ich Bin Ein Berliner” speech. Een
speech die er tevens voor zorgde dat de eerste scheuren in de
Berlijnse muur kwamen welke later een eind zou maken aan de Koude
Oorlog.
Dit maakte voor de Europese Familie de weg vrij om net zoals in
Amerika en Japan een Europese Monetaire Eenheid te vormen inclusief
EEN Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van de huidige kunstmatig
gecreëerde Kredietcrisis van 2007-2008 was dan ook om, onder het
mom van het beschermen van de burger, alle monetaire macht naar zich
toe te trekken. Tot het zomerreces van 2008 was het immers nog zo dat
de controle van de financiële instellingen in Europa nog voor een groot
deel bij de ?democratisch? gekozen Ministers van Financiën lag. Sinds
juli 2008 is dit niet meer zo en ligt de hele beheersing en controle van de
financiële sector bij de Nationale Centrale Banken en ECB. De Nationale
Centrale Banken en ECB die al volledig eigendom waren van EEN
Europese Familie. Een Familie die het vanaf vandaag volledig voor het
zeggen heeft in de wereld zonder tussenkomst van de regering,
volksvertegenwoordiging c.q. democratie. Het einde van de democratie
dus zover we hier nog van konden spreken in de afgelopen jaren. Er is
nu EEN Centrale Bank c.q. Familie die Amerika, Europa en Japan dus in
feite de wereld van vandaag in haar macht heeft en regeert zonder enig
toezicht

4. Ten vierde zorgde hij er met zijn broer Robert J. Kennedy, Robert
McNamara en Kenny voor dat de Cuba crisis niet uit de hand liep. Door
het uitruilen van de kernraketten in Cuba (Rusland) en Turkije (USA)
voorkwamen zij een 3e wereldoorlog. Een oorlog die zeker een einde
had gemaakt aan de wereld zoals wij deze vandaag kennen.
5. Ten vijfde zorgde zij ervoor dat het Apollo en man op de maan
projecten mogelijk werden gemaakt. Projecten waardoor de mensheid
voor het eerst in haar geschiedenis de aarde kon verlaten om het heelal
te ontdekken.
JFK: “No nation which expects to be the leader of other nations can
expect to stay behind in this race for space" and "We choose to go to the
moon in this decade and do the other things, not because they are easy,
but because they are hard."

JFK en Bobby zijn dan ook twee van de belangrijkste personen in de
westerse geschiedenis geweest. JFK het gezicht van de natie en Bobby het
8

geweten. En het is alleen maar triest te noemen dat andere familieleden
hier anders over dachten.
1.2 TO SIN BY SILENCE WHEN WE SHOULD PROTEST MAKES
COWARDS OUT OF MEN
http://www.youtube.com/watch?v=1vW2ryP16Vk
Waarom vertellen wij u dit.
Omdat wanneer u niet weet hoe het spel en de knikkers gespeeld wordt
en wie spelers (toonaangevende Families) en de knikkers (de gewone
burgers) uw toekomst er niet al te rooskleurig uit zal zien en er geen
droog meer valt te verdienen op de beurs. Beurskoersen worden immers
net zoals altijd door De Toonaangevende Families in een land of
gemeenschap bepaald. Families die het ook vandaag nog voor het zeggen
hebben in de wereld. Voor een goed advies is het dan ook nodig dat je
(in)directe contacten hebt met deze families. Families in zowel Amerika,
Zuid Amerika, Europa, Afrika, China, Rusland, Midden-Oosten, Azië,
Australië en Nieuw Zeeland. Families die het niet altijd met elkaar eens
zijn waardoor de markt in beweging komt. Deze contacten ofwel “Insiders
Information” betekenen letterlijk het verschil tussen leven en dood en
winst en verlies. Want laten wij duidelijk zijn. Deze informatie is er niet op
gericht om de wereld te veranderen en/of aan politiek te doen. Dat laten
wij graag over aan mensen die onwetend zijn en het politieke spel der
illusies echt nog leuk vinden. Deze informatie is er puur op gericht om in
zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelijk rendement voor uw geld te
halen. Geld dat het leven op aarde een stuk aangenamer kan maken. Geld
dat je de mogelijkheid geeft om te doen wat je echt leuk vindt in het
leven. Kortom de beslissing te nemen om aan Het Spel en de Knikkers
deel te nemen op gelijk niveau of er voor eens en voor altijd afstand van
te nemen omdat het de afgelopen duizenden jaren al teveel slachtoffers
opgeëist heeft in de vele kunstmatig gecreëerde oorlogen, olie-, krediet-,
voedsel- en watercrisissen.
1.3 WAT HOUDEN WIJ VOOR U IN DE GATEN
Het mag duidelijk zijn dat we allereerst De Toonaangevende Families,
(Centrale) Banken, tele- en datacommunicatie, energiebedrijven,
wetgevende, uitvoerende en rechtsprekend machten en manipulerende
boodschappen in de media in de gaten houden. Deze zijn immers de
pijlers waarop onze hele economie en schijndemocratie gebouwd zijn. Het
zijn tevens de pijlers die de rest van het bedrijfsleven letterlijk in
beweging brengen wanneer er iets tussen de Families gebeurt.
Familieruzies in de vorm van oorlogen en revoluties zorgen over het
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algemeen voor de grootste bewegingen op de (internationale) beurzen.
Zeker wanneer deze ruzies gaan over wie de baas is over geldcreatie,
rente, valutastandaard, wisselkoersen en de energie c.q. olie en aardgas
reserves in de wereld.
Ten tweede houden wij de Amerikaanse, Engelse, Nederlandse en Japanse
beurzen ofwel Wallstreet, The City, Het Damrak en Nikkei goed in de
gaten. Deze vier beurzen, die in feite EEN beurs en EEN Familie
vertegenwoordigen bepalen immers op dit moment nog de richting waarin
het in de wereld zal gaan. En hoewel de Chinese, Russische en Indiase
Families er alles aan doen om deze hegemonie te doorbreken zal het nog
wel even duren voordat zij mede de richting kunnen bepalen.
Ten derde houden we de natuur nauwlettend in de gaten. Want hoewel De
Families het voor het zeggen hebben in de geld, energie, informatie,
politiek, juridische en media wereld heeft de natuur altijd het laatste
woord. Je kan immers onderling nog zoveel afspraken maken als je wilt
maar wanneer er een Tsunami, Aardbeving, Orkaan en/of Epidemie
voorbijkomt heeft niemand meer wat in te brengen op deze aarde.
Natuurlijk praten wij niet over de Vogelgriep en andere griepjes want deze
zijn kunstmatig gecreëerd om het volk in verwarring te houden ofwel van
de waarheid uit te sluiten. Een Noordzee Tsunami, Middellandse Zee
Aardbeving, Orkanen op het Europese vaste land en Europese Griep/Pest
Epidemie kunnen grote gevolgen hebben voor de bewegingen op de beurs
en dus ook voor uw portemonnee.
Ten vierde houden wij de technologische ontwikkelingen op het gebied
van energie nauwlettend in de gaten. En dan praten we niet alleen over
wind-, zonne-, bio- en waterstof energie maar vooral de
elektromagnetische (EM) energie opwekkers in de ionosfeer en Van Allen
Belts in relatie tot het elektromagnetisch veld van onze aarde. Deze
velden zijn naar ons inziens in staat om de aarde over een aantal jaren
van een bijna onuitputtelijke bron van energie te voorzien. Energie die
ook nog eens draadloos verzonden en ontvangen kan worden.
Wij ofwel meer dan 144.000+ collega’s op deze aarde houden ons dus niet
bezig met de details maar hoofdzakelijk met de grote lijnen die de wereld
dus ook uw leven en de beurs letterlijk in beweging kunnen brengen. Om
snel toegang te krijgen tot de beste informatie hebben wij de afgelopen
21 jaar een wereldwijd familie en vrienden netwerk opgebouwd. Een
netwerk dat zijn gelijke niet kent en in staat is om u te verzekeren van de
beste “Insiders Information”. Natuurlijk zijn wij ook maar mensen. Dus
houdt u er rekening mee dat u altijd naar eigen inzicht en gevoel zal
moeten handelen. In de afgelopen jaren behaalde resultaten bieden
immers nog geen garantie voor de toekomst zeggen onze banken en
beleggingsinstellingen altijd vriendelijk. Deze informatie geeft een
mogelijk richting aan. Het is aan u om deze richting vanuit meerdere
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gezichtpunten verder te onderzoeken om hierna pas een richting in uw
leven te kiezen.
Voor een andere kijk op de wereld en de rol van De Families en
centrale banken zie Zeitgeist The Movie
http://www.youtube.com/watch?v=_dmPchuXIXQ
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

2. DE GROOTSTE GELD EN
ARBEIDS MIGRATIE DIE DE
MENSHEID OOIT GEKEND HEEFT
PLUS DRIE MANIEREN OM HIER VANDAAG AL VAN TE
PROFITEREN
Beste Waarheidsvinder,
De Familie Mantra van de afgelopen drie maanden was:
“Het gaat goed met de wereldeconomie dus koop”
En zodra De Familie zegt KOOP dan voeren trouwe en loyale officieren
zoals Ben Bernanke, Jean Claude Trichet en Nout Wellink keurig de orders
uit. Samen met alle Oude Media, Statistische- en Opinie Bureaus werd dan
ook het goede nieuws over heel de wereld verspreid. Een stijgend
consumenten vertrouwen. Een stijgende export. Een aantrekkende
economie. Een dalende werkloosheid. Zelfs de 50+ ‘ers vonden opeens
weer een baan. Het was bijna te mooi om waar te zijn al deze
veelbelovende verhalen en statistieken.
“Dus nog snel even wat aandelen kopen
dachten de meeste particuliere beleggers”.
Maar toen kwam zoals wij in maart 2006 al voorspeld hadden de correctie.
De BSE verloor 12%, Rusland 9%, China 7%, Amerika en Europa een
kleine 5% en sommige minder bekende beurzen zelfs 20% in nog geen
twee weken tijd. Een crash dachten de meeste mensen. Nee dames en
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heren. Een crash in een onbeheerste en ongecontroleerde ineenstorting
van de aandelenbeurzen wereldwijd. Deze correctie was, zoals zo vaak,
een keurig door De Familie vooraf geplande, gedirigeerde, beheerste en
gecontroleerde overheveling (migratie) van kapitaal c.q. vermogen van de
particuliere belegger en MKB bedrijven naar De Familie en de in hun bezit
zijnde Index genoteerde Multinationals. Zie het maar als een eenmalige
extra indirecte belastingheffing van 5-20%. Een prachtig spel waar vele
Insiders zoals u van mee hebben mogen profiteren. Want zoals u weet
wordt “Het Spel en De Knikkers” op deze manier al meer dan 2000 jaar op
exact dezelfde manier gespeeld en maken wij (bijna) iedere keer winst.
Dus op wat natuurrampen, (wereld) oorlogen, revoluties en epidemieën
na, is het dus altijd feest in de Insiders club. Toch is de feestvreugde
tegenwoordig wat minder dan normaal. Er zijn immers een aantal
familieleden die beweren dat we de afgelopen jaren toch wel heel ver zijn
gegaan in het uithollen van de beurzen van burgers en MKB bedrijven.
Een (indirecte) belastingdruk van nu al meer dan 90% valt immers niet
voor lange tijd te handhaven, weten we uit de geschiedenis. Zie voor
meer informatie het hoofdstuk “Hoe Het Besteedbaar Inkomen van Iedere
Nederlander Verdubbeld Kan Worden Binnen Drie Jaar”.
Wat is er aan de hand?
De waarheid op de TV en Oude Media verschilt op dit moment zoveel van
de werkelijkheid op Straat en de Nieuwe We Zijn Samen EEN Familie
Media dat we een trendbreuk zien in het vertrouwen en geloofwaardigheid
dat wij na de tweede wereldoorlog altijd in onze gezaghebbers hebben
gehad. En dat is gevaarlijk kunnen wij u vertellen. Het “Spel En De
Knikkers” blijft immers alleen maar werken wanneer het gat tussen
werkelijkheid en illusie niet te groot wordt gemaakt. Een netto
besteedbaar inkomen van 20% voor iedere burger houdt het spel gezond.
Een besteedbaar inkomen van 10% of minder maakt het spel
levensgevaarlijk voor iedereen. Zeker wanneer er Een Familielid bedenkt
dat deze 10% in mei 2006 ook nog eens afgeroomd diende te worden met
een extra indirecte belastingheffing van 5-20% in de vorm van een
kunstmatige beurscorrectie ofwel overheveling van kapitaal en vermogen.
Dat dit niet verstandig is, weten wij uit de geschiedenis. Alleen zij die in
staat zijn op een wijze manier met macht en geld om te gaan houden het
“Spel en De Knikkers” en dus hun Familie in stand zodat iedereen ervan
kan meeprofiteren. Te grote Machtswellust, hebzucht en het onderste uit
de kan verstoren het spel altijd voor langere tijd. En daar zit geen enkel
mens op te wachten kunnen wij u zeggen.
En terwijl Nout Wellink ons op 10 mei 2006 nog even waarschuwt voor
een aankomende correctie,
Na goede jaren komen magere jaren. Het is verstandig dat iedere
Nederlander een buffer opbouwt
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en gelijk daarna op 12 mei 2006 het volgende tegenstrijdige bericht
verkondigt:
Weg met het pessimisme, er komen mooie jaren aan
voor de Nederlandse economie. Het gaat zelfs zo goed dat straks een
tekort aan arbeidskrachten dreigt.
Komt de voorzitter van het CBS, G. van der Veer, op 23 mei ofwel het
dieptepunt van de correctie in de Oude Media ook nog eens met het
nieuws dat het beginnend herstel voorbij is en we vandaag in een
“Hoogconjunctuur” leven. Voor dit soort opmerkingen moet je wel lef
hebben wanneer je weet dat de particuliere beleggers en MKB bedrijven in
de twee weken daarvoor net 40 miljard euro op de Nederlandse beurs
hebben verloren.
En als klap op de voorpijl weet onze Minister President op 27 mei 2006
nog het volgende te melden:
Na het zuur van de hervormingen proeft de burger nu het zoet
Volgens ons hadden we dit al eens eerder gehoord van Gerrit Zalm net
nadat het nieuwe zorgstelsel werd aangekondigd.
De grote migratie van kapitaal, vermogen en geld van particulieren en
MKB bedrijven naar De Familie en Index genoteerde Multinationals is haar
volgende fase ingegaan.
De grens van 10% netto besteedbaar inkomen is in mei 2006 – een
historische maand – overschreden en in een maand voor de gewone
burger gedaald naar 8-9%.
De hoogconjunctuur is nu alleen nog van toepassing op een zeer kleine
elite van een paar duizend mensen in Nederland. De groei van de Index
genoteerde Multinationals wordt nu bijna volledig gefinancierd door het
stap voor stap overnemen en uithollen van 685.000 MKB bedrijven – die
nu nog verantwoordelijk zijn voor de helft van de omzet, werkgelegenheid
en export van de BV Nederland - in Nederland.
O ja en wat moeten we eigenlijk met bovenstaande tegenstrijdige
berichtgeving?
Nou eigenlijk helemaal niets want iedere Insider weet dat er:
Leugens zijn
Grote leugens
Statistieken
En Tegenstrijdige Berichtgeving
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Door het wijzigen van een aantal kernvariabelen en/of kerngrondslagen
verander je immers slecht weer zomaar in goed weer. Statistieken
kennen, zoals u weet, geen enkel wetenschappelijke onderbouwing
behalve het feit dat je er alles mee mogelijk kan maken in de illusionaire
schijnwereld.
2.1 DE WAARDE VAN CONSTANTE TEGENSTRIJDIGE
BERICHTGEVING
Waarom is de constante tegenstrijdige berichtgeving tussen politieke
partijen, centrale banken, statistische bureaus, opinie onderzoek bureaus
en oude media etc. door De Familie in het leven geroepen? Nou dat is heel
eenvoudig te verklaren. Tegenstrijdige berichtgeving zorgt ervoor dat alles
en iedereen van minister president tot gewone burger in constante
verwarring wordt gehouden, waardoor de beurzen in beweging blijven.
Zonder verwarring zou er immers geen enkele beurs kunnen bestaan.
Zonder verwarring kan “Het Spel en De Knikkers” niet gespeeld worden
omdat iedereen de waarheid zou kennen. En zoals u weet is de waarheid
eenduidig en niet verwarrend. Verwarring zorgt voor Macht, Geld en
Ongelijkheid welke in stand worden gehouden door de overbekende
Verdeel en Heers en Brood en Spelen technieken.

Voor meer informatie over de speltechnieken raadpleegt u de volgende
historische werken:
1. The Art of War
Sun Tzu (400 vChr.)
http://artofwar.thetao.info/
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2. Res Gestae divi August en Vergilius Aeneis
Imperator Pontifex Maximus Augustus (63 vChr- 14 nChr)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Augustus
3. Il Principe en Discorsi soprala prima deca di Tito Livio
Machiavelli (1469-1527)
Dus wilt u als (Insider) belegger geld blijven verdienen aan de beurs dan
is het zaak om “Het Spel en De Knikkers” te doorgronden en op een meer
evenwichtige manier in stand te houden. En met meer evenwichtig
bedoelen wij dat de meerderheid van de bevolking het vertrouwen houdt
in haar gezaghebbers. Want zonder vertrouwen werkt niets in het leven.
Op dit moment zitten we in de Westerse wereld echter met een
vertrouwensbreuk sinds de laatste verkiezingen ofwel een situatie waar
minder dan 50% van de bevolking haar stem nog uitbrengt op een van de
oude politieke partijen. Corrigeren we de cijfers ook nog eens met de
blanco stemmen dan is er al jaren geen sprake meer van een democratie
maar meer van Een Familie oligarchie. Ga je dan ook nog eens de
(indirecte) belastingen verhogen boven de 90% en de grondwet,
Universele verklaring van de rechten van de mens en Europese verdrag
van de rechten van de mens en fundamentele (Vier) vrijheden vervangen
door Patriot 1,2 en 3 achtige willekeur en klassenjustitie wetgeving, zoals
dank zij de Raad van State en haar Vrinden op dit moment gebeurt, dan
vraag je om moeilijkheden.
Hiermee willen wij niet stellen dat mensen als Ben Bernanke, Jean Claude
Trichet, Nout Wellink, G. van der Veer en J.P. Balkenende opzettelijk het
spel in gevaar brengen. Zij voeren immers alleen maar orders uit en
”Befehl ist Befehl”. Deze mensen en vele van hun politieke, militaire,
politie, media, juridische en belasting collega’s, die “Het Spel En De
Knikkers” vaak niet eens kennen omdat ze op hun Universiteiten netjes
geconditioneerd en geïndoctrineerd zijn in het ware geloof van De Familie,
moeten zich echter wel bedenken dat wanneer er te extreem qua netto
inkomen en grondrechten afgeroomd wordt “Het Spel En De Knikkers”
voorbij is. Dus dag gedirigeerde, beheerste en gecontroleerde verwarring
en correcties, dag volatility, dag beurs en dag beleggen. De vraag die alle
betrokkenen van hoog tot laag zich op dit moment dan ook moeten
stellen, is of het verstandig is om het besteedbaar inkomen van de
particulieren en MKB bedrijven in de komende maanden en jaren nog
verder af te romen boven de 90% middels nog meer extra (indirecte)
belastingen. De boog kan immers niet eeuwig gespannen blijven en de
kosten van levensonderhoud zijn de afgelopen drie jaar al middels extra
energie, rente en zorg belastingen tot het kookpunt gestegen. Misschien is
het tijd om het netto besteedbaar inkomen van iedere Nederlander binnen
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drie jaar te verdubbelen. Dat brengt de rust weer in huis, houdt “Het Spel
en de Knikkers” meer evenwichtig in stand en houdt iedereen gelukkig.
Het is dan ook niet voor niets dat wij de huidige (interne) Familieruzies en
programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2006 in
Nederland en 2008 in Amerika goed in de gaten houden. Hierbij kijken we
niet naar de gevestigde orde van Families en politieke partijen, dat is toch
meer van hetzelfde en relatief eenvoudig te voorspellen, maar vooral naar
de nieuwe opkomende Nieuwe We Zijn Samen EEN Familie en politieke
partijen. Alleen deze laatste zijn immers in staat om de wereld
daadwerkelijk in beweging te brengen en nopen ons om - wanneer deze
de overhand krijgen - onze beleggings- en risico management strategie
aan te passen voor de komende jaren. En wanneer u nog dacht dat Oude
politieke partijen nog van elkaar verschillen even het volgende:
A. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) roepen op om de
hypotheekaftrek te beëindigen. Maar zoals iedereen weet heeft dit in
zowel Zweden (1985) als Engeland (1988) tot de totale ineenstorting van
de huizenmarkt geleid. In 1991 moesten er in Engeland meer dan 75.000
huizen gedwongen verkocht worden. Een drama voor de particulieren en
een zegen voor de banken die deze huizen middels hun
zekerheidstellingen voor een appel en een ei konden overnemen en
tientallen miljarden extra verdiende tijdens de depressie in Engeland.
B. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) vragen de
gepensioneerden mee te betalen aan de AOW. Hierbij komt dat de
pensioenleeftijd omhoog gaat van 65 naar 67 of misschien wel 70 jaar.
Deze maatregel houdt straks in dat er miljarden euro’s extra in kas van de
pensioenfondsen en institutionele multinationale beleggers blijven. Dus
nog meer winst voor de grootaandeelhouders van de BV Nederland.
C. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) doen helemaal niets
aan de ongelijke behandeling qua vennootschapsbelasting en wet- en
regelgeving tussen MKB bedrijven (29,6-25%) en Index genoteerde
Multinationals (0-10%). De overheveling van kapitaal en vermogen van
het MKB bedrijfsleven naar de Multinationals zal ook na de verkiezingen
van 2006 onverminderd voort gaan. En ook dit zal weer extra mooie
multinationale bedrijfsresultaten laten zien voor de korte termijn die breed
uitgemeten zullen worden in de Oude Familie Media. Voor de MKB zullen
het rampzalige jaren worden. Rampzalige jaren die natuurlijk keurig
worden verzwegen in de Oude Familie Media.
D. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) hebben geen
belangstelling voor de ongelijke juridische behandeling tussen de gewone
burger en de happy few. En deze ongelijke juridische behandeling zal door
de invoering van de Patriot Acts 1 en 2 en later 3, onder de bezielende
leiding van de raad van State, alleen maar toenemen in de komende
jaren. Multinational schandalen zoals Worldcom, Enron en de Ahold, die de
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particulieren belegger miljarden hebben gekost, zullen allemaal net zoals
McGregor na het media circus met een sisser en kleine afkoopsom
aflopen. En op grote boetes hoeven deze heren ook niet te rekenen omdat
een trouwe Minister ooit eens heeft geregeld dat deze boeten maximaal
350.000 euro mag zijn. En dat is als voorwetenschap mooi meegenomen
als je van plan bent miljoenen uit de kas van je eigen bedrijf te pakken.
Maar ja ons kent ons en vrinden blijven vrinden.
In een artikel in Vrij Nederland van 8 april 2006 genaamd “Op zoek naar
nieuwe veren” en de artikelenreeks in de Volkskrant genaamd “TOP 200
meest invloedrijke Nederlanders. De Bestuurlijke Elite” wordt dit allemaal
nog eens haarfijn uitgelegd.
Als de ideologische veren worden afgeschud en er niets voor in de plaats
komt, heb je een probleem. Ik bewonder Den Uyl om de bevlogenheid, de
passie en de emotie die hij in het politieke debat bracht. Al weet ik niet of
ik daar op dezelfde manier toe in staat ben – ik ben een heel ander mens.
En het is dankzij Wim Kok dat er eindelijk weer een socialist in de buurt
van de schatkist werd vertrouwd, dertig jaar na Den Uyl. We moeten niet
vergeten dat de voorsprong na de gemeentelijke verkiezingen in een mum
van tijd weer verdwenen kan zijn als we fouten maken. Hiernaast betoogt
Wouter Bos in zijn Boekje “Dit land kan zoveel beter” dat solidariteit
voortkomt uit “welbegrepen eigenbelang” en stelt hij dat grotere
ongelijkheid – ooit het schrikbeeld van links – de prijs is die we moeten
betalen voor kwaliteit en maatwerk in het publieke domein. Femke
Halsema van Groen Links probeert de koers van haar partij in linksliberale richting te verleggen, onder andere door te pleiten voor
versoepeling van het ontslagrecht. En Jan Marijnissen roept tegenwoordig
dat er met hem over alles, werkelijk alles te praten is, als hij maar mag
aanschuiven bij de onderhandelingen over een links kabinet.
Wouter Bos Interview in Vrij Nederland 8 april 2006
Mensen hebben in deze tijd grote behoefte aan op zijn minst een paar
idealen als oriëntatie. Pas in 2005 kwam er een nieuw beginselmanifest bij
de PvdA, geconcipieerd door Ruud Koole en Wouter Bos, waarin het recht
op een “fatsoenlijk bestaan” centraal werd gesteld. Eind jaren tachtig zou
dat manifest nog meteen in de prullenbak zijn beland, zo ondraaglijk licht
is het zegt Bram Peper. Meer dan een sfeerstukje is het niet. Maar het
kwam met gemak door het partijcongres. Dat laat zien hoezeer de tijden
zijn veranderd.
Bram Peper, coryfee (PvdA) Interview Vrij Nederland 8 april 2006
De poging van Wouter Bos om het gelijkheidsdenken te relativeren, zorgt
binnen de PvdA voor gefronste wenkbrauwen. Onder andere bij partijideoloog Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk bureau van de
PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. Eind jaren tachtig deed Kalma zijn
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best de PvdA wat meer realiteitszin bij te brengen (zodanig dat een
partijafdeling in Brabant op zeker moment eiste dat hij geroyeerd zou
worden), inmiddels hoort hij bij degenen die zich zorgen maken om de
toekomst van de oude idealen, nu Bos het “oud-links” denken aan de dijk
probeert te zetten. Wouter Bos moet oppassen. Hij relativeert het
gelijkheidsbeginsel in een tijd waarin het juist onder druk staat. Gelijkheid
dreigt op allerlei terreinen te moeten wijken voor de vrijheid van
individuele burgers. De vraag reist of je hierin mee moet gaan. Ik zeg:
roei ertegenop! Wouter Bos zou de linkse beginselen juist met meer
gedrevenheid en moraal moeten verdedigen.
Paul Kalma, partij-ideoloog (PvdA) Interview Vrij Nederland 8 april 2006
Bos en Halsema gaan er voetstoots van uit dat de verzorgingsstaat op de
schop moet, maar dat is maar de vraag.
Ronald van Raak partij-ideoloog (SP) Interview Vrij Nederland 8 april 2006
De vier grote politieke partijen verdelen vanouds de topfuncties. De partij
als baantjesmachine
Volkskrant 13 mei 2006
Ooit gesticht als muziekpaleis van de gegoede Amsterdamse burgerij, is
het concertgebouw uitgegroeid tot de huiskamer van de Nederlandse
bestuurlijke elite. Het epicentrum van de schaduwmacht wordt bestuurd
door de “fine fleur” van corporate Nederland. Over macht en invloed aan
de Van Baerlestraat.
Mensen met belangrijke maatschappelijke posities worden soms
voorgetrokken in het medische circuit. Dat blijkt uit een enquête van TNS
Nipo in opdracht van de Volkskrant onder vierhonderd leden van de
‘bestuurlijke elite’, onder wie bestuurders, senatoren en topondernemers.
Volkskrant 20 mei 2006
Als een ijsbreker – in de woorden van premier Balkenende – zou het
Innovatieplatform Nederland terugbrengen aan de economische
wereldtop. Maar als de bestuurlijke elite in actie komt, wordt elke beoogde
structurele vernieuwing weer ingepolderd waarbij vooral de gevestigde
belangen hun deel krijgen.
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Volkskrant 27 mei 2006
Concreet toont de ranglijst de positie van topbestuurders in het totale,
nauw verknoopte netwerk van bijna vierduizend Nederlanders die lid zijn
van 950 raden, besturen, commissies en directies in alle sectoren, van
bedrijfsleven tot cultuur, van defensie tot media.
Natuurlijk moet wel even vermeld worden dat in de opsomming van de
bestuurlijke elite in Nederland alleen maar gesproken wordt over officieren
c.q. uitvoerders en niet over de beslissers ofwel de mensen die het echt in
Nederland voor het zeggen hebben. Het is in het Insiders circuit immers
“not done” om over deze mensen te praten.
Voor meer informatie:
http://www.volkskrant.nl/dossiers/binnenland/macht/index.jsp
Kortom het maakt tijdens de volgende verkiezingen in het geheel niet uit
op wie van de oude politieke partijen u gaat stemmen. PvdA, CDA, VVD,
D66, Groen Links, SP etc. het zal na de verkiezingen ongeacht de mooie
woorden en beloften alleen maar resulteren in hogere (indirecte)
belastingen voor iedereen. Dag hypotheekaftrek, dag AOW, dag goedkope
auto, dag netto besteedbaar inkomen van 10%+, dag vier vrijheden.
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En dat terwijl al deze bezuinigingsmaatregelen volstrekt onnodig zijn zoals
u in het hoofdstuk genaamd “Hoe iedere Nederlander zijn netto inkomen
kan verdubbelen binnen drie jaar” kan lezen. Of zoals Nout Wellink op “De
Dag Van DNB” d.d. 12 mei 2006 nog zei:
Het geld moet terug naar de burger
J.P. Balkenende en Wouter Bos zullen er zoals onze Familie Insider
bronnen vermelden als winnaars uitkomen. Dus Wouter Bos dicht bij de
schatkist. Dit is de meest waarschijnlijke toekomst na de verkiezingen van
2006 dames en heren. En natuurlijk zal het zoals altijd weer een nek aan
nek race worden volgens onze stembureaus en daaruit gedistilleerde
statistieken. Voor ons is echter maar één ding van belang. Zolang de
Oude politiek partijen opnieuw winnen, blijft alles bij hetzelfde en hoeven
wij onze beleggings- en risicomanagement strategie niet aan te passen.
Natuurlijk zijn we wel voorbereid op eventualiteiten zoals een natuurramp
en/of epidemie en/of (wereld) oorlog die bovenstaande scenario en Oude
Familie feest aardig in de war kunnen sturen.
WIST U TROUWENS DAT……
Wist u trouwens dat Nederland het duurste land ter wereld is om in te
wonen. Volgens een onderzoek van CNN kwam Nederland er qua
brandstofkosten als volgt uit:
Kosten per Gallon benzine
Nederland
Noorwegen
Italië
Denemarken
België
Zweden
Engeland
Duitsland
Frankrijk
Portugal
Hongarije
Luxemburg
Kroatië
Ierland
Amerika
China
India
Midden Oosten

$ 6.48
$ 6.27
$ 5.96
$ 5.93
$ 5.91
$ 5.80
$ 5.79
$ 5.57
$ 5.54
$ 5.35
$ 4.94
$ 4.82
$ 4.81
$ 4.78
$ 3.00
$ 2.40
$ 2.30
$ 1.60

Misschien heeft iemand zich wel eens afgevraagd of er naast de (indirecte)
belastingen en loonkosten in een land een verband bestaat tussen
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economische groei en de prijs van brandstof. Het is immers wel opvallend
dat de snelst groeiende landen zoals China, India en Amerika de laagste
brandstof prijzen kennen. Waarom de BV Nederland al jarenlang de
hoofdprijs vraagt aan haar burgers en MKB bedrijven (voor multinationals
bestaat net zoals voor de vennootschapsbelasting en milieu etc. wetgeving
een aparte meer aantrekkelijke regeling) is ons niet geheel duidelijk. Onze
Koninklijke Shell maakt tientallen miljarden winst per jaar en we zitten
ook nog eens op een van de grootste aardgas bellen ter wereld. Waar gaat
al dat geld naartoe vraag je je dan wel eens af als burger en MKB
ondernemer.
Maar er is meer aan de hand in Nederland. Nederland is immers ook
wereldwijd koploper als het om de volgende kostenposten voor uw
levensonderhoud gaat.
1. Grondkosten (zelfs twee tot drie keer duurder dan België en Duitsland).
2. Energie (berekent als enige voor zowel gebruik kWh als transport)
3. Gemeentelijke belastingen (stijgen tientallen procenten per jaar).
4. Bekeuringen (de meeste flitspalen en beveiligingscamera’s ter wereld)
5. Zorgstelsel (nagenoeg onbetaalbaar geworden voor de meeste burgers)
6. Auto (de grootste melkkoe naast rente, energie, grond en pensioen)
7. Verzekeringen etc. (vaak twee keer zo duur dan in de rest van de EU)
8. Vennootschapsbelasting (toptarief plus vele extra administratiekosten)
9. Inkomstenbelasting (toptarief)
10. BTW (toptarief)
Wanneer we alleen al uw autokosten even specificeren komen wij op het
volgende aan (indirecte) belastingen uit:
A. BTW
B. BPM
C. 22% bijtelling
D. Kenteken Deel 1,2,3
E. Accijns
F. Houderschapsbelasting
G. Huurrecht benzinestations langs rijkswegen
H. Flitspalen
I. Overige bekeuringen
J. Milieuheffingen
K. Katalysator die gemiddeld 15% extra brandstof kost.
L. Brandstof etc.
Kortom in Nederland is het bezitten van een auto of vrachtwagen twee tot
vijf keer zo duur als in de rest van de wereld. Waarom?
Maar ongeacht het feit dat Nederland het duurste land ter wereld is, blijft
het ook het mooiste en meest interessante land ter wereld. Tenminste
zolang je van “Het Spel en de Knikker” houdt.
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HOE KUNT U DE BEURS IN BEWEGING BRENGEN
EEN KORTE CURSUS
Een beurs in beweging brengen is eigenlijk heel eenvoudig. Allereerst
wordt u Grootaandeelhouder van de index genoteerde Multinationale
bedrijven in de toonaangevende beurzen van de wereld. Hoe u
grootaandeelhouder wordt, staat uitgebreid omschreven in het hoofdstuk
“Family Business As Usual”. De beurzen die hierbij een strategische rol
spelen zijn de volgende:
Top 10 beurzen: cijfers eind 2005 in $ mrd
BEURS
NYSE
Tokyo SE
Nasdaq
London SE
Euronext
TSX Group (Toronto)
Deutsche Borse
Hong Kong Exchange
BME Spanisch
Exchangee
Swiss Exchange

MARKTKAPITALISATIE
13.310,6
4.572,9
3.604,0
3.058,2
2.706,8
1.482,2
1.221,1
1.055,0
959,9
935

HANDELSVOLUME
14.125,3
4.481,7
10.086,7
5.677,7
2.906,2
1.915,3

973,5

Opvallend is dat China, Rusland, India, Midden Oosten, Afrika en Zuid
Amerika helemaal niet in het rijtje voorkomen. Dit komt door het feit dat
alle belangrijke Chinese, Russische, Indiase, Midden Oosten, Afrikaanse en
Zuid-Amerikaanse aandelen op Noord Amerikaanse c.q. Europese beurzen
(OTC) genoteerd staan. Op de beurzen van China, Rusland, India, Midden
Oosten, Afrika en Zuid Amerika wordt relatief weinig gehandeld omdat
deze vaak in het geheel niet gereguleerd zijn dus een uitermate groot
risico in zich dragen voor beleggers. In feite bepalen de Westerse Familie
beurzen dus het wel en wee van de “Emerging Markets”. En zoals we de
afgelopen jaren al gezien hebben wordt het correctie trucje vaker en
extremer toegepast in China, Rusland, India, Midden Oosten, Afrika en
Zuid Amerika dan bij ons thuis in het veilige en meer gereguleerde Wilde
Westen. De “Emerging Markets” hebben immers monetair
(geldschepping), bancair (rente), beurzen (derivaten, aandelen, opties,
obligaties), energetisch (olie en aardgas) en informatie technisch (ICT en
Internet) eigenlijk helemaal niets te vertellen in de wereld. Het enige wat
ze mogen doen is goedkope arbeidskrachten leveren om ons te voorzien
van aantrekkelijk geprijsde producten en diensten (dat houdt ons steeds
meer afgeroomde netto besteedbaar inkomen qua koopkracht op pijl en
de inflatie laag). En maken ze per ongeluk dan toch nog winst, dan romen
we dit af door deze landen te verleiden om het overschot aan ons uit te
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lenen om het zogenaamde begrotingstekort te financieren. Heeft iemand
er wel eens bij stilgestaan dat de westerse begrotingstekorten kunstmatig
gecreëerd worden om de overtollige winsten in de “Emerging Markets” af
te romen. Heeft iemand er wel eens bij stilgestaan dat wij in feite
helemaal geen begrotingstekorten hebben omdat wij middels (indirecte)
geldschepping m.b.v “Foreign Banking Centers” (waar we zelf geld in het
buitenland creëren om het hierna weer – broekzak vestzak - aan onszelf
terug te lenen) en hedge funds ieder jaar meer dan voldoende geld uit het
niets (bits en bytes) kunnen creëren om ieder westerse begroting keurig
op de 0 lijn te houden. Ook de oorlogen pardon ik bedoel natuurlijk
vredesmissies in “The War On Terror”, Irak en Afganistan kosten eigelijk
niets omdat ze volledig op deze bits en bytes manier gefinancierd worden.
Heeft u hier als mens wel eens bij stilgestaan? Heeft u als mens wel eens
stilgestaan bij het feit dat we deze Chinese etc. leningen ook nooit meer
hoeven terug te betalen omdat wij in het rijke westen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

De
De
De
De
De
De
De
De
De

volledige
volledige
volledige
volledige
volledige
volledige
volledige
volledige
volledige

controle
controle
controle
controle
controle
controle
controle
controle
controle

hebben
hebben
hebben
hebben
hebben
hebben
hebben
hebben
hebben

over
over
over
over
over
over
over
over
over

de
de
de
de
de
de
de
de
de

wereldwijde geldschepping.
niet gereguleerde hedge funds
wereldwijde beurzen.
wereldwijde rentestand.
wereldwijde wisselkoersen.
wereldwijde inflatie/deflatie.
wereldwijde werkloosheid.
wereldwijde pensioenen.
wereldwijde armoede.

Heeft u hier al eens bij stilgestaan beste belegger?
Stilgestaan hoe de financiële wereld en economie in werkelijkheid in
elkaar zit en gespeeld wordt.
Dus wanneer u alle hierboven genoemde instrumenten tot uw beschikking
zou hebben om de wereld c.q. beurs in beweging te brengen dan zou dit
toch genoeg moeten zijn om met 100% zekerheid altijd winst te maken
met kunstmatig gecreëerde correcties.
Zoals u echter weet hebben wij echter geen enkele invloed op
Natuurrampen, Epidemieën en DE MENSELIJKE EMOTIE EN
GEDACHTEN.
Dus daar moest wat op gevonden worden.
Op dit moment worden er in honderden laboratoria wereldwijd
experimenten gedaan om ook het natuurgeweld en epidemieën onder
controle te krijgen. De kans dat dit echter gaat lukken, is minimaal omdat
de natuur door wat wetenschappelijk gerommel in de marge zich nu
eenmaal niet laat bedwingen. Men is op dit moment nog niet eens in staat
om wetenschappelijk te onderbouwen c.q. verklaren hoe een graankorrel
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werkt, laat staan het weer, een aardbeving, tsunami, vulkaanuitbarsting,
griepepidemie en zo meer. Sommige mensen beweren wel eens dat wij
door al dat geëxperimenteer deze rampen over onszelf afroepen. Wie zal
het weten. De toekomst?
Hoe anders is het met het controleren van de menselijke emotie c.q.
gedachten.
Daar zijn ze met behulp van het Tavistock Institute, RAND corporation,
Pieter Baan Centrum, Pentagon “Bioeffects of Selected Non-Lethal
Weapons” en onze massacommunicatie middelen zoals de Oude- en
Nieuwe Media al in een zeer ver gevorderd stadium om deze te
manipuleren en zo nodig te corrigeren.
Wat hebben ze bedacht?
Als de mensen door een kunstmatig gecreëerde correctie in paniek raken,
is het zaak om deze paniekreactie zoveel mogelijk te beheersen en
controleren. Een van de doelstellingen van De Westerse Familie is immers
het zoveel mogelijk overhevelen van de particuliere en MKB bezittingen
naar eigen rekening zonder dat het al teveel opvalt en leidt tot een
binnenlandse revolutie - geef ze net genoeg om te overleven en te blijven
hopen op betere tijden heet deze afroom strategie - en/of (wereld) oorlog
met de andere niet westerse Families.
Na het zeker stellen van de centrale banken, energiebedrijven,
wetgevende, uitvoerde en rechtsprekende machten is het daarom de
beurt aan de media. Deze koop je met geld dat je uit het niets middels
bits en bytes schept. Hierna zorg je ervoor dat ze alleen maar nieuws
verspreiden dat gunstig is voor “Het Spel en De Knikkers”. Dus alleen
maar nieuws over je eigen Multinationale bedrijven en helemaal niets over
MKB bedrijven die niet beursgenoteerd zijn dus ook moeilijker zijn te
beheersen en controleren.
Ten tweede zorg je er middels wat wet- en regelgeving voor dat alleen je
eigen multinationale bedrijven op de beurs genoteerd mogen worden.
Ten derde zorg je ervoor dat bepaalde aandelen een zeker GEWICHT
krijgen in de index.
Zie hieronder het GEWICHT in zowel de AEX als S&P 500.
MULTINATIONAL

AANDELEN

ABN AMRO HOLDING
AEGON
AHOLD KON

1.293.190
1.026.105
2.421.652
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GEWICHT
10,82 %
5,15 %
2,50 %

AKZO NOBEL
ASML HOLDING
BUHRMANN
DSM KON
FORTIS
GETRONICS
HAGEMEYER
HEINEKEN
ING GROEP
KPN KON
NUMICO
PHILIPS KON
REED ELSEVIER
RODAMCO EUROPE
ROYAL DUTCH SHELLA
SBM OFFSHORE
TNT
TOMTOM
UNILEVER
VEDIOR
VNU
WOLTERS KLUWER

65.060
857.468
152.686
132.696
312.664
3.028.564
2.928.265
207.229
1.258.617
2.251.302
57.739
975.152
351.169
112.041
2.898.516
10.474
388.760
142.603
629.797
287.094
128.214
356.669

2,88 %
2,01 %
0,63 %
1,66 %
9,03 %
0,32 %
0,41 %
1,81 %
15,00 %
4,55 %
1,57 %
8,36 %
1,93 %
1,19 %
14,98 %
0,68 %
2,80 %
0,34 %
7,78 %
0,63 %
1,59 %
1,37 %

Wanneer je de Banken (Informatie) en Energie bedrijven bij elkaar optelt
zorgen zij voor het grootste gewicht op de AEX beurs ofwel 54,98%. Om
dus een particuliere paniek reactie te compenseren hoef je alleen maar
wat extra gratis “Foreign Banking Centers” bits en bytes geld te scheppen
en niet gereguleerde Hedge Funds te gebruiken om wat ABN, ING, Royal
Dutch Shell etc. te kopen en hopla de beurs herstelt zich op
wonderbaarlijke wijze. Door de WEGING van in de Index genoteerde
multinationale bedrijven is het dus mogelijk om met een handjevol
aandelen de hele beurs in beweging te zetten c.q. beheersen, controleren
en corrigeren. En dat gebeurt iedere dag wereldwijd. Zie hieronder de S&P
500 (70% van de waarde van alle beursgenoteerde bedrijven in Amerika)
waar de 10 grootste Amerikaanse bedrijven 20,18% van de S&P 500 ofwel
20,18% van 11 biljoen dollar vertegenwoordigen. En ook hier weer ziet u
de kernfocus op Banken (Informatie) en Energie bedrijven. Waarom?
Omdat alle bedrijven en particulieren Informatie en Energie nodig hebben
om te overleven. Informatie en Energie bedrijven zijn dus de meest
strategische bedrijven om in handen te hebben omdat zij door de hele
economie stromen en de toekomst van de wereld voor een groot deel
kunnen bepalen.
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En wat voor de AEX en S&P 500 geldt, is ook het geval voor alle andere
beurzen in de wereld. Het spel wordt overal op dezelfde manier gespeeld
alleen de controlerende Families zijn per werelddeel c.q. beurs anders. Let
er hierbij wel op dat Amerika, Europa en Japan een Centrale Familie,
Bank, Energiebedrijf en Beurs vormen dat het sinds de 2e wereldoorlog in
de wereld voor het zeggen heeft.
Ben u al klaar voor “Het Spel en de Knikkers”.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

3. DE OLIE OORLOGEN
Beste Waarheidsvinder,
In het vorige twee hoofdstukken hebben wij het gehad over het feit dat de
hele Monetaire en Financiële wereld nu in handen is van EEN Familie. In
dit hoofdstuk nemen wij u mee in de wereld van olie en aardgas. Een
wereld die zoals u straks zult zien ook in handen is van EEN en dezelfde
Familie met als gevolg volstrekt kunstmatig gecreëerde en
gemanipuleerde schaarste en prijsopdrijving. Met als resultaat onnodige
hongersnood en massale sterfte van mens en dier.
3.1 HET VERHAAL VAN DE OUDE FAMILIE MEDIA
Wat zeggen de Media, die trouwens ook eigendom zijn van deze ENE
Familie, vandaag:
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A. Dat onze olie- en gasvoorraden rond 2020 volledig zijn opgebruikt
en/of onbetaalbaar zijn geworden voor de gemiddelde burger.
B. Het zaak is om zo spoedig mogelijk te investeren in innovatie en
duurzame energie bronnen en technologieën om een bevolking van
straks 10 miljard zielen te verwarmen, voeden, kleden en een dak
boven het hoofd te geven.
Dit waren de schijnbaar realistische olie, aardgas, energiebesparing en
brandstofbesparing scenario’s. Scenario’s die ook door Het Witte Huis,
CIA, Ministerie van Defensie, Marine etc. op papier zijn gezet.
In deze scenario’s is echter geen rekening gehouden met de volgende
zaken:
1. Natuurgeweld zoals de Noordzee en Golf van Mexico Tsunami’s, East-,
West Coast, Alaska en Middellandse Zee Aardbevingen langs de
bekende breuklijnen. Orkanen over Texas, Mexico en Venezuela.
2. Wereldwijde griep c.q. pest epidemieën die het hele economische en
sociale leven kunnen ontwrichten.
3. Het omverwerpen van het Familie machtsevenwicht in de wereld
waardoor de ene Familie vervangen wordt door een andere Familie.
Een nieuwe Familie die haar eigen (centrale) bank, energie, informatie,
media, wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, regering- en
overheidsorganen zal herstructureren om haar macht te consolideren.
4. Nucleaire oorlogsdreigingen in het Midden Oosten (Iran), Azië (Noord
Korea en Taiwan), Amerika, Engeland, Rusland en China.
5. Terroristische aanslagen op olievelden, olieboorplatforms,
raffinaderijen, pijpleidingen, kernenergiecentrales etc. ofwel de hele
olie-, aardgas- en uranium infrastructuur.
Ad 1.
Het voorspellen van natuurrampen heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een ware wetenschap. Ieder land heeft wel een Minister of
staatssecretaris die speciaal belast is met het in de gaten houden van de
ontwikkelingen op het gebied van Zonne-uitbarstingen, Tsunami’s,
Aardbevingen, Orkanen en Meteorieten regens. Om u als lezer van de dit
boek op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied
hebben wij de afgelopen jaren een Insiders Netwerk van “Early Warning
Systems” Alerts gebouwd. Hoe zit dit netwerk in elkaar. Ieder land heeft
een of meerdere “Early Warning Systems” gebouwd om de natuur in de
gaten te houden. Zo zijn er “Early Warning Systems” van de
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oliemaatschappijen die het Noordzeeplat en Groninger Veld in de gaten
houden, “Early Warning Systems” die de breukvlakken in het
Middellandse-Zeegebied en rond de Canarische Eilanden in de gaten
houden, “Early Warning Systems” die de Vulkanische activiteit in Europa
in de gaten houden etc. Wat wij doen is een groot aantal van deze “Early
Warning Systems” signalen verzamelen. Waarom. Omdat wanneer het
alarm bij een oliemaatschappij en/of overheidsinstantie afgaat het vaak
uren soms dagen kan duren voordat er actie ondernomen wordt c.q. u als
burger geïnformeerd wordt. En dat kost vaak honderdduizenden
mensenlevens zoals we bij diverse Tsunami en Aardbevingsrampen gezien
hebben. Wij stellen onze lezers echter direct op de hoogte van een grote
verschuiven wanneer deze zich in ons netwerk van “Early Warning
Systems” voordoet. En nee we kunnen niet alles op deze aarde in de
gaten houden en hebben daarom gekozen voor een 4 tal gebieden:
A. Het Noordzeeplat en Groninger Veld. Zie het Extra Bonus rapport “De
Noordzee Tsunami” voor meer informatie.
B. De Breukvlakken en Vulkanen rond de Canarische Eilanden en
Middellandse Zeegebied.
C. De Breukvlakken en Orkanen in Californië, New York en Golf van
Mexico.
D. De Breukvlakken en Orkanen in Japan.
Voor de Europese lezers van dit boek mag het duidelijk zijn dat wij A en B
in de gaten houden terwijl C en D misschien voor wat vraagtekens zorgen.
C houden we in de gaten omdat dit een directe impact heeft op de
Amerikaanse beurzen. En aangezien de Europese beurzen allemaal
reageren op Amerika is het zaak zo vroeg mogelijk te weten wat daar
gebeurt. Het liefst voor CNN, ABC, NBC etc. het nieuws op de televisie of
het Internet brengen. Er is echter een nog belangrijker gevolg van een
aardbeving in de buurt van New York en dat is het “Ripple Effect”. De
Breuklijnen van New York staan namelijk onderaards middels o.a.
lavastromen verbonden met die van de Canarische Eilanden. Een
aardbeving en/of Tsunami in de buurt van New York kan dus een paar uur
later eenzelfde aardbeving veroorzaken in Afrika en Europa. En dat zijn
belangrijke zaken om te weten als je Minister, Staatssecretaris, burger of
belegger bent. D houden we in de gaten omdat Japan de op een na
grootste beurs in de wereld heeft en Japan geologisch de trigger voor
Californië en New York kan zijn. Dus als er iets in Japan gebeurd kan het
zomaar zijn dat Amerika een paar dagen of weken later aan de beurt is.
Hoe eerder u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen hoe sneller
u uw lifestyle en beleggingsportefeuille kunt bijstellen.
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NATUUR ALERT STATUS Q1 2006
Noordzeeplat en Groninger Veld: Oranje
Middenlandsezeegebied: Oranje
Californië: Oranje
New York: Blauw
Canarische Eilanden: Blauw
Golf van Mexico: Blauw
Ad 2.
We hoeven u niet te herinneren aan de pest epidemie die tussen 13471352 meer dan 25 miljoen Europeanen ofwel 1/3 van de toenmalige
bevolking het leven kostte. Maar ook de Spaanse Griep 1917-1919 met
haar 40 miljoen doden ligt nog vers in geheugen omdat deze meer
slachtoffers eiste dan de hele eerste wereldoorlog bij elkaar. Sommige
kenners zeggen zelfs dat de 1e wereldoorlog beëindigd werd omdat de
Spaanse griep zoveel soldaten ombracht dat er bijna niet meer gevochten
kon worden. Van de Amerikaanse soldaten sneuvelde bijvoorbeeld 50%
aan de Spaanse griep en niet door gevechtshandelingen. Het is wel apart
om te constateren dat epidemieën altijd ontstaat in een tijd waar mensen
met elkaar op de vuist gaan. Misschien is het in de 21e eeuw verstandiger
en gezonder wanneer we wat minder snel naar de wapens grijpen.
Maar ook aan epidemieën valt veel geld te verdienen zou u misschien
kunnen denken. Dat is ook zo maar dan moet u er wel eerst voor zorgen
dat u en uw familie in leven blijven. En dat is een uitermate moeilijke taak
omdat epidemieën net zoals de natuur uitermate onberekenbaar zijn.
De enige tip die wij u kunnen geven is om al uw aandelen en opties direct
te verkopen en te investeren in primaire levensbehoeften en zilver.
Waarom. Omdat op dat moment alle beurzen gesloten zullen worden en er
helemaal niets van ons huidige financiële systeem inclusief de waarde van
uw munteenheid, aandelen, opties en obligaties overblijft.
EPIDEMIEEN ALERT STATUS Q1 2006
Kanker: Rood
Hart en Vaatziekten: Rood
Leverziekten: Rood
Suikerziekte: Rood
Stress: Rood
Aids: Oranje
Vogelgriep: Blauw
Ad 3, 4 en 5.
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Na het natuurgeweld en epidemieën zijn dit de gevaarlijkste
ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Want wat is er de afgelopen jaren
gebeurd. Nadat de koude oorlog voorbij was en Amerika, Rusland en
China een relatieve economische vrede met elkaar gesloten hebben werd
een nieuwe gemeenschappelijke vijand genaamd het Terrorisme en Global
Warming kunstmatig gecreëerd. Een vijand die u middels het creëren van
continue angst en schaarste, verdeel en heers, brood en spelen, “keep
them in the dark and feed them shit” en het in stand houden van
constante verwarring moest afhouden van het zoeken naar de werkelijke
oorzaken van natuurrampen, epidemieën, economische recessies, energie
schaarste, brandstof schaarste, water schaarste en wereldwijde
hongersnood rampen zoals in Afrika, Zuid Amerika en Azië. Een
Kunstmatig Gecreëerde Terroristische en Milieu dreiging die vandaag bijna
iedere Familie c.q. de door hen bestuurde regering de vrije hand geeft om
nog meer blokkerende, controlerende en belasting maatregelen te nemen
om UW veiligheid te garanderen. Kortom het ontstaan van een Totalitaire
Politiestaat. Een staat waar stapje voor stapje de door President Roosevelt
en onze Koningin Beatrix zo hoog gewaardeerde Vier Vrijheden worden
afgebouwd tot een heuse Dictatuur.
3.2 HET VERHAAL VAN DE NIEUWE FAMILIE MEDIA
De kunstmatige creatie van het wereldwijde Terrorisme en Global
Warming heeft echter voor de huidige Families in de wereld grote
gevolgen voor hun voortbestaan. Binnen de Terroristische beweging
worden namelijk nieuwe Families gevormd die maar een doel hebben en
dat is de huidige Families omver te werpen. Dat kan dus voor behoorlijk
wat onrust in de wereld gaan zorgen in de komende jaren. In welke
landen is de dreiging voor deze (terroristische) coupes het grootst:
- Rusland

- Al gebeurt. De Europese Familie die Poetin en kornuiten
bestuurd is nu de leidende Familie in het land. Zonder dat
de meeste mensen het weten is de EC sinds enige jaren
uitgebreid met het Oostblok inclusief Rusland. Deze
Europese Familie heeft op dit moment maar een doel en dat
is het herstellen van het Romeins Saksische Tsaristische
Keizerrijk in al zijn pracht en praal. En u kunt van de heer
Poetin zeggen wat u wilt maar hij heeft als officier van deze
Europese Familie zich uitermate kordaat opgesteld in de
afgelopen jaren om de Russische Energie Kroonjuwelen te
verzamelen bij derden om ze daarna aan zijn Europese
bazen over te dragen. En omdat Rusland Rusland is had hij
bij dit kordate optrede weinig last van tussenpersonen en
ingewikkelde kapitalistische c.q. democratische dekmantels
in de vorm van regeringen en multinationals. Nee gewoon
pats boem alle (centrale) banken, energie, media,
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wetgevende, uitvoerde en rechtsprekende machten en
overheid inpakken en overdragen. We zijn benieuwd
hoelang het Russische Volk deze uitverkoop van de
Russische Kroonjuwelen aan de Europese familie slikt. Want
als De Beer net zoals in de Tsaristische tijd doorkrijgt hoe
hij al jaren leeg gemolken wordt door de Europese Familie
dan zou het best wel eens kunnen dat ze het komen
terughalen. En dan hebben we de poppen aan het dansen
in het nu nog relatief rustige Europa.
- Venezuela - Al gebeurt. De Zuid Amerikaanse Familie die Chavez en
kornuiten bestuurd is nu de leidende Familie in
Venezuela en naar wij vernomen hebben ook al een van de
meest invloedrijke families in Midden Amerika. Zoals u weet
is het Amerikaanse continent sinds 2005 verdeeld tussen de
North American Union (Amerika, Canada en Mexico ) en de
South American Union (heel Midden en Zuid Amerika). In
feite bestaan de individuele landen niet meer omdat ze
supra governmentaal al zijn opgegaan in een Union met
binnenkort net zoals in Europa Een Familie, Een Centrale
Bank, Een Geloof, Een Leger, Een Regering, Een Centrale
Olie c.q. Energiemaatschappij, Een munteenheid etc.
Voor meer informatie:
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_South_American_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
En hoewel er op dit moment al verregaande plannen zijn
om de North American Union te integreren met de
European Union zit het nog niet echt mee met de
onderhandelingen met de South American Union. Waarom?
Nou heel simpel de North American en European Familie
heeft al jaren lang ruzie met de South American Familie. En
het ziet er dan ook naar uit dat de laatste steunpilaren c.q.
Amerikaans/Europese marionetten regeringen in Equador,
Panama en Peru in de komende jaren het loodje gaan
leggen maar zeg liever vriendelijk verzocht worden Zuid- en
Midden Amerika te verlaten.
Naast de North American Union, European Union, South
American Union zijn er natuurlijk ook de Asian Union,
Middle East Union en African Union. We moeten echter bij
de Asian Union in de gaten houden dat deze nog niet
uitgekristalliseerd is en waarschijnlijk opgedeeld zal
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worden in drie delen te weten China, India en Japan.
Waarbij Japan zoals u weet al sinds de 2e Wereldoorlog lid
is van de North American/European Union en India ook zal
kiezen voor de North American/European Union als
tegenwicht voor China. Een vreemde keus trouwens omdat
de Amerikanen en Europeanen middels Japan, historisch en
feitelijk al monetair en bedrijfsmatig een groot deel van
China controleren.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_League
Tussen de Middle East Union (Arab Leaque) en de South
American Union vinden op dit moment verregaande
onderhandelingen plaats met China als tegenwicht voor de
North American en European Union. China mag zelfs op dit
moment een nucleaire basis op de Galapagos Eilanden voor
Equador bouwen en samen met India nagenoeg alle nieuwe
(taxis) auto’s in Zuid Amerika leveren. Dus dat wordt nog
spannend met zo’n potentieel tweede Cuba vlak in de buurt
van de North American Union.
Om de situatie nog wat ingewikkelder te maken wisselen de
Asian Union (China/Noord Korea) en de South American
Union al enige tijd atoomgeheimen met elkaar uit en mogen
wij het gehele Zuid Amerikaanse Continent tegenwoordig
als Kernmacht betitelen. Dus naast Iran en Noord Korea
heeft de North American/European /Japan/Israel Familie er
nu een derde probleempje bij voor de komende jaren.
Het ziet er dus niet naar uit dat Hugo Chavez dezelfde fout
zal maken als Saddam Hoessein die vergat om tijdig wat
Russische en/of Chinese kernwapens in huis te halen.
- Arabië

- Iran werpt zich vandaag op als de verdediger van de
Arabische c.q. Islamitische wereld. In Iran gaat het dus
naast een interne coupe ook om een coupe in de hele
Arabische wereld. En daar is het minimaal voor nodig dat
Iran binnen afzienbare tijd naast haar “Dirty Bomb”
netwerk ook over (Russische en Chinese) kernwapens kan
gaan beschikken. Wanneer dit het geval is, is het nog maar
een kleine stap naar een Verenigd Arabisch Keizerrijk
bestaande uit Iran, Irak, Saoedi-Arabië, Koeweit, Jemen,
Oman, Katar, Emiraten, Dubai, Egypte, Syrië, Jordanië,
Libië, Algerije, Tunesië, Marokko en natuurlijk Palestina.
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Een Keizerrijk dat maar op een boottocht en voettocht
afstand van Europa ligt. Om dit te voorkomen is de NATO
de afgelopen jaren druk bezig geweest om Iran te
omsingelen. Eerst Turkije als bondgenoot, hierna de inname
van Irak en Afghanistan en straks de aan de noordzijde van
Iran grenzende landen. Zodra de omsingeling voltooid is zal
Iran pas zelf aan de beurt zijn. En dan dames en heren zijn
de poppen pas echt aan het dansen.
- China

- Net als in Amerika en Europa vind er op dit moment een
grote machtsstrijd plaats tussen de haviken en duiven in de
Chinese Familie. De Haviken willen de heerschappij over
heel Azië en het liefst de hele wereld. De duiven willen
alleen maar de 1.2 miljard tellende bevolking een
menswaardig bestaansrecht geven. Een bestaansrecht dat
de meeste Chinezen al honderden jaren ontberen.
De stappen die Chinese Haviken op dit moment nemen zijn
te verdelen in drie fasen:
1. Allereerst willen ze Amerika/Europa/Japan/Israel van de
economische troon stoten. Als China in het huidige tempo
doorgaat (de Chinese economie groeit op dit moment 8
keer sneller dan de Amerikaanse/Europese/Japanse) zal
zij Amerika binnen 20 jaar dus rond 2025 hebben
ingehaald. Om deze groei te ondersteunen verzekert
China zich momenteel wereldwijd van tientallen olie-,
gas- en uranium reserves. En omdat Amerika vandaag
ruzie heeft met bijna alle olierijke landen in de wereld
slaagt China hier wonderwel en snel in.
2. Ten tweede wil China af van de dollarstandaard en deze
vervangen door de Yuan standaard. Wanneer de Yuan
de wereldstandaard zou worden qua valuta kan China
net als Amerika nu doet Geldschepping op wereldwijde
i.p.v. nationale schaal plegen. Dit zullen zij echter pas
doen wanneer zij Amerika economisch hebben ingehaald.
Tot die tijd hanteren zij een vaste wisselkoers met de
dollar die Amerika nog sneller (financieel) uitholt en naar
de afgrond brengt qua begrotingstekort dan normaal met
een variabele wisselkoers het geval zou zijn.
3. Ten derde in China bezig het grootste leger op aarde
samen te stellen en uit te rusten met de meest
geavanceerde technologieën. Technologieën die niet
alleen aanvals- maar ook neutralisatie gericht zijn.
Technologieën die vandaag in staat zijn alle
elektronische ofwel complexe op microchips gebaseerde
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apparatuur te storen en/of onbruikbaar te maken.
Technologie die ze na de eerste Golfoorlog voor veel geld
Van de Russen gekocht hebben. Volgens onze insiders is
China bezig een leger van meer dan 200 miljoen mensen
op de been te brengen. Een leger dat het (economisch)
voortbestaan van China en wereldheerschappij moet
garanderen in de 21e eeuw. En zoals u weet zijn
Chinezen anders dan Russen en Arabieren lange termijn
denkers. We zullen er dan ook niet raar van op moeten
kijken dat de Chinezen de Russen en Arabieren eerst hun
gang laten gaan voordat zij zelf toeslaan. Nu maar hopen
dat de Chinese duiven het weer voor het zeggen krijgen
in de komende jaren.
Wat hebben al deze nieuwe Families gemeen. Ze hebben (of gaan)
allemaal de macht en controle over de (centrale) banken, energiebronnen,
informatie infrastructuur, leger, regeringen, wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende machten en media centraliseren c.q. nationaliseren of zeg
liever letterlijk overnemen. Tevens wordt de regering c.q. overheid
bemand met vrinden van deze totalitaire heersers waardoor stapje voor
stapje een dictatuur c.q. Keizerrijk ontstaat naar Romeins Byzantijns
Saksisch voorbeeld. Wat doen de andere nog zittende Families hieraan
zult u zich afvragen. Over het algemeen niets want ons kent ons. Vele
Families hebben namelijk dezelfde greep naar de macht historie als de
huidige terroristische leiders. Kijkt u maar eens naar de geschiedenis van:
Nelson Mandela. Zijn carrière ging van de grootste terrorist voor Engeland
naar Minister President van Zuid Afrika en lieveling van de westerse
wereld.
Fidel Castro. Zijn carrière ging van de grootste terrorist voor Amerika naar
Minister President en dictator van Cuba en lieveling van de
communistische wereld.
Yasser Arafat. Zijn carrière ging van de grootste terrorist voor de
Westerse wereld naar Minister President van het Palestijnse volk en
lieveling van de Arabische wereld.
Ayatollah Khomeini. Zijn carrière ging van de grootste terrorist voor de
Westerse wereld naar de Geestelijk en Wereldlijke leider van het Iraanse
volk.
En zo kunnen we wel doorgaan met Julius Ceasar, Keizer Augustus,
Constantijn de Grote, Atilla de Hun, Dzjengis Kahn, Karel de Grote, Willem
van Oranje, Lodewijk de XIV, Philips van Spanje, Koningin Victoria,
Napoleon, Adolf Hitler, Mao, Stalin etc. etc. ofwel alle nieuwe en oude
Families met Keizerlijke Wereldheerschappij aspiraties.
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We vragen ons wel eens af welke Al Qaida, Hammas, Medellin, Koerden,
Tsjetsjenië, Tibet, Nigeria etc. etc. terroristen leiders de volgende
Families, Minister Presidenten en Dictators van de wereld zullen leveren.
Waarom vertellen wij u dit.
Omdat er nogal eens ruzie uitbreekt tussen oude en nieuwe Families
inzake de heerschappij van een land of werelddeel. En we kunnen u
verzekeren dat er vandaag een aantal nieuwe coups staan te gebeuren:
- Saoedi-Arabië – Red Alert
- Iran – Red Alert
- Israël – Red Alert
En laten deze drie coupes nou toevallig in het gebied plaatsvinden waar
zich vandaag nog 74% (cijfers van de Familie Media) van de wereldwijde
oliereserves bevinden. Van de 1000 miljard vaten die nog als reserve over
zijn bevinden zich 263 miljard vaten in Saoedi-Arabië, 133 miljard vaten
in Iran en 115 miljard vaten in Irak. En deze drie landen zijn omringd door
kernmachten zoals Israël, Pakistan, Amerika, Europa en Rusland. Het mag
dan ook duidelijk zijn dat Amerika, Europa, Japan en Israël er alles aan
doen om te voorkomen dat Iran een kernmogendheid wordt. Want
wanneer dit het geval is kan je niet zomaar meer zoals in Afghanistan en
Irak met je tanks komen binnenrollen. Dat gaat dan even niet meer. Of
wel natuurlijk wanneer je grotere plannen dan alleen de
wereldheerschappij c.q. The New World Order” op je agenda hebt staan.
Het veroveren van het oude Orion Keizerrijk c.q. Universele heerschappij
bijvoorbeeld. Ze zijn er gek genoeg voor.
Coupes worden zoals u weet altijd door naaste-, aangetrouwde- of
geadopteerde familieleden uitgevoerd. Sla de geschiedenis van de
Egyptenaren, Grieken, Romeinen t/m de huidige Konings- en Keizerhuizen
er maar eens op na. Ze worden bijna allemaal vroeg of laat van de troon
gestoten door een nog meer hebzuchtige en op macht beluste (verre)
broer, zus, oom, tante, neef of nicht. Hierna gaat het spel na wat
tussentijdse turbulentie gewoon door alsof er niets gepasseerd is. Want
iedere Familie maakt gebruik van dezelfde creatie van continue Angst en
Schaarste, Verdeel en Heers en Brood en Spelen spelregels en trukendoos
der constante verwarring van het volk om tijdelijk de macht te houden in
een land of werelddeel.
Een van de belangrijkste redenen dat een coupe nagenoeg altijd van
binnenuit gebeurd is dat de familieleden nagenoeg allemaal op de hoogte
zijn van het Familie Spel en de daarbij behorende veiligheids netwerken,
protocollen en voorschriften. Een externe zou dus altijd het “Dirty Bomb”
netwerk tot ontploffing brengen waardoor 74% van de wereldwijde
oliereserves door nucleaire besmetting onbruikbaar zouden worden terwijl
een interne zich eerst verzekerd van de steun van de Generaal die
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verantwoordelijk is voor dit “Dirty Bomb” netwerk. Voor een coupe moet
je dus wel het een en ander aan voorbereidend werk doen voordat je aan
de slag gaat. Beschik je echter over een innovatieve Amerikaanse,
Europese, Russische of Chinese technologie die activering van “Dirty
Bombs” technisch voorkomt dan kan je wat “rücksichtslozer” tewerk gaan.
Het mag duidelijk zijn dat er dan ook behoorlijk wat paranoïde Families in
de wereld rondlopen want je weet maar nooit waar het gevaar nu weer
vandaan komt. Angst regeert dan ook vaak de dag en zoals u weet is
angst geen goede raadgever. Zeker niet wanneer het om de uw eigen
gezondheid en de gezondheid van de wereld (vrede) gaat.
Iedere coupe zorgt, vooral wanneer deze in olie- , aardgas- of uranium
rijke landen gebeurt, zoals u weet voor grote bewegingen op de beurs. En
van deze bewegingen maken wij weer gebruik om een mooi rendement te
halen voor onze beleggingsportefeuille. Wij kunnen immers alleen maar
toekijken naar wat er in de wereld gebeurt en er (financieel) het beste van
maken voor de gewone burger zoals u en ik.
Tot slot zou het ons niets verbazen dat er rond 2012 nog maar drie
Families zijn die het in de wereld te vertellen hebben en er letterlijk alles
aan zullen doen om EEN Nieuwe Wereldorde te bewerkstelligen. Een
wereldorde met Een Keizer Een Munteenheid, Een Volk en Een Land.
1. De Europese/Amerikaanse/Japanse/Indiase/Israëlische Union.
2. De Aziatische/Russische/Midden Oosten Union
3. De Zuid en Midden Amerikaanse Union.
En zoals u al hierboven gelezen heeft beheerst en controleert “De
Europese/Amerikaanse/Japanse/Indiase/Israëlische Union” al grote delen
van de andere twee Unions middels stromannen en vrouwen op het
hoogste niveau. Dus het schiet al aardig op met het formeren van EEN
wereldregering zeker nu ook alle Monetaire, Financiële en Energie zaken
al feitelijk in een hand zonder enige tussenkomst van wat voor regering of
volksvertegenwoordiging dan ook zijn gekomen.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

4. HET GROOTSTE GEHEIM
VAN DE OLIEINDUSTRIE DAT
DE GROOTAANDEELHOUDERS
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VAN SHELL, EXXON, BP,
CHEVRON NIET WILLEN DAT U
TE HOREN KRIJGT INZAKE
ENERGIEBESPARING EN
BRANDSTOFBESPARING
ER IS GEEN OLIECRISIS, ER WAS NOOIT EEN OLIECRISIS
EN ER ZAL OOK NOOIT EEN OLIECRISIS KOMEN
Beste Waarheidsvinder,
De PR machine van de grote olie- en aardgasbedrijven draait op dit
moment op volle toeren. Er moet immers aan het grote publiek uitgelegd
worden waarom het nodig is om tientallen miljarden winst te maken in
een tijd van recessie.
De eerste uitleg kwam vorige maand van Rex Tillerson (CEO van Exxon
Mobile). Matt Lauer de co-host van de Today show stelde Rex de volgende
vraag:
Rex, are you willing to lower Exxon’s profits over the summer to ease
consumers pain at the pump
Het antwoord van Rex was het volgende:
“Well, we work for the shareholders. And the investors who own our stock
are over two million Americans. A lot of pension plans, a lot of teacher
retirement plans and our job is to go out and make the most money for
those people so their pensions are secure so that they see the benefits of
our work”
En laten we eerlijk zijn. Dit is een briljant antwoord. Rex zegt namelijk dat
de mega winsten van de afgelopen jaren ten goede zullen komen van de
aandeelhouders van Exxon en de pensioenen van de gewone burger.
Exxon als een soort van weldoener van de kleine man dus. De waarheid
ligt echter iets anders. Meer dan 95% van de aandelen van Exxon zijn in
handen van een handjevol grootaandeelhouders die ook nog eens de
aandelen onderhands tegen een zacht prijsje gekocht hebben. De kleine
man profiteert ondanks de mooie woorden van Rex bijna geen cent van al
deze super winsten.
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Onze eigen Jeroen van der Veer van de Royal Dutch Shell gooit het
meestal over de investerings boeg. Het is immers heel erg duur om
nieuwe olie en aardgasvelden te vinden zegt Jeroen maar al te vaak.
Daarom heeft de Shell voor volgend jaar meer dan 21 miljard
uitgetrokken c.q. moeten reserveren (ook belasting technisch zeer
aantrekkelijk) om de toekomst van dit prachtige bedrijf zeker te stellen.
En voor de duidelijkheid dit bedrag wordt volledig besteed aan olie- en
aardgas exploratie en niet aan het ontwikkelen van duurzame
energiebronnen zoals Zonenergie, Windenergie, Waterstof, Biodiesel,
Ethanol etc. Daar is eigenlijk geen plaats voor in de visie, strategie en
beleid van Shell in de komende jaren. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Shell maar een paar honderd PR miljoenen steekt in dit soort groene
alternatieven. Dat houdt het volk rustig zullen we maar zeggen.
En wat voor Exxon en Shell geldt, is even zozeer van toepassing op
Chevron, BP etc. etc. kortom de hele wereldwijde olie industrie. Men wil
eigenlijk helemaal niets van al die duurzame flauwekul weten. De
exploratie en exploitatie van olie- en aardgas zijn immers veel
eenvoudiger te beheersen en controleren dan Zonenergie, Windenergie,
Waterstof, Biodiesel, Ethanol etc. Iedereen is immers in staat om vandaag
al in zijn eigen (gedistribueerde) energiebehoefte te voorzien door een
windmolen, zonnepaneel op zijn of haar dak te zetten of wat ethanol en/of
biodiesel bij de lokale suikerbieten, suikerriet, soja of koolzaadboer te
kopen c.q. zelf te produceren. En dat willen we natuurlijk, kost wat het
kost, voorkomen.
4.1 WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING
Natuurlijk zullen bovenstaande beweringen onderbouwd moeten worden
met wetenschappelijke feite. Leest u daarvoor het boek van Dominee
Lindsey Williams genaamd “The Energy Non Crisis”. Ja een Dominee die
jarenlang in de Alaska olievelden heeft gewerkt en een man van God.
Hier een van de meest schokkende films die ooit over de olie- en
aardgasindustrie gemaakt is in de afgelopen honderd jaar. Wij
waarschuwen U. Als u deze film gaat bekijken zal uw visie op de wereld
voor eens en voor altijd veranderen. En deze film is nog maar het topje
van de ijsberg. In dit boek staan zoveel geopenbaarde olie- en aardgas
geheimen dat de wereld op haar grondvesten zal schudden. Het is tijd dat
het volk de waarheid leert kennen en gewoon weer 25 cent per liter aan
de benzinepomp gaat betalen. Want dat is de prijs wat olie incl. btw en
accijnzen in werkelijkheid kost.
The Energy Non Crisis
http://www.youtube.com/watch?v=NbakN7SLdbk
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http://video.google.com/videoplay?docid=3340274697167011147
4.2 DE GROOTSTE PR STUNT ALLER TIJDEN
En of bovenstaande al niet voldoende is om aan iedereen duidelijk te
maken dat de olie- en aardgasindustrie de komende decennia geen
tegenstand duld, werd begin juni 2006 wereldwijd verkondigd dat de olieen aardgasreserves nu bijna op zijn. Zelfs onze eigen Gasunie kwam met
de verontrustende mededeling dat men voor 2007 al uitverkocht was. Ik
kan me nog herinneren dat Henk Dijkgraaf van de Gasunie in 2005 al zij
dat de tijd van goedkoop aardgas tot het verleden zou gaan behoren. In
2006 krijgen we de voorspelling van Henk keurig volgens plan geserveerd.
Geheel zoals altijd begeleid met een grootschalige Oude Media PR
campagne. En zo hebben we wederom een kunstmatige rede gecreëerd
om de prijzen voor zowel de burger als het MKB bedrijfsleven in de
komende jaren te blijven verhogen.
Er is echter een heel groot PR probleem voor deze bedrijven.
We zwemmen in de olie- en aardgas en er is nooit schaarste laat staan
een oliecrisis geweest. Energiebesparing en brandstofbesparing zijn
volstrekt onnodig en een van de grootste leugens die ooit verteld zijn.
Waarom is er geen schaarste zult u zich afvragen. Alle olie producerende
landen hebben immers in 2006 hun piekproductie (peak oil) bereikt. De
waarheid zit echter geheel anders in elkaar. Wat men u niet vertelt is dat
er:
A. In de afgelopen jaren in Alaska, Amerika, Golf van Mexico, ZuidAmerika, Amazon River Basin, Voor de kust van Brazilie (ja waarom
stuurt Amerika daar opeens de Vierde Vloot naartoe) Rusland, China
etc. TRILJARDEN vaten aan extra olie reserves zijn gevonden goed
voor 1000+ jaar. En dan praten we nog niet eens over aardgas want
deze reserves zijn nog groter dan die van aardolie. Naast de Alaska
reserves die u al van Dominee Lindsey Williams in het boek
genaamd “The Energy Non Crisis” te horen heeft gekregen doe we
er nog een schepje bovenop door de grootste vondst in Amerika zelf
te presenteren genaamd “The $ 20 Trillion Oil Find” door John
Phillips de uitgever van de “$20 Trillion Oil Report en Ian Cooper.
Voor de kust van Brazilië ook nog eens 33 miljard vaten en zo
kunnen we nog wel even door gaan. En voor extra Insiders
informatie leest u de boeken van Major General Smedley Butler
“War is The Most Profitable Business Venture In The World”. Een van
de hoofdrolspelers in de film “Gone With The Wind” (1939) heette

39

niet voor niets Major Rhett Butler. En het boek van John Perkins
genaamd “The confessions of an economic hitman”.
http://www.youtube.com/watch?v=WjPoeQRewiE

There's no doubt - energy is the place to be as an active trader. And with the right
trades, you have the opportunity to make 3 year's worth of market gains in as little as
three to four months.
And thanks to this energy bull market, with each new play, as Ian's proving, our
trades keep getting better and better!
In fact, just since early April, when the Bakken formation in North Dakota, Montana,
and Saskatchewan started catching attention as oil prices tore through $100, $110,
$120... even $130 a barrel, picking these rapid winners for Ian's been like fish in a
barrel.
De “Bakken Formation” in North Dakota, Montana en Saskatchewan is
meer dan $ 20 Triljard waard zolang de olieprijs per vat maar boven de
$ 100-200 gehouden wordt. U begrijpt waarom de grootaandeelhouders
van onze gewaarde oliemaatschappijen er alles aan doen om iedere
hoofdredacteur en eindredacteur van iedere toonaangevende uitgeverij,
radiostation en televisiemaatschappij (middels advertentie inkomsten) om
te kopen om een van de allergrootste leugens aller tijden te verspreiden.
En dit zijn maar twee voorbeelden. Naast Alaska en de Bakken Formation
zijn er honderden van dit soort vondsten in Alaska, Amerika, Golf van
Mexico, Zuid-Amerika, Amazon River Basin, Voor de kust van Brazilië,
Rusland, China etc. gedaan in de afgelopen jaren.
B. In de afgelopen jaren drie innovatieve manieren van olie- en
aardgas exploratie en exploitatie methoden en technieken zijn
bijgekomen. Drie methoden die voor eens en voor altijd een einde
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hebben gemaakt aan enige oliecrisis waar dan ook in de wereld.
Tenminste zolang er geen natuurrampen, epidemieën en (wereld)
oorlogen uitbreken, anders loopt het door De Familie uitgezette
energie- en winstbeleid danig in het honderd.
Welke innovaties hebben ervoor gezorgd dat er nooit een oliecrisis kon
ontstaan:
4.3 Innovatie 1: FTP ofwel Fischer-Tropsch Process
Een innovatie uit de twintiger jaren die ervoor zorgde dat Nazi Duitsland
en later Zuid-Afrika geheel onafhankelijk werden van de olie- en aardgas
leveranties uit het buitenland. FTP ofwel het vloeibaar maken van Kolen
waarna er Benzine en Diesel uit gewonnen kan worden bestaat dus al
bijna honderd jaar. Een bewezen techniek die in staat is de hele werd voor
meer dan 400+ jaar van benzine en diesel te voorzien. Waarom, vraag je
je dan af, gebruiken we deze oeroude en bewezen methode dan niet om
onze huidige schijnbare tekorten aan te vullen. Nou daar zijn drie redenen
voor:
A. Tot voor kort was het nog te duur om middels de FTP technologie
Benzine en Diesel uit kolen te winnen. Met een productieprijs van
$ 30-35 per vat moest de olieprijs dus boven de $ 40 per vat komen
om dit procedé rendabel te maken. Met de huidige prijs van $ 70,- +
is er echter geen vuiltje aan de lucht en zullen de FTP
productiebedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten in landen
waar grote kolen voorraden aanwezig zijn. En laten de landen met de
grootste energiebehoefte c.q. consumptie ter wereld nu net over de
grootste kolen voorraden beschikken. Amerika (247 miljard ton) en
China (138 miljard ton). Amerika en China samen kunnen de hele
wereld meer dan 400 jaar lang van benzine en diesel voorzien tegen
een spotprijs. Kortom met de huidige FTP technologie kan de benzine
en diesel prijs gehalveerd worden en behoort de recessie in Europa
opeens tot het verleden. Tevens kunnen we ook stoppen met het
bouwen van nog meer kernenergiecentrales. Maar ja dan moet je als
Europa wel geïnvesteerd hebben in FTP, kolenmijnen en
kolenexploratie- en kolenexploitatie bedrijven.
En dat is nou zo jammer aan Europa. Amerika, China en India hadden
zich al in de afgelopen jaren al middels deals met Canada, Australië,
Rusland, Midden Oosten (Iran) al verzekerd van nagenoeg alle bekende
olie- en aardgasreserves in de wereld terwijl Europa toekeek. Het ziet
er nu naar uit dat dit met onze wereldwijde kolenreserves opnieuw
gebeurt. Behalve de deal tussen de Gasunie en Gazprom, welke nu
samen een Gas Monopolie in Europa hebben gevormd lijkt Brussel zich
bitter weinig te bekommeren over de energietoekomst van Europa. En
41

dat kan ons wel eens heel duur te staan komen in de komende
jaren. Maar dames en heren blijft in het spel de hoofdzaken van de
bijzaken scheiden. Het hoofddoel is EEN Nieuwe Wereldmaatschappij.
Europese Gas Monopolie Deal:
Gasunie, Gazprom, EON Ruhrgas, Fluxys, Wingas, British Gas.
De Maatschap Groningen voor de productie van het Groningse Aardgas
– NAM 60% en DSM 40%.
Feitelijke winning NAM 50/50% dochter Shell en Esso (Exxon Mobile).
Gasunie (Esso 25%, Shell 25%, Energiebeheer Nederland/DSM 40%,
Ned Staat 10%)
Maar misschien hoeven we ons in Europa helemaal geen zorgen te
maken. Want Amerika mag misschien wel de olie- en gasreserves
wereldwijd controleren middels de dollar, Europa c.q. de privé
grootaandeelhouders van de Europese Centrale Bank (ECB) controleren
de wereldwijde geldschepping, wisselkoersen, rente, inflatie,
hypotheken, leningen, Federal Reserve Bank (FED), Bank of Japan,
Bilderberg, CFR, Committee of 300, Club van Rome, NSA, United
Nations, IMF, WTO, WHO, NGO’s, Worldbank en alle andere banken en
multinationals en daarmee dus ook ALLE olie en aardgasbedrijven in de
wereld. Dus wie zijn er nu slimmer. De Amerikanen, Japanners,
Israëliërs of Europeanen. Of zijn deze landen zoals in het vorige
hoofdstuk al beschreven werd al sinds 2005 samengevoegd tot een
Monetaire, Politieke, Media, Juridische, Militaire, Energie, Informatie
etc. Union. Het Spel En De Knikkers is zijn volgende fase ingegaan in
2005 en u zult de schokgolven de komende jaren allemaal ervaren.
Tenminste als alles volgens plan verloopt. En dat doet het nooit weten
we uit de geschiedenis.
Tussen de Cuba crisis de Dallas maakt toenmalig president J.F. Kennedy
de volgende gedenkwaardige opmerking:
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
B. Het vloeibaar maken van kolen had tot voor kort een aantal milieu
verontreinigende eigenschappen. Deze problemen werden echter
opgelost door Rentech, een klein bedrijfje in Denver, Colorado dat meer
dan 20 exclusieve patenten op haar naam heeft staan en daarmee het
enige bedrijf in de wereld is geworden dat in staat is om op een
goedkope en schone ofwel groene manier Benzine en Diesel te winnen
uit kolen. U kunt begrijpen dat dit bedrijfje met een “Market Cap” van
maar $ 495 miljoen sinds de laatste toekenning van haar belangrijkste
patent in mei 2006 hevig in de belangstelling is komen te staan in
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zowel Amerika als China. Tevens heeft er in mei behoorlijk wat “Insider
Buying” plaatsgevonden door Barclays, Vantage Point en Vanguard.
C. Als er geen schaarste meer is, moeten de benzine, diesel en
aardgasprijzen met minimaal 50% omlaag. En zoals u hierboven
gelezen heeft wil geen enkele “Big Oil” grootaandeelhouder dat. De
kans is dus groot dat Rentech al zeer spoedig overgenomen zal worden
door de grote olie bedrijven. Zij willen namelijk helemaal niet dat er
een onafhankelijk olieproducent in de wereld opstaat die benzine en
diesel voor de helft van de prijs gaat aanbieden op de markt. En zodra
dit bedrijf wordt overgenomen, hebben de grote oliebedrijven hun zin.
4.4 WAT ZEGT MEN OVER OVER DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Senator, Rick Santorum uit Pennsylvania:
The Rentech technology may represent the single most important means
of reducing U.S. dependence on foreign oil, stabilizing gasoline and diesel
fuel prices at the pump, and meeting the sulfer diesel fuel requirements of
the Clean Air Act.
U.S. Department of Energy (DOE):
“The United States is sitting on 247 billion tons of recoverable coal. A
staggering 250 year supply”
Tim Holden, Congressman of Pennsylvania:
“We have more recoverable coal in this country than the rest of the world
has in recoverable oil”
Jim Carter CNBC:
“America is the Saudi Arabia of Coal”
4.5 Innovatie 2: The Hyperflow Riser Tower en MATIS
Onder onze oceanen liggen volgens voorzichtige ramingen meer dan 1.3
triljard vaten olie die nog ontdekt en gewonnen kunnen worden. Kortom
een voorraad die het mogelijk maakt om nog tientallen jaren van onze op
benzine en diesel rijdende auto’s en vrachtwagens te kunnen genieten.
Wanneer we deze olie voorraden optellen bij onze kolen voorraden dan
zitten we minstens op een reserve die makkelijk nog 1000+ jaar mee kan
gaan. We zaten echter net zoals bij de omzetting van kolen in benzine en
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diesel met een aantal problemen bij de winning van deze onderzeese olieen aardgas reserves.
A. Het kostte meer dan $ 40-50 om een vat olie uit zee te halen.
B. Op grote diepte ontstaat er door de kou een soort waslaag dat de
boorpijpen “Riser” constant verstopt. Deze waslaag zorgt ervoor dat
een “Deep-Sea” olieplatform vaker stilligt voor onderhoud dan
productie draait.
C. Dat na verloop van tijd de druk in een olieveld wegvalt, waardoor het
steeds moeilijker wordt om olie te winnen.
D. De kosten van onderzeese pijpleidingen tussen de “Riser” en de “Oilrig”
fenomenaal duur zijn in aanleg en onderhoud.
Een klein technologie bedrijf genaamd Acergy heeft echter de oplossing
gevonden de bovenstaande vier problemen waardoor het niet alleen
eenvoudiger wordt om de 1.3 triljard vaten olie uit zee te winnen maar
het ook goedkoper is om dit te doen. Acergy gebruik hiervoor haar
Hyperflow Riser Tower (kan zowel de temperatuur in de Riser controleren
als gas in het veld pompen waardoor de druk op peil gehouden wordt) en
Modular Advanced Tie In System (MATIS) technologie welke de
constructie van onderzeese pijleidingen niet alleen volledig automatiseert
maar ook veiliger en onderhouds vrijer maakt. Kortom een doorbraak van
formaat. Het is dan ook niet voor niets dat de “Big Oil” zoals Exxon, Shell,
Chevron, BP, Total Fina, Petrobras en Conoco Philips al voor meer dan $ 3
miljard aan diensten en producten bij Acergy hebben besteld in de
afgelopen maanden. Dat terwijl The Wall Street Journal voorspelt dat er
meer dan $ 6 triljard in de komende 25 jaar nodig is om alle onderzeese
velden te exploreren en exploiteren. Er is dus nog voldoende werk aan de
winkel voor Acergy in de komende jaren.
4.6 RISICOANALYSE
Acergy moet wel oppassen dat zij met haar “Deep Earth Oil Exploration”
geen “Deep Earth Core Breach” (DECB) veroorzaakt. Wij hebben hier al in
diverse bonus en speciale rapporten voor gewaarschuwd. Een DECB kan
er namelijk voor zorgen dat het elektromagnetische veld van de aarde
verstoord wordt. Dit kan niet alleen grote gevolgen hebben voor de
stabiliteit van onze planeet maar ook de gezondheid van alle mensen,
dieren en planten die erop leven. Op dit moment is de aardmantel al op 6
plaatsen doorgeprikt en wij denken niet dat nog meer lekkages ten goed
zullen komen aan de mensheid als geheel. De plaatsen waar de
aardmantel nu al doorgeprikt zijn middels “Deep Earth Oil Exploration”
zijn:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alaska (Amerika)
Golf van Mexico (Amerika)
Noordzee (Europa)
Kaspische Zee en Tajmyr (Rusland)
Tarim Bekken (China - Lop Nur)
Marianentrog (Japan)

Vooral de Japanners moeten op dit moment heel goed oppassen dat zij
niet te ver gaan in hun zucht naar olie- en aardgas. De Marianentrog is
namelijk verbonden met zowel de Japan-, Filipijnen-, Aleoeten- en
Javatrog en kan voor kettingreactie in de regio zorgen. Osaka en Kobe
liggen midden in de kettingreactie zone. Sommige stemmen beweren zelfs
dat de Tsunami en recente aardbeving in Indonesië indirect het gevolg
zijn van de “Deep Earth Oil Exploration” in de Marianentrog.
4.7 Innovatie 3: Teerzanden in Canada en Rusland
Over dit onderwerp hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd in diverse
bonus, extra en speciale rapporten. Kort samengevat komt het hier op
neer dat er nog tussen de 1.7 en 2.5 triljard vaten olie te winnen zijn uit
de teerzanden in o.a. Canada. Wanneer u weet dat de hele OPEC voorraad
nog maar 885 miljard vaten is, dan kunt u zich voorstellen dat we
makkelijk kunnen praten over een olie en gasvoorraad die ons minimaal
1000 jaar +++ kan voorzien van alle olie- en aardgas die we maar nodig
hebben om onze huizen te verwarmen, auto’s en vrachtwagens te laten
rijden en fabrieken draaiende te houden.
DE GEHEIME INNOVATIE: Hoe een klein bedrijfje van Howard Hughes de
wereld letterlijk op zijn kop zet. Vanaf juli 2006 is het mogelijk om
iedere oude uitgeputte oliebron weer tot leven te wekken en de
oliereserves wereldwijd te verdrievoudigen. Voor meer informatie zie
onze Insiders Alerts. Dit is de grootste oliedoorbraak aller tijden. Een
potentiële nieuwe Microsoft kunnen wij wel stellen.

Samen met de kolen voorraden, onderzeese oliereserves zien wij de
energietoekomst van de wereld dan ook uitermate rooskleurig tegemoet.
Er is overvloed en er zal nooit een echte oliecrisis kunnen ontstaan.
4.8 KEEPING THE SECRET A SECRET
Waarom vertellen de olie- en aardgas bedrijven de gewonen burger niets
over bovenstaande gigantische voorraden en innovaties. Nou dat is heel
simpel dan zou de prijs van een liter benzine, diesel en gas aan de pomp
gehalveerd moeten worden. En dat wil niemand kan ik u zeggen, zeker
niet de Familie grootaandeelhouders van deze bedrijven. We zwemmen
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dus in de olie- en aardgas en de prijzen worden kunstmatig hoog
gehouden. Waar PR al niet goed voor kan zijn in de wereld. Maar zoals
altijd wordt u door Insiders geïnformeerd. En aan deze krankzinnige
situatie is dan ook weer heel veel geld te verdienen. Maar misschien wilt u
wel helemaal geen bloedgeld verdienen maar gewoon weer eens gelukkig
en gezond leven. Kortom genieten van het leven zonder al die
onevenwichtige aardse zaken. Lees, doe en denk hiervoor de informatie
die in Horus en Seth Deel 1 en 2 staat.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

5. HOE HET BESTEEDBAAR
INKOMEN VAN IEDERE
NEDERLANDER VERDUBBELD
KAN WORDEN BINNEN DRIE
JAAR
WAT IEDERE BELEGGER, SENIOR, WERKNEMER,
WERKGEVER, WW’er, WAO’er MOET WETEN OVER DE
EUROPESE ECONOMIE, LOON- EN PENSIOENMATIGINGEN
OM DE 21e EEUW TE OVERLEVEN
Beste Waarheidsvinder,
Economie is een heel simpel iets dat door de Familie machthebbers en
politici in de afgelopen 100 jaar zeer complex, ondoorzichtig en
onbegrijpelijk is gemaakt.
Het is geen wens, maar een noodzaak dat we de economie dan ook vanaf
vandaag weer simpel en voor iedereen begrijpbaar maken in de 21e eeuw.
Want waar het om draait in de economie:
Het netto besteedbare inkomen van de consument en het
bedrijfsleven.
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Hoe hoger dit netto besteedbare inkomen is hoe beter het met de
economie als geheel gaat.
Hoe lager dit netto besteedbare inkomen is hoe slechter het met de
economie als geheel gaat.
En met de economie als geheel bedoelen wij natuurlijk ook alle
maatschappelijke behoeften die een land heeft aan gezondheidszorg,
sociale voorzieningen, infrastructuur, energieopwekking, onderwijs, kunst
en cultuur, watermanagement, communicatie, levensmiddelen, landbouw
en veeteelt en natuurlijk de economie en het ondernemen zelf.
Welke factoren beïnvloeden het besteedbare inkomen van de producent
en consument:
1. Rente Belasting.
2. Indirecte Belastingen.
3. De Grondprijs Belasting.
4. Directe Belastingen.
5. Wetgeving en institutionalisering van beschermingsmaatregelen
6. Actie, Marketing en Innovatie (AMI) potentieel van een land.
Ad 1. De rente op onze producten en diensten zorgt ervoor dat tussen de
producent en consument, schijf na schijf ofwel tussenpersoon na
tussenpersoon, de kosten van een product en/of dienst gemiddeld met
50% toenemen.
Dit is wordt mede veroorzaakt door de inflatie die het automatische gevolg
is van het heffen van rente. Inflatie die bijna niet gecompenseerd wordt in
uw loon. Het resultaat is dat de burger in feite twee keer rente betaald.
De eerste keer de rente zelf en de tweede keer de inflatie ofwel verlaging
van de waarde (koopkracht) van uw netto besteedbaar inkomen. Rente en
Inflatie zijn de zwaarste Belastingen die ons door de Europese Familie
worden opgelegd om ons arm, dom, ziek en in verwarring te houden.
Tellen we hier ook nog een de mogelijke devaluatie van de munteenheid
bij op, zoals nu met de dollar in Amerika gebeurt, dan worden we zelfs
o.b.v. het alleen maar heffen van rente 3x belast. Deze extreem zware
belastingen zorgen ervoor dat 90% van de bevolking de hele dag moet
overleven om de eindjes aan elkaar te knopen. Het resultaat is dat bijna
niemand meer de tijd en geld heeft om naar de waarheid te zoeken en
letterlijk een monetaire slaaf blijft om de happy few te plezieren
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Ad 2. De Indirecte Belastingen zoals 19% BTW, accijnzen, invoerrechten,
grondbelastingen, flitspalen, bekeuringen, kilometerheffing, deel I, II en
III, Ozb, vermogensbelasting, gemeentebelastingen etc. etc. zorgen
ervoor dat tussen de producent en consument, schijf na schijf ofwel
tussenpersoon na tussenpersoon, de kosten van een product en/of dienst
gemiddeld met 30% toenemen.
Van het bruto besteedbare inkomen van een consument en het MKB
bedrijfsleven wordt dus gemiddeld 50+30 = 80% opgeslorpt door NIET
PRODUCTIEVE zaken ofwel kosten die geen meerwaarde aan een product
of dienst toevoegen maar alleen gebruikt worden om de geld-, goederenen diensten stromen in een land of werelddeel (EG) af te romen,
beheersen en controleren. Een duur woord hiervoor is Familie Overhead.
En aangezien de complexiteit om zaken af te romen, beheersen en
controleren in de afgelopen honderd jaar drastisch is toegenomen zijn
deze kosten geruisloos van nog geen 30% in het begin van de 20e eeuw
naar 80% in het begin van de 21e eeuw gestegen. Het resultaat is dat
iedere loonsverhoging van de afgelopen 100 jaar weer even snel uit uw
loonzakje verdween door een rente- en/of indirecte belasting verhoging.
Je kan als vakbond dan ook onderhandelen wat je wilt over inflatie
correcties en loonsverhogingen maar wat je erbij krijgt wordt er weer
even snel vanaf gehaald door wat rente- en indirecte belasting ingrepen
van De Familie (Centrale) Banken, overheid en energiebedrijven. Ons
netto loon ofwel netto besteedbaar inkomen is de afgelopen jaren alleen
maar in een noodtempo achteruit gehold.
Ad 3 De Grondprijs als (indirecte belasting) zorgt ervoor dat uw woon- en
werklasten verdubbelen. In Nederland als EU koploper van het verzwaren
van woon- en werklasten bestaat een gemiddeld huis en/of bedrijfspand
voor 50% uit de grondprijs. Tellen we hier ook nog eens de rente en
andere (indirecte) belastingen bij dan blijkt een gemiddeld huis voor
80%+ uit (indirecte) belastingen te bestaan en krijgt u maar 20%- waar
voor je geld.
Kortom:
Een huis van 500.000 zou niet meer dan 100.000 euro hoeven kosten.
Een bedrijfspand van 1 miljoen zou niet meer dan 2 ton hoeven kosten.
Waarom moeten wij in Nederland zoveel voor de grond betalen terwijl ze
in de ons omringende EU landen (en dan hebben we het nog niet eens
over de Oost Europese EU landen, China en India) geen 50% maar rond
de 25% betalen. Biedt de Nederlandse centrale overheid, provinciën en
gemeenten iets wat ze in de rest van Europa niet doen. Jawel een ding.
Onze paleizen, centrale overheidsgebouwen, provincie- en
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gemeentehuizen zijn veel imposanter dan in de rest van Europa. Voor de
rest konden wij geen verschillen in de dienstverlening constateren. Met
een extra verzwaring van 25% in uw woon- en bedrijfspand lasten worden
dus grote gemeenschapshuizen gecreëerd waar de gemiddelde burger nog
niet eens van gebruik kan en mag maken. Het ziet er net zoals al die
nieuwe bank-, olie-, aardgas- en multinational gebouwen natuurlijk
allemaal prachtig uit maar in een tijd van MKB recessie is het wel de vraag
of dit de beste investering is voor de toekomst van Nederland als geheel.
Heeft u als burger en MKB ondernemer meer grote bank- en
overheidgebouwen nodig of 25% woonlasten en bedrijfspand kosten
verlaging. Dat is de vraag voor de volgende verkiezingen.
Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen dat ze helemaal geen geld willen
betalen voor iets wat eigenlijk van iedereen is. In den beginne kostte
grond namelijk niets. Pas toen een krijgsheer bedacht dat zijn buurman
aan hem moest gaan betalen om hem te beschermen tegen. Ja
waartegen. Dat was ook niet helemaal duidelijk maar de krijsheer had nu
eenmaal een groter zwaard dan de boer die het met een simpele ploeg
moest doen.
Het grote voordeel van hoge grondprijzen en een hoge hypotheek rente is
natuurlijk wel dat uw koopkracht ofwel netto inkomen drastisch omlaag
gaat. Zoals u weet gaan we ook in Nederland in 2006 onder de 10% netto
besteedbaar inkomen grens. En dit heeft weer als voordeel dat u wel moet
lenen en rente betalen bij de bank. En wel voor 30 jaar plus. U bent dus
30 jaar plus afhankelijk van een instituut dat u letterlijk alle financiële
adem en vrijheid ontneemt. Dus ook weinig geld over laat om te
beleggen. En zoals u weet is beleggings- c.q. vermogenwist veel minder
belast dan uw maandelijkse inkomen. Familieleden die nooit werken en
alleen maar leven van beleggingswinsten en hun vermogen betalen dus
per definitie helemaal geen belasting in Nederland. Want werken is voor
de …………… U als insider doet hier natuurlijk niet aan mee.
Ad 4. De Directe belastingen zoals inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting zorgen ervoor dat van de 20% die u als
consument en/of MKB producent per jaar overhoudt, nogmaals gemiddeld
10% moet afdragen aan de Centrale Familie Overheid. Het systeem dat
hiervoor gebruikt wordt is zo complex dat er tienduizenden indirecte NIET
PRODUCTIEVE TUSSENPERSONEN nodig zijn om het systeem te
beheersen, controleren en in stand te houden.
Het resultaat is dat de gemiddelde consument en MKB ondernemer maar
10% van zijn salaris en/of bedrijfswinst overhoudt om van te leven in de
21e eeuw.
Let op! Voor op de beurs (Index) genoteerde (Familie) Multinationals
gelden geheel andere Rente, BTW, Directe en Indirecte Belasting
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percentages en regelingen. Percentages waardoor ze hun bedrijfswinsten
en doordoor de wereldwijde beurzen ieder jaar verder kunnen laten
stijgen tot ongekende recordhoogtes. Dit blijft natuurlijk doorgaan totdat
de MKB bedrijven en burgers doorkrijgen dat zij al jarenlang deze
recordwinsten door ongelijke fiscale en juridische behandeling
voorfinancieren. Want zoals altijd zullen de Multinationale Familiebomen
ook dit keer weer niet tot in de hemel blijken te groeien.
Aangezien de overheid de indirecte belastingen nog steeds blijft gebruiken
om de onnodige centrale en lokale overheidstekorten tijdens een
kunstmatig gecreëerde MKB recessie/depressie te dichten zal het niet lang
meer duren voordat U nog maar 5% overhoudt van uw salaris en/of MKB
bedrijfswinst. Wij zien dit al voor 2012 in Europa gebeuren wanneer in
deze extreem onevenwichtige besteedbaar inkomen situatie tussen op de
beurs genoteerde multinationals aan de ene kant en MKB bedrijven en
burgers aan de andere kant, niet door de volgende regering daadkrachtig
wordt ingegrepen. De laatste verkiezingen (want hierna komen er geen
verkiezingen meer als we op deze weg doorgaan) zullen dus voor een
groot deel uw leven, lifestyle, gezondheid en geluk aan het begin van de
21e eeuw gaan bepalen. Krijgen we een haviken regering die op dezelfde
manier als haar voorgangers doorgaat dan is het “Family Business As
Usual”. Krijgen we een duiven of Nieuwe Wij Zijn Samen De Familie
regering dan staat er jaren van groei en bloei voor iedereen te wachten.
Een paar Families zullen het echter met een paar honderd miljard euro per
jaar minder moeten doen maar dat is de stabiliteit in de wereld ons toch
allemaal waard. Of Niet?
Voor de lezers van dit boek maakt de uitslag van de volgende
verkiezingen echter niet uit omdat wij niet naar regeringen kijken maar
alleen naar De machthebbende Families die de wereld vandaag fysiek
beheersen. Machtstructuren (die we voor de duidelijkheid maar ‘Families’
noemen en dat vaak ook zijn) die op dit moment allemaal positie
tegenover en ten koste van elkaar innemen om nog een centje extra te
verdienen in de komende jaren.
5.1 SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND WIE IS DE MOOISTE
IN HET LAND
Iedere econoom en geschiedkundige die ook maar een beetje door de
bovenstaande kunstmatig gecreëerde (theoretische) complexiteit van de
economie kan heenkijken, zal begrijpen dat de MKB bedrijven en burgers
een nog verdere lastenverhoging in de komende jaren niet meer kunnen
dragen. Een nog verdere verlaging van de koopkracht zou immers, net
zoals in de 30’er jaren, alleen maar leiden tot de totale ineenstorting van
de wereldeconomie.
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Let op: Bij bovenstaande berekening hebben wij nog geen rekening
gehouden met de verhogingen op de gebieden van energie, hypotheek,
verzekeringen, notaris, gezondheidszorg, medicijnen, de beurs,
zekerheidstellingen, voorschotten, call-centers etc. etc. Allemaal zaken die
bijna geruisloos uw netto besteedbaar inkomen nog verder afgeroomd
hebben en het leven nog verwarder en tijdsrovender gemaakt hebben in
de afgelopen acht jaar.
Gaan we Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Oost-Europese toestanden in
Europa krijgen?
Dat weet niemand. Wat we echter wel weten is wat er in Zuid-Amerika,
Afrika en Oost Europa in de afgelopen jaren is gebeurd. Deze continenten
zijn in de afgelopen 10 jaar letterlijk financieel van de aardbodem
geveegd. Op de “Happy (Family) Few” en wat getrouwe officieren en
sergeanten vanuit de bevolking na, heeft 90% geen dollar, peso of roebel
meer te besteden aan wat voor gezondheidszorg, pensionering,
verzekering, onderwijs, uitkering, infrastructuur etc. etc. dan ook. Een
werkeloosheid van 30% of meer en een schrijnende armoede is dan ook
heel normaal in deze landen. En als dit nu een eenmalige gebeurtenis zou
zijn valt het allemaal nog te begrijpen. In deze landen gebeurt het echter
iedere tien jaar opnieuw. Op het dieptepunt worden dan de honderden
miljarden aan rente en/of leningen door de rijke westerse (centrale)
banken en overheden kwijtgescholden, import beperkingen opgeheven en
IMF, Wereldbank etc. overbruggingsleningen verstrekt waarna het hele
feest van leningen en microkredieten verstrekken, die nooit terugbetaald
zullen worden, weer van voren af aan begint en na tien jaar weer voor
exact dezelfde problematiek en ellende in deze landen zorgt.
Natuurlijk kan dit ons in het rijke Westen nooit overkomen denken wij.
Tot het jaar 2000 was dit ook zo.
De centrale banken, overheid en (index) beursgenoteerde multinationals
hadden alles keurig in de hand in het Westen.
Maar sinds 2000 is er wat raars aan de hand in de Westerse economieën.
Het rente instrument werkt niet meer.
Tot 2000 was het relatief simpel om wat aan een recessie of depressie te
doen.
Je verlaagde als machthebber gewoon (tijdelijk) de rente en dan zag je al
snel de werkeloosheid en het aantal faillissementen in een land drastisch
dalen. Wanneer het dan weer goed ging met de economie verhoogde je de
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rente opnieuw waarna het hele Spel en de Knikkers opnieuw kon
beginnen.
Dus altijd feest.
Zeker voor de Families die feitelijk de touwtjes in handen hebben en
eigenaar zijn van de Centrale Banken. Zij weten immers altijd vooraf wat
er gaat gebeuren omdat zij de rentestand zelf bepalen. En zoals u weet is
echte Insiders voorkennis altijd zeer profijtelijk. Op wat natuur,
epidemieën, oorlogs en tegenwoordig wat opkomende Nieuwe Families na
win je immers altijd.
En vond je als machthebbende Familie dat het herstel c.q. beursrally niet
snel genoeg ging, dan liet je de regering c.q. overheid gewoon wat extra
geld lenen bij je eigen (centrale) bank en andere partner banken. Met een
vleugje staatsobligaties die de overheid voor het grootste deel altijd
onderbrengt bij bevriende banken en pensioenfondsen c.q. institutionele
beleggers had je dan de economie dan zo weer op de rails en maakt je als
machthebbende Familie zoals altijd driedubbele winst.
Hoe anders is het sinds het jaar 2000.
Voor het eerst in onze economische geschiedenis werkt het rentewapen
niet meer.
Wanneer de centrale bank en partner banken nu de rente verlagen stijgt
de MKB werkeloosheid en het aantal faillissementen gewoon door.
En als overheid nog wat extra geld lenen om onze economie uit het slop te
halen gaat ook niet meer want we hebben als natie de afgelopen jaren al
zoveel bij De Familie banken geleend dat we de rente van de staatsschuld,
bedrijfs- en particuliere leningen al bijna niet meer terug kunnen betalen.
Zeker niet met ons steeds magerder wordend besteedbaar (netto)
inkomen.
En voor mensen die van wat cijfers houden even het volgende overzicht
uit 1996. Het jaar waarin de Internet BOOM begon die tot 2000 zou
voortduren.
De staatschuld en particuliere financieringen liepen in dat jaar zo uit de
hand dat er drastisch ingegrepen moest worden.
. Begroting staatsuitgaven DFL 170.3
. Netto geconsolideerde overheidsschuld DFL 460.4
. Jaarlijkse rente over staatsschuld DFL 37.0
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. Dit is DFL 2500,- per hoofd van de bevolking
. Particuliere schulden DFL 1930.0
. Rente particuliere financieringen DFL 151.5
(*) Bedragen zijn in miljarden guldens en de bronnen zijn afkomstig van
het CBS, CPB, EZ en De Volkskrant.
Hebt u enig idee hoeveel (financiële) problemen wij in het onderwijs, de
gezondheid, AOW, WAO, WW, pensioen, gehandicapten, milieu etc.
werelden kunnen oplossen wanneer we geen rente zouden hoeven te
betalen over onze leningen. In 1996 zou er in Nederland alleen al 188.5
miljard extra te besteden zijn aan uitermate belangrijke projecten die
iedereen aan het hart gaan. 188.5 miljard aan rente is zelf meer dan de
hele overheidsbegroting aan uitgaven in 1996 welke 170.3 miljard was.
Heeft u wel eens op deze manier naar de economie gekeken?
Vraagt u zich wel eens af in wie zijn zak al deze rente ieder jaar verdwijnt.
Net als de derde wereld landen verkeert Nederland in een stadium dat we
op het punt staan om geld te lenen om alleen maar aan onze rente
verplichtingen te voldoen. En als we daartoe zouden besluiten is de beer
echt los. Dan zit je immers in een zich permanent naar beneden
bewegende spiraal waar je alleen nog maar door massale schuldsanering
uit kan komen. Maar nu geen sanering meer bij ver van je bed landen
maar gewoon lekker bij ons thuis in Nederland. En wat hierboven over
Nederland staat geldt evenzeer voor Noord Amerika en de rest van
Europa.
Kortom het rente wapen werkt niet meer. De economische situatie is in
vergelijking met 1996 sinds 2000 alleen maar dramatisch verslechterd.
We kunnen ons niet meer, zoals Minister President Kok in 1996 nog deed,
uit de malaise lenen. Wat blijft er dan nog over zou je je afvragen.
Maar misschien is het wel de bedoeling dat het rentewapen niet meer
werkt. Uit de geschiedenis weten we immers dat wanneer je als Keizer(in)
je eigen bevolking in de armoede, ellende en verderf stort dat het nog
goedkopere arbeiders en soldaten worden. Arbeiders en soldaten die je
met miljoenen tegelijkertijd in een Derde Wereldoorlog kunt storten om
uiteindelijk als Reddende Engels in al deze chaos De Nieuwe Wereldorde
uit te roepen. Ja zo wordt het spel al duizenden jaren gespeeld op deze
aarde. . En iedere keer loopt dit spel volledig uit de hand voor zowel De
Familie als de Burgers.
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5.2 HOOP AAN DE HORIZON VOOR DE EUROPESE ECONOMIE
Wanneer je over bovenstaande situatie met een aantal deskundigen
spreekt, komen zij met de volgende oplossingen.
De klassieke economische deskundigen halen direct de bezuiniging, loonen pensioenmatiging en langer werkende wapens uit de kast die ze
geleerd hebben op hun Familie Universiteiten en Hogescholen. Wat zoveel
wil zeggen dat alle financiële tegenvallers zoals altijd weer gewoon
overgeheveld worden (draconische lastenverzwaringen) naar de burgers
en MKB bedrijven. Maar zoals we uit de historie weten hebben dit soort
maatregelen alleen maar tot zeer grote sociale onrust, revoluties en zelfs
wereldoorlogen geleidt.
Dit komt maar door één ding.
Al deze klassieke ingrepen zorgen er alleen maar voor dat het netto
besteedbare inkomen van zowel consument als MKB ondernemer nog
verder omlaag gaan. En verder omlaag dan de huidige 10% is niet alleen
maatschappelijk en sociaal onaanvaardbaar maar brengt ook de stabiliteit
van ons land, de rest van Europa en de rest van de wereld in gevaar.
Wat zeggen de deskundigen uit de 21e eeuw?
Deze laten een heel ander geluid in de wereld horen.
Deze stellen immers het herstellen van het netto besteedbare inkomen
centraal bij het oplossen van de economische problematiek en alles wat
daarmee verbonden en van afhankelijk is zoals innovatie, pensioenen,
gezondheidszorg, uitkeringen, onderwijs, infrastructuur etc. etc.
Waar valt voor de 21e eeuwse deskundigen de grootste toegevoegde
waarde te behalen?
Uit de rente natuurlijk.
Rente voegt immers helemaal niets toe aan wat voor product of dienst
dan ook behalve het feit dat alles voor de meeste mensen twee tot drie
keer zo duur wordt gemaakt als nodig is.
Rente is volgens de “Wijze Boeken” die in de afgelopen 2000 jaar
verschenen zijn de meest destructieve kracht in onze economie en zorgt
er in het westen na de val van het West en Oost Romeinse Rijk
(Byzanthium) voor dat recessies, depressies, werkeloosheid, inflatie,
deflatie, devaluaties, revoluties en (wereld)oorlogen zich om de haverklap
blijven aandienen.
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Karel de Vijfde (1500-1555) en Adrianus VI (1459-1523, de enige
Nederlandse Paus en opvoeder van Karel de Vijfde) hadden zich
voorgenomen om het glorieuze Katholieke Romeinse Rijk in al haar glorie
te herstellen. Zoon Philips II (1527-1598) van Spanje en De Nederlanden
probeerde dit heilige doel in De Nederlanden nog verder uit te dragen
middels Alva terwijl zijn broer Ferdinand (Habsburger) in Duitsland al snel
te maken kreeg met Maarten Luther (1483-1546). Na de komst van
Maarten Luther splitste De Familie van Karel de Vijfde zich in twee
kampen. De Katholieken onder aanvoering van Spanje ofwel Philips II en
de Protestanten onder aanvoering van de Habsburgers en later Willem van
Oranje (1533-1584). Willem werd trouwens aan het Spaanse Hof
opgevoed maar kon geen Koning van Spanje worden dus koos hij de kant
van de Protestante Habsburgers. Tot op de dag van vandaag woedt de
Familieruzie tussen Katholieken en Protestanten voort en komen ze zeer
weinig op bezoek bij elkaar.
In de 21 e eeuw zouden de centrale banken dan ook een geheel andere
rol moeten gaan vervullen in de maatschappij als geheel.
Een centrale bank behoort geen bedrijf met winstoogmerk van EEN
Familie te zijn maar een sociaaleconomische factor die het
maatschappelijke leven stimuleert en stabiliseert. Alleen op deze manier
worden banken voor zowel de overheid, producenten en consumenten
waardevolle instellingen die een bijdrage leveren aan de maatschappij als
geheel.
Het wordt dan ook tijd dat de burgers de centrale banken een andere rol
in onze maatschappij gaan toedichten en laat stoppen met rente te
vragen.
Uw besteedbaar inkomen is zojuist met 50% gestegen en de economische
MKB recessie c.q. depressie en onrust zijn voorbij.
Maar stel dat de volgende regering, omdat ze onder curatele van De
Familie staan, gewoon doorgaat met bezuinigingen, loonpensioenmatigingen en de centrale banken door laat gaan met rente op
rente op rente vragen. Dan kunt u er deze keer vergif op innemen dat we
in de komende tien jaar, in het nu nog rijke westen, de grootste
concentratie van macht aller tijden krijgen. Een Totalitair Dictatoriaal
Machtsbolwerk waar 90% van de bevolking gedegradeerd wordt tot niets
meer dan goedkope misbare monetaire slaven in de vorm van arbeiders
en soldaten. De overige 10% wordt gebruikt om deze monetaire slaven in
het gelid te houden en zo nodig te straffen wanneer zij zich niet politiek
correct gedragen in al hun armoede en ellende. Heeft u ook wel eens het
gevoel dat de overheid, het leger, politie, wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende machten er niet zijn om u te beschermen maar de Familie
te beschermen tegen U. Dus waarom doen we het dit keer niet eens op
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een andere manier? Waarom bouwen we geen DUURZAME Economie in de
21e eeuw?
5.3 DE CENTRALE BANK ALS SOCIAAL-ECONOMISCHE STIMULATOR
EN STABILISATOR
Het wordt dan ook de hoogste tijd dat je als Nederlandse bankensector
niet meer trots bent op het feit dat je in 2003, 2004 en 2005 net als de
energiebedrijven recordwinst op recordwinst hebt geboekt terwijl het MKB
bedrijfsleven, dankzij o.a. de rente, op zijn gat ligt en 90% van de
Nederlandse burgers het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan
elkaar te knopen.
Wist u trouwens dat...
Wist u trouwens dat 70% van de MKB in grote delen van Nederland geen
of bijna geen winst meer heeft gemaakt in 2003-2004 (Bron: KvK)
Wist u trouwens dat er in 2005 het recordaantal van 10.000 bedrijven
failliet is gegaan. Dit record stond tot 2005 op naam van het jaar 1982
met 8740 faillissementen. (Bron: KvK en CBS). In 2006-2007 zullen we
met het huidige centrale bank rente- en overheidsbeleid nog verder in de
put zakken. En nee het manipuleren van de CBS en CPB statistieken en
Oude media heeft geen zin meer omdat het gat tussen de waarheid en de
leugen over onze economie te groot is geworden in de afgelopen drie jaar.
Hier komt nog bij dat de Nieuwe media van De Nieuwe Wij Zijn Samen De
Familie middels Blogs, RSS, Autoresponders, P2P, Sensornet een geheel
ander geluid laten horen in de wereld.
Wist u trouwens dat er tussen 2004-2006 volgens het CBS meer dan
500.000+ werkelozen in Nederland waren en dat dit aantal met 11.00013.000 per maand toenam.
Wist u trouwens dat er tussen 2004-2006 volgens het CWI gemiddeld
meer dan 785.000+ werkelozen in Nederland waren ofwel 9,4% van de
beroepsbevolking.
Wist u dat een aantal onafhankelijke deskundigen na correctie van de CBS
en CWI cijfers al op een werkeloosheid van ver boven de 1 miljoen
uitkomen.
Hoeveel werklozen hebben we vandaag daadwerkelijk in Nederland. Wie
kan het ons vertellen?
Laten we daarom de definitie van wat een werkeloze is opnieuw voor alle
rapporterende instanties ijken.
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Definitie werkeloze in de 21e eeuw:
Een werkeloze is iemand die geen full-time baan van 40 uur per week
heeft terwijl hij of zij dit toch graag zou willen.
Let op: Mensen die er vrijwillig voor gekozen hebben om minder dan 40
uur per week te werken en genoegen nemen met een vermindering van
inkomen en koopkracht worden hierbij niet aangemerkt als werkeloze.
Met deze definitie is het camoufleren van de daadwerkelijke werkeloosheid
voorbij. Dus geen lapmiddeltjes meer voor het bloeden. Lapmiddeltjes die
net doen alsof het allemaal nog wel meevalt. Nee, het valt niet mee dus
wordt het de hoogste tijd om er NU daadwerkelijk wat aan doen. Dus
vanaf vandaag tellen we ook weer gewoon de werkelozen die ouder zijn
dan 55 jaar mee, en ook de werkelozen onder de 21 jaar, en ook de
WAO’ers, en ook de bijstandtrekkers en ook de mensen die onvrijwillig
een paar uur per dag werken etc. etc. Dus weg met de camouflage.
Maar we gaan nog verder.
We zitten nog steeds met die 30% aan Indirecte Belastingen die alle
producenten en consumenten, laag na laag ofwel tussenpersoon na
tussenpersoon, samen moeten ophoesten om al die NIET PRODUCTIEVE
TUSSENPERSONEN ofwel afromers, beheersers en controleurs te betalen.
Ofwel mensen die behalve verdeel en heers, stress, complexiteit,
verwarring en miscommunicatie helemaal niets toevoegen aan wat voor
product of dienst dan ook in onze maatschappij.
Waarom zijn er eigenlijk Indirecte Belastingen nodig in Nederland
Nou dat is heel simpel.
Indirecte Belastingen zijn nodig om het tekort aan Directe Belastingen op
te vangen.
En hoe ontstaat dit tekort aan Directe belastingen.
Allereerst door de rente die de centrale- en lagere overheden ieder jaar
aan de (centrale) banken moeten betalen. In 1996 was dit zoals we
hierboven al gezien hebben meer dan 37 miljard gulden. Hiervan nam de
centrale overheid 30.7 en de lagere overheden 6.3 voor haar rekening.
Als deze rentebetalingen nu eens weg zouden vallen dan hoef je als
overheid bijna geen Indirecte (Grond) Belastingen meer te vragen. Dat
scheelt niet alleen veel verdeel en heers, stress, complexiteit, verwarring
en miscommunicatie maar ook een gigantisch kostbaar overhead en call57

center apparaat aan niet productieve tussenpersonen in de vorm van
afromers, beheersers en controleurs.
Door het wegvallen van de Indirecte Belastingen wordt ook ons
belastingstelsel als geheel een stuk minder complex. Want het zijn juist de
vele uitzonderingen op de regels in het Indirecte Belastingstelsel die ons
belastingstelsel als geheel zo complex en ondoorzichtig maken.
Ook hier is het afschaffen van de rente de sleutel tot de oplossing.
Een sleutel die alle door de centrale en lagere overheden voorgestelde
bezuinigingen-, lonen pensioenmatigingen volledig overbodig maken.
Na de volgende verkiezingen is Uw besteedbaar inkomen opeens van
10%+50%+30% naar 90% gestegen en de economische depressie en
onrust zijn voorgoed voorbij.
Dus iedereen die vandaag 30.000 euro per jaar verdient, kan er na de
volgende verkiezingen opeens 27.000 euro aan besteedbaar inkomen aan
overhouden en niet meer de normale 3.000 euro per jaar.
Dus iedereen die vandaag 30.000 per jaar verdient, kan binnen 1-3 jaar
sparen contant een eigen huis kopen. Dus zonder ooit een cent bij de
bank te lenen en/of rente te betalen.
Natuurlijk wordt onze economie opeens weer net zo concurrerend als de
Chinese, Indiase en Oost Europese economieën. Onze kostprijs van
producten en diensten is immers ook weer op gelijk niveau. Nee zelfs
lager. Waarom? Omdat wanneer de Chinese, Indiase en Oost Europese
Families doorgaan met het zwaar belasten van hun burgers en MKB
bedrijven zij zelfs duurder worden dan de Westerse economieën.
Het is maar een idee om eens over na te denken in de komende jaren.
Maar misschien is het wel de bedoeling dat we de bevolking middels
complexe en almaar stijgende indirecte belastingen constant in verwarring
brengen. Uit de geschiedenis weten we immers dat wanneer je als
Keizer(in) je eigen bevolking in de armoede, ellende en verderf stort dat
het nog goedkopere arbeiders en soldaten worden. Arbeiders en soldaten
die je met miljoenen tegelijkertijd in een Derde Wereldoorlog kunt storten
om uiteindelijk als Reddende Engels in al deze chaos De Nieuwe
Wereldorde uit te roepen. Ja zo wordt het spel al duizenden jaren
gespeeld op deze aarde. . En iedere keer loopt dit spel volledig uit de hand
voor zowel De Familie als de Burgers.
Wat nu nog over blijft is de Directe Belastingen.
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Directe Belastingen zijn nodig om de door onze samenleving op een direct
democratische manier gewenste nutsvoorzieningen te financieren.
Direct Democratisch omdat na parlementaire verkiezingen het
geheugenverlies van de politici al snel toeslaat en er niets overblijft van de
beloften uit het verkiezingsprogramma. In een Directe Democratie kan je
als burger zowel de volksvertegenwoordigers in de ware betekenis van het
woord en de verantwoordelijke ambtenaren, die zo hun eigen agenda
hebben en beleid voeren, dagelijks middels (internet) referenda en
initiatiefstelsels op de vingers tikken en zo nodig op staande voet
ontslaan.
Hoe kunnen de Oude Familie duiven en Nieuwe Wij Zijn Samen De Familie
er na de volgende verkiezingen voor zorgen dat de Directe Belastingen
aankomen op de plekken waarvoor ze in eerste instantie bedoeld waren.
Door er in eerste instantie voor te zorgen dat de NIET PRODUCTIEVE
TUSSENPERSONEN ofwel overbodige afromers, beheersers en controleurs
uit het belastingsysteem als kostenpost verdwijnen.
Een nieuw verdelingsstelsel in de 21e eeuw
Hoe gaat de directe democratische regering en ambtenarij dit aanpakken
in de 21 e eeuw?
Door simpelweg een (belasting) tarief ofwel “Flat Tax” zonder aftrekposten
en uitzonderingen voor iedereen in te voeren.
Een dergelijk belastingsysteem is door een automatisering afdeling van
nog geen 100 specialisten voor heel Nederland in te voeren en
onderhouden.
Door het weghalen van de individuele aftrekposten en uitzonderingen is
immers de gehele complexiteit en ondoorzichtigheid uit ons Directe
Belastingstelsel verdwenen.
Maar dan zullen er altijd mensen zeggen dat ze deze aftrekposten en
uitzonderingen nodig hebben om van rond te komen.
Het antwoord hierop is vrij simpel.
Door de vorige twee ingrepen aangaande de Rente en Indirecte
Belastingen is uw besteedbaar inkomen van 10% naar 90% gestegen.
Dus u hebt al die aftrekposten en uitzonderingen helemaal niet meer
nodig om van rond te kunnen komen!
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De Nederlanders c.q. Europeanen in de 21 e eeuw komen weer ruim rond
van hun salaris en zijn zelfs in staat om 10-20% te investeren in lokale
nutsvoorzieningen en hun medemensen in Zuid-Amerika, Afrika en OostEuropa waardoor de ongelijkheid in levensstandaard weer in evenwicht
komt.
Het investeren van een deel van je eigen inkomen in lokale
nutsvoorzieningen brengt ook de eigen verantwoordelijkheid voor je
gemeente weer terug waar hij hoort. Bij de burger zelf in zijn of haar
woonplaats.
Het investeren van een deel van je eigen inkomen in ontwikkelingslanden
brengt ook de mede-verantwoordelijkheid voor de gehele wereld weer
terug waar hij hoort. Bij iedere burger die gelijke mogelijkheden schenkt
aan iedereen op deze aarde.
Het resultaat is een wereld zonder rente. . .
Is een wereld zonder oorlog over geld.
Is een wereld zonder armoede.
Is een wereld zonder honger en dorst.
Is een wereld zonder analfabeten.
Is een wereld zonder werkeloosheid en faillissementen.
Is een wereld zonder extreme recessie en depressie.
Is een wereld zonder extreme inflatie en deflatie.
Is een wereld zonder bezuinigingen.
Is een wereld zonder pensioen- en loonmatiging.
Is een wereld zonder hypotheekaftrek discussie.
Is een wereld zonder almaar stijgende (energie) prijzen.
Is een wereld zonder almaar stijgende (directe en indirecte) belastingen.
In welke wereld wilt u morgen leven?
Maar misschien is het wel de bedoeling dat we de bevolking middels
complexe en almaar stijgende directe belastingen constant in verwarring
brengen. Uit de geschiedenis weten we immers dat wanneer je als
Keizer(in) je eigen bevolking in de armoede, ellende en verderf stort dat
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het nog goedkopere arbeiders en soldaten worden. Arbeiders en soldaten
die je met miljoenen tegelijkertijd in een Derde Wereldoorlog kunt storten
om uiteindelijk als Reddende Engels in al deze chaos De Nieuwe
Wereldorde uit te roepen. Ja zo wordt het spel al duizenden jaren
gespeeld op deze aarde. En iedere keer loopt dit spel volledig uit de hand
voor zowel De Familie als de Burgers.
Ad 5. Overdadige wet- en regelgeving en institutionalisering van
beschermingsmaatregelen in de vorm van (schijnbaar) onafhankelijke
toezichthouders, (belasting) ambtenaren, accountants, controleurs,
juristen, rechters etc. zorgen ervoor dat producten en diensten steeds
duurder worden. Hoe 'ouder' een samenleving, des te meer mensen
zekerheid willen hebben. Ieder risico moet immers uitgesloten worden in
een moderne maatschappij. Dat al deze beheers- en controlemaatregelen
in de geschiedenis altijd averechts hebben gewerkt zien we vandaag weer
na de aanslag op de “Twin Towers” in New York. De maatschappij
veranderde in nog geen vijf jaar van een relatief vrije in een steeds
angstigere en duurder wordende leefomgeving. Het aantal beheersers,
controleurs, veiligheids beambten, geheim agenten en soldaten is dan ook
letterlijk verdriedubbeld na 11 september 2001. Het is nu zelfs zo dat
Parkeerwachters en Veiligheidsbeambten e.d. aangenomen worden met in
hun taakomschrijving de instructie om de politie te assisteren wanneer dit
nodig zou zijn in de te verwachten chaotische taferelen die we in de
komende jaren misschien gaan meemaken. Stel u een wereld voor waar
mensen zonder opleiding en ervaring zich als politieagent gaan gedragen.
Dan ben je als burger letterlijk vogelvrij verklaard zoals vele burgers al bij
het Pijnacker Politiegeweld en Schipholbrand Politiegeweld etc. etc.
hebben moeten ondervinden. Want als u de wet- en regelgeving
aanpassingen een beetje in de gaten houdt, vooral in de zomer wanneer
de regering op reces c.q. vakantie is, dan moet u eens zien wat de Raad
van State de afgelopen jaren er zonder pardon doorheen gejast heeft.
Wist u dat de Rechtsprekende Macht en Openbaar Ministerie (OM) al
helmaal niet meer bevoegd zijn in zaken die met Terrorisme,
Voetbalgeweld, Huisgelijk geweld en Drugs en Alcohol gebruik te maken
hebben. Deze vallen tegenwoordig direct onder de Minister, De
Burgemeester en daaronder ressorterende politie. En deze krijgen weer
mooi hun instructies van de Raad van State. Was het niet Tjeenk Willink
(PvdA) de Vice President van de Raad van State die recentelijk zij dat de
Democratie een achterhaalde rechtsvorm was en dat het tijd werd voor
een nieuwe staatsvorm. Van wie krijgt de Raad van State en Tjeenk
Willink zijn instructies. Was het niet Wouter Bos (PvdA en Ex Shell) die
recent zij dat we de Grondwet maar beter kunnen afschaffen omdat deze
toch eigenlijk overbodig is. Vraagt u het maar eens na bij een Hoogleraar
Strafrecht bij de Universiteit in uw omgeving. U zult verbaast staan dat de
Amerikaanse Patriot Acts ook al in Europa zijn ingevoerd om de burger
tegen een niet bestaande Terroristische vijand en zichzelf te beschermen.
Wist u trouwens dat er in 2006 meer dan 700.000 kinderen tussen de 10
en 17 jaar veroordeeld zijn c.q. een strafblad hebben gekregen en
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(dwang)arbeid moesten verrichten onder toezicht van HALT een
verlengstuk van de politie. En dan gaat het hier voor het overgrote deel
niet om zware criminele zaken maar om voetballen op het schoolplein, je
identiteitskaart niet bij je hebben, straatplassen en commentaar hebben
op politieagenten die jou of een van je vrienden of vriendinnen even flink
onder handen nemen. Als we in dit tempo doorgaan heeft straks iedereen
in Nederland een Strafblad en U weet, omdat iedereen de wet behoort te
kennen dus ook alle tienduizenden wijzigingen die in alle stilte
doorgevoerd worden, dat iemand die een strafblad heeft letterlijk vogelvrij
is verklaard ofwel daar kan je als Familie mee doen en laten wat je wilt!
Mogen wij u herinneren aan De Vier vrijheden die zo hoog in het vaandel
staan van Franklin D. Roosevelt, Koningin Moeder Juliana en Koningin
Beatrix en we nemen aan ook straks Willem Alexander.
1. Vrijheid van Meningsuiting
2. Vrijheid om God te vereren op je eigen manier
3. Vrijwaring van Gebrek
4. Vrijwaring van Vrees
Van de Vier Vrijheden is sinds de kunstmatige 911, The War On Terror en
de Global Warming paniek niet zoveel meer over. Alleen wanneer je nog
meespeelt ofwel een keurige nette jaknikker bent en je ziel en geweten
verkoopt ten kosten van alles en iedereen deel je nog mee in de buit. Nou
ja een klein beetje dan totdat ze genoeg van je hebben.
Maar misschien is het wel de bedoeling dat we de bevolking middels
complexe en strengere wet- en regelgeving te knechten en constant in
verwarring te brengen. Uit de geschiedenis weten we immers dat wanneer
je als Keizer(in) je eigen bevolking in de armoede, ellende en verderf stort
dat het nog goedkopere arbeiders en soldaten worden. Arbeiders en
soldaten die je met miljoenen tegelijkertijd in een Derde Wereldoorlog
kunt storten om uiteindelijk als Reddende Engels in al deze chaos De
Nieuwe Wereldorde uit te roepen. Ja zo wordt het spel al duizenden jaren
gespeeld op deze aarde. En iedere keer loopt dit spel volledig uit de hand
voor zowel De Familie als de Burgers.
Ad 6. Het innovatie potentieel in Nederland te stimuleren.
En dan bedoelen we niet innovatie in de vorm van het iets beter, mooier
of sneller maken van al bestaande producten en diensten uit de 20e eeuw
maar geld investeren in zaken die het onmogelijke mogelijk kunnen
maken in de 21 e eeuw.
Innovaties die een redelijk alternatief bieden voor aardolie en aardgas
welke vandaag nog de wereld op een ongelofelijke schaal vervuilen en
vergiftigen.
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Innovaties die stress, kanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, reuma
etc. een halt toeroepen door niet meer de symptomen maar de werkelijke
oorzaken op te lossen.
Innovaties die in staat zijn korte metten te maken met een eventuele
(Spaanse) griepepidemie.
Innovaties die iedereen zonder studiebeurs of vooropleidingseis in staat
stellen een middelbare- hogere- of universitaire studie te volgen.
Innovaties die in staat zijn onze intensieve landbouw- en veeteelt weer
om te zetten in een meer natuurlijke ofwel organische manier van omgaan
met de grond, planten, dieren en mensen.
Innovaties die iedereen in staat stellen om wereldwijd informatie en
energie uit te wisselen tegen een maatschappelijk aanvaard nuts tarief.
Innovaties die in staat zijn de waterhuishouding in de vorm van dijken,
afwatering, opvangbekkens etc. weer op orde te brengen.
Innovaties die allemaal gefinancierd worden uit het geld dat we nu
overhouden omdat we geen rente en Indirecte Belastingen meer hoeven
te betalen.
Innovaties en een veel hoger besteedbaar inkomen waardoor we ook nog
eens kunnen beslissen of we 20 i.p.v. 40 uur moeten werken om de kost
te verdienen.
Innovaties en een normaal netto besteedbaar inkomen waardoor de mens
weer eens tijd voor zichzelf, gezin en vrienden krijgt en voldoende geld
overhoudt om van te leven.
Dus zonder al die belastingaanslagen net zoals ‘De Familie’ te leven van
uw vermogen.
Wordt het niet eens tijd om vanaf vandaag iets anders naar de economie
te kijken?
Een economie die ons in staat stelt om te leven i.p.v. te overleven.
De keuze is aan U en wel vandaag!
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!
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6. EEN NIEUWE KIJK OP DE
WERELDECONOMIE DIE
MILJARDEN EURO’S EN
DOLLARS KAN OPLEVEREN
VOOR ONS ALLEMAAL
HET VERSTANDS HUWELIJK TUSSEN GELD EN OLIE
Beste Waarheidsvinder,
Persbericht nieuwe regering 2007
Europa stopt, door een aantal relatief simpele ingrepen in de
centrale bank, belastingwetgeving en sociale stelsel, met
bezuinigen, belastingverhogingen en het leeghalen van de
spaarpotten van haar burgers en MKB bedrijfsleven, waardoor er
een einde komt aan de economische recessie die onze
gemeenschap nu al bijna 5 jaar in haar greep heeft
Zonder dat de meeste Nederlanders dit vandaag beseffen staan er grote
(financiële) veranderingen te gebeuren in Europa. Veranderingen die het
besteedbaar inkomen van iedere werkende, wao’er, aow’er, ww’er en
bijstandtrekker kunnen verdubbelen in de komende drie jaar.
Veranderingen die een einde zullen maken aan alle bezuinigingsrondes en
belastingverhogingen van de afgelopen jaren. Veranderingen die de
welvaart en welzijn in Europa zullen herstellen.
Wat zou u ervan denken wanneer de Europeesche Gemeenschap (EG):
1. Het belasting- en sociale stelsel, wet- en regelgeving hervormt
2. De rente afschaft.
3. De BTW afschaft.
4. Grondbelastingen afschaft.
5. Accijnzen op brandstof afschaft
6. De internationale schuldenlast oplost.
7. De productiecapaciteit en werkgelegenheid herstelt.
Zou dit niet direct resulteren in een netto besteedbaar inkomen dat
minimaal twee keer zo hoog ligt dan uw huidige inkomen. En voor
iedereen die dit nog niet wist:
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De complexiteit van ons huidige belastingstelsel, wet- en regelgeving
zorgt ervoor dat de kosten van ons overheidsapparaat en bedrijfsleven
onnodig duur zijn geworden waardoor de belastingen en kosten van onze
producten en diensten almaar blijven stijgen.
De kostprijs van ieder product of dienst welke u vandaag in de winkel
koopt bestaat voor meer dan 50% uit rente en BTW.
De internationale schulden- en rentelast zorgt ervoor dat zowel de
overheid en bedrijfsleven bijna niets meer in innovatie, economie,
onderwijs, ziekenzorg, kunst- en cultuur, energie- en informatie
infrastructuren en waterwerken durven te investeren.
Het uitbesteden van onze productie aan lage lonen landen decimeert onze
werkgelegenheid, vergroot onze afhankelijkheid, drijft nogmaals de
(distributie)kosten van onze producten en diensten op en houdt de
ongelijkheid in de wereld in stand.
Nu we uw geheugen weer even opgefrist hebben over hoe de Europese
economie in elkaar zit gaan we gelijk werken aan de oplossing. En daar
hoeven we niet eens zoveel voor te doen.

Het zware werk is immers in de afgelopen jaren al in Amerika gedaan.
Amerika het land met de grootste schuldenlast ($ 750 miljard) ter wereld
heeft sinds 2005 een aantal radicale beslissingen genomen om niet ten
onder te gaan aan haar eigen schuldenlast.
Wat gaat Amerika in de komende drie jaar doen.
Wall Street Journal and Washinton Post December 2004
“Bush Administration to Cut Consumer Tax Bills in Half!”
Allereerst heeft de Amerikaanse regering de “Tax Reform Commission
opgericht” Deze commissie heeft maar een doel:
“To set forth a simpler, fairer and more growth-oriented tax system” in
2005.
Wanneer we de “Tax Reform” belastingwetgeving en voorstellen van de
afgelopen jaren, die ten grondslag liggen aan de “Tax Reform”, doorlezen
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zien we dat de Amerikaanse overheid streeft naar een belastingtarief
(schijf) ofwel “Flat Tax”voor iedereen. Het gevolg van deze “Flat Tax” is
dat de complexiteit, wet- en regelgeving en daarmee gepaard gaande
kosten volledig uit het belastingstelsel van zowel de Amerikaanse
overheid, bedrijfsleven als burgers zullen verdwijnen.
Steve Forbes zij in een recente uitgave van Forbes magazine dan ook het
volgende:
The president should be “bold with our corruptly complex tax code,” he
wrote. “He shouldn’t try to mend the unmendable. He should start over.
Replace it with a flat tax, which would also be a tax cut… Half the lobbyists
in Washington would have to find new employment, as would most of the
Internal Revenue Service (IRS) staff and countless tax lawyers.”
Wanneer we de “Tax Reform” code verder bestuderen komen we echter
nog veel meer hervormingen naast de “Flat Tax” tegen. Zo zien we ook
voorstellen om de “Alternate Minimum Tax (soort hogere inkomens en
vermogensbelasting), Sales Tax (soort BTW) en Interest (rente) af te
schaffen en/of te minimaliseren tot een basistarief. En graven we nog
dieper in de “Acts, Bills en Commission Transcripts” dan komen we zelfs
de introductie van een Amerikaans, op WEB 2.0 gebaseerd wereldwijd
virtueel betalings- en transactiesysteem tegen.
De tijdbommen, die al sinds de laatste belasting hervormingen in 1986
tijdens de “Reagan Administration” onder de Amerikaanse economie
tikken, kunnen door bovengenoemde maatregelen volledig ontmanteld
worden.
Het resultaat zal een Amerikaanse economie zijn die zijn weerga in de
wereld niet kent. Een economie waar zowel Europa als Azië in de verste
verte niet aan kunnen tippen wanneer ze in de komende drie jaar niet
dezelfde hervormingen zullen doorvoeren.
6.1 ER BLIJFT ECHTER EEN VRAAG OVER
Er blijft echter wel een vraag over: DOET de Amerikaanse regering c.q.
overheid ook wat zij ZEGT of was het gewoon een verkiezingscampagne
stunt om meer kiezers in 2004 naar de stembus te trekken. Nu meer dan
een jaar later blijkt er immers nog niet zoveel terecht te zijn gekomen van
de diverse “Reform Acts”. Zeker niet voor de Amerikaanse MKB bedrijven
en de gewonen burgers. Hoe komt dit. In Amerika is het uitermate
kostbaar om President te worden. Daar is zeer veel geld voor nodig. In de
Amerikaanse verkiezingen van 2004 gaven Bush en Kerry samen bijna
een miljard dollar uit aan hun (reclame) campagnes.
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George W. Bush (R) ,
$367,228,801
John Kerry (D)
$326,236,288
Ralph Nader
$4,566,037
Michael Badnarik
$1,093,013
Michael Peroutka
$709,087
David Cobb
$496,658
En dat altijd al zo geweest is kunt u zien aan de onderstaande cijfers:
Totale Campagne Uitgaven
2004 $880.5
2000 $528.9
1996 $425.7
1992 $331.1
1988 $324.4
1984 $202.0
1980 $161.9
1976 $171.0
* Bovenstaande cijfers zijn niet inflatie gecorrigeerd
Waar kwam dit geld vandaan. Ja u heeft het al geraden. Bush en Kerry
werden beide door dezelfde Index Multinationals gesponsord waar de
Familie grootaandeelhouder van is. De rest van de kandidaten ofwel
“Independents” moesten het uit eigen zak betalen dus hadden vanaf het
begin van de verkiezingen geen enkele kans. Waarom investeerde de
Familie tegelijkertijd in Bush en Kerry. Heel simpel om het spel van
verdeel en heers ofwel verwarring in stand te houden en het gewone volk
de illusie te geven dat er een ware strijd inclusief nek aan nek race aan de
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hand was tussen Bush en Kerry. In feite is er nooit een strijd geweest
omdat de Familie altijd wint ongeacht wie er gekozen wordt. Zij zijn
immers de eigenaren van zowel de Democraten als Republikeinen.
Natuurlijk wilde de Familie ook even zien wie zich tijdens de
verkiezingscampagne het best staande zou houden c.q. het meest
populair zou zijn bij het volk. Want als Familie wil je natuurlijk wel de
beste c.q. meest loyale en vertrouwenwekkende vertegenwoordiger van je
Familiebelangen voor 4 jaar laten kiezen.
Dus als u ooit eens de illusie heeft gehad dat het tellen van de laatste
stemmen zou beslissen of Al Gore het van Bush in 2000 zou winnen of
John Kerry van Bush in 2004 of JP Balkenende van Wouter Bos in 2006
dan wordt het tijd om wakker te worden. Er zijn al jaren geen echte
verkiezingen meer in Amerika, Europa, Japan of waar dan ook in de
wereld en de stemmen worden steeds meer elektronisch geregistreerd,
geteld en gecontroleerd door een instantie die ook nog eens in dienst
staat van de Familie. En hoe meer de stemmen in de toekomst
elektronisch geregistreerd, geteld en gecontroleerd zullen worden hoe
eenvoudiger het is om deze (massaal) te manipuleren. Dus weet waarop u
stemt in de komende verkiezingen!
Dus zolang de haviken het voor het zeggen hebben in de Familie
veranderd er helemaal niets in Amerika omdat dit de Familie honderden
miljarden dollars per jaar aan rente, belastingen en arbeid inkomsten zou
kosten. Dus zolang de heer Bush nog als president zitting heeft blijft het
“Family Business As Usual”. Kortom u als belegger heeft de zekerheid dat
er niets zoveel zal veranderen tot de volgende Amerikaanse verkiezingen.
Verkiezingen waar het er wel eens hard aan toe zou kunnen gaan tussen
de haviken en de duiven in de Familie of zou er een natuurramp en/of
epidemie tussenbeide komen in de verkiezingen van 2008 waarbij alle
interne Familieruzies bij in het niet vallen.
6.2 DE GLOBAL FINANCIAL, ENERGY AND INFORMATION GRIDS
Terwijl wij ons in Europa nog druk maken over de economische recessie,
te nemen bezuinigingsmaatregelen, dalende dollar en stijgende
olieprijzen, zal Amerika na 2008 bezig zijn met een monumentale
transformatie van de wereldeconomie en alle daarbij behorende financiële,
belastingen, energie, informatie en sociale systemen en instellingen.
Want laten we duidelijk zijn dames en heren. Tegen een economie waar
de burgers straks 50% meer besteedbaar inkomen hebben dan de rest
van de wereld en tegelijkertijd een relatief lage dollarkoers kennen valt
niet te concurreren. Zelfs de voordelen van de lage lonen landen zullen
door de “Finance, Tax, Energy, Information and Social Reform”
maatregelen langzamerhand verdwijnen. Het resultaat zal dan ook zijn dat
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Amerika haar productie uit vooral China, India en de rest van het Verre
Oosten zal gaan terugtrekken om haar nationale productiviteit,
werkgelegenheid en voortbestaan van de natie ook in de 21e eeuw te
kunnen blijven garanderen. En met het nationaliseren van de productie zal
ook de torenhoge staatsschuld binnen een paar jaar opgelost zijn. Geld
wat dan weer vrijkomt om te investeren in de gezondheidszorg, sociale
voorzieningen, onderwijs, kunst- en cultuur, energie- en informatie,
waterbeheer en wereldwijde “Social Innovation, Debt Relief and Debt
Forgiveness” programma’s.
SOCIALE INNOVATIE, SCHULDSANERING- EN
SCHULVERGEVINGSPROGRAMMA’S ALS SLEUTEL VOOR
INTERNATIONALE WELVAART, WELZIJN, GELIJKWAARDIGE
BEHANDELING EN STABILITEIT NA DE VERKIEZINGEN IN
NEDERLAND VAN 2007 EN IN AMERIKA VAN 2008
Door de “Finance, Tax, Energy, Information and Social Reforms” zullen er
na 2008 honderden miljarden virtuele dollars extra vrij kunnen komen om
te investeren in de toekomst van Amerika en de rest van de wereld. Ja,
we praten nog steeds over Amerika en de rest van de wereld omdat
Europa tot de dag van vandaag niet in staat is geweest de bestuurlijke
handen ineen te slaan. Na een diepgaand onderzoek, bleek dat de
energie-, belastingstechnische- en financiële hervormingen in Europa zijn
blijven steken bij de goedbedoelde initiatieven van enkele
europarlementariërs en nationale politici zonder steun van hun fracties.
Men houdt zich liever bezig met nog meer bezuinigingen, verhogen
belastingen, opmaken spaargelden en het scheppen, zoals in Duitsland,
van niet productieve 1 euro banen die niets aan de economische MKB
malaise veranderen doch alleen verergeren. Dit komt trouwens nog bij het
feit dat Europa sinds de introductie van het Internet er niets aan gedaan
heeft om bij te blijven, laat staan te innoveren. Vandaag loopt Europa
bijna 5 jaar achter op ICTS Internet gebied en veroverd Amerika met haar
WEB 2.0 de virtuele wereld. Een “Big Brother George Orwell” wereld met
wel heel nauwe banden met de internationale Families, overheden, opensource, energie en financiële communities.
Maar laten we even naar Amerika en haar extra miljarden virtuele dollars
teruggaan.
Kunt u zich nog de “Millennium Development Goals” van de Verenigde
Naties van september 2000 herinneren.

69

Met de extra “Tax, Finance and Social Reform” miljarden is Amerika straks
in staat de “Social Innovation, Debt Relief and Debt Forgiveness”
programma’s een geheel nieuw leven in te blazen.
Tot nu toe waren het de Wereldbank en het IMF die middels het “Highly
Indebted Pour Country” (HIPC) initiatief naast de “Paris Club” (Debt
Forgiveness), ontwikkelingshulp van diverse landen en een aantal
particuliere initiatieven, iets structureels aan de armoede in de wereld
hebben proberen te doen in de afgelopen jaren. De miljarden die echter in
de afgelopen jaren ter beschikking stonden om de schulden van de 42
super arme landen te saneren en kwijtschelden was echter niet meer dan
een druppel op de gloeiende plaat.
De EEG heeft bijvoorbeeld 1.6 miljard euro aan het HIPC toegezegd. De
Wereldbank 13 miljard dollar. De totale toezeggingen bedragen sinds de
oprichting van het HIPC in 1996 iets meer dan 54 miljard dollar. Dit terwijl
de schuldenlast van Afrika, vandaag, alleen al 170 miljard euro bedraagt.
En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat het toezeggen van
gelden voor schuldsanering en schuldkwijtschelding heel wat anders is dan
het daadwerkelijk ontvangen van deze gelden door de hulpbehoevende
landen. We kunnen ons allemaal nog wel herinneren hoeveel miljarden er
werden toegezegd (gepledged) aan Iran, Irak en Turkije na de
aardbevingen of de hongernood in Soedan. Later bleek dat (nadat de
rampen uit de media waren verdwenen) niet meer dan 5-20% (CNN: 7
januari 2005) van alle toegezegde gelden uitgekeerd te zijn aan de
hulporganisaties en de rest van de geld toezeggers zich gewoon, onder
het mom van nieuwe regels, hadden teruggetrokken. Laten we met de
slachtoffers van de Tsunami ramp in Azië wat zorgvuldiger omgaan in de
komende maanden en jaren. Een “World Continuity Fund” zou dan ook
zeker op zijn plaats zijn in deze gevallen.
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Uit bovenstaande cijfers blijkt dat ondanks alle goede bedoeling er nog
nooit wat structureels gedaan is aan het saneren “Napels Terms” en
kwijtschelden “Paris Club” van de wereldwijde schulden van meer dan 42
ontwikkelingslanden. Schulden die ervoor zorgen dat 1 miljard mensen in
bittere armoede leven en miljoenen kinderen per jaar onnodig sterven.
Amerika kan door de aankomende “Finance, Tax, Energy, Information and
Social Reforms” het eerste land ter wereld zijn dat na de verkiezingen van
2008 de onnodige belastingheffingen, overheadkosten, rente, BTW etc.
kan transformeren in wereldwijde “Social Innovative Debt Relief and Debt
Forgiveness” programma’s. Of zal het toch weer Europa zijn die het
voorbeeld in 2007 (Nederlandse Verkiezingen) zal geven op de gebieden
van financiële-, belastingtechnische-, energie-, informatie- en sociale
hervormingen. Een voorbeeld waar dan wel Sociale hervormingen,
Innovatie, Schuldsanering en Schuldvergeving hand in hand zullen moeten
gaan. Want zonder een gezond sociaal innovatief perspectief zal geen
enkel ontwikkelingsland leren vissen en vroeg of laat gewoon weer in
herhaling vallen, dus afhankelijk blijven van de door het rijke westen
verstrekte vis.
Welke land daadwerkelijk de eerste stap in de 21e eeuw zal zetten weet
nog niemand. Wat we wel weten is dat het tijd wordt dat Europa de
volgende stap in Brussel neemt.
Europa dat binnen drie jaar in staat is het besteedbaar inkomen van al
haar burgers te verdubbelen en een einde kan maken aan de
onmenselijke schuldenlast die op de schouders van miljarden mensen
rust.
6.3 WANNEER VERWACHTEN WIJ DAT AMERIKA HAAR
HERVORMINGEN ZAL DOORVOEREN
Iedere lezer van de “Wahington Post” weet dat de voorzitter van de
Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve Bank), Alan Greenspan, op
31 januari 2006 met pensioen is gegaan. Hij heeft er dan meer dan 19
jaar trouwe dienst aan De Familie opzitten. Een prestatie van formaat
maar wel een prestatie met een erfenis van 750 miljard dollar
staatsschuld. Een staatschuld die zoals altijd uiteindelijk verhaalt zal
worden op de gewone burger. Tenminste wanneer we doorgaan met het
huidige haviken beleid.
Het zou ons dan ook niets verbazen dat na de afscheidsreceptie van de
heer Greenspan de “Tax Reform Bill” opnieuw gepresenteerd zal worden
aan het Amerikaanse volk als aanloop voor de volgende verkiezingen in
2008. Een voorstel dat in staat is de Amerikaanse schuldenlast in een
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aantal jaren als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen en de heer
Greenspan de mogelijkheid geeft om weer eens met een schone
gewetensvolle lei te beginnen.
Het verbaasde ons dan ook niet dat President Bush op 6 februari 2006
alvast een voorproefje liet zien van wat er in Amerika komen gaat. Op 6
februari werd immers de nieuwe “$ 11 Billion Energy Bill” aan het
Amerikaanse volk en bedrijfsleven gepresenteerd. Een “Energy Bill” die
Amerika onafhankelijk moet maken van de olieleveranties uit het MiddenOosten en miljarden subsidie zal verstrekken aan Index genoteerde
Multinationale bedrijven die aan het realiseren van deze doelstellingen
zullen meewerken. Na de “Energy Bill” verwachten wij in de komende
maanden nog meer van dit soort maatregelen die de Amerikaanse
economie moet transformeren in een economie die in staat is de 21e eeuw
te overleven.
Het mag duidelijk zijn dat iedere nieuwe “Bill of Act” grote gevolgen zal
hebben voor bepaalde bedrijfstakken in de wereld. Een injectie van om te
beginnen $11 miljard brengt dan ook gelijk de beurs in beweging. We
zullen u op de hoogte houden van de volgende “Financial, Tax, Energy and
Information Reform Bills” zullen zijn. De “Bush Aministration” heeft
namelijk haar kaarten ingezet op de ontwikkeling van de meest
innovatieve Energie en Informatie technologieën die de wereld ooit
gekend heeft. Technologieën die de wereld zoals wij deze vandaag kennen
totaal zullen veranderen. Amerika is er immers alles aangelegen om zowel
de Global Energy Grid (GEG) als de Global Information Grid (GIG) te
domineren waarna bijna vanzelf de Global Financial Grid (GFG) geupgrade
wordt. Hoe Amerika in de komende jaren de GEG, GIG en GFG zal gaan
overnemen leest u in een van de volgende hoofdstukken.
6.4 MAAR NU DE EEG NOG
De EEG heeft dus nog globaal 24 maanden de tijd om met haar eigen
hervormingsvoorstel te komen. Een voorstel dat een einde zal maken aan
al die onnodige belastingverhogingen, bezuinigen en leeghalen van de
spaarrekeningen van haar burger en MKB bedrijfsleven.
Een voorstel dat ook korte metten zal maken met alle gevolgen van deze
belastingverhogingen, bezuinigen en leeghalen van spaarpotten.
Of dacht u dat in een extreem concurrerende wereld, als de onze, het
bedrijfsleven er vroeg of laat niet de multinationale kantjes vanaf loopt.
Ofwel een loopje zal nemen met de kwaliteit van haar producten, diensten
en boekhouding.
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Om te overleven zullen ze alles doen.
Eerst zullen ze beginnen met het rommelen in de boekhouding zoals bij
Enron, WorldCom, Global Crossing, Ahold, Fannie Mae, Freddy Mac,
Getronics etc. etc. Schandalen die de kleine belegger miljarden dollars en
euro’s hebben gekost in de afgelopen jaren.
En als de overheid dan nog doorgaat met belastingverhogingen,
bezuinigingen en het leeghalen van de reserves van het MKB bedrijfsleven
zal de stap gemaakt worden naar het leveren en verspreiden van
ondeugdelijke producten en diensten zoals vliegtuigonderdelen (Aeroflot),
medicijnen (Merck & Co), voedingsmiddelen etc. etc.
Maar zover zal het niet komen omdat er over een jaar al nieuwe
verkiezingen in Nederland zijn.
Verkiezingen waarbij de burgers kunnen kiezen voor de (economische)
teloorgang van Nederland en de rest van Europa of het verdubbelen van
hun besteedbaar inkomen en het saneren en kwijtschelden van de
schulden in derde wereld landen. Natuurlijk kiest u dan wel voor een partij
die in de volgende regeringsperiode de “Directe Democratie” invoert. Een
democratie waarbij de direct gekozen Ministers, Volksvertegenwoordigers,
Overheidsambtenaren, Commissarissen van de Koningin en
Burgemeesters afgerekend worden op hetgeen ze toegezegd hebben
tijdens hun verkiezingscampagne.
Het resultaat:
Een meer welvarende en welzijnde wereld waar door de gelijke distributie
van geld er ook wel een eind zal komen aan het internationale terrorisme
dat vooral welig tiert in de armste gebieden en armste bevolkingsgroepen
van onze samenleving.
Bovenstaande was een positieve kijk op de toekomst!
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

7. HOE KAN IEDERE MKB
ONDERNEMER ZIJN
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VENNOOTSCHAPSBELASTING
VERLAGEN VAN 35,5% NAAR 0%
IN HET TIJDPERK VAN DE KENNISECONOMIE EN WEB 2.0
KAN IEDERE MKB ONDERNEMER NET ALS EEN
MULTINATIONAL ZELF BEPALEN HOEVEEL BELASTING
HIJ WIL BETALEN
Beste Waarheidsvinder,
Iedere multinational doet het al jaren. Gewoon de winst laten vallen in het
land waar je er de minste (vennootschap) belasting over behoeft te
betalen.
Negentig procent van het Nederlandse bedrijfsleven ofwel het Midden en
Kleinbedrijf (MKB) maakt hier echter in het geheel geen gebruik van.
Hoe komt dit vraag u zich waarschijnlijk al jaren af.
Omdat het te duur is om een multinational te beginnen en te
onderhouden.
Omdat het te duur is om allerlei juridische en fiscale specialisten in te
huren.
Of omdat de MKB’ers van vandaag gewoon nog niet weten wat er allemaal
mogelijk is in de wereld van de Kenniseconomie en WEB 2.0. Een wereld
die het voor iedereen mogelijk maakt om zijn eigen Multinational op te
zetten voor een appel en een ei.
7.1 LATEN WE ECHTER EERST EENS KIJKEN NAAR DE (FISCALE)
VOORDELEN
Op 1 mei 2004 mocht de EEG 10 nieuwe leden van de gemeenschap in
haar gelederen verwelkomen. Een prachtige stap om van Europa een
sterke partner te maken in het handelsverkeer met o.a. Amerika, China en
Japan.
Wat de meeste mensen op 1 mei 2004 nog niet beseften was dat het deze
tien landen ook werd mogelijk gemaakt om vrij te gaan reizen en werk te
zoeken in de Europese gemeenschap. Dus komen er sinds 1 mei 2004
honderdduizenden oost Europeanen werk zoeken in het rijke westen.
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Een aantal dat nog meevalt wanneer je dit vergelijk met de (illegale)
instroom van Zuid Amerikanen naar Noord-Amerika. Wist u dat er in 2004
tussen de 3-4 miljoen Zuid-Amerikanen illegaal de grens overstaken
tussen Mexico en de staat Arizona (Bron: Miami Herald). Op een gegeven
moment was het zo erg dat 20%+ van de bevolking van Arizona bestond
uit illegale (economische) vluchtelingen. En Arizona is maar een van de
vele staten van Amerika. Volgens schattingen van de staten Arizona,
Californie, New Mexico, Texas en Florida wordt het aantal (economische)
vluchtelingen in Amerika jaarlijks op meer dan 10 miljoen geschat. Dat is
dus bijna 4% van de gehele Amerikaanse bevolking van 290.810.000
(Bron: US Census Bureau 2003). En alhoewel er van deze 10 miljoen
(economische) vluchtelingen jaarlijks weer honderdduizenden over de
grens gezet worden blijft het een probleem waar geen kruit tegen
gewassen is. Als Amerika de inkomensongelijkheid tussen Zuid-Amerika
en Noord-Amerika niet herstelt zou het ons niet verbazen dat of de
grenzen letterlijk met alle machtsmiddelen gesloten worden of de gehele
Amerikaanse bevolking straks bestaat uit 20%+ illegale (economische)
vluchtelingen. Vluchtelingen die vroeg of laat een land binnen een land
gaan vormen en uiteindelijk in opstand komen omdat ze toch niets meer
te verliezen hebben.
Of zoals een vluchteling zij die al drie keer was opgepakt:
“Het maakt niet uit hoe vaak ze me oppakken. Ik blijf terugkomen”
Legale of illegale vluchtelingen dat is ook de vraag voor de komende jaren
in zowel Amerika als Europa.
Het is dan ook realistisch te veronderstellen dat de The North American
Union (Amerika, Canada en Mexico) die vandaag al bestaat uitgebreid
wordt naar het Panama Kanaal. Een mooie, natuurlijke en makkelijk te
controleren grens tussen Noord en Zuid Amerika

We kunnen wel klagen dat onze Nederlandse banen door goedkope Oost
Europese, Chinese en Indiase arbeidskrachten worden overgenomen maar
we moeten wel beseffen dat je veel beter een legale dus geregistreerde
(economische) vluchteling in je land kan hebben dan een illegale niet
geregistreerde vluchteling die vaak in het criminele en terreur circuit
verdwijnt.
En hoewel het financieel en emotioneel pijn doet voor vele werknemers is
het vandaag de enige manier om de stabiliteit in Europa te waarborgen in
de 21e eeuw. Te grote inkomensverschillen hebben in de geschiedenis
immers altijd geleid tot grote sociale onrust, opstanden, revoluties en
oorlogen.
Misschien is het dan ook goed dat we als Europa in de nabije toekomst
nog eens goed naar de waarde c.q. toelating van Turkije en Rusland
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kijken als onderdeel van onze gemeenschap. Turkije en Rusland die eens
de bakermat van het Oost Romeinse Rijk waren. Een rijk dat bijna 1000
jaar heeft bestaan en nagenoeg de hele westerse welvaart en wetenschap
heeft voortgebracht. Type Byzantium in op het Internet.
Historisch gezien horen Turkije en Rusland dus meer bij Europa dan bij
het Midden Oosten. Te grote inkomens ongelijkheid tussen het nieuwe
Europa, Turkije en Rusland kan in de komende jaren alleen maar leiden
tot nog meer illegale (economische) vluchtelingen. Vluchtelingen die net
zoals in Amerika in de statistieken van de census ofwel volkstelling
bureaus niet bestaan maar daadwerkelijk wel het straatbeeld en ons leefen werkklimaat kunnen gaan bepalen. We moeten er in Europa toch niet
aan denken dat straks 20%+ van de bevolking bestaat uit illegale
(economische) vluchtelingen. Dan heb je echt de poppen aan het dansen
in Europa en zal de toch al wankele economie en gevoel van veiligheid
alleen maar verslechteren. Het afschaffen van de rente en niet
productieve indirecte en directe belastingen kan voor de harmonisatie
tussen oost en west zorgen binnen 3-5 jaar. Want waar gaat het bij alle
gesprekken inzake toelating tot de Europese Gemeenschap over. Over
macht&geld en macht&geld alleen. En als we het macht&geld probleem
hebben opgelost is ook de onrust tussen oost en west opgelost. Dus
hebben we weer de tijd om de huidige MKB recessie om te bouwen naar
een meer evenwichtige economische groei voor ons allemaal.
7.2 VENNOOTSCHAPSBELASTING IN HET NIEUWE EUROPA
Zo nu nog even naar de fiscale voordelen voor zowel de overheid als het
bedrijfsleven kijken.
Op dit moment kennen we de volgende vennootschapsbelasting tarieven
in Amerika en Europa:
Amerika:
Italië:
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Engeland
Tsjechië
Polen
Slowakije
Ierland
Estland

40%
37,25%
34,5%
34,33%
32,3% (voorstel)
30%
28%
19%
19%
12,5%
0% (op geherinvesteerde winst)

Let Op! Voor Multinationals geldt een vennootschapsbelasting tarief van
maar 10%.
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Het mag duidelijk zijn dat met deze gigantische verschillen in
vennootschapsbelasting nogal wat bedrijven hun (virtuele) hoofdkantoren
naar een aantal ex Oost Europese landen gaan verplaatsen in de komende
jaren. Bij bedrijven die vandaag echter grote verliezen leiden bij dochters
in het buitenland zal dit echter minder het geval zijn. Het Europese hof
heeft namelijk besloten (Harrods casus) dat verliezen van een
buitenlandse dochter verrekend mogen worden met de winsten van het
fiscale hoofdkantoor. En dan wil je als multinational natuurlijk wel even
weten of de overheid in dat betreffende land draagkrachtig genoeg is om
de miljarden claims, die komen gaan, te kunnen ophoesten zonder dat het
desbetreffende land hier zelf financieel economisch aan ten onder gaat.
Als deze uitspraak van het Europese Hof gehandhaafd blijft in alle EG
lidstaten dan kan dit de overheid in vooral de rijke EG landen (landen die
veel multinationale hoofdkantoren huisvesten) miljarden euro’s extra per
jaar aan vennootschapsbelasting gaan kosten. Tekorten die, hoe kan het
ook anders, weer opgehoest moeten worden door de burgers en MKB
bedrijven, waardoor hun koopkracht nog verder achteruit gaat. Tellen we
hierbij ook nog even de migratie van het bedrijfsleven naar landen met
een laag vennootschapsbelastingtarief dan gaan we in Europa nog
interessante tijden tegemoet in de komende jaren.
Voor De Familie is dit natuurlijk weer uitstekende gelegenheid om voor
een appel en een ei wat extra (monetaire) beheersing en controle over
Europa te krijgen. Kortom de touwtjes weer wat strakker aan te trekken.
Want overheden die geen geld meer hebben moeten lenen. En wel bij de
Europese Familie (Centrale) Banken, tegen een aardige rente vergoeding
natuurlijk. En zo kopen we in de komende jaren letterlijk het hele
Oostblok inclusief land en onroerend goed en arbeid op voor een Appel en
een Ei. Nee nog beter met lucht ofwel het vertrouwen dat het Oostblok
heeft in de Euro die behalve wat Bits en Bytes eigenlijk geen cent waard
is. En deze manier van overnemen is een stuk goedkoper dan de prijs die
West Duitsland nog moest betalen voor het terugkopen van de DDR. Maar
hierover later mee.
7.3 INTERESSANTE FISCALE TIJDEN IN EUROPA
Deze interessante tijden worden niet alleen veroorzaakt door de migratie
van multinationale bedrijven naar EEG landen met een gunstig fiscaal
klimaat maar tevens door de virtualisering van de wereld en daarbij
behorende Nieuwe Families, gemeenschappen en het hele bedrijfsleven.
Zie het hoofdtuk “Virtual Family Business, Very Unusual”. Hoe de Nieuwe
Families miljarden per jaar verdienen in de virtuele c.q. digitale wereld
zonder dat er ook maar een haan naar kraait.
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Het zal immers niet meer zo lang duren dat net zoals in Amerika de trend
van Duurzame Mobiele Gemeenschappen en Bedrijven haar intrede zal
gaan doen in de EG. Duurzame Mobiele Gemeenschappen en Bedrijven
zijn namelijk gemeenschappen en bedrijven die zich binnen 1 seconde
wereldwijd kunnen verplaatsen. Mocht er dus op enig moment een
verandering in de fiscale wetgeving in de wereld plaatsvinden dan kan het
zo maar zijn dat een virtuele multinational zijn hele hoofdkantoor fiscaal
verplaatst naar het land wat op dat moment over de meest gunstige
fiscale voorwaarden beschikt. Virtual Corporate Tax Shopping is dan ook
op dit moment een van de meest populaire manieren van het
multinationale bedrijfleven om de netto winst van een kwarttaal of
boekjaar wat omhoog te krikken. Ook de harmonisatie van de
belastingwetgeving en fiscale eenheid van bedrijven in Europa kan hier
geen eind meer aan maken. Duurzame Mobiele Gemeenschappen en
bedrijven kennen immers geen grenzen meer sinds de introductie van
WEB 2.0. Zo zit je in Europa. Zo in Amerika. Zo in China.
7.4 BEZUINIGEN OF MOBIEL DUURZAAM VIRTUALISEREN
In de voorgaande vijf jaar werd door de multinationals vooral het
bezuinigingswapen tegen de recessie gebruikt. Miljoenen arbeidsplaatsen
gingen hierdoor in Europa verloren. Bezuinigingen die wel tot hogere
winsten hebben geleid voor deze multinationals (vooral de banken en
energiebedrijven in Europa boekten in 2003 en 2004 recordwinsten) maar
tegelijkertijd de koopkracht van de Europese burgers en MKB bedrijven en
belastinginkomsten van de Europese overheden ernstige schade hebben
toegebracht. Iedereen moest opeens meer gaan lenen en dat hebben we
in de afgelopen jaren dan ook massaal gedaan. Als we in dit tempo
doorgaan is straks alles en iedereen eigendom van De Familie Centrale
Banken.
Op de Oude Europese Familie TV zenders en in de Oude Europese Familie
dagbladen zien we alleen maar de succes verhalen van de Familie
multinationals die ons prachtige Europa rijk is en nooit de drama’s die zich
op dit moment achter de schermen afspelen in het Midden en Klein Bedrijf
(MKB). De meeste mensen zijn helemaal niet op de hoogte van het feit
dat meer dan 70% van de Europese MKB bedrijven geen of bijna geen
winst meer maken. En dat is toch raar wanneer je weet dat de MKB
bedrijven in Europa nu nog voor 90% van de werkgelegenheid en 50%
van de koopkracht in Europa zorgen. Voor iedere MKB ondernemer en
burger is het dan ook belangrijk om iets verder dan zijn of haar Oude
media neus te kijken. We kunnen natuurlijk wel hopen dat de Oude
Familie media opeens gelijkwaardig tijd en aandacht gaan besteden aan
de Familie multinationals en MKB bedrijven maar dit is op zijn minst
gezegd onwaarschijnlijk in de komende jaren. Verstandiger is om naast de
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Oude Familie media ook de Nieuwe Familie media in de vorm van
Internet, Blogs, RSS, P2P etc. te bekijken en volgen.
Wilt u als MKB ondernemer nog een stapje verder gaan dan bouwt u uw
huidige MKB bedrijf om tot een Virtuele Multinational met behulp van WEB
2.0. Op deze manier is immers straks iedere MKB ondernemer in staat om
straks van dezelfde voordelen te profiteren als op dit moment alleen maar
exclusief mogelijk is voor De Familie Multinationals. Bundelen deze
Virtuele MKB Multinationals straks ook nog eens een keer hun krachten en
belangen dan zal het (economische) evenwicht in Europa al snel hersteld
worden en de recessie als sneeuw voor de zon verdwijnen.
7.5 HET VIRTUELE MKB HELPT MEE OM HET ECONOMISCHE
EVENWICHT TE HERSTELLEN
Het is de bedoeling van het Virtuele MKB om voor 2012 zoveel mogelijk
MKB bedrijven de mogelijkheid te geven om een virtuele multinational te
worden. MKB multinationals die gelijkwaardige kansen en mogelijkheden
krijgen als de huidige Familie Multinationals in de 21e eeuw. MKB
multinationals die onafhankelijk van locatie, plaats en tijd wereldwijd 24
uur per dag kunnen opereren. MKB multinationals die de Duurzame
Mobiele Levensstijl en Werkgelegenheid van de 21e eeuw zullen bepalen.
Een levensstijl die met de huidige WEB 2.0 hulpmiddelen voor iedere
MKB’er (financieel) bereikbaar is geworden. Bouwt u mee aan uw eigen
toekomst in de 21e eeuw. Bouwt u mee aan het herstel van de
werkgelegenheid en koopkracht in de wereld.
Note: Een fiscale eenheid houdt in dat slechts de houdstermaatschappij
aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen en belasting afdraagt voor
haarzelf en haar gevoegde dochtervennootschappen. Met andere
woorden: de dochtervennootschappen "verdwijnen" derhalve voor de
heffing van vennootschapsbelasting. Het grote voordeel van een fiscale
eenheid blijft uiteraard de mogelijkheid om verliezen van een gevoegde
vennootschap binnen het jaar te verrekenen met winsten van een andere
vennootschap. Tevens blijft het mogelijk om vermogensbestanddelen van
een maatschappij naar een andere over te brengen, zonder dat de
overdracht direct fiscale consequenties heeft. De fiscale eenheid blijft
voorts een geschikt middel om vanuit een eenmanszaak of een
vennootschap onder firma de onderneming in een besloten vennootschap
onder te brengen en aansluitend een houdsterstructuur te creëren. Ook
onder het nieuwe regime fiscale eenheid blijven deze voordelen in stand.
Niettemin kent het vormen van een fiscale eenheid tussen
vennootschappen ook enkele nadelen. Zo zullen alle investeringen van de
vennootschappen worden opgeteld voor de bepaling van de
investeringsaftrek, waardoor een lager percentage aan investeringsaftrek
in aanmerking kan worden genomen. Verder wordt er in geval van een
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fiscale eenheid slechts eenmaal geprofiteerd van het lage
vennootschapsbelastingtarief van 29% voor de eerste
€ 22.689 belastbare winst. Er zijn enkele opmerkelijke verschillen tussen
het nieuwe regime, zoals dit sinds 1 januari 2003 geldt, en het oude
regime. Over het algemeen wordt hiermee bereikt dat het vormen van
een fiscale eenheid minder afstuit op formele bepalingen en vereisten.
Oude Regime
Voorheen gold dat de fiscale eenheid pas kon worden aangegaan of
uitgebreid aan het begin van het boekjaar volgend op het moment dat
voldaan werd aan alle voorwaarden voor het tot stand komen van de
fiscale eenheid. Men had in dat geval tot het einde van dat boekjaar de
tijd om de fiscale eenheid met terugwerkende kracht aan te vragen.
Indien er een nieuw opgerichte dochtermaatschappij met ingang van
oprichting in de fiscale eenheid werd gevoegd, had men zelfs 15 maanden
de tijd om het verzoek bij de Belastingdienst in te dienen. Tevens moest
de moedermaatschappij in het verleden ten minste 99% van de aandelen
in de dochtermaatschappij bezitten en kon de dochtervennootschap op
basis van de wettekst in beginsel slechts een Nederlandse besloten of
naamloze vennootschap zijn.
Nieuw regime
In het nieuwe regime geldt dat, mits aan de voorwaarden wordt voldaan,
op ieder gewenst tijdstip een fiscale eenheid kan worden aangegaan. Dit
betekent dat ook gedurende het lopende boekjaar een fiscale eenheid kan
worden gevormd en uitgebreid. Van belang hierbij is dat het verzoek
hiertoe uiterlijk 3 maanden na het gewenste voegingstijdstip moet zijn
ingediend. De termijn voor het indienen van het verzoek is derhalve
aanzienlijk ingekort. Deze driemaandstermijn geldt ook voor de voeging
van nieuw opgerichte vennootschappen. Hoewel het dus een voordeel is
dat in het nieuwe regime ook een aangekochte vennootschap direct kan
worden gevoegd, dient er rekening mee gehouden te worden dat het
verzoek daartoe binnen drie maanden na aankoop of oprichting van een
vennootschap moet worden gedaan. Vanaf 2003 hoeft de
moedermaatschappij slechts 95% van de aandelen in de
dochtermaatschappij te bezitten, hetgeen een versoepeling betekent ten
opzichte van het oude regime. Dit is gedaan om te voorkomen dat in
gevallen van werknemersparticipaties een fiscale eenheid zou worden
verbroken, indien een werknemer opties heeft verkregen op aandelen in
een fiscaal gevoegde dochtermaatschappij, of indien er opties op een deel
van de aandelen worden uitgeschreven.
Afsluiting
Het nieuwe regime fiscale eenheid lijkt al met al een redelijk goede
verbetering ten opzichte van het oude regime. In ieder geval zijn de
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mogelijkheden om een fiscale eenheid te vormen over het algemeen
toegenomen, hoewel per situatie moet worden bekeken of de
veranderingen een positief effect kunnen hebben.
(Bron: Price Waterhouse 2003).
Met ingang van 1 mei 2004 is er echter veel veranderd. Naast de
bovenstaande aanpassingen zijn er nu de volgende zaken die iedereen
voordeel op kunnen leveren:
1. Oude multinationals gaan vanaf 2006 nog maar 10%
vennootschapsbelasting betalen.
2. MKB bedrijven gaan vanaf 2006 nog maar rond de 29% belasting
betalen.
3. Virtuele Oude multinationals en Virtuele Nieuwe MKB bedrijven konden
als sinds 1 mei 2004, 0% belasting betalen.
Het enige wat je hiervoor moest doen was “Family Tax Shopping”. Tussen
de belangrijkste Oude en Nieuwe Families vind op dit moment namelijk
een gigantische concurrentiestrijd plaats. Wie zal namelijk in de komende
overgangsperiode de meeste bedrijven aan zich binden. China?, India?,
Amerika/Europa/Japan?, Zuid Amerika?, Afrika?, Midden Oosten? of de
Nieuwe Virtuele Families ofwel Independents.
De toekomst zal het leren.
Maar het mag wel duidelijk zijn dat het tijd wordt om wat fiscaal te gaan
shoppen.
29% vennootschapsbelasting over 100.000 = 29.000 verlies.
0% vennootschapsbelasting over 100.000 = 29.000 extra winst.
Natuurlijk moet u zich wel houden aan de in het desbetreffende Familie
land gelden (fiscale) wet en regelgeving.
Want wij houden ons altijd aan de wet van het (virtuele) land waar wij
gevestigd zijn.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!
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8. HOE DE NOORDZEE TSUNAMI
EEN EIND KAN MAKEN AAN ALLE
OLIE- EN AARDGASWINNING IN
DE NOORDZEE EN NEDERLAND
HOE ZIET EUROPA ERUIT IN 2050, REKENING HOUDEND
MET GLOBAL WARMING, GLOBAL DIMMING,
VERZAKKING VAN HET NOORDZEEPLAT, METHAANGAS
EN TERRORISTISCHE AANSLAGEN
Beste Waarheidsvinder,
Wat zou er gebeuren als we in de komende 45 jaar niet te maken krijgen
met Global Warming, Global Dimming, Verzakking van het Noordzeeplat,
Methaangassen en Terroristische aanslagen.
Dan zou alles gewoon bij het oude blijven. Ofwel meer van hetzelfde.
Het KNMI, TNO, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Dijkgraven, Gasunie,
MIT, The Guardian, De Ingenieur, Swiss Federal Institute of Technology,
Twee Voor Twaalf, BBC Horizon en U.S. Energy Information Administration
(EIA) hebben echter een iets andere kijk op onze gemeenschappelijke
toekomst.
Zij vrezen voor een aantal ingrijpende veranderingen die iedereen
ongeacht woonplaats, leeftijd, geslacht en huiskleur zullen aangaan in de
komende 45 jaar.
8.1 WAT ZIJN DE TE VERWACHTEN SCENARIO’S
A. Het geleidelijk opwarmen van de aarde met 2-4 graden
(Global Warming)
Gevolgen:
- Stijging van de zeespiegel met 3-6 meter.
- Uitbreiding van de woestijnen van zuid naar noord.
- Het vrijkomen van 10.000 miljard ton hoogst explosieve methaangassen
uit onze zeeën.
B. Het door de zonnecylus opwarmen van de aarde met 2-10 graden
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(Global Dimming)
Gevolgen:
- Stijging van de zeespiegel met meer dan 7-8 meter.
- Totale verandering van zowel het klimaat als bewoonbare gebieden
wereldwijd.
- Het explosief vrijkomen van 10.000 miljard ton methaangas.
C. Een Noordzee Tsumami door het ineenstorten van het Noordzeeplat
(North Sea Plateau Collapse)
Gevolgen:
- Overstroming van ¾ van Nederland.
- Volledige ineenstorting van de samenleving.
- Transformatie van het Koninkrijk der Nederlanden in het Eilandenrijk der
Nederlanden
8.2 WAT WETEN WE ZEKER
Niets in het leven is zeker.
We weten alleen dat het onverantwoordelijk ingrijpen in de natuur grote
gevolgen heeft voor de toekomst van onszelf, onze kinderen en
kleinkinderen. Laten we dan ook eerst eens kijken wat we samen kunnen
doen om bovenstaande scenario’s niet zover te laten komen. Laten we ook
reëel blijven. Niet alles is immers door een mensenhand te veranderen in
de komende jaren. Daarom beginnen dit verhaal met wat we zelf kunnen
doen nu en in de komende jaren. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere
Nederlander mede-verantwoordelijk en ook mede-eigenaar van de BV
Nederland wordt. Ofwel iedereen en niemand uitgezonderd heeft gelijke
belangen wat betreft onze gemeenschappelijke toekomst.
8.3 GLOBAL WARMING
Op dit moment staat het oplossen van Global Warming hoog op het
verlanglijstje van iedere regering, provincie, gemeente en Kyoto
klimaatconferentie. Wat de meeste mensen echter niet beseffen is dat
Global Warming maar een tijdelijk probleem is. Ten eerste omdat wanneer
je De familie haar gang laat gaan de prijzen van olie en aardgas zo duur
zijn dat bijna niemand, behalve de upper few, er nog gebruik van kunnen
maken. Ten tweede omdat rond 2012 de zonnepanelen, windmolens,
getijdencentrales etc. zo goedkoop zijn dat er niemand nog zo gek is om
dure olie en aardgas te gebruiken. Ten derde omdat het niet het verkeer
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of industrie is die de aarde opwarmt maar de zon die in haar cyclus van
26.000 jaar de ene keer wat warmer (waterwereld) en de andere keer wat
kouder (ijstijd) is. Dus laten we realistisch blijven en niet het verkeer of
de industrie de schuld geven omdat de uitbarsting van een vulkaan meer
warmte, vervuiling en CO2 de lucht inspuwt dan het hele verkeer en
industrie in 100 jaar bij elkaar. Het is daarom de hoogste tijd geworden
om ons als mensheid aan te passen aan deze nieuwe realiteit en wat
hogere gronden op deze planeet te zoeken c.q. een woonboot op de kop
te tikken om mee te stijgen of te dalen met het wassende water.
Toch moeten we niet te lichtvaardig denken over de aanpassingen die we
als mensheid in de komende jaren moeten nemen om het hoofd letterlijk
boven water te houden. Global Warming resulteert, wanneer alle
voorspellingen van onze wetenschappers kloppen, rond 2030 in een
temperatuursstijging op aarde van rond de 2-4 graden. Naast het feit dat
dit grote gevolgen zal hebben voor ons weer, seizoenen, gewassen,
insecten migraties, landbouwgronden, zeeniveau, welzijnsgevoel,
leefbaarheid etc. zitten we ook nog eens met het probleem dat met de
stijging van de temperatuur ook de temperatuur van ons zeewater stijgt.
Het gevolg is dat meer dan 10.000 miljard ton aan methaangas begint vrij
te komen van de zeebodem. Iedereen die ook maar iets weet over
methaangas is duidelijk dat dit goedje voor zeer explosieve situaties
boven onze wereldzeeën kan zorgen. Situaties die grote gevolgen zullen
hebben op ons wereldwijde weer. Stel u een wereld voor waar 365 dagen
per jaar El Nino’s en El Nina’s het weerbeeld bepalen.
Het is dus zaak om zo spoedig mogelijk wat aan Global Warming te doen
zou je denken. Voordat we hiermee beginnen is het echter verstandig om
eerst even naar de oorzaken en gevolgen van Global Dimming te kijken.
8.4 GLOBAL DIMMING
Global Dimming wordt veroorzaakt door de uistoot van CO2 en
luchtverontreinigende chemische gassen door onze industrie, waardoor
een vuile deken in de atmosfeer ontstaat die 10-30% van het zonlicht niet
meer doorlaat. Wie op een windstille dag eens in Rotterdam Pernis gaat
wandelen kan hierover meepraten. Op dit soort dagen lijkt het wel alsof
het de hele dag schemerig is. Nederland en België zijn zoals u weet na
China en India de twee meest luchtvervuilde landen op aarde.
Wat zijn echter de gevolgen van deze vuile, milieuverontreinigende, zure
regen en ziekmakende deken. Het grootste gevolg is dat de zon er bijna
niet meer doorheen kan komen waardoor mensen, planten en dieren
nagenoeg niet meer blootgesteld worden aan de zon. Een ander gevolg is
dat deze vuile deken de temperatuur eronder vasthoudt waardoor de
temperatuur van de aarde en haar zeeën sneller dan normaal tijdens de
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zonnecyclus stijgt. Global Warming is dus eigenlijk het gevolg van Global
Dimming.
Maar er is nog een gevolg waar de meeste wetenschappers geen rekening
mee houden. De vuile deken beschermt ons tegen de cyclische opwarming
van de zon en dus ook de aarde. Net zoals alles in het leven heeft zoals
we hierboven al gezegd hebben ook de zon een cyclus. In de afgelopen
jaren zijn de zonneactiviteiten (elektromagnetische straling en
temperatuur) dan ook sterk toegenomen hetgeen in de afgelopen jaren
voor behoorlijk wat elektromagnetische storingen en weersveranderingen
op aarde heeft geleid. Maar omdat de zon, door de vuile deken die de hele
aarde omringd, het steeds moeilijker heeft om de aarde direct te
verwarmen blijft het bij een geleidelijke opwarming en niet bij een
explosieve verandering van de temperatuur op aarde. De vuile deken
waar iedereen zoveel problemen mee heeft, heeft dus twee kanten:
- De ene is dat het het weer en milieu geleidelijk op hol doet slaan;
- De andere is dat het ons beschermd tegen een te snelle
temperatuursverhoging op aarde.
De volgende vragen zouden we ons zelf moeten stellen:
“Moeten we dan maar doorgaan met de aarde te vervuilen”
en
“Kunnen en willen we een keuze maken tussen twee slechte
opties, waarvan we weten dat beiden tot catastrofes op aarde
kunnen leiden”
Laten we daarom reëel blijven. We weten immers nagenoeg zeker dat olie
en aardgas in de komende jaren volledig vervangen zullen worden door
energie die opgewekt wordt m.b.v. supergoedkope zonnepanelen,
windmolens en getijdencentrales en dat de zon doorgaat om steeds
warmer te worden in haar cyclische zomerperiode. Die vuile deken
verdwijnt dus waardoor er een versnelling komt van de
temperatuursstijgingen op aarde. Laten we Global Warming en Global
Dimming dan ook nog eens goed onderzoeken voordat we beslissingen
nemen waarbij het geneesmiddel erger is dan de kwaal. Misschien is het
beste advies om je gewoon aan te passen aan deze nieuwe realiteit.
8.5 NORTH SEA PLATEAU COLLAPSE
Volgens de onderzoeken van de NAM, BP en Total kunnen we verwachten
dat het aantal zee- en landbevingen en grondverzakkingen de komende
jaren drastisch zal toenemen in zowel de Noordzee als op het platteland
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van Groningen (Slochteren en De Blauwe Stad), Overijssel (Pasop, VriesZuid, Hardenberg en Tubbergen) en Zuid Holland (Pernis, Botlek en
Monster). Deze gebieden hebben volgens een studie van het KNMI en TNO
een 50% kans op een aardbeving van meer dan 3,9+ op de schaal van
Richter.
De intensieve gas- olie- en zoutwinning van de afgelopen dertig jaar heeft
er immers voor gezorgd dat grote delen van de Noordzee en Nederland
letterlijk zijn uitgehold. Over het algemeen is dit helemaal niet zo erg als
je maar voldoende (zee)water injecteert om het verlies aan druk te
compenseren. Onze aardgas reserves liggen namelijk onder grote koepels
van zout. De Noordzee en Noord en West Nederland moet je dan ook
geologische zien als een aaneenschakeling van zoutkoepels en vulkanen
op 2,5 - 4 km kilometer diep waarop de Noordzee en grote delen van
Noord en West Nederland drijven. De meest bekende vulkaan is
geologisch gezien die onder de waddeneilanden. En dit alles is door de
laatste twee ijstijden en het slib van onze grote rivieren toegedekt met
zand, klei en later veen. Wat we echter vaak vergeten is dat door deze
intensieve gas-, olie- en zoutwinning er steeds meer scheuren ofwel
breukvlakken in deze zoutkoepels en vulkanen ontstaan. Nu Gaz de
France ook nog eens begonnen is om koolzuurgas (CO2) te injecteren in
het K12B veld wordt de kans op mega scheuren en de daaruit
resulterende aardbevingen met de dag groter. Het K12B veld (onderdeel
van Placid) ligt tachtig kilometer uit de kust van Den Helder. Wanneer Gaz
de France toestemming krijgt van de Nederlandse overheid en provinciën
om deze koolzuurgas injectie en opslag technologie ook toe te passen in
de Ekofisk en Groninger velden dan hebben we poppen echt aan het
dansen. Hebt u wel eens een fles met koolzuurhoudende frisdrank
geschud met de dop erop. Als we met dit soort levensgevaarlijke
experimenten in onze zoutkoepels, welke het fundament van de Noordzee
en Nederland vormen, doorgaan is het een kwestie van tijd wanneer de
“Big One” zich aandient. De “Big One” die in staat is een scheur van
Ekofisk, Valdemar, Placid, Europoort naar het Groninger veld te maken.
En dan te beseffen dat iedereen vandaag weet dat een klein scheurtje in
de zeebodem al grote gevolgen kan hebben voor de omringende landen.
De Tsunami van eind 2004 werd immers veroorzaakt door een minuscuul
scheurtje (aardbeving) in de zeebodem. Een beving die miljoenen
mensen, dieren, bomen het leven heeft gekost.
8.6 HET PLOTSELINGE GEVAAR DER TSUNAMI’S
Tsunami’s ontstaan anders dan Global Dimming en Global Warming niet
geleidelijk maar plotseling. Het is dan ook niet voor niets dat de NAM, BP
en Total overal in de Noordzee en in het Noorden en Westen van
Nederland “Early Warning Systemen” hebben geïnstalleerd om eventuele
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grote schokken te kunnen doorgeven voordat ze schade kunnen
toebrengen aan Nederland en de haar omringende Noordzee landen.
Een probleem hierbij is dat de hierboven genoemde onderzoeken en “early
warning systemen” volledig door de NAM, BP en Total zelf gefinancierd
worden dus niemand buiten deze bedrijven echt weet wat er zich nu
allemaal daadwerkelijk afspeelt onder de zoutkoepels die de Noordzee en
Nederland dragen. Omdat Global Warming en Global Dimming grote
gevolgen hebben voor het inkrimpen en uitdijen van de aardekorst is het
ook zaak om deze onderzoeken in het vervolg te laten uitvoeren door een
onafhankelijke partij. Het gaat hier immers om een zaak van nationaal
overlevingsbelang. Niemand moet er immers aan denken dat door onze
zucht naar nog meer olie en aardgas plotseling het Noorzeeplat en het
Groninger veld instorten en naast de gaten in de aardbodem een Noorzee
Tsunami van ongekende proporties over Engeland, Noorwegen,
Denemarken, Nederland en België afroept. Dat deze zucht naar nog meer
olie en aardgas alleen maar zal toenemen in de komende jaren komt door
het feit dat oliemaatschappijen zoals Shell, BP, Total, Exxon Mobil het
afgelopen jaar hun werkelijke voorraden omlaag hebben moeten bijstellen
met meer dan 30%. Bedrijven zoals Shell, BP, Total en Exxon Mobil zijn
dus in een jaar tijd 30% minder waard geworden. Iets wat de
(groot)aandeelhouders van deze bedrijven absoluut niet plezierig hebben
gevonden en het vertrouwen in de raden van bestuur en raden van
commissarissen behoorlijk heeft geschaad.
De Nederlandse burgers en de door haar gekozen regering hebben dan
ook recht om inzage te krijgen in alle feiten en op basis hiervan de huidige
mijnwet te verscherpen. Dus geen risicoanalyses meer door de
oliemaatschappijen zelf maar door onafhankelijke instanties. Op dit
moment ligt de toekomst en voortbestaan van een groot deel van Europa
letterlijk in de handen van deze olie- en aardgasbedrijven. En dat kan
natuurlijk niet in een democratie met een door het volk gekozen regering.
Hier komt nog bij dat er door deze olie- en aardgasbedrijven op dit
moment onvoldoende maatregelen zijn getroffen om terroristische
aanslagen te voorkomen. Een bom op een Noorzeeplatform en/of het
Noordzeeplat zelf kan voor een kettingreactie zorgen van ongekende
proporties.
Global Warming en Global Dimming zijn zaken om je zorgen over te
maken. Het instorten van het Noorzeeplat is catastrofaal voor het
Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk verandert dan immers in een
paar minuten in een eilandenrijk ofwel een wereld zoals die er 2000 jaar
geleden uit zag. Een wereld waar de Romeinen het nog voor het zeggen
hadden op een paar eilanden die niet eens de naam Nederland droegen.
8.7 EVEN EEN OVERZICHT VAN DE EUROPESE TSUNAMI HISTORIE
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Voor iedereen die vandaag nog denkt dat Tsunami’s alleen maar in Azië en
de Grote Oceaan voorkomen even het volgende overzicht:
- Portugal, Lissabon, 1755
- Italië, Messina, 1908
- Nederland, Zeeland, 1953
- Griekenland, 1956
Door de steeds sneller stijgende zeespiegel, verzwakken van de dijken,
niet werkende stormvloedkering en het grote aantal mensen dat
tegenwoordig langs de kust woont, zijn de gevolgen van een nieuwe
Tsunami nu vele malen groter dan toen.
8.8 HOE KUNNEN WE ONS LAND BESCHERMEN IN DE KOMENDE
JAREN
Wanneer wij de juiste maatregelen treffen in de komende jaren zal het
Koninkrijk der Nederlanden gewoon blijven voortbestaan. Stap voor stap
zullen wij onze dijken verhogen en renoveren. Stap voor stap zullen wij de
afwatering beter structureren. Stap voor stap zullen wij de olie- en
aardgaswinning afbouwen. Stap voor stap zullen wij weer allemaal medeverantwoordelijk voor en mede-eigenaar van Nederland moeten worden.
Maar dat kost natuurlijk een hoop geld. En dat geld is er niet want
iedereen is aan het bezuinigen. Bezuinigen = Winst maar voor Nederland
als geheel een groot Verlies. Laten we voor eens en voor altijd duidelijk
zijn. Je kan op alles bezuinigen, maar niet op waterbeheer. Als het water
komt maakt het niet meer uit wat je daarvoor gedaan hebt.
Als het water komt verdwijnen ¾ van al onze (centrale) banken,
oliemaatschappijen, energiebedrijven, multinationals, MKB bedrijven,
kerken, gerechtsgebouwen en huizen onder water.
Als het water komt, komt onze hele maatschappij letterlijk tot stilstand.
Als het water komt is de watersnoodramp van 1953 daarbij vergeleken
kinderspel.
Als het water komt is het door niets en niemand meer tegen te houden.
Als het water komt vindt een van de grootste volksverhuizingen naar
hoger gelegen gebieden plaats.
Als het water komt is Nederland failliet en verandert in het Eilandenrijk
der Nederlanden.
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Nederland is immers een badkuip waar het even moeilijk is om het water
buiten te houden als om het te laten afvloeien bij een overstroming.
Wij zullen dan ook in de komende maanden en jaren alle middelen moeten
inzetten om te voorkomen dat het ooit zover komt.
Waterbeheer zou dan ook de allerhoogste prioriteit in politiek Den Haag
moeten krijgen.
Een politieke partij zonder een waterbeheer visie en beleid zou per
definitie niet mee mogen doen aan de volgende verkiezingen.
Het gaat immers om het voortsbestaan van Nederland.
Gelukkig heeft Nederland als het om water gaat een beschermheer.
Willem Alexander zou dan ook het goede voorbeeld kunnen geven door
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en zowel het
Nederlandse volk als bedrijfsleven en overheid moeten oproepen om de
ernst van de huidige situatie onder ogen te zien.
62% VAN ONZE DIJKEN ZIJN IMMERS TE LAAG OF SLECHT
ONDERHOUDEN EN ONZE WATERKERINGEN WERKEN NIET MEER
Maar dan zitten we nog steeds met het probleem geld.
Gelukkig bood een Innovatie prijsvraag van 2004 uitkomst. Uit de
duizenden inzendingen zaten er ook een aantal over waterbeheer bij.
Een van deze voorstellen presenteerde de mogelijkheid om het hele
NedDeltaplan te financieren met de rente die wij ieder jaar aan onze
(centrale) banken betalen. Wist u dat wij in Nederland ieder jaar meer dan
250 miljard euro aan rente betalen.
In dit onderzoek is nog niets eens de rente die bedrijven ieder jaar
betalen opgenomen. Tevens is niet opgenomen dat het aantal (hypotheek)
leningen de afgelopen 10 jaar gigantisch is gestegen. Wanneer wij op
basis van de informatie van De Volkskrant, EZ, Jaarverslagen van
(centrale) banken en bedrijfsleven, CBS, CPB een ruwe schatting maken
dan komen wij uit op een bedrag van minimaal 250 miljard aan rente die
wij ieder jaar moeten betalen om geld te mogen lenen bij onze (centrale)
banken. Geld dat tegenwoordig in bits en bytes gecreëerd wordt door onze
(centrale) banken zonder dat hier ook maar iets aan tegenwaarde
tegenover staat. Geld dat we in de komende jaren hard nodig hebben om
de toekomst van Nederland en al haar inwoners veilig te stellen.
Wij hebben dan ook in het (inter)nationaal belang een voorstel.
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Wij stellen voor om de rente van 1 jaar te reserveren voor het NedDelta
Fonds.
250 miljard om Nederland toekomst rijp te maken.
250 miljard om Nederland toekomst zeker te maken.
250 miljard waar dus alle (centrale) banken, overheid, bedrijfsleven en
particulieren aan meebetalen en van meeprofiteren.
250 miljard waardoor dus iedere Nederlander mede-eigenaar wordt van
de BV Nederland.
Maar zullen natuurlijk weer een aantal mensen zeggen. Dat kan niet.
Tegen deze mensen willen wij alleen maar zeggen dat zij op deze
manier de toekomst en welvaart van Nederland en al haar
kinderen op het spel zetten. Een levensgevaarlijke en zeer
kortzichtig manier van omgaan met miljoenen mensenlevens.
Niemand wil toch de dood en het lijden van miljoenen mensen op
zijn of haar geweten hebben.
En voor alle mensen die zich zorgen maken over de toekomst van onze
banken het volgende. De banken hebben de afgelopen jaren
recordwinsten geboekt waardoor hun reserves tot honderden miljarden
zijn toegenomen. Ja zelfs de door De Familie kunstmatig gecreëerde
Kredietcrisis is maar een deuk in een pakje bankboter geweest. Hierbij
komt dat alle banken hun kantoren volledig aan het automatiseren zijn
waardoor er steeds minder gebouwen en personeelsleden ofwel vaste
kosten nodig zijn. Ofwel bezuiniging op bezuiniging die de komende jaren
nog eens tientallen miljarden aan deze reserves zullen toevoegen. Een
eenmalige investering van 250 miljard euro overleven ze dus met gemak.
8.9 WORDT WILLEM ALEXANDER DE BESCHERMHEER VAN
NEDERLAND
Vroeg of laat zal iemand het goede voorbeeld moeten geven. Wij zouden
Willem Alexander als watermanager bij uitstek vragen om het goede
voorbeeld te geven door voor het NedDelta Fonds, voor de periode 20082012, 100 miljard euro werkkapitaal uit eigen vermogen te reserveren.
Met dit bedrag verzekert hij de Koninklijke familie, zijn nageslacht, de
inwoners van Nederland en zichzelf dat het Koninkrijk der Nederlanden
ook in de 21e eeuw behouden blijft en niet transformeert in het
eilandenrijk der Nederlanden. Ofwel een voorbeeld, een toekomstig koning
van Nederland waardig.
En om deze oproep kracht bij te zetten citeren wij nog even de volgende
onderzoeksgegevens die in het televisieprogramma “2 Vandaag” van
zaterdag 19 maart 2005 werden gepresenteerd:
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70% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat
66% van de Nederlanders vinden de klimaatveranderingen een
ernstige ontwikkeling
64% van de Nederlanders vindt dat we de aarde tegen opwarming
moeten beschermen
54% van de Nederlanders vindt milieuverontreiniging geen
noodzakelijk kwaad
60% van de Nederlanders vindt dat de overheid te weinig doet
Maar wat doen de Nederlanders zelf?
Wij gaan immers allemaal samen over de toekomst van de aarde.
Wordt het niets eens tijd dat we de daad bij het woord voegen voordat de
polders weer veranderen in zeeën.
En als we nog denken dat het beperken van de maximum snelheid, extra
(kilometer) belastingheffingen op auto, vrachtwagen en vliegtuigbrandstof
de bovenstaande problemen zullen oplossen dan hebben we het goed mis.
Het gaat in de komende jaren niet meer om lapmiddeltjes en burgertje
pesten, korom te zien hoever je kan gaan met je belasting en
vrijheidsberovende maatregelen, maar om het voortbestaan van ons
prachtige Nederland.
De Echt Grootste Nederlander dempt immers de put voordat zijn
volk en land en eigen Familie verdronken zijn
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

9. NEDERLAND LIJDT AAN
POLDERINNOVATIE
Beste Waarheidsvinder,
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Wat is dat nu precies PolderInnovatie.
PolderInnovatie is het eindeloos vergaderen over innovatieve zaken terwijl
de ons omringende landen deze innovaties daadwerkelijk aan het
omzetten zijn in tastbare producten en diensten. PolderInnovatie is dus
het verschil tussen praten en doen.
PolderInnovatie kost dus heel veel tijd en levert uiteindelijk niets op.
Hoe komt dit.
Dit komt omdat we in Nederland al bijna veertig jaar gewend zijn om op
deze manier beslissingen te nemen en zaken te doen.
De tijd dat onze economie tot in de hemel leek te groeien en het geld niet
opkon.
Dit PolderInnovatiemodel, maar zeg liever mentaliteit, zorgt er in een
teruglopende economie voor dat alles stagneert en er bijna niets meer
van de grond komt.
PolderInnovatie in een recessie betekent bezuinigen en wachten op betere
tijden.
Tijden die natuurlijk nooit zullen komen zolang je niet daadwerkelijk de
handen uit de mouwen steekt.
Het resultaat is dat Nederland en trouwens ook de rest van Europa aan
het potverteren zijn.
Dus lekker alles opmaken wat we in de afgelopen welvaartsjaren hebben
opgebouwd.
Het resultaat is dat de investeringen in startende bedrijven in Nederland
de afgelopen drie jaar met 300 miljoen zijn teruggelopen naar 17 miljoen.
Het resultaat is dat de investeringen van de TOP Nederlandse R&D ofwel
Innovatieve bedrijven zoals Shell, Philips, Akzo Nobel, STMicroelectronics,
EADS etc. in 2003 zijn teruggelopen tot $ 8.6 miljard.
Het resultaat is dat zowel de overheid, bedrijfsleven, banken en “Venture
Capitalists” bijna geen cent meer durven te investeren in de Nederlandse
economie.
Waarom? Omdat iedere investeerder als de dood is dat dit geld
ingepolderd en verspilt wordt aan een eindeloze onproductieve
vergadercultuur waar niemand een cent wijzer van wordt.
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9.1 HOE ANDERS IS DIT IN AMERIKA, CHINA EN INDIA
In Amerika, China en India hebben ze helemaal geen tijd voor
PolderInnovatie. In Amerika, China en India weten ze dat wanneer je gaat
zitten vergaderen over betere tijden er geen betere tijden zullen
aanbreken.
Daar moet je wat voor doen!
En wat doen die Amerikanen, Chinezen en Indiërs zoal in de afgelopen
jaren.
Amerika:
- Amerika heeft in de afgelopen 20 jaar nagenoeg de hele wereldwijde ICT
industrie overgenomen.
- In Amerika investeerde het bedrijfsleven, overheid en universiteiten in
2003 $ 253.2 miljard in Innovatie.
- In Amerika investeerde alleen Ford al in 2003 $ 7.5 miljard in R&D ofwel
Innovatie.
- Amerika is het Innovatie en ICT land bij uitstek waar wij Europeanen
nog wat van kunnen leren.
China:
- China heeft in de afgelopen 20 jaar nagenoeg de hele wereldwijde
productie van goederen overgenomen.
- China verbruikt 55% van alle cement, 40% van alle staal, 30% van alle
kolen, 20% van alle koper en 19% van alle aluminium op de wereld.
- In China werd in 2003 meer dan $52 miljard geïnvesteerd door
buitenlandse bedrijven.
- In China investeerde het bedrijfsleven, overheid en universiteiten in
2003 meer dan $ 632,1 miljard in Innovatie, infrastructuur en
productiecapaciteit.
Bronnen: Wall Street Journal, Financial Times, CNN, Barrons, Goldman
Sachs en MIT.
Wanneer we deze investeringen even met de Nederlandse investeringen
vergelijken komen we op z’n best uit op een magere 0.1%.
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Met 0.1% van het geld dat ze in Amerika, China en India uitgeven aan
Innovatie, infrastructuur en productiecapaciteit moeten wij dus de wereld
veroveren met onze producten en diensten.
Tsja dat is een behoorlijke opgave.
Misschien moeten we iets aan ons innovatieplatform, begroting en
miljoenennota van 2005 doen.
We kunnen natuurlijk ook afwachten totdat al het geld en intelligentsia uit
Nederland verdwenen zijn.
9.2 MAAR HET WORDT NOG INTERESSANTER IN 2005
Als het aan de Amerikanen, Chinezen en Indiërs ligt gaan ze hun
voorsprong op Europa vanaf 2005 nogmaals vergroten. Iedereen die het
hoofdstuk “Hoe het besteedbaar inkomen van iedere Nederlander
verdubbelt kan worden binnen drie jaar” gelezen heeft weet precies wat
ze zouden kunnen doen. Want ja niet alleen wij maar iedereen op deze
wereld kan besluiten om morgen de rente af te schaffen en daardoor
gelijk de meest concurrerende economie ter wereld te worden. Maar
gelukkig kan De Wereld Handelsorganisatie (WTO) daar een stokje voor
steken. De WTO is er immers voor om de wereld handelstechnisch c.q.
qua productie, import en export in het gareel van het Familiebeleid te
houden. Het Familiebeleid dat er natuurlijk op gericht is om een van de
meest winstgevende producten genaamd Rente in topconditie te houden
en zo 24 uur per dag 365 dagen per jaar en zo mogelijk levenslang de
hele wereld en iedereen die daarop leeft af te romen. Kortom grootschalig
arbeid inkopen op basis van geldcreatie uit het niets (lucht) en nog meer
lucht genaamd rente, inflatie, devaluaties, wisselkoersen etc.
Dat het Fort c.q. Museum Europa de minst innovatieve gemeenschap ter
wereld is, is helemaal niet erg. Zolang de Europese Familie maar de
Centrale Banken ofwel Geldcreatie en Rente beheerst en controleert
hebben zij indirect de macht over alles en iedereen op deze aarde en is
de rest maar kinderspel

Dus we kunnen gewoon lekker doorpolderen in de komende jaren en alle
vervuilende industrieën lekker exporteren naar de landen waar we zelf het
minste last hebben van milieu- en luchtvervuiling.
P.S. Japan hebben we nog even buiten beschouwing gelaten omdat
nagenoeg alle Japanse TOP Multinationals net zoals die in Amerika en
Europa tegenwoordig voor het grootste deel eigendom zijn van de
(Centrale) Banken. De (Centrale) Banken die deze noodlijdende bedrijven
in de tachtiger, negentiger en huidige kunstmatig gecreëerde
Kredietcrisissen keer op keer gered hebben van het faillissement.
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Natuurlijk waren deze TOP Multinationals wel verplicht om voor de
reddingsoperatie al hun zeggenschap, eigendommen en aandelen over te
dragen en/of ter zekerheid te stellen bij deze reddende (b)engelen,
hetgeen zoals u hierboven al gelezen heeft geresulteerd heeft in het feit
dat nu zelfs de Ministers van Financiën van de Europese gemeenschap
niets meer te vertellen hebben over de Financiën en Bedrijfsleven in hun
land of gemeenschap. Alleen De Europese Familie Eigenaren van de
(Centrale) banken hebben het nu ook voor het zeggen bij deze
beursgenoteerde Multinationals. En dat schept weer een hoop duidelijk,
vertrouwen en zekerheid in waar we naartoe gaan in de komende jaren.
EEN Familie, EEN Bank, EEN Munteenheid, EEN Beurs, EEN Energiebedrijf,
EEN Multinational, EEN Volk, EEN Land en EEN Leider.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

10. HOE CONTROLEERT U 95%
VAN ALLE BEURSTRANSACTIES
DE ENIGE MANIER WAAROP U ALS PARTICULIERE
BELKEGGER KUNT MEEPROFITEREN VAN (BIJNA) IEDERE
BEWEGING OP DE BEURS
Beste Waarheidsvinder,
Laten we eerst eens een kijkje nemen in de keuken van de echte
professionals. Professionals zoals:
1.
2.
3.
4.
5.

De Nederlandse Bank
The Bank of England
De Federal Reserve Bank
De Europese Centrale Bank
The Bank of Japan

en
A. Goldman Sachs
B. UBS
C. Brut LLC
D. Merrill Lynch
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E. Morgan Stanley
F. Lehman Brothers
G. Credit Suisse
H. Bear Stearns
I. Jerreries Execution
J. Deutsche Bank
Samen controleren bovenstaande organisaties meer dan 95% van alle
wereldwijde beurstransacties. Dus wanneer u als particulier geld wilt
verdienen op de beurs is het zaak om (vooraf) te weten wat de volgende
stappen zullen zijn van bovengenoemde professionals. Kortom in welke
aandelen gaan zij wel of niet investeren in de komende maanden en jaren.
Om hier duidelijk inzicht in te krijgen is het zaak om te leren denken en
doen als een centrale bank, grootbank, beurs, broker, hedge- en mutual
fund. Kortom wat zijn de instrumenten die zij gebruiken om de markt in
beweging te brengen en te houden c.q. beheersen en controleren.
10.1 DE INSTRUMENTEN
Allereerst is daar de geldschepping van de Centrale Banken. Met het geld
dat men, geheel volgens de wet, uit het niets in bytes en bytes creëert,
kan men (bijna) alles en iedereen (om)kopen. Een uitermate belangrijk
instrument dat volledig gebaseerd is op het VERTROUWEN dat de hele
bevolking heeft in het financiële systeem dat onze samenleving draaiende
houdt. Een systeem dat sinds het verlaten van de goudstandaard geen
enkele tegenwaarde kent dan alleen het hierboven genoemde vertrouwen.
Het mag duidelijk zijn dat met behulp van deze schijnbaar onuitputtelijke
op vertrouwen gebaseerde geldhoeveelheid iedere future, aandeel,
obligatie, optie etc. waar dan ook ter wereld gekocht kan worden zonder
ook maar een cent te hoeven lenen en/of rente te betalen. De Familie
grootaandeelhouders van De Centrale Banken zijn daarom ook de Keizers
van de financiële c.q. beleggingswereld. Zij beheersen en controleren “Het
Spel En De Knikkers” tot in de topjes van hun vingers.
De Nederlandse Bank, The Bank of England, The Federal Reserve Bank,
De Europese Centrale Bank en The Bank of Japan vormen sinds de
Tweede Wereldoorlog een Centrale (Virtuele) Bank genaamd “The Central
Bank Of The Empire”.
Ten Tweede is een instrument nodig om het, uit het niets gecreëerde,
geld op een fijnmazige manier in de maatschappij te distribueren c.q.
beheersen en controleren. Dit wordt gedaan met behulp van grootbanken
waarin de grootaandeelhouders van de centrale banken ook weer
grootaandeelhouder zijn volgens het “Pyramidale Linking Pin” principe. Als
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beloning voor hun werkzaamheden mogen zij aan hun cliënten rente,
management fees en transactiekosten berekenen. Vooral de rente, tot op
microkrediet niveau toe, zorgt ervoor dat de cliënten van arm tot rijk
trouw zullen blijven tot aan de dood omdat zij al hun transacties en
bezittingen afhankelijk maken van Geld + Rente. Geld + Rente welke zij
nooit en te nimmer meer terug kunnen betalen. Rente is immers de
onbetaalbare illusie van geldschepping. Het is immers niet mogelijk om
meer terug te betalen dan een Centrale Bank aan geld geschapen heeft.
Het netwerk van grootbanken wordt beheerd door de Koningen van de
financiële c.q. beleggingswereld.
De index beursgenoteerde grootbanken samen vormen sinds de Tweede
Wereldoorlog het financiële distributie- beheers en controlenetwerk van
“The Central Bank Of The Empire”.
Ten Derde is een instrument nodig dat het uit het niets geschapen geld
omzet in tastbare onroerende en roerende goederen en diensten ofwel
arbeid. Een instrument dat niets in iets materialiseert. Een instrument dat
de virtuele wereld van bits en bytes met de fysieke wereld verbindt. Een
instrument waar Keizers en Koningen het gewone volk ofwel de arbeid
ontmoeten en ruilen. Een instrument dat ook nog eens eenvoudig en met
zo min mogelijk mankracht via het “Pyramidale Linking Pin” principe te
beheersen en controleren moet zijn. De beurs was geboren. De beurs
waar aanbieders van lucht c.q. vertrouwen en producenten van goederen
en diensten c.q. bedrijven elkaar op een Centrale dus makkelijk te
beheersen en controleren plaats ontmoeten.
De NYSE, Tokyo SE, Nasdaq, London SE, Euronext, TSX Group (Toronto),
Deutsche Borse, Hong Kong Exchange, BME Spanisch Exchangee en Swiss
Exchange samen vormen binnenkort De Beurs van de “The Central Bank
Of The Empire”.
Ten Vierde is er een instrument nodig dat de bewegingen op de beurs
reguleert en stuurt. Hierbij is het zaak dat zoveel mogelijk transacties
door een zo klein mogelijk aantal partijen gedaan en afgehandeld worden.
Dit zijn de “Preferred Brokers”. Brokers die volledig volgens de door de
grootaandeelhouders van de Centrale Banken opgestelde wetten en regels
handelen en (indirect) ook zitting hebben in het bestuur van de beurs,
grootbanken en politiek. Het Netwerk van de Onderkoningen.
De TOP 10 Brokers ofwel Goldman Sachs, UBS, Brut LLC, Merrill Lynch,
Morgan Stanley, F. Lehman Brothers, Credit Suisse, H. Bear Stearns,
Jerreries Execution en Deutsche Bank vormen samen De Brokers van “The
Central Bank Of The Empire”
Ten Vijfde is er een instrument nodig dat naast gereguleerde
geldschepping en beurshandel ook ongereguleerde c.q. voor de politiek en
het publiek onzichtbare geldschepping en beurshandel mogelijk maakt.
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Kortom instrumenten die niet in de boeken en statistieken voorkomen
maar wel direct ingezet kunnen worden in tijden van nood. De financiële
schaduwwereld van “Foreign Central Banking Centers” en Hedge Funds is
misschien wel het meest belangrijke instrument van de “The Central Bank
Of The Empire” om iedere markt (beweging) naar haar hand te zetten c.q.
iedere (wereld) oorlog waar dan ook op basis van lucht c.q. bits en bytes
te financieren. Ja dames en heren die hele oorlog in Irak en Afghanistan
kost De Familie geen cent en toch moet u er belasting voor betalen.
10.2 HOE KUNT U AAN DEZE WETENSCHAP GELD VERDIENEN
Kennis is macht. Inzicht is beter. Want alleen door Inzicht ofwel Visie,
Strategie en Tactiek op het speelveld van de financiële wereld is het
mogelijk om als belegger te overleven. Zonder Inzicht bent u niet meer
dan een speelbal op zeer hoge en vaak ook zeer lage golven. De golven
van de kunstmatig gecreëerde bewegingen op de beurs. Want laten we
voor eens voor altijd duidelijk zijn. De beurs gaat niet om vraag en
aanbod. De beurs gaat om “Het Spel En De Knikkers” ofwel Macht en
Geld. De basisinstrumenten hierbij zijn het creëren van continue angst en
schaarste, verdeel en heers, brood en spelen en het zaaien van constante
tegenstrijdige verwarring.
Hoe weet u als particuliere belegger waar “De Spelers” het volgende brood
in grote hoeveelheden zullen uitdelen. Ook hiervoor moet u wederom in
de huid van de grootaandeelhouders van de Centrale Banken en
Energiebedrijven kruipen.
De Visie:
Werelddominantie
De Strategie:
A. Volledige dominantie van alle (Centrale) Banken en Olie- en
aardgasbedrijven waardoor alles en iedereen afhankelijk van je
gemaakt wordt. Iedereen heeft immers Geld en Energie nodig om als
gezin en/of bedrijf te (over)leven. Voor meer Insider informatie leest u
het hoofdstuk ”Family Business As Usual” en “Virtual Family Business
Very Unusual”
B. Investeren in beherende en controlerende organen en Index
genoteerde multinationals = stabiliteit. Alleen deze bedrijven komen in
het nieuws middels de Oude Media en bepalen dan ook het wereldbeeld
c.q. waarheid (illusie) van de gemiddelde burger.
C. Investeren in Innovatieve Index genoteerde multinationals =
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verzekeren van de toekomst ofwel continuïteit. De overname van
Microsoft, Intel, Cisco en recentelijk Google, Yahoo, eBay, Amazon etc.
zijn hier voorbeelden van. Het is dan ook niet toevallig dat zowel
Google als eBay recentelijk hun beleid veranderd hebben.
De Tactiek:
Testen van loyaliteit van betrokken bedrijven en personen voordat zij
toegevoegd worden aan de Keizerlijke Insiders portefeuille van officieren
(RvC ofwel Familie toezichthouders) en sergeanten (RvB ofwel Familie
uitvoerders).
Wanneer men bekend is met de Visie, Strategie en Tactiek van de
grootaandeelhouders van De Familie Centrale Banken en Energiebedrijven
wordt het een stuk eenvoudiger om positie in te nemen.
Posities waar rendement, stabiliteit en continuïteit voorop staan.
In onze Bonus Rapporten 1 t/m 6 heeft u al kennis kunnen maken met
zowel de Westerse (Amerika/Europa/Japan), Russische als Chinese
Hofleveranciers of het gebied van Energie. Deze Energie Hofleveranciers
vormen de hoekstenen van zowel het Westen als Rusland en China.
Naast het, relatief stabiele, rendement van de Energie Hofleveranciers; je
gaat immers niet in eigen keuken experimenteren, zijn er de Innovatieve
Energie Aandelen. Dit zijn aandelen met een potentieel hoog rendement
maar ook potentieel hoog risico. Dit laatste heeft u nog kunnen ervaren
tijdens de afgelopen correctie. Terwijl de Hofleveranciers keurig volgens
de interne afspraken een paar procenten verloren en weer omhoog gingen
was dit geheel anders bij de NIET (Index Genoteerde) Energie
Hofleveranciers en Innovatieve Energie bedrijven gesteld. Hier ging het
vaak hard omlaag. Soms wel 25-50% per dag. Maar wat omlaag gaat kan
ook weer omhoog. En als je als Familie zelf kunstmatig het moment van
instorten en opleven van de beurs bepaald is dat dus weer goedkoop
inkopen, dus dubbele winst, ten kosten van al die aandeelhouders die
niets van Het Spel En De Knikkers begrijpen.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,
SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN
WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

11. DE GOED NIEUWS SHOW
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HOE DE VERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2006 U EEN
PRACHTIGE WINST KUNNEN OPLEVEREN IN DE
KOMENDE MAANDEN
Beste Waarheidsvinder,
Het gaat goed in Nederland. Zeer goed mogen wij wel stellen.
Na het zomerreces van onze politici verschijnen er dagelijks berichten en
verkiezingsbeloften die de bomen tot in de hemel doen groeien.
11.1 ALLES GAAT GOED
Alles gaat goed
De economie groeit.
De werkloosheid daalt.
De koopkracht neemt toe.
Minder wet- en regelgeving.
De olie- en benzineprijs dalen.
Innovatie subsidies voor het MKB.
De beurzen stijgen tot recordhoogtes.
De prijzen van grondstoffen gaan omlaag.
De Nederlandse export bereikt recordhoogtes.
De politiek wil honderdduizenden extra banen.
Nederlanders worden opeens gezonder en ouder.
Lagere energieprijzen en ziektekosten voor iedereen.
Investeringen in duurzame energie worden verhoogd.
Hedge en private equity funds stimuleren de economie.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting worden verlaagd.
Minder flitspalen en radarcontroles op de Nederlandse wegen.
De groei van China levert Nederland duizenden extra banen op.
Grote extra investeringen in het onderwijs en gezondsheidszorg.
Bijstandsmoeders en uitkeringsgerechtigden krijgen meer geld.
Privatisering Schiphol en Naardermeer snelweg zijn van de baan.
Nederland neemt duidelijke standpunten in tegen de regering Bush.
AOW’ers hoeven niet meer aan hun eigen pensioen mee te betalen.
Er wordt overwogen om een rentevrije (Halal) hypotheek in te voeren.
Kortom alle voorgenomen bezuinigingen zijn opgeschort, alles wordt
goedkoper en iedereen gaat meer verdienen.
Een ideale wereld dus.
Een ideale wereld die in de maand juli 2006 werd ontwikkeld.
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Voor juli 2006 was het immers “de omgekeerde wereld” en moest er op
bijna alles bezuinigd worden.
De vraag die iedere (Insider) belegger zich dan ook voor de verkiezingen
van 22 november 2006 moet afvragen is of er tijdens het zomerreces van
2006 een briljante politicus in Den Haag is opgestaan die plotseling een
paar honderd miljard extra euro’s gevonden heeft om alle draconische
bezuinigingsmaatregelen van voor juli 2006 overbodig te maken of dat het
zoals bij alle voorgaande verkiezingen om loze beloften gaat om kiezers te
winnen. Kiezers die na 22 november 2006 en de daaropvolgende formatie
gewoon weer te horen krijgen dat er wat kleine rekenfoutjes gemaakt zijn
en we vele extra miljarden nodig hebben om ons te beschermen tegen het
oprukkende terrorisme en global warming. Kortom de wereldvrede “World
Peace” moet, ten koste van alles, gewaarborgd blijven.
“En dat kost veel, heel veel extra geld, belastingen en mensenlevens”.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een briljante politicus opstaat.
Statistisch gezien is deze kans echter zeer klein.
Van deze wetenschap kunt u behoorlijk profiteren.
Hoe dan, leest u bij de TIPS hieronder.
11.2 HET GROOTSTE GEHEIM VAN DE OLIE INDUSTRIE: HET
VERVOLG
In het hoofdstuk “Het grootste geheim van de olie industrie” las u al dat
we wereldwijd over een olie- en gasvoorraad van mogelijk meer dan
1000+ jaar beschikken. Er heeft dus nooit schaarste bestaan en er is al
jaren sprake van kunstmatige prijsopdrijving om de grootaandeelhouders
van onze olie- en gasconcerns gelukkig en tevreden te houden.
Energie aandelen hebben dan ook een aardige winst opgeleverd totdat er
begin september een wederom kunstmatige correctie kwam. Het is
immers niet de bedoeling dat kleine aandeelhouders gaan meespelen nee erger nog – ook geld gaan verdienen aan “Het Spel en De Knikkers”.
Dus een kleine correctie van zo’n 5% tot 20% om de amateur belegger de
stuipen op het lijf te jagen en uit de grondstoffen markten te verdrijven,
was op zijn plaats. Weg met die kleine aandeelhouders die moeilijke
vragen stellen tijdens de nu nog publieke jaarvergaderingen. Ter
voorbereiding werd er dan ook keurig door de gerenommeerde (centrale)
banken en beleggingsinstellingen in samenwerking met de Oude media
een persoffensief opgezet om zoveel mogelijk particuliere beleggers uit de
grondstoffen markten te verdrijven.
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Koppen als:
“Stijging grondstoffenprijzen heeft haar langste tijd gehad”
“Is de stijging van olieprijzen in zicht”
“Beleggers stappen massaal uit grondstoffenmarkt”
“Benzine volgt olie omlaag”
“Fikse correctie op markt voor grondstoffen”
sierden dan ook onze journalen, dag- en weekbladen in september.
Kleine aandeelhouders dumpen hierna massaal hun aandelen welke gelijk
voor een appel en een ei werden opgekocht door de grote jongens. En zo
verdien je in nog geen maand weer een paar miljard extra. Het is
weliswaar geen kunstmatige beurscorrectie - die meestal tientallen tot
honderden miljarden aan extra (belasting) winst opleveren - maar toch
mooi meegenomen in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november
2006. Want het winnen van verkiezingen kost veel geld. Niet omdat er
een strijd tussen politieke partijen in Nederland is (alle oude politieke
partijen worden immers net zoals in Amerika, Engeland en Japan door
dezelfde Familie gelijkelijk gesponsord. Dus het maakt niet uit wie er wint
want de sponsor wint altijd) maar vanwege het feit dat je toch weer
gedurende de komende vier jaar een heel apparaat van officieren en
sergeanten tevreden moet houden c.q. belonen. Want loyaliteit en zwijgen
kost geld, heel veel geld. En wat is er nou profijtelijker om dit vele geld
alvast bij de gewone burger c.q. kiezer vandaan te halen. Dan kost je
deze verkiezingscampagne zelf geen cent. En dat is mooi meegenomen in
barre tijden waar angst, terrorisme en global warming op iedere hoek van
de straat op de loer liggen. Tenminste dat doet men U wijs te maken.
En nee, ook de onderstaande (toevallige) grote olie- en aardgasvondsten
van de afgelopen maand hebben niets te maken met de daling van de
olie- en aardgasprijzen.
1. In de orkaan gevoelige Golf van Mexico werden door Chevron met
behulp van de “Sequence Stratigraph” technologie de Tahiti en Jack
olievelden gevonden. Tahiti is goed voor 400-500 miljoen vaten en Jack
voor meer dan 15 miljard vaten. Kortom alles met behulp van Innovatieve
technologieën en bedrijven waarvan wij er al een aantal uitgebreid in
voorgaande hoofdstukken hebben behandeld.
2. In de “Straits of Florida” ligt een zeer olierijk gebied dat goed is voor
meer dan 20 miljard vaten. Het enige probleem is dat de Amerikaanse
milieuwetgeving de olieconcerns verbiedt om hier te gaan boren. Iets
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waar de Cubanen geen last van hebben want de helft van dit gigantische
olieveld ligt op Cubaans Zee- c.q. Grondgebied. De Cubanen zijn er dus
tot grote ergernis van de Amerikanen lustig op los aan het pompen. En
aangezien een olieveld geen grenzen kent pompen de Cubanen niet alleen
hun eigen helft leeg maar ook de helft van de Amerikanen. Het zal dan
ook niet zolang duren totdat, net zoals in Alaska, de milieuwetgeving voor
dit gebied wat versoepeld zal worden door het Amerikaanse Congres.
3. Onder Cienga Boulevard in Los Angeles zijn volgens de Los Angeles
Times meer dan 680 miljoen vaten olie gevonden. En iedereen die Los
Angeles een beetje kent weet dat dit midden in downtown L.A. ligt. En u
mag het geloven of niet, maar men heeft van de overheid toestemming
gekregen om dit olieveld middels een Innovatieve 3D Seismologie
technologie leeg te pompen. Niets bijzonders trouwens hoor want dat
doen we in Groningen en het Noordzeeplat met af en toe wat
onverklaarbare kleine verzakkingen en aardbevingen al tientallen jaren.
4. Voor de kust van Californië en Alaska zijn op dit moment ook nog eens
gigantische olie- en gasvoorraden ontdekt. Voorraden die zo groot zijn dat
de Amerikanen het Midden Oosten en Zuid Amerika in de toekomst, als
het allemaal ontwikkeld is, helemaal niet meer nodig hebben voor hun
olie- en aardgasleveranties. Het is dan niet voor niets dat de “Big Oil” en
bevriende financiers c.q. banken een aantal voorstellen hebben
klaarliggen om de milieuwetgeving een klein beetje aan te passen. En u
weet hoe overtuigend de grootaandeelhouders van de (centrale) banken
en oliebedrijven kunnen zijn in een tijd van aankomende verkiezingen in
2008.
Kortom Amerika wordt in de komende jaren qua olie en aardgas
onafhankelijk van het Midden Oosten en Zuid Amerika.
Houdt dan ook “The War On Terror” van President Bush op zal menig
belegger zich nu afvragen. Nee, “The War On Terror” gaat net zoals de
“Global Warming Hoax” ook na de verkiezingen in 2008 gewoon door
omdat “The War On Terror” niet om olie en aardgas c.q. grondstoffen gaat
maar om de dominantie van de (centrale) banken en regeringen in de
desbetreffende landen. Zoals u uit de historie van Amerika in Zuid
Amerika weet, is hij/zij die de (centrale) banken in een land controleert
automatisch eigenaar van de regering en alle grondstoffen etc. Het
creëren van een gemeenschappelijke (terroristische) vijand is hierbij
natuurlijk van groot belang om het volk te mobiliseren voor de benodigde
acties. Angst, schaarste en geld zijn immers prachtige instrumenten om je
strategische doelstellingen te halen op deze mooie planeet.
Er is echter wel een klein probleempje voor de Amerikanen. Net zoals de
Japanners en Nederlanders gaan ze straks boren in gebieden die historisch
bekend staan als aardbeving en Tsunami gevoelig. Ja ze gaan zelfs zover
om vlakbij breuklijnen te gaan boren. Dus zodra u in deze nieuwsbrief
103

en/of de krant leest dat ze begonnen zijn met boren aan de Westkust van
Alaska en Californie, Golf van Mexico, Straat van Florida en Downtown Los
Angeles dan wordt het tijd om uw onroerend goed aldaar te verkopen. De
huidige “Deep Sea” en “Deep Earth” boormethodes zijn immers zo goed
geworden dat ze (per ongeluk) in staat zijn om de aardmantel te
doorboren met alle seismische gevolgen van dien.
Maar weer even terug naar vandaag. De dalende olie- en benzineprijzen.
Deze hebben, zoals u nu weet, niets met de nieuwe olievondsten in
Amerika en de rest van de wereld te maken. We hadden immers al een
olie- en aardgasvoorraad van 1000+ jaar. Hier komt nu bij dat alle
hierboven genoemde Amerikaanse olie- en aardgasvondsten al meer dan
1-2 jaar bekend waren bij de Insiders.
Dus waarom dan opeens in september 2006 zoveel ophef over nieuwe
olie- en aardgasvondsten en de daling van alle grondstofprijzen.
Dat heet Strategie en een beetje Politiek.
De strategie om je einddoel van werelddominantie te bereiken.
De tactiek om de politiek in te zetten om je korte termijn doelstellingen te
realiseren, beheersen en controleren.
Het is vandaag dus tactisch om op 22 november 2006 een Minister
President en Coalitie in het zadel te helpen waarop je kan voortborduren
op de na de Tweede Wereldoorlog uitgezette strategie en daarbij
behorende beleid.
De beste kandidaat om Minister President van Nederland te worden is J.P.
Balkenende i.s.m. Wouter Bos.
J.P. Balkenende als loyale en trouwe officier van het Familie beleid.
Wouter Bos als “Coming Man” en uitstekende reserve officier.
Want Wouter heeft een wel zeer degelijke opleiding genoten in de olie
industrie en financiële wereld.
Even wat personalia van Wouter:
- December 1988 tot juni 1990: Management consultant Shell Nederland
Raffinaderij B.V. te Rotterdam.
- Juni 1990 tot juni 1992: Beleidsadviseur Shell Nederland te Rotterdam.
- Juni 1992 tot oktober 1993: General affairs manager Shell Romania
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Exploration B.V. te Boekarest.
- Oktober 1993 tot oktober 1996: Staff planning and development
manager Shell Companies in Greater China te Hongkong.
- Oktober 1996 tot maart 1998: Consultant New Markets Shell
International Oil Products te Londen.
- Mei 1998 tot 24 maart 2000: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Maart 2000 tot juli 2002: Staatssecretaris van Financiën (belast met
fiscale aangelegenheden, financiën lagere overheden, muntwezen en
staatsloterij).
- Vanaf 23 mei 2002: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- Vanaf 19 november 2002: Fractievoorzitter P.v.d.A. Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Kortom, het zal de meeste mensen verbazen dat iemand als Wouter Bos
die vanaf 1988 bijna 10 jaar lang bij het Rechtse Shell heeft gewerkt en
aldaar alle kneepjes van het olievak leerde kennen opeens in 1998 voor
een Linkse politieke carrière koos bij de PVDA. Een Insider weet echter
beter. Aankomende (TOP) politici worden nagenoeg allemaal keurig
opgeleid door een of meer Multinationals en zo mogelijk (centrale) bank
en/of oliemaatschappij. Daar zitten immers de grootaandeelhouders ofwel
eigenaren en bestuurders van Nederland.
Naast zijn olie carrière heeft Wouter ook nog eens een financiële carrière
achter de rug als staatssecretaris van Financiën. Dat is dus twee vliegen in
een klap. De talenten van geld en olie in een persoon gecombineerd en
nog Links ook. Dat moet de meeste kiezers na de debacles van
Balkenende I, II en III zeker wel aanspreken dacht de strateeg in De
Familie.
Dus JP for President en Wouter als vice assistent.
Deze personen hoef je als grootaandeelhouder van de (centrale) banken
en oliebedrijven dus niets meer uit te leggen en zoals de PVDA achterban
van Wouter maar al te goed weet praat hij veel Links maar doet vooral
Rechts dus dat is ook nog even een meevaller.
Een perfect DUO voor het Minister Presidentschap dus.
Een perfecte DUO om de hypotheekrente aftrek af te schaffen.
Een perfecte DUO om belasting te gaan heffen over je pensioen.
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Een perfecte DUO om de uitkeringen nog verder te verlagen.
Een perfecte DUO om het rode pluche blauw te laten kleuren.
Wat hebt u aan deze wetenschap?
Nou heel simpel. Alle verkiezingsbeloften van voor de verkiezingen van 22
november 2006 zullen na de verkiezingen van 22 november 2006 en
coalitie tussen PVDA en CDA (een brede maatschappelijke steun van het
nieuw te voeren beleid onder het gewone volk is dan gegarandeerd)
gewoon weer teruggedraaid worden. Kortom “De Goed Nieuws Show”
komt abrupt ten einde, waarna het weer de hoogste tijd wordt voor een
degelijke beurscorrectie, belastingverhogingen en verhoging van de olie,
aardgas en energieprijzen.
Maar er is geen schaarste zegt u na het lezen van dit hoofdstuk.
Nee, er is geen schaarste en er zal in ons leven ook nooit schaarste
hoeven te zijn op deze wereld. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om
“Het Spel en de Knikkers”. Een spel waar JP Balkenende en Wouter Bos
ook niet meer dan een van de pionnen van zijn, maar wel een christelijke
en leuke en charmante jongeman die ook graag hun naam vereeuwigd
willen zien in de komende jaren. Hoe, ja dat zal de geschiedenis straks
leren.
Om alle aankomende kunstmatige correcties (vorm van extra indirecte
belastingen) geloofwaardig en mogelijk te maken is het wel nodig dat er
nog meer Angst en Schaarste in de wereld gezaaid wordt. De terrorisme
en global warming verhalen zullen dan ook welig tieren en prijzen c.q.
belastingen zullen in alle sectoren stijgen. En zoals u weet, leveren meer
Angst en Schaarste meer Geld op voor hen die (vooraf) op de juiste
manier beleggen.
Nu maar hopen dat er geen briljante politicus opstaat en/of natuurramp
plaatsvindt die nog roet in het eten kan gooien.
Dus wat gaat er met een grote mate van zekerheid gebeuren?
1. Tot en met de verkiezingen van 22 november 2006 gaat “De Goed
Nieuws Show” gewoon door en blijven de beurzen stijgen.
2. Na de verkiezingen van 22 november 2006 en de formatie van een
nieuwe PVDA/CDA coalitie komt er een kunstmatige correctie.
3. Na de kunstmatige correctie zullen de banken (financials) en
oliebedrijven op wonderbaarlijke wijze als eerste herstellen.
Het is tijd om opnieuw positie in te nemen.
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En dan op naar de Amerikaanse verkiezingen van 2008.
Misschien met Obama/Hillary of toch liever weer een Republikein.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

12. WAR GAMES MAKING MONEY
IN A TOTAL WAR ON TERROR
ECONOMY
DE 911, PEARL HARBOUR EN ENRON TRUC
Beste Waarheidsvinder,
In 2003 wordt de USA Patriot Act (H.R. 3162) door het Amerikaanse
Congres goedgekeurd. De Patriot Act die staat voor:
“An Act to deter and punish terrorist acts in the United States and around
the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other
purposes”
De Patriot Act geeft de Amerikaanse overheid de mogelijkheid om de
volgende zaken grootschalig door te voeren om een meer veilige en
vredelievende wereld te bewerkstelligen na de aanslagen van 911.
1. De wet geeft de overheid meer opsporingsmogelijkheden bij het
vergaren van informatie over eventuele terroristische aanslagen.
2. De wet geeft de overheid verregaande bevoegdheden om de privacy
c.q. burgerrechten van iedereen te schenden bij een vermoeden van
betrokkenheid bij een terroristische organisatie.
3. De wet geeft de overheid probate middelen bij het onderzoeken van
ongewenste vreemdelingen en het uitzetten daarvan.
4. De wet geeft de overheid direct de competentie om niet achteraf maar
vooraf ofwel pro-actief te reageren en straffen.
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5. De wet heeft de overheid de mogelijkheid gegeven om “The War On
Terror” wereldwijd te beginnen en financieren.
Niet lang na het invoeren van de Patriot Act in Amerika volgde alle
Westerse landen waaronder Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Italië, Japan etc. etc. met vergelijkbare antiterrorismewetgeving.
Het argument dat de burgerrechten en privacy in hoog tempo afgebroken
worden, wordt weerlegd door de opmerking dat “het leven zonder angst”
het hoogste burgerrecht is. En dit is zoals u weet een van de 4 Vrijheden
die in de Westerse wereld hoog in het vaandel staat.
Op 9 maart 2006 werd de Patriot Act verlengd door de Senaat.
Voor meer informatie over de Patriot Act gaat u naar:
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:h3162enr.txt.pdf
http://www.lifeandliberty.gov/
http://www.slate.com/id/2087984/
12.1 EEN NIEUWE ANTITERRORISMEWET
In de afgelopen jaren is echter gebleken dat er meer nodig is om de
veiligheid van onze burgers te bewaken en garanderen. Het is dan ook
niet verbazingwekkend dat op 28 september 2006 de senaat met 65
stemmen voor en maar 34 tegen een nieuwe antiterrorismewet heeft
aangenomen. Deze wet gaat veel verder dan de originele Patriot Act.
Laten wij even citeren uit De Telegraaf van 30 september 2006:
“De nieuwe wet geeft de president de macht om eigenhandig te bepalen
wie er wel of geen terrorist is. Daarbij krijgen inlichtingsdiensten de
mogelijkheid om verregaande verhoormethoden toe te passen inclusief
het aantasten van de seksuele integriteit. De verdachten zelf zijn niet
gerechtigd om hun internering aan te vechten, en het bewijs tegen hen
hoeft bij een rechtszaak niet aan hen te worden overhandigd. Ook mogen
de verdachten in het geheim gedetineerd worden. Hoewel artikel 3 van de
Geneefse Conventie in de letter wordt gerespecteerd, krijgt de president
wel de mogelijkheid om als hij dat nodig vindt, bepaalde verhoormethoden
in het geheim toe te staan, als hij denkt dat het in het belang van het land
is.”
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De datum 28 september 2006 zal dan ook de geschiedenis ingaan als de
dag waarop voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geheime
vluchten en concentratiekampen zoals Guantanamo Bay en Abu Ghraib
gelegaliseerd werden. Een historische dag mogen wij wel stellen.
Ook deze Nieuwe Antiterrorismewetgeving van Amerika zijn in de periode
2007-2008 geruisloos door Europa en Japan overgenomen. Kortom nog
meer veiligheid voor iedereen.
Dat niet iedereen blij is met deze nieuwe politiestaat mag duidelijk zijn.
Zo maakt Professor Harold Koh van de Yale Universiteit de volgende
opmerking:
“Ik betwijfel of de senatoren wel doorhebben wat ze hebben aangericht”
En Professor Sanford Levinson van de Universiteit van Texas zij:
“Een bananenrepubliek zou er trots op zijn”
Een van de meest vooraanstaande economen van onze tijd Dr. Kurt
Richebachter (88 jaar en opgeleid door de Dresdner – Nazi – bank) zij het
volgende:
“The security measures of the Western World and especially America are
looking more and more like the ones they took in Germany in the early
thirties”
Maar ook de Portugese schrijver Jose Saramago (86 jaar) begint zo
langzamerhand te twijfelen aan het nut van de War On Terror. In zijn
boeken De stad der Blinden en De stad der Zienden stelt hij zich de
volgende vraag:
Moet de bevolking het vertrouwen in democratie opzeggen en ieder
mandaat laten vallen wanneer de eigenaren c.q. machthebbers van een
land het volk in dood en verderf stort. Massaal blanco stemmen?
Kortom hetzelfde wat Willem van Oranje deed in het uit 1581 daterende
Plakkaat van Verlatinge. Willem die als goed Vaderlander samen met de
Staten Generaal het vertrouwen in de Spaanse landvorst Filips II opzij
waardoor de Nederlanden stapje voor stapje bevrijd werden van
machtsmisbruik, klassenjustitie, willekeur, knechting en extreme
belastingen. Belastingen die hoofdzakelijk gebruik worden om mondiaal
oorlog te voeren tegen andere keizers, koningen en koninginnen.
Oorlogen die miljoenen slachtoffers eisten onder de gewone bevolking.
Maar ook een van de meest bekende journalisten in Amerika en nu nog
adviseur van het Witte Huis genaamd Bob Woodward kwam op 1 oktober
2006 uit met een boek genaamd “State Of Denial, Bush at war Part III”.
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Iedereen die de vorige boeken van Bob genaamd “Bush at War” en “Plan
of Attack” over Bush inzake de oorlog in Irak en het wereldwijde
terrorisme gelezen heeft, weet dat Bob van een grote Bush fan afgegleden
is tot iemand die nu grote twijfels heeft over “The War On Terror”. Hij stelt
zelfs in zijn boek dat “The War On Terror” en daarbij behorende wetgeving
meer terrorisme oproept dan oplost. Hetgeen mag blijken uit het feit dat
het Amerikaanse leger nu meer dan 100 “insurgent” aanvallen per week
moet afslaan en er per maand meer doden in Irak vallen dan alle mensen
die samen het leven lieten bij de aanslagen van 911. Een ware Genocide
die, in nog geen vier jaar, al aan meer dan 1 miljoen mensen in Irak het
levens heeft gekost. En laten we eerlijk zijn Bob is niet een van de eerste
de beste journalisten in Amerika. U kent waarschijnlijk nog wel zijn
wereldvermaarde onderzoeken en boeken genaamd:
- All the President’s Men (later verfilmd met Robert Redford)
- Story of Watergate’s Deep Throat
- The Brethren, Inside the Supreme Court
Interessant detail is dat wanneer aan “Deep Throat” gevraagd
wordt waar alle problemen vandaan komen hij hetzelfde antwoord
geeft als J. F. Kennedy (JFK).
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
Maar Bush zou Bush niet zijn wanneer hij niet alle kritiek aan de kant zou
schuiven.
Citaat uit de Washington Post:
“President Bush is absolutely certain that he has the U.S. and Iraq on the
right course, says Woodward. So certain is the president on this matter,
Woodward says, that when Mr. Bush had key Republicans to the White
House to discuss Iraq, he told them, 'I will not withdraw, even if Laura and
Barney (zijn hond) are the only ones supporting me.”
Een situatie waarover de New York Times al eens een visionaire
opmerking maakte:
“A president who lives in a state of willful denial about the worsening
situation in Iraq...."
Voor meer informatie over Bob’s nieuwe boek gaat u naar
www.amazon.com
http://www.amazon.com/gp/product/0743272234/sr=531/qid=1159686303/ref=tr_313801/002-6327332-2076065
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Na het lezen van het boek zullen meer mensen zich gaan afvragen of
President Bush daadwerkelijk in een “State of Denial” verkeert. Of nog
erger dat nu meer dan 40% van het Amerikaanse volk gelooft dat de 911
aanslagen geen toeval of daden van terrorisme waren maar een “Insiders
Job” om een nieuwe gemeenschappelijk vijand c.q. angst en schaarste te
creëren voor de Westerse wereld na de val van het communisme en de
Berlijnse Muur.
Maar zijn deze zaken voor u als mens belangrijk?
Is het belangrijk dat President Bush met zijn kornuiten Karl Rove, Dick
Cheney en Donald Rumsfeld de Irak oorlog en “The War On Terror” er bij
de Amerikaanse Senaat en Verenigde Naties doorheen gedrukt hebben.
Is het niet veel belangrijker om te weten wie President Bush de opdracht
gegeven heeft om te doen wat hij de afgelopen nu bijna 8 jaar gedaan
heeft voor het Amerikaanse volk en de rest van de wereld om iedereen
een veiliger, gelukkiger en gezonder gevoel te geven?
“So who gave President Sr. and Jr. Bush the Order to Start
the Irak War and War on Terror”
Want dames en heren het gaat niet om de democratisch gekozen
presidenten en regeringen in deze wereld die voor 4-8 jaar mogen blijven
zitten zolang ze “Het Spel En de Knikkers” op gang houden maar om de
Families die dit “War Games” spel met volle overgave al duizenden jaren
spelen. Ofwel zoals John F. Kennedy, net voordat hij in Dallas vermoord
werd zij:
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
Dus hoe kunt u net als deze toonaangevende Families profiteren van dit
“War Games” spel.
12.2 HET EINDE VAN DE 3 B’S
Met het verschijnen van het nieuwe boek van Bob Woodward, artikelen in
de New York Times, Washinton Post, Financial Times, Miami Herald, Sun,
Times, Guardian, Telegraaf, Volkskrant, NRC en televisieprogramma’s en
films over 911 - o.a. inzake een mogelijke “Insiders Government Job” –
op zowel het Internet, CNN, BBC, Discovery Channel, Canvas, Ned 3,
www.infowars.com , www.youtube.com etc. etc. in de afgelopen twee
maanden is het vertrouwen van Het Volk langzamerhand tot een
dieptepunt gedaald in onze presidenten en regeringen. Dus er moeten
maatregelen genomen worden om het vertrouwen van Het Volk in onze
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rechtsstaat te herstellen om Het Spel En De Knikkers op gang te houden.
En dat is niet makkelijk deze keer omdat het Internet niet altijd 1 op 1
hetzelfde vertelt als de reguliere Familie media.
Dus er zijn drie opties. Drie uitermate belangrijke opties waarvan er een
zich na de verkiezingen van 22 november 2006 in Nederland en in 2007
en 2008 tijdens de rest van de verkiezingen in de wereld zal ontvouwen.
Optie 1. De minst gewenste optie voor iedereen.
Om President Bush net als F.D. Roosevelt te laten aanblijven voor een
derde termijn is het nodig om “Martial Law” ofwel de Staat van Beleg af te
kondigen. Zodra de Staat van Beleg in een land afgekondigd wordt neemt
de President c.q. het militaire gezag inclusief (geheime) politie alle
bancaire, energie, bestuurlijke, rechtgevende en rechtsprekende, media
etc. etc. organen in een land over om dit te beschermen tegen een
mogelijke vijand. Maar ook bij een natuurramp, coupe, burgeropstand,
revolutie, terroristische aanslag etc. kan de Staat van Beleg afgekondigd
worden. Tot 911 zou het spreken over het afkondigen van de Staat van
Beleg iedere Westerling als belachelijk in de oren hebben geklonken. Na
911 en de wereldwijde invoering van zowel de Patriot Acts I en II is het
echter maar een heel kleine stap geworden. Vergelijkt u voor meer
duidelijkheid maar eens de wetgeving die gehanteerd wordt tijdens de
Staat van Beleg met de Patriot Act I en II. Ze zijn al nagenoeg gelijk. Er
zitten echter grote nadelen voor Het Volk aan het afkondigen van de Staat
van Beleg:
A. Iedere burger kan voor een minimumloon tewerkgesteld worden in de
oorlogs- c.q. beveiligingsindustrie.
B. Iedere burger kan voor een minimumloon opgeroepen worden voor de
militaire dienst en/of burgerwacht.
C. Alle producten en diensten worden nog meer gerantsoeneerd ofwel op
de (voedsel)bon gegooid.
D. Alle burgerrechten en privacy worden volledig afgeschaft.
E. Nagenoeg het hele nationale inkomen ofwel geldschepping en
belastinggelden worden aangewend om het land te verdedigen tegen
de gemeenschappelijke vijand.
F. Iedere burger die tegen bovenstaande maatregelen is wordt vogelvrij
verklaard.
In een oorlogseconomie wordt zodra De Staat van Beleg is
afgekondigd 80-90% van het nationale inkomen c.q. de nationale
geldschepping en belastinginkomsten gebruikt om volcontinue
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wereldwijd oorlog te voeren. Net voor het einde verliezen ook alle
officieren en hun families het leven. Dat heet de laatste opoffering
van De Familie. Hierna is het ook voor henzelf voorbij.
Wanneer u met mensen in uw omgeving praat die de 1e en 2e
wereldoorlog hebben meegemaakt dan kunnen zij u vertellen dat dit voor
Het Volk geen pretje was. Maar ja, je moet er wat voor overhebben om de
4 Vrijheden c.q. Wereldvrede te beschermen. Zo gaat het al sinds de
Romeinse tijd waar de Staat van Beleg uitgevonden werd en om de
haverklap te pas en te onpas werd uitgeroepen door iedere nieuwe Keizer
of Keizerin die het Ultieme “War Games” Spel wilde spelen.
Recentelijk kwam Emeritus-Hoogleraar algemene geschiedenis H.L.
Wesseling nog uit met een prachtig boek genaamd “Frankrijk in Oorlog
1870-1962”. Een boek waarin nog eens haarfijn uit de doeken gedaan
wordt hoe de nazaten van Keizer Napoleon Bonaparte het “Oorlogsspel”
tot een ware kunst verheven hebben zowel binnen als buiten Europa.
Want alhoewel de Duitsers sinds de 2e Wereldoorlog de naam hebben een
oorlogszuchtig landje te zijn is het Frankrijk (het land dat met bloed en
ijzer gebouwd werd) geweest dat aan bijna iedere oorlog sinds de nieuwe
tijd (val van het Romeinse Rijk) heeft meegedaan in de wereld. Kenners
ofwel “Conaisseurs” bij uitstek dus van het edele oorlogvoeren. Een spel
dat alleen voor echte heren en dames van stand bestemd is.
“L’armee est la grande patronne qui nous bapteme tous francais”
ofwel
“De Krijgsmacht is de grote meesteres, die ons allen tot Fransen doopt”
Zoals Paul Deroulede kort na de verpletterende nederlaag van 1870
dichtte.
Volgens de heer Wesseling lopen oorlogsspelletjes vaak helemaal uit de
hand omdat ze voorbereid en uitgevoerd worden door humeurige grote
kleinzielige mannetjes die door “offensive a outrance” en onverwachte
omstandigheden zowel vriend, vijand, zichzelf als hun hele eigen familie
volledig ten gronde richten. Want hoewel Keizer, koning, admiraal en
generaal nog geen honderd jaar geleden ver weg op een fraai kasteel met
culinaire hoogstandjes, fraaie wijnen en schone dames Stratego met echte
mensen aan het spelen waren zijn de “War Games” sinds 1870 wel heel
dicht bij de Familie optrekjes gekomen en moeten ze tegenwoordig om de
haverklap het land verlaten wanneer ze weer eens met een slokje teveel
op wat verkeerde beslissingen nemen of het toeval c.q. lot anders beslist.
Maar daar trekt een heer of dame van stand zich natuurlijk weinig van
aan. Want in een leven van overdaad en sleur is oorlogvoeren nog het
enige dat de verveling van alledag kan doorbreken.
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Voor meer informatie over het nieuwe boek van de heer H.L. Wesseling
gaat u naar de Bruna, lokale boekhandel of Amazon.
Optie 2. De het leven en lijden gaat gewoon door optie.
In deze optie wordt ervan uitgegaan dat De Familie eieren voor haar geld
kiest en de 3 B’s ontslaan met een riante wachtgeldregeling en mooie
commissariaten als beloning en dank voor hun goede diensten en zwijgen.
Kortom George W. Bush, Tony Blair en Jan Peter Balkenende verdwijnen
net zoals Junichiro Koizumi in Japan van het toneel en de nieuwe lichting
van degelijk opgeleide presidenten zoals Obama/Hillary, Gordon Brown,
Wouter Bos en Shinzo Abe mogen het schouwtoneel betreden. Het volk is
weer rustig omdat zij denken dat er veel gaat veranderen en De Familie
kan weer gewoon doorgaan met hetgeen waar men al voor de
verkiezingen mee bezig was. Kortom “War Games As Usual”. En alhoewel
dit de meest eenvoudige en voor de meeste mensen begrijpelijke optie is
- want laten we eerlijk zijn wie gelooft er nou echt in Nederland dat het
anders kan en angst en schaarste een kunstmatige illusie zijn om het spel
op gang te houden - lopen we hier toch enigszins het gevaar dat we vroeg
of laat zoals altijd toch weer in optie 1 vervallen. De Russische, Arabische,
Afrikaans, Chinese en Zuid-Amerikaanse Families kijken immers al enige
tijd met jaloerse blik reikhalzend uit naar het mooie (wilde) westen met al
haar verworvenheden.
Optie 3. De Keizer en Het Volk staan samen op.
Bij zowel optie 1 en 2 staat Het Volk vroeg of laat op om het tij te keren.
In de meeste gevallen gebeurt dit echter pas wanneer moeders bijna al
hun mannen, zonen en dochters aan het strijdtoneel hebben verloren, er
bittere armoede en honger heerst, een epidemie uitbreekt, een
natuurramp de mensen wakker schud en er - omdat men toch niets meer
te verliezen heeft - uiteindelijk besluit om de hobbyisten van hun troon te
stoten. Zo gaat het nagenoeg altijd. Er zijn echter ook tijden geweest
waar een wijze Keizer(in) of Koning(in) Het Volk haar rechtmatige
eigendommen zoals grond, geld, grondstoffen, levensmiddelen etc.
teruggaf en afstand deed van zijn/haar onschendbaarheid, onfeilbaarheid,
titels en erfrechten. Dit waren tijden van grote overvloed, voorspoed,
gezondheid en levensgeluk voor iedereen. Tijden waar niet alleen de 4
Vrijheden en Grondwet in ere werden hersteld maar waar men ook al op
aarde een beetje kon proeven van “Het Eeuwige Leven”. Het leven zoals
het eens bedoeld was op aarde.
Vi Veri Veniversum Vivus Vici
Faust
Waar gaat U voor kiezen op 22 november 2006?
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12.3 MAAR NU EVEN TERUG NAAR DE REALITEIT VAN VANDAAG
Nu 5 jaar later na de aanslagen van 911 leven we volgens onze overheden
in een meer veilige wereld en is het nodig om onze 4 vrijheden ook in de
toekomst te bewaken en garanderen. Voor dit bewaken en garanderen is
veel extra belastinggeld nodig in de komende jaren. Heel veel extra
belastinggeld. Belastinggeld dat ten goede zal komen aan de volgende
vier industrieën:
1. (Centrale) banken.
2. Oorlogsindustrie.
3. Olie industrie
4. Beveiligingsindustrie
GELD VERDIENEN IN EEN “WAR GAMES” ECONOMIE
In een oorlogseconomie wordt zodra De Staat van Beleg is
afgekondigd 80-90% van het nationale inkomen c.q. de nationale
geldschepping en belastinginkomsten gebruikt om volcontinue
wereldwijd oorlog te voeren. Net voor het einde verliezen ook alle
officieren en hun families het leven. Dat heet de laatste opoffering
van De Familie. Hierna is het ook voor henzelf voorbij.
Dank zij 911 hebben zowel de (centrale) banken, oorlogsindustrie, olie en
beveiligingsbedrijven hun omzet en winst gemiddeld met 25-50% zien
stijgen in nog geen vijf jaar. Exxon en Shell bijvoorbeeld zijn nu voor
ongeveer 25% van hun omzet afhankelijk van het Pentagon en de
Vredesmissies van de Verenigde Naties. En dan hebben we het nog niet
eens over de oorlogs- en beveiligingsindustrie zelf die hun omzet en winst
met vaak wel honderden procenten per jaar hebben zien stijgen. En
natuurlijk moet er voor alle luxe aanschaffen, geheime vluchten en nieuwe
concentratiekampen druk geleend worden bij onze (centrale) banken
tegen een steeds maar oplopend rentepercentage. In Amerika nu alweer
5,25%.
Kortom:
Oorlog is niet alleen angst, terreur, schaarste, dood en verderf.
Maar vooral Big Business voor een beperkt aantal mensen.
Oorlog geeft je een reden om de belastingen torenhoog te laten stijgen.
Oorlog geeft je de het argument om de rente drastisch te verhogen.
Oorlog geeft je de mogelijkheid om de privacy wetgeving af te schaffen.
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Oorlog geeft je de reden om iedere wet te overtreden die er maar bestaat.
Oorlog geeft je de mogelijkheid iedereen voor een appel en een ei te werk
te stellen en/of soldaat te maken.
Oorlog geeft je de mogelijkheid om de mens al haar vrijheden te
ontnemen en te knechten voor het goede doel.
Met een Permanente Oorlog zoals “The War On Terror” weet je precies
waar je als Familie grootaandeelhouder aan toe bent voor de komende
jaren.
Ofwel doen wat tot 911 nog onmogelijk en verboden was.
Wist u dat er op dit moment alleen in Irak al evenveel mensen per maand
vermoord worden als alle slachtoffers van de “Twin Towers” samen?
Wist u dat het sinds 911 volledig legaal is om uw telefoon, Internet
aansluiting, GSM, GPS etc. af te luisteren zonder tussenkomst van de
rechter. En dan praten we niet alleen over de nummers die u belt maar
het hele gesprek en email bericht van A-Z.
Wist u dat er in Nederland en Engeland op dit moment de meeste
beveiligings c.q. controle camera’s ter wereld staan per hoofd van de
bevolking. Langs vele snel- en provinciale wegen en in vele
(binnen)steden staan tegenwoordig om de 100 meter camera’s. En er
komen er nog honderdduizenden bij in de komende jaren als het huidige
kabinetsbeleid ook na 22 november 2006 wordt voortgezet.
En dat alles om de Wereldvrede te bewaren. Welke vrede dat weet
tegenwoordig niemand meer want deze is ver zeer ver te zoeken.
Wat we wel weten is dat er zeer veel geld wordt verdiend aan De “War
Games” Total War On Terror Economie. Alleen al de Irak oorlog is goed
voor een omzet van 400 miljard dollar in nog geen vier jaar.
Kunnen we hier een graantje van meepikken, zult u zich afvragen.
Sommige lezers zullen echter direct zeggen dat zij dit niet ethisch vinden
dus daar niet aan mee zullen doen.
Deze laatste beleggers willen we wel even herinneren aan het feit dat
nagenoeg alle bedrijven ter wereld producten en diensten leveren aan de
oorlogsindustrie. Of het nu om banken, oliemaatschappijen, accountants,
belastingadviseurs, supermarkten, kledingbedrijven, beveiligingsbedrijven,
schoenenindustrie, staalbedrijven, waterzuiveringbedrijven, entertainment
bedrijven, frisdranken fabrikanten etc. etc. gaat ze doen allemaal mee.
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Waar ligt uw grens?

12.4 DE TRAGEDIE VAN EXXON EN SHELL IN RUSLAND
We hadden het in maart 2006 al voorspeld in een van onze Bonus
Rapporten. Investeer niet in Russische bedrijven want het is
levensgevaarlijk. Poetin haalt immers vandaag net zoals zijn vriend Hugo
Chavez en vele andere (aankomende) presidenten in Zuid-Amerika en
Oost Europa “De Grote Nationalisatie Truc Voor Het Volk Uit”. Wat houdt
deze truc in. Langzamerhand weet iedere (aankomende) president van
een land dat je eerst de (centrale) bank en olie- en aardgasindustrieën
moet nationaliseren c.q. in privé Familie eigendom moet verwerven
voordat je in het desbetreffende land echt wat te vertellen hebt. Dit kan je
op twee manieren bereiken:
1. Met geweld ofwel met behulp van het leger en (geheime) politie.
2. Met de hulp van Het Volk.
In de afgelopen 2000 jaar waren oorlog en revoluties dan ook de
instrumenten bij uitstek om de macht in een land te grijpen.
Tegenwoordig proberen een aantal presidenten het met behulp van Het
Volk in de vorm van een stille evolutie. Het Volk dat langzamerhand ook
wel weet hoe “Het Spel En De Knikkers” gespeeld wordt omdat het met de
komst van Internet niet meer helemaal van de domme gehouden kan
worden. Tenminste met het huidige Internet. Het nieuwe Internet Web 3.0
zal een einde maken aan vrije nieuwsgaring.
Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer Westerse maar lees liever
Amerikaanse, Europese en Japanse bedrijven met “De Grote Nationalisatie
Truc Voor Het Volk” te maken krijgen. Rusland, Polen, Nigeria, Venezuela,
Bolivia, Mexico (ja er liggen nog steeds duizenden demonstranten voor het
parlementsgebouw na de onrechtmatige verkiezingsuitslag) zijn maar een
paar van de (nu nog) stille evoluties waarmee we in de komende jaren in
het rijke westen mee te maken krijgen. Was het eerst nog wat extra
onrechtmatige belastingaanslagen tegenwoordig zoekt men het in de extra
eisen aan milieuwetgeving. En laten wij heel duidelijk zijn. Alle
multinationals en pensioenfondsen die vandaag honderden miljarden van
uw spaar- en pensioengeld in Rusland geïnvesteerd hebben, zijn het
straks allemaal kwijt. Rusland is voor het Westen verloren. Exxon, Shell
en vele van onze (centrale) banken weten dit al lang. Het feest van de
grote macht en hebzucht is voorbij en de kroonjuwelen liggen op straat.
Het is alleen maar een kwestie van tijd voordat de heer Poetin en
kornuiten net zoals Adolf Hitler voor de Tweede Wereldoorlog alle Bankiers
en de Big Oil boys het land uitgooit. Dus mocht u nog met uw spaargeld
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en/of pensioengelden in een Russisch beleggingsfonds zitten dan wordt
het zaak om zo spoedig mogelijk uw portefeuille opnieuw te rangschikken.
En dat het hier niet gaat om een tijdelijke trend mag wel blijken uit de
woorden die Hugo Chavez op 20 september nota bene in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties over George W. Bush uitsprak.
Wij citeren letterlijk:
“De duivel is hier in dit huis. De duivel kwam hier gisteren. Hij kwam hier
spreken alsof hij de eigenaar is van de wereld. Je kunt de zwavel nog
ruiken”
Maar zoals u weet is de heer Bush niet de eigenaar van de wereld maar
gewoon een officier die zijn werk doet om de toonaangevende Westerse
Familie te plezieren met wat extra spelgenot, omzet en winst per jaar.
12.5 DE TIJD VAN DE WEDERZIJDSE FAMILIE PESTERIJTJES
En wat doet een Westers kind dat zijn zin niet krijgt in Rusland. Die wordt
sikkeneurig, geïrriteerd en start met pesterijtjes in de media. Pesterijtjes
in de vorm van het lekken van de namen van de officieren van de heer
Poetin. Zo hebben we bijvoorbeeld de Familie oligarchen Oleg Deripaska
(Aluminium), Roman Abramovic (Olie), Michail Fridman (Supermarkten)
en Vagit Alekperov (Olie) die op vrijdag 22 september met hun netwerken
breed uitgemeten werden in De Volkskrant.
Wanneer u tegelijkertijd ook de Russische media in de gaten had
gehouden dan komt u ook de namen van een aantal Nederlandse
officieren tegen. En zo ligt zo langzamerhand de hele waarheid van “Het
Spel En De Knikkers” op straat om door Het Gewone Volk gezien te
worden voor wat het is. Oorlogs Spelletjes, blinde macht en hebzucht ten
koste van alles en iedereen.
Dus Shell verlaat Rusland of vertel de Russische Familie waarheid.
Dus ABN-AMRO verlaat Rusland of vertel de Russische Familie Waarheid.
U bent geen Energie huisleverenancier van Rusland.
U bent ook niet de Informatie Huisbank van het Kremlin.
U bent volledig verloren in Rusland officieren Rijkman en Jeroen.
Wat gaat u aan de kleine beleggers vertellen of zwijgen in de komende
jaren officieren.
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Wat gaat er na het verlies van Rusland voor het Westen gebeuren.
Het Westen gaat zich oriënteren op de Moslim wereld.
Jazeker, u gelooft het nog niet maar de mensen die wij al jarenlang
bezwaren met onze Vredesmissies worden onze nieuwe vrienden.
Wouter Bos kiest bijvoorbeeld als tweede man/vrouw op zijn lijst een
Moslim genaamd Nebahat Albayrak en een paar dagen later worden er
alweer meerdere Turken van zijn kieslijst geschrapt vanwege
onoverkomelijke meningsverschillen inzake Armenië. U weet wel dat land
waar nooit een Genocide heeft plaatsgevonden.
Net zoals de Jodenvervolging, vervolging van de eigen bevolking door
Stalin, Insiders Job van Pearl Harbour, de inval van Japan in China,
Genocide in geheel Afrika, Doodseskader in Zuid-Amerika, De Gouden
Eeuw in Nederland en haar Koloniën etc. etc. Allemaal zaken die volgens
de geschiedenisboeken van vele landen nooit hebben plaatsgevonden laat
staan op dit moment plaatsvinden.
Dus dat vrienden worden met de Moslims is al afgelopen voordat het
begonnen is. En dat is jammer wanneer je weet dat zowel de Christenen,
Moslims en Joden dezelfde aartsvader genaamd Abraham kennen. Wie zou
er nou eigenlijk beter worden van een ruzie tussen Volkeren die dezelfde
vader kennen. Ja dat geeft weer stof tot nadenken.
Kortom opnieuw investeren in het Midden Oosten raden wij ook niet aan in
de komende jaren. Zeker niet wanneer u weet dat Iran net zoals Noord
Korea al over een kernbom beschikken.
Dus China dan maar als laatste overgebleven mogelijke bondgenoot om
de wereld tegen zichzelf te bescherm. Maar ja dan moet je natuurlijk niet
een nieuwe Havik in Japan genaamd Shinzo Abe als Minister President
aanstellen. Want Shinzo heeft al laten weten uit voorzorg raketten richting
het onbetrouwbare Noord-Korea te willen afvuren en zijn militaire
internationale betrokkenheid flink uit te breiden. En we kunnen u zeggen
dat China – aan welke Japan nog steeds geen excuus heeft gemaakt voor
de misdaden c.q. Genocide in de Tweede Wereldoorlog – hier helemaal
niet blij mee is. Zeker nu Shinzo ook nog eens de oorlogstrom is gaan
luiden over de tussen China en Japan betwiste olie- en gasvelden in de
Japanse Zee.
12.6 DE VERKIEZINGEN ZIJN BIJNA VOORBIJ
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De goed nieuws show komt bijna ten einde. Met J.P. Balkenende en
Wouter Bos als Minister President kunnen we ervan uitgaan dat “Het Spel
en de Knikkers” gewoon doorgaat dus “Business As Usual”. Toch zullen we
ook rekening moeten houden met een politicus die net als Pim Fortuyn
zomaar roet in het eten kan gooien. Een politicus die je dit keer niet
zomaar uit de weg kunt ruimen. Dan gaat het teveel opvallen.
Maar of nu JP, Wouter Bos of een nieuwe Politicus gekozen zal worden om
Nederland naar een nieuwe Gouden toekomst te leiden, de beurs zal in
een turbulente overgangsperiode na 22 november 2006 toch een knauw
krijgen. De angst en schaarste zullen plotseling in de wereld terugkeren
waarna zoals altijd de beurs weer kunstmatig omlaag gemanipuleerd
wordt. Is het u trouwens opgevallen dat sinds de verkiezingen in
Nederland zijn begonnen in de pers bijna alle terroristische dreigingen in
de Westerse wereld inclusief Israel verstomd zijn. Alleen daarbuiten
rommelt het op dit moment nog in Iran en Noord Korea. Afghanistan en
Pakistan zijn opeens vrienden geworden. President Bush slaakt
vredelievende en verzoenende taal uit. Nergens worden er meer
aanslagen gepleegd in Amerika, Europa en Japan. Het is opvallend rustig
in “The War On Terror”.
Te rustig en te plotseling naar ons idee.
Dus is het de hoogste tijd geworden voor wat “Contraire” adviezen.
Adviezen die u als gewone belegger net als de Familie
Grootaandeelhouders en Insiders een extra zakcentje kunnen opleveren.
Voor hen die willen weten hoe “Het Familie Spel en de Knikkers” in het
klein gespeeld wordt raden wij aan om het boek genaamd “The Smartest
Guys in the Room” van Bethany Mc Lean en Peter Elkind te lezen of nog
beter de film genaamd Enron – The Smartest Guys in the Room van Alex
Gibney, Peter Coyote, Sherron Watkins, en Reverend James Nutter. Een
boek en film waar u kunt zien hoe Ken Lay (Kenny Boy), Jeff Skilling,
Andrew Fastow, Lou Pai, Ken Rice, Cliff Baxter en collega’s net voor de val
van Enron in 2001 meer dan 1 miljard dollar opnamen uit de kas van
Enron en meer dan 20.000 werknemers zonder geld en pensioen
achterlieten met vele mooie beloften. Maar laten we in een ding duidelijk
zijn. Schandalen zoals Enron, Worldcom en Ahold, waar de meeste
bestuurders met een kleine berisping en boete wegkomen, is niets
vergeleken met het Oorlogsspel dat De familie op dit moment in de wereld
ten uitvoer brengt. Het Familie Spel en de Knikkers is duizenden malen
groter en destructiever c.q. profijtelijker dan alle Enron’s, Worldcom’s en
Ahold’s bij elkaar. Kortom er is zeer veel te verdienen in de komende
jaren.
Of zoals Prins Hassan van Jordanië op 26 maart 2004 nog zei:
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I’am afraid the making of Worldwar III is actually taking place in front of
our eyes and nobody does anything about it to stop it
Beleggen dames en heren krijgt een interessante wending in de komende
jaren. Vooral nu we zeker weten dat Noord Korea sinds 8 oktober 2006
over een Kernbom beschikt en volgens onze Insider in het Midden
Oosten Israel klaar staat om een “preemtive” strike op Iran uit te
voeren.
Voor meer informatie:
http://www.amazon.com/s/ref=br_ss_hs/102-85403164260142?platform=gurupa&url=index%3Dblended&keywords=the+smart
est+guys+in+the+room
12.7 EMPIRES WHO BECOME CRAZY ARE ABOUT TO FALL
Tot slot nog een klein stukje geschiedenis voor de lange termijn
beleggers. Aan ieder Keizerrijk (Empire) kwam een einde nadat de
desbetreffende Keizerlijke Familie haar mogelijkheden om geld te
scheppen en belasting te heffen zo hoog opschroefde om (wereld)
oorlogen te financieren dat het volk het vertrouwen in haar opzegde en in
opstand kwam.
Zo kwamen het Romeinse Rijk en de Byzanthium, Spaanse, Franse,
Nederlandse, Engelse etc. Empires allemaal ten val om daarna weer
opnieuw te verrijzen met “Nieuwe Spelers en Nieuwe Knikkers”
Er zijn op dit moment +/- 1000 officieren in Nederland aan het werk op
een bevolking van 16 miljoen mensen. Aan het einde worden zoals altijd
alle officieren net zoals in Neurenberg opgeofferd. Maar dit keer kennen
we ook alle edele opdrachtgevers ongeacht waar ze zitten.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

13. HOE EEN DUITSE
BONDSKANSELIER IN 2005
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EUROPA AAN DE RUSSEN
VERKOCHT
“OVER MOLLEN EN SLEEPER PROGRAMMA’S”
Het begin van de “Koude Oorlog” is het moment dat de Russen op 30 april
1945 de “Reichskanzlerei” in Berlijn bestormen en een eind maken aan
Nazi Duitsland. Een dag daarvoor beroven Adolf Hitler, Eva Braun en de
Familie Goebbels zich in de bunker onder de “Reichskanzlerei” van het
leven. Na meer dan tien jaar genocide was er een einde gekomen aan de
verschrikkingen van de tweede wereldoorlog in Europa.
Maar is dit wel zo, of was de val van Berlijn nog maar de prelude van een
nog veel groter mondiaal spel dat op 30 april 1945 in werking werd gezet?
Behalve het feit dat De Familie Roosevelt, Stalin en Churchill Europa al
voor D-Day onder elkaar verdeeld hadden, had iedere grootmacht ook
nog haar eigen geheime agenda. En deze agenda was niet veel anders
dan die van Keizer Augustus, Constantijn, Karel V, Philips, Lodewijk de
XIV, Elisabeth, Willem van Oranje, Napoleon, Mussoline, Hirohito en Adolf
Hitler. Het ging ze allemaal om Totale Wereldheerschappij. Het enige
verschil was de manier waarop. De Amerikanen zagen graag een
wereldwijde kapitalistische democratie, terwijl de Russen het meer over
de boeg van het communisme wilden gooien terwijl De Familie
Kapitalisten en Communisten beide financierden en net zoals de politieke
partijen en presidentskandidaten lekker tegen elkaar uitspeelde. Voor hen
was het van geen enkel belang wie er won omdat zij altijd zouden winnen
zolang ze de (Centrale) Banken van beide Ideologieën en daarbij
behorende landen maar onder controle konden houden. Een Kapitalistisch
Communisme zoals MAO dit later zou gaan bedrijven zagen ze wel zitten.
Dat er niemand echt gelukkig was met de deal tussen Roosevelt, Stalin en
Churchill bleek al snel toen Douglas MacArthur (1945-1951) – Supreme
Commander of the Allied Forces in The Pacific – na de val van Japan
(augustus 1945) aan president Truman (1945-1953) vroeg of hij door
mocht stoten naar China en Rusland om voor eens en voor altijd een
einde te maken aan die %^$@&&* communisten. Het argument van
McArthur om China en Rusland in de democratische tang te nemen was
dat er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toch al voldoende
geallieerde troepen in zowel Azië als Oost Europa klaarstonden om de klus
te klaren. Daarbij was Amerika het enige land dat over een atoombom
beschikte. We hebben het aan de wijsheid van president True-man te
danken dat deze plannen van tafel geveegd werden, anders hadden we
waarschijnlijk vandaag nog in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en
misschien wel Derde Wereldoorlog gezeten.
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Dus toen Truman NEE zei tegen McArthur, veranderde de Tweede
Wereldoorlog in een ondergrondse “Koude SCHIJN Wereldoorlog” tussen
kapitalisten en communisten. Een Koude Wereldoorlog die tussen 19451989 wederom miljoen slachtoffers eiste in zowel Oost als West. Polen,
Hongarije, Roemenie, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Korea, Cambodja,
Vietnam, Afrika etc. Kortom de genocide ging gewoon door maar dan op
een wat meer beheerste en gecontroleerde manier.
Tijdens de Cuba crisis in 1962 bereikt de “Koude SCHIJN Wereldoorlog”
haar hoogtepunt. Aan het kordate optreden van John en Robbert Kennedy
en wat sturende Familie leden hebben wij het te danken dat de ”Koude
SCHIJN Wereldoorlog” in 1962 niet escaleerde in een “Derde
Wereldoorlog”. Na de Cuba crisis en de val van Chroesjtsjow in 1964
brokkelde de greep van het communisme op de wereld steeds verder af.
De perestroika en glasnost van Gorbatsjow en de val van de Berlijnse
muur op 9 november 1989 maakt definitief een einde aan de “Koude
SCHIJN Wereldoorlog”. Tenminste, zo staat het in de meeste
geschiedenisboekjes in de Westerse wereld. De werkelijkheid is echter
geheel anders.
13.1 DE NAWEEEN VAN DE “KOUDE WERELDOORLOG”
Tussen 1940-1989 starten zowel de Familie kapitalisten als communisten
hun “mollen” ofwel “sleeper” programma’s. Deze programma’s bestonden
eruit om jonge nog kneedbare kinderen in de landen van de tegenstander
te rekruteren in dienst van de diverse veiligheidsdiensten zoals de CIA,
KGB, MI5, SAS, BVD etc. Deze mollen liepen gewoon mee in het systeem
van het desbetreffende land, maar werden tegelijkertijd opgevoed met de
doctrine van kapitalisme of communisme. Bekende mollen zijn Ted Hall,
de Fuchs en Rosenbergs die de atoomgeheimen van Amerika aan de
Russen “toevallig” doorspeelde. Ieder land heeft dan ook in de afgelopen
jaren één of meer incidenten gehad waarbij een Top Minister c.q. Top
Ambtenaar al jaren voor de tegenpartij bleek te werken. Hoewel de
“Koude Wereldoorlog” officieel in 1989 is geëindigd, lopen er nog steeds
een aantal van deze oude Familie “mollen” en “sleepers” in de wereld
rond. Mollen die tot de dag van vandaag nog steeds overtuigd zijn dat het
Kapitalisme of Communisme de hele wereld moeten veroveren en
domineren. Kapitalistische en Communistische Mollen die, zonder dat ze
het weten, aan een en dezelfde Familie rapporten. Een grote schijn
vertoning dus.
13.2 DE MEEST BEKENDE MOL UIT 2005 WAS EEN
BONDSKANSELIER
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Over de meest bekende mol die in 2005 ontdekt werd, genaamd Gerhard
Schröder (7 april 1944) – voormalig Bondskanselier van Duitsland in de
periode 1998/2005 - willen we het vandaag met u hebben.
U kent mijnheer Schröder allemaal wel van zijn duidelijke buitenland
politiek en stellingname tegen Amerika gedurende de Irak crisis ofwel
Tweede Golfoorlog. Samen met zijn collega Jaques Chirac (29 november
1932) Gaullist (Voorzitter Rassemblement pour la Republique RPR),
medewerker van president Georges Pompidou (1962) en later president
van Frankrijk in de periode 1995/2006, voerde hij een heldere buitenland
politiek die Europa als wereldmacht op de kaart moest zetten in de 21e
eeuw.
Wat de meeste mensen tot het uitkomen van het “Schröder-PoetinGazprom” schandaal niet wisten, was dat de heer Schröder al jarenlang
een communistische mol uit de tijd van de “Koude Wereldoorlog” was.
Tijdens de Duitse verkiezingen van 2005 kwamen de volgende zaken over
de heer Schröder in de Duitse media aan het licht.
1. Dat de heer Schröder zijn politieke carrière begon als lid van de Jonge
Socialisten genaamd de Jusos. In 1963 werd hij tevens lid van de SPD.
2. Als snel aan populariteit in deze beweging won nadat hij zich begon te
presenteren als een overtuigd Marxist.
3. Hij uitermate goede contacten had met de crypto-communist APO
groeperingen.
4. Hij een van de advocaten was die zich vrijwillig aanmeldde om de
gevangengenomen Rote Armee Fraction (RAF) leden te verdedigen. De
RAF die de APO idealen vertaalde in een reeks van terroristische
aanslagen op prominente kapitalisten en banken.
5. Tussen 1980-1986 SPD lid was van de Duitse Bondsdag en hierna
leider van de oppositie in Duitsland.
6. Hij er tussen 1987-1989 alles aan deed om de eenwording tussen
Oost- en West Duitsland, welke zijn voorganger Helmut Kohl CDU (3
april 1930) in samenwerking met Gorbatsjow en Mitterand aan het
voorbereiden waren – te voorkomen.
7. Er na de eenwording voor pleitte dat de SPD in de regering ging
samenwerken met de Oost Duitse Socialistische Eenheids Partij de SED
ofwel voorstelde dat communisten Duitsland zouden gaan meeregeren.
8. Hij een voorstander is van “Stamokap” ofwel een door de staat
gerunde centrale vorm van kapitalisme ofwel communisme. Kortom het
einde van individueel bezit, kapitaal en vermogen.
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9. Uistekende contacten heeft met de Dresdner Bank, Schröder- en
Rothschild Bankiers. Ofwel dezelfde bankiers die Adolf Hitler in de 30’er
jaren aan de macht hielpen met toestemming van De Familie. Vandaag
is de heer Schröder nog steeds een persoonlijke vriend van (ex Stasi
Officier) Matthias Warning. Matthias Warning zwaaide tot voorkort
de scepter over de Russische tak van de Dresdner Bank.
10. Vanaf 1990 had de rood-groene coalitie de meerderheid in het
parlement en werd Schröder minister president van Neder-Saksen.
Zowel in 1994 als 1998 werd hij in dit ambt herkozen. Vanaf 1998 had
de SPD de absolute meerderheid in het parlement van Nedersaksen en
had hij geen coalitie meer nodig.
11. Tussen 1998 en 2005 was Gerhard Schröder Bondskanselier van
Duitsland.
12. In 2004 adopteert het gezin Schröder een meisje uit Sint Petersburg.
13. Tijdens de laatste verkiezingen in 2005 komt uit dat hij al jaren voor
de Russen werkte dus indirect voor De Familie waar Poetin ook voor
werkt.
Dit nieuws zorgt voor een gigantische rel in Duitsland en politieke paniek
in de rest van de wereld. Alle Europese en (indirect) Amerikaanse
staatsgeheimen lagen immers al jarenlang bij de Russen op straat. Hier
komt nog bij dat Gerhard Schröder in april 2006, net voor zijn aftreden als
Bondskanselier, ook nog even $ 1.2 miljard uit de Duitse staatskas had
overgemaakt naar het nieuw op te richten Gazprom Baltic Pipeline project.
P.S. Het hele verhaal wordt nog interessanter wanneer u de geschiedenis
van Gerhard Schröders, zijn rechterhand Minister van Buitenlandse Zaken
Joschka (Groen) Fischer en Matthias Warning, inclusief hun netwerken,
naast elkaar legt. Dan hebben we drie+++ mollen voor de prijs van één.
Bron: U kunt dit alles nog eens rustig onderzoeken en nalezen in zowel de
Oude als Nieuwe Duitse media van 2005.
13.3 VAN BONDSKANSELIER NAAR ZAKENMAN
Na zijn aftreden als Bondskanselier van Duitsland werd hij door Poetin
persoonlijk uitgenodigd om Voorzitter van de Raad van Bestuur van het
nieuwe Russisch-Duitse pijplijn consortium te worden. Een consortium dat
voor 51% in handen is van Rusland (Gazprom Poetin), 24,5% BASF en
24,5% van E.ON. Hun beider Stasi vriend Matthias Warning werd al snel
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tot CEO van dit nieuwe bedrijf benoemd. Wie nu nog gelooft dat een land
geregeerd wordt door politici mag zijn hand opsteken.
Dus ook hier geldt weer de gedenkwaardige opmerking van toenmalig
president J.F. Kennedy uit Nieuwsbrief 1:
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
PROFITEREN VAN DE GERHARD SCHRODER COUPE DE GRACE
Wat gaat dit nieuwe Familie bedrijf doen.
Allereerst wordt er een Noord Europese pijpleiding ter waarde van $ 4.7
miljard aangelegd tussen Siberië (Arctic Yamal Peninsula) en West Europa
via de Oostzee met Sint Petersburg als schitterend middelpunt.
Deze pijplijn met een lengte van 3000 kilometer en een capaciteit van 55
miljard kubieke meter moet West Europa en specifiek Duitsland,
Nederland, Scandinavië en Engeland van grote hoeveelheden aardgas
gaan voorzien vanaf juli 2010. Het is zelfs de bedoeling van Gazprom
Poetin om het Engelse gasbedrijf Centrica over te nemen om zowel begin
als eindstation (Bacton Engeland) van de pijplijn onder controle te krijgen.
Deze pijplijn komt naast de in april 2006 geopende Zwarte Zee pijplijn
naar Turkije welke Zuid Europa van aardgas moet voorzien in de komende
jaren.
Het mag duidelijk zijn dat Rusland Europa in de komende jaren volledig in
de (Energie) tang krijgt zou je denken, wanneer de heren Poetin en
Schröder hun zin krijgen. Niets is minder waar wanneer je weet dat dit
alles in volledig overleg met en toestemming van de Europese Familie
gebeurt. De Gasunie en Royal Dutch Shell werken dan ook van hartelust
mee aan deze deal. Want ook deze grootaandeelhouders pikken straks
een aardig graantje mee wanneer het Groningse gasveld in Slochteren en
het Nederlandse gasdistributienetwerk in Europa aan dit Russisch-Duitse
en straks Nederlandse netwerk gekoppeld wordt. Om de relaties tussen
Nederland en Rusland alvast wat inniger aan te halen kregen de Russen
alvast een aandeel in de Nederlandse pijplijn naar Engeland en de
Nederlanders een aandeel in de Russische Oostzee pijlijn tussen Siberië
(Arctic Yamal Peninsula) en West Europa.
Wanneer je naar de nieuwe grootaandeelhouders van dit consortium kijkt,
kan je best wel eens spreken over een Gasmonopoly. Een Gas- maar zeg
liever maar Energie Monopoly dat van Europa en Rusland EEN
Wereldmacht maakt versus China. Wanneer we hierbij ook nog eens het
feit optellen dat de Europese Centrale Bank (welke zoals u als Insider
weet al een eenheid vormt met de Federal Reserve Bank, Bank Of England
en Bank of Japan) en Russische Centrale Bank bezig zijn om steeds meer
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te gaan samenwerken, dan is de verwachting dat rond 2008 de EG
(Inclusief Amerika en Japan) en Rusland EEN Monetaire (Informatie) en
Energetische (Energie) eenheid hebben gevormd. Het is hierna niet meer
dan een formaliteit om ook de landsgrenzen te laten vervallen en Europa
en Rusland tot een Natie te verklaren. Een natie welke gemodelleerd is
naar het West- en Oost (Byzanthium) Romeinse Model. Een model dat
meer dan 1000 jaar (Het Eerste Rijk) de wereld overheerst heeft. Een
uitermate gevaarlijk spel mogen wij u vertellen omdat zowel de echte
Russen als Chinezen niet op hun achterhoofd gevallen zijn en meespelen
zolang de Westerse wereld haar (pensioen en fonds) miljarden maar
keurig in deze twee landen blijft investeren.
Nu maar hopen dat Neli (Smit – Peper) Kroes als eurocommissaris
mededingingsbeleid - tevens de uitvinder van het Ayaan Hirshi Ali
fenomeen – maar geen problemen heeft met deze nieuwe Energie en
Monetaire monopolies. De kans hierop is echter zeer klein omdat Neli als
officier bij De Familie hoort en ons kent ons.
13.4 DE BEER IS LOS
Zoals u in “De Drie Energiebedrijven Die De Motor Van De Russische
Economie Zullen Vormen In De Komende 10 Jaar” zitten we echter met
een bijzonder explosieve situatie in Rusland. Welke scenario’s kunnen zich
de komende 6 jaar ontvouwen.
Scenario 1. De Russische, Duitse en Nederlandse grootaandeelhouders
van Gazprom, E.ON, BASF, Gasunie en de Royal Dutch Shell gaan lekker
profiteren van dit nieuwe Gasmonopoly. En zoals u weet leidt een
monopoly altijd tot prijsopdrijving, hetgeen weer uitermate gunstig is voor
hen die aandelen hebben in deze bedrijven.
Scenario 2. De Familie van grootaandeelhouders besluit dat het tijd wordt
om van Rusland, Turkije en Europa weer een grote gelukkige familie te
maken onder leiding van een nieuwe Familie Keizer. Dit allemaal geheel
volgens het West- en Oost Romeinse Rijk model dat meer dan duizend
jaar bestaan heeft en eens geheel Europa, Turkije (Byzanthium) en
Rusland besloeg. Ja, er zijn mensen die nog echt grote idealen hebben!
Aan deze eenwording wordt op dit moment binnenskamers hard gewerkt
in zowel Brussel, Moskou en in de huizen van wat vooraanstaande
Familieleden.
Scenario 3. Mijnheer Poetin besluit dat hij aan dit hele circus geen
behoefte meer heeft en grijpt samen met wat vrinden zelf naar de macht.
Kortom Poetin als de Nieuwe Tsaar van Oost en West Europa. Dit scenario
is trouwens geheel niet onwaarschijnlijk. U kunt zich waarschijnlijk
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allemaal nog wel het verhaal herinneren hoe Adolf Hitler aan de macht
kwam in de dertiger jaren.
De Europese Families zaten na de Eerste Wereldoorlog en Russische
Revolutie met een groot probleem. De Duitse Kaiser Wilhelm moest, nadat
onder zijn bezielende leiding half Europa afgeslacht was, naar Doorn in
Nederland vluchten en Tsaar Nicolaas II (1868-1918) werd met zijn hele
Romanov familie door de bolsjewieken op gruwelijke wijze vermoord. Daar
moest dus wat aan gedaan worden. In de chaos van het Duitsland na de
Eerste Wereldoorlog werd een persoon ontdekt met grote aspiraties. Deze
persoon werd in contact gebracht met De Familie en haar bankiers en
grootindustriëlen die wel wat zagen in deze bij het volk zeer populaire
jongeman welke een zeer grote afkeer had van de communisten. Met de
hulp van heel veel Europees en Amerikaans Familie geld werd Adolf Hitler
en zijn kornuiten in het zadel geholpen met twee opdrachten:
A. Korte termijn: Een tegenwicht vormen voor de aanstormende
communisten.
B. Middenlange termijn: Het communisme voor eens en voor altijd
uitroeien en de verloren gebieden teruggeven aan de rechtmatige
eigenaren.

In het begin zag dit er allemaal nog wel veelbelovend uit met de
“Anschluss” van Oostenrijk en de inlijving van Tsjecho-Slowakije. Dit was
immers niet meer dan het herstellen van het oude Pruisen en Habsburgse
Oostenrijk-Hongaarse Keizerrijk, hetgeen geheel in lijn was met de
plannen van De Familie richting een groot Keizerrijk naar Romeins model.
Toen Hitler, net als Stalin net na de Eerste Wereldoorlog, echter zelf naar
de macht greep en De Familie en haar financiers het land uitzette waren
de poppen aan het dansen. Het hele Familiespel en dromen over een
Keizerlijke toekomst vielen van de ene op de andere dag in duigen.
Gelukkig kreeg De Familie een tweetal stokken achter de deur die als
excuus konden dienen om hun rechtmatige (recht van de sterkste)
eigendommen terug te krijgen. In september 1938 had Neville
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Chaimberlain immers keurig met wat “vredes” papiertjes lopen wapperen
welke de eeuwige vrede tussen Engeland en Duitsland moesten
bezegelen. Vreemd wanneer je weet dat Hitler zich ook al niet aan de
“Munich Agreement” van 29 september 1939 had gehouden inzake het
Sudetenland (volgens de Tsjechen en Slowaken was de “Munich
Agreement” meer de “Munich Betrayal” omdat ook Engeland en Frankrijk
zich niet aan de afspraken c.q. overeenkomsten met Tsjecho-Slowakije
hielden toen Hitler geheel Tsjecho-Slowakije innam). Verraad van twee
kanten dus. Maar ja dat heb je in een wereld waar iedereen zo zijn eigen
verborgen agenda’s heeft. De Blitzkrieg in Polen welke op 1 september
1939 begon was dan ook een ideaal Politiek en Publieke excuus om Hitler
op 3 september 1939 de oorlog te verklaren en een begin te maken om de
verloren Familie bezittingen terug te winnen. Een oorlog die zij echter in
eerste instantie zelf georganiseerd en gefinancierd hadden. Een oorlog die
echter volledig uit de hand liep omdat dictators als Hitler immers nooit te
beheersen en controleren zijn.

Chamberlain holds the paper containing the resolution to commit to
peaceful methods signed by both Hitler and himself on his return from
Germany in September 1938. He said:
My good friends, for the second time in our history, a British Prime
Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe
it is peace for our time.
Omdat Hitler de bui al zag aankomen, je kan immers niet zonder gevolgen
De Familie en haar bankiers het land uitzetten, sloot hij op 22 mei 1939
het Ciano-Ribbentrop Pact ook wel het Hitler-Mussolini Pact Of Steel
genoemd en op 23 augustus 1939 het Molotov-Ribbentrop Pact ook wel
het Hitler-Stalin Pact genoemd. Het eerste Pact was een Pact van
samenwerking tussen de As mogendheden. Het tweede Pact was een
“Niet-Aanvals” vedrag met de Aartsvijand van De Familie. Kortom
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uitermate strategische zetten waarmee Hitler voorkwam dat hij oorlog op
twee fronten hoefde te voeren en De Familie letterlijk de stuipen op het lijf
joeg. Wat zou er immers gebeuren als Hitler ook nog eens Engeland zou
aanvallen. Engeland het laatste Monetaire Familie bastion van Europa.
Maar, zoals u weet, is de verleiding van Iedere persoon met Keizerlijke
aspiraties “Het Derde Rijk” groot. Hitler maakte later dezelfde fout als
Napoleon door naar Moskou op te trekken. In Rusland verloor Hitler dan
ook de Tweede Wereldoorlog.
Na de oorlogsverklaring aan Duitsland was De Familie en haar Bankiers
dan ook genoodzaakt om Amerika wederom bij de oorlog te betrekken.
Iets wat de Amerikanen na het trauma van de Eerste Wereldoorlog
eigenlijk helemaal niet wilden. Dus daar moest wat op gevonden worden.
Gelukkig was de Japanse Keizer bereid om wat collega Familieleden in
nood te hulp te schieten. Op 7 december 1941 werd dan ook Pearl
Harbour aangevallen, waardoor de Politieke en Publieke opinie inzake de
oorlog totaal veranderde. Iedereen was er opeens van overtuigd dat er
voor eens en voor altijd met de Japanners en Duitsers afgerekend diende
te worden.
Na de capitulatie van Duitsland en Japan krijgt De Familie keurig haar
rechtmatige bezittingen inclusief het eigendom van de (centrale) banken,
energiebedrijven en multinationals terug. De vrede was hersteld en “Het
Spel En De Knikkers” kon opnieuw beginnen. Als beloning voor hun trouw
in moeilijke Familie tijden ontvingen Japan en Duitsland de grootste
herstelbetalingen die ooit in de geschiedenis werden uitgekeerd. De twee
“Wirtschaftswunders” waren geboren.
13.5 MAKEN WE IN RUSLAND STRAKS DEZELFDE FOUT
De mensen die op dit moment dan ook miljarden in de Russische
economie, olie-, aardgasvelden en pijpleidingen investeren, moeten zich
dan ook afvragen door welke bankiers en grootaandeelhouders de heer
Poetin in het zadel geholpen is en wat de korte en lange termijn
opdrachten zijn, die hij van De Familie en haar bankiers heeft gekregen.
Wanneer de heer Poetin zich immers net zoals Adolf Hitler niet aan de
spelregels van “Het Spel en de Knikkers” houdt, is de beer letterlijk in
Europa los en kunnen de grootaandeelhouders van de Royal Dutch Shell,
Gasunie, E.ON. BASF etc. voor de zoveelste keer letterlijk naar hun
centen, land en bezittingen fluiten. Of we, als dit spel wederom uit de
hand loopt, Amerika hierna weer zo gek kunnen krijgen om de rommel die
we zelf veroorzaken op te ruimen, is dan nog maar de vraag. Een ezel
stoot zich immers niet driemaal aan dezelfde steen.
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Kortom wat toenmalig president J.F. Kennedy eens zei is nog steeds
uitermate actueel in de 21e eeuw.
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
P.S. Het Gasunie-Gazprom Pact lijkt (energie technisch) heel veel op het
Molotov-Ribbentrop Pact van 23 augustus 1939. Een levensgevaarlijke
ontwikkeling kunnen wij u vertellen.
Bijlage 1:
Voor meer informatie over de overgave van Italië, Duitsland en Japan:
http://www.ibiblio.org/pha/war.term/093_00.html
13.6 HET VERLOOP VAN DE KOUDE WERELDOORLOG
1941 Roosevelt komt met zijn redevoering over Vier Vrijheden, waarin
dictators die de vrijheid bedreigen de wacht wordt aangezegd. Churchill en
Roosevelt stellen het Atlantisch Handvest op waarin zij beloven geen
territoriale veroveringen na te streven.
1943 Conferentie van Teheran waarbij voor het eerst tussen Stalin,
Churchill en Roosevelt elkaar ontmoeten. Inzet van de discussie was de
invasie van Normandië gekoppeld aan een aanval van de Sovjet Unie
tegen nazi-Duitsland. Tegelijk werd gesproken over eventuele operaties
van de Russen tegen Japan en de noodzaak om na de oorlog te komen tot
een internationale vredesorganisatie.
1944 Afspraak tussen Roosevelt, Churchill en Stalin over de verdeling van
invloedssferen in Oost-Europa.
1945 4 - 11 februari: Conferentie van Jalta. Het voorstel om Berlijn in
vier zones te verdelen wordt tijdens deze conferentie aanvaard.
8 mei: Duitse capitulatie; Duitsland wordt bezet door de Geallieerden.
juni: oprichting Verenigde Naties.
17 juli - 2 augustus: Conferentie van Potsdam. Nog tijdens de conferentie
wordt Churchill vervangen door Attlee, die de verkiezingen in Engeland
ten koste van Churchill heeft gewonnen. Truman informeert Stalin over de
de atoombom.
augustus: VS gooien atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Begin van
de wapenwedloop tussen VS en SU.
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13 augustus: De Sovjetunie gaat akkoord met de verdeling van Duitsland
in bezettingszones en van Berlijn in sectoren.
1946 Churchill houdt zijn Fulton-speech en laat het IJzeren Gordijn
zakken.
Op 21 april wordt de Socialistische Einheitspartei Deutschlands
(SED) opgericht. Het verzet van de SPD afdeling in het westelijk
deel van Berlijn onder leiding van Kurt Schumacher mocht niet
baten. In de sovjet-zone worden de afdelingen van KPD en SPD
opgeheven.
Opstand in Griekenland onder leiding van de Griekse communisten.
George Kennan waarschuwt voor de agressie van de SU, Wallace
waarschuwt voor de gevolgen van een hard optreden tegenover de SU.
1947 Op 1 januari voegen de VS en Gr.-Brittannië hun bezettingzondes in
Duitsland samen tot Bizonia. Mr 'X' (George Kennan) gebruikt voor het
eerst de term containment. Afkondiging van de Trumandoctrine.
Introductie van het Marshall-plan en afwijzing door de SU van de
aangeboden hulp. De Cominform wordt opgericht.
1948 In februari vindt er een staatsgreep plaats door de Tsjechische
communistische partij.
In maart verlaat de Sovjet-Unie de Geallieerde Controleraad. Het
gemeenschappelijk bestuur over Duitsland komt hiermee ten einde. De
Koude Oorlog is definitief een feit.
De VS en Gr.-Brittannië overleggen over een geldhervorming in de
door hen gecontroleerde zones.
De centrale banken, energievoorraden en beurzen van Duitsland
en Japan worden door de geallieerden geannexeerd.
Op 20 juni wordt de D-Mark ingevoerd, gevolgd door een Oostduitse Mark
in de Sovjet-zone. Als de D-Mark ook in West-Berlijn wordt ingevoerd gaat
Stalin over tot de Blokkade van Berlijn (24 juni 1948- mei 1949). De VS
onderhoudt een luchtbrug met Berlijn.
Joegoslavië verlaat de Cominform.
1949 Op 25 januari wordt de COMECON opgericht.
In april wordt door de VS samen met de West-Europese landen de NoordAtlantische Verdragsorganisatie opgericht. Duitsland is vooralsnog geen
lid.
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Uiteindelijk heft Stalin op 12 mei de blokkade van Berlijn op.
Op 23 mei wordt De Bondsrepubliek Duitsland (BRD) opgericht. Enkele
maanden later volgen de eerste verkiezingen. Konrad Adenauer wordt de
eerste bondskanselier van de BRD. De basis voor het Wirtschaftswunder is
gelegd.
Op 25 september treedt het Bezettingsstatuut in werking.
Op 7 oktober wordt de Duitse Democratische Republiek (DDR)
uitgeroepen, waarvan Wilhelm Pieck de president wordt, maar partijleider
Walter Ulbricht de touwtjes in handen heeft.
De SU ontwikkelt de atoombom dank zij een westerse mol.
Uitroeping van de Volksrepubliek China onder leiding van Mao Zedong.
1950 In juni breekt de Korea-oorlog (1950-1953) uit. Als antwoord op de
communistische dreiging formuleert Paul Nitze voor de National Security
Council een vernieuwd veiligheidsbeleid, waarbij de containmentpolitiek
vooral in militaire termen wordt gegoten. Hij legt dit neer in het rapport
NSC-68.
Ondertussen ondertekent Oost-Duitsland op 6 juli het verdrag van Görlitz
waarin de DDR de Oder-Neissegrens erkent. De Bondsrepubliek wordt
twee dagen later buitengewoon lid van de Raad van Europa.
1951 In het voorjaar wordt op 18 april de Europese Gemeenschap van
Kolen en Staal opgericht. Als snel volgt dan in september een verdrag
tussen de regeringen van West- en Oost-Duitsland waarin het interzonaal
handelsverkeer wordt geregeld.
1952 De Republikeinen winnen in 1952 de presidentsverkiezingen dankzij
de grote populariteit van oorlogsheld Eisenhower ('Ike'). Hij liet de
buitenlandse politiek grotendeels over aan de communistenvreter John
Foster Dulles.
Stalin komt met het voorstel om de BRD en de DDR te herenigen in een
neutrale staat Duitsland. Deze Stalin-nota wordt door het Westen
afgewezen: geen vredesverdrag zonder vrije verkiezingen.
Tussen de Westerse geallieerden en de Bondsrepubliek wordt het
Deutschlandvertrag gesloten dat tegelijk gekoppeld wordt aan de
ondertekening van het verdrag voor een Europese defensiegemeenschap
in Parijs.
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In augustus treedt de BRD toe tot het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereldbank.
1953 Op 5 maart overlijdt Stalin. De Nieuwe Koers van de SED leidt in
juni tot onrust die uitmondt in een Opstand in Oost-Berlijn. Machtsstrijd in
SU, waarbij Chroesjtsjow de macht naar zich toetrekt. SU ontwikkelt de
waterstofbom.
Tussen Noord- en Zuid-Korea wordt in juli een wapenstilstand gesloten.
1954 De Fransen leiden een smadelijke nederlaag tegen de Vietnamezen
bij Dien Bien Phu. Voor de VS het sein om een nieuwe politieke
doctrine te ontwikkelen: de dominotheorie. De Amerikaanse
betrokkenheid in Vietnam neemt een aanvang.
1955 Tien jaar na Potsdam wordt geprobeerd om in Genève de
verhoudingen tussen de SU en de VS uit het slop te trekken zonder veel
resultaat.
1956 XX-ste Congres van de CPSU, waar Chroesjtsjow onthullingen doet
over het regime van Stalin. Als uitvloeisel van het XX-ste Congres werd
ook besloten de COMINFORM op te heffen.
Suez-crisis breekt uit.
In Polen en Hongarije komt de bevolking in opstand.
1957 Lancering van Spoetnik I op 4 oktober 1957 door de SU, al snel
gevolgd door Spoetnik II en III. Doctrine van vreedzame coëxistentie.
1958 In november stuurt Chroesjtsjov aan op een confrontatie met het
westen. In een ultimatum eist hij dat West-Berlijn binnen zes maanden
door de geallieerden is ontruimd.
In december lanceren de VS hun eerste raket als antwoord op de
Russische Spoetniks.
1960 Breuk tussen Moskou en Peking na Conferenties in Boekarest en
Moskou. De Chinese partij-ideoloog Teng Hsia-ping wijst de
vreedzame coëxistentie politiek af. Duizenden technici worden door de
Sovjet Unie teruggeroepen.
In mei meldt Moskou dat een Amerikaans spionage vliegtuig is
neergehaald. De VS ontkennen, maar als de piloot Gary Powers van de U2
voor de camera’s verschijnt, heeft dat geen zin meer.
1961 Kennedy treedt aan als president. Hiervoor had hij een ontmoeting
met Chroestsjov.
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Invasie in de Cubaanse Varkensbaai door CIA gesteunde Cubaanse
ballingen. De CIA beraamt plannen om Castro te vermoorden.
Bouw van de Berlijnse Muur. De regering van de DDR noemt dit een 'antifascistische beschermmuur'. Dramatische beelden van mislukte
vluchtpogingen zullen jarenlang de publieke opinie tegen de DDR
innemen.
1962 Cuba crisis. John en Robbert Kennedy weten op laatste
moment Derde Wereldoorlog te voorkomen.
Politiek van brinkmanship.
1963 Kernstopverdrag tussen Verenigde Staten en Sovjet-Unie, waarbij
bovengronds kernproeven werden verboden. Ook Groot-Brittannië sluit
zich bij deze Test Ban Treaty aan, maar Frankrijk weigerde het verdrag te
ondertekenen, vooral omdat het op dat moment nog niet kon beschikken
over een eigen atoomwapen.
China veroordeelt de politiek van vreedzame coëxistentie. Het leidt tot een
breuk tussen de Sovjet Unie en China. Groeiende spanning langs de
Chinees - Russische grens.
Bezoek van Kennedy aan Berlijn. “Ich bin ein Berliner speech”.
1964 Val van Chroesjtsjow. Breznjew, Kosygin en Podgorny nemen de
macht over.
Betrokkenheid van VS met oorlog in Vietnam sterk neemt toe.
China laat zijn eerste atoombom ontploffen.
1968 Praagse Lente onder leiding van Alexander Dubcek.
Inval in Tsjecho-Slowakije door troepen van het Warschau Pact.
Non-proliferatieverdrag.
1970 Stakingen in Polen. Val van Gomoelka.
In augustus sluiten de Sovjet Unie en de BRD het Verdrag van Moskou.
1971 Aanvang van de ping-pongdiplomatie tussen China en VS.
Op 3 mei wordt Walter Ulbricht vervangen door Erich Honecker.
In september komt het Viermogendhedenakkoord over Berlijn tot stand.
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1972 Amerikaanse president Nixon naar Moskou. SALT-I komt tot stand
waarin de aantallen kernwapens in Oost en West beperkt worden.
De DDR en de BRD besluiten elkaar in het Basisverdrag wederzijds ter
erkennen, waarna zij het jaar daar op volgend beiden lid worden van de
Verenigde Naties.
1975 Slotacte van Helsinki.
Communistische machtsovername in Angola en Zuidoost Azië.
1979 SALT-II tussen Jimmy Carter en Breznjew.
In december komt in het NAVO-dubbelbesluit tot stand.
Russische inval in Afghanistan.
1980 Stakingen in Polen. Val van Edward Gierek en oprichting van vrije
vakbonden.
1981 Oprichting van de vrije vakbond Solidariteit in Polen. In Polen
kondigt generaal Jaruzelski de staat van beleg af.
Ronald Reagan is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Met zijn
pleidooien voor invoering van de neutronenbom en het Star Wars project
gaat de bewapeningswedloop een nieuwe fase in.
1982 Verbod van Solidariteit. Breznjew overlijdt. Andropow wordt
secretaris-generaal van de CPSU.
1984 Andropow wordt na zijn overlijden opgevolgd door Tsjernenko
1985 Tsjernenko gaat dood. Gorbatsjow volgt hem op, die een
hervorming van het communisme aankondigt. Gromyko wordt president
van de SU, Sjevardnadze wordt de nieuwe minister van buitenlandse
zaken.
1987 Begin van perestroika en glasnost.
1989 Russen verlaten Afghanistan. Vanaf begin mei komt een grote
stroom vluchtelingen uit de DDR op gang naar de BRD.
9 november val van de Berlijnse muur en einde “Koude Oorlog”
Desintegratie communistische partijen in Oost-Europa.
Bron www.onsverleden.net (Koude Oorlog)
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OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

14. THE GREEN MONEY MACHINE
GELD VERDIENEN AAN KLIMAATVERANDERING, GLOBAL
WARMING EN MILIEU
WHAT GETS US INTO TROUBLE IS NOT WHAT WE DON’T
KNOW. IT’S WHAT WE KNOW FOR SURE THAT JUST AIN’T
SO – MARK TWAIN
Beste Waarheidsvinder,
Toen wij in 1996 uitkwamen met ons boek “De Toekomst van De Wereld
Gezien Door de Ogen Van Onze Kinderen” was er geen enkele
belangstelling voor Klimaatverandering, Global Warming en Milieu.
Op 22 april 2000 luidde Time en vele prominenten voor het eerst de
noodklok over de toekomst van onze aarde en alles wat daarop leeft.
We citeren even het voorwoord uit de 2000 versie van ons boek:
VOORWOORD
Vandaag 22 april 2000 werd door TIME magazine en vele prominenten de noodklok geluid
over de ecologische (milieu) toestand van onze aarde en de gezondheid van de mensen die
erop wonen. De vervuiling, misbruik en verbruik van lucht, water, landbouwgrond en
mineralen voorraden, neemt op dit moment zulke schrikbare vormen aan, dat De Verenigde
Naties, Wereld Bank en vele wetenschappers en deskundigen verwachten, dat in de komende
jaren een volledige ineenstorting zal plaatsvinden van nagenoeg alle ecosystemen wanneer
we NU niet ingrijpen.
- Met de 33% afname van de visvangsten staan wereldwijd 1 miljard banen op het spel.
- Nagenoeg overal ter wereld is een tekort aan zoetwater voor consumptie, industrie en
landbouw.
- Meer dan 40% van de wereldwijde landbouwgrond is vergiftigd, weggespoeld of omgezet in
woestijn.
- In Amerika en vele andere landen zijn nagenoeg alle oorspronkelijk graslanden verdwenen.
- Op Canada en Rusland na zijn bijna alle bossen en de daarin wonende planten en dieren
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verdwenen.
- Door al deze zaken zijn ons weer en natuur volledig op hol geslagen met als resultaat dat
windhozen, tornado’s, aardbevingen, overstromingen meer regel dan uitzondering zijn
geworden etc. etc.
Het gevolg van al deze zaken is een kettingreactie richting onze economie en de daaruit
voortvloeiende werkeloosheid en sociale onzekerheid van miljarden mensen. Vandaag zeggen
dan ook meer dan 3 miljard mensen STOP tegen deze ontwikkelingen. Mensen die als het zo
door gaat, alles zullen verliezen wat ze de afgelopen jaren met bloed, zweet en tranen hebben
opgebouwd. Onze kinderen zeggen dan ook “Genoeg is Genoeg”!
De tijd van vergaderen, een beetje veranderen, elkaar napraten, tijd rekken en goede
bedoelingen zonder actie is dan ook voorgoed voorbij. Het is dan ook de hoogste tijd voor een
massale bewustzijnsverandering, waardoor alles ten goede kan keren en mens en natuur met
wederzijds respect weer samen door het leven gaan.
De Stichting heeft dan ook samen met vele andere bewuste organisaties in Nederland besloten
het tij te keren. Wilt u meer weten van De Stichting inzake natuur, milieu, waterbeheer,
klimaatontwikkeling en innovaties op de gebieden van energie en informatie dan kunt u
contact opnemen De Stichting. Tevens bevelen wij de TIME magazine special Earth Day
edition 2000 van april/mei van harte aan.
Na het lezen van al deze informatie is de keus aan U!
De Stichting
Ik kan me nog herinneren dat wij in 2000 op het puntje van onze stoel
zaten en alle berichtgeving inzake Klimaatverandering, Global Warming,
Milieu en Bewustzijnsverandering op de voet volgde. Voor het eerst in de
geschiedenis werd er immers massaal aandacht besteed aan deze thema’s
en vele mensen van Keizerlijke en Koninklijke bloede, politici, captains of
industry, media en wetenschappers spraken zich uit om NU actie te
ondernemen.
Aan het einde van het millennium jaar 2000 was men echter alle goede
voornemens vergeten. Men ging in een nog hoger tempo door de aarde en
alles wat daarop leeft te vergiftigen en vervuilen.
Op onze vraag waarom in 2000 de daad niet bij het woord werd gevoegd,
kregen wij in Den Haag het antwoord dat het:
“Niet in het beleid van de regering lag om wat aan klimaatverandering,
global warming en milieu te doen omdat de groei van de economie
belangrijker was dan al deze zaken”
Toen wij onze volksvertegenwoordigers eraan herinnerden dat een groot
aantal, door de overheid gesponsorde, wetenschappers een heel andere
mening was toegedaan, werd het gesprek beëindigd. Deze
wetenschappers voorspelden immers een kettingreactie richting onze
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economie als we nu niet wat aan de Klimaatveranderingen, Global
Warming en Milieuvervuiling zouden doen. Kortom Nu (2000) niet
ingrijpen, staat gelijk aan honderden miljoenen extra werklozen en
massale sociale onzekerheid en onrust.
We schrijven vandaag 1 januari 2007.
Tussen 2000 en 2007 is het aantal Hurricane’s, Tornado’s, Tsunami’s,
Aardbevingen, Hittegolven, Smelten van de Poolkappen en Gletsjers zo
schrikbarend toegenomen dat de voorspellingen van TIME magazine op 22
april 2000 nu al zijn uitgekomen.
In 2003-2004 publiceerde wij twee nieuwe rapporten genaamd:
A. De Noordzee Tsunami.
Hoe door Co2 injecties, olie- en gaswinning in de Noordzee en Slochteren
gasveld het Noordzeeplat kan instorten met als gevolg dat 2/3 van
Nederland door menselijk ingrijpen onder water komt te staan.
B. Global Dimming Goodby Sunshine
Een andere kijk op Klimaatverandering en Global Warming inzake de
tegenstrijdige wetenschappelijke meningen over het Broeikaseffect versus
een nieuwe IJstijd.
Deze rapporten werden in 2005 op de door de overheid georganiseerde
Klimaatverandering 2050 conferenties en symposia door ons
gepresenteerd. Na een jaar lang onderzoek kwam men tot de volgende
conclusie:
Dat Assen, Eindhoven, Hilversum, Amersfoort, Breda en Zwolle aan Zee
niet Droombaar c.q. Voorstelbaar zijn.
Energiek Nederland is Climate-Proof
In 2006 besluit de overheid toch maar voor de zekerheid, we zouden
immers toch maar eens gelijk kunnen krijgen, om de site www.crisis.nl in
het leven te roepen. Een site die geheel andere woorden laat horen dan
het officiële economische regeringsstandpunt.
Wordt men in Den Haag dan eindelijk wakker. We weten het niet.
Wat we wel weten, is dat er net zoals in 2000 weer een oplevende
belangstelling is voor Klimaat, Globale Warming en Milieu vraagstukken.
Dit keer is het niet Time Magazine maar ex-vice president Al Gore die met
zijn film “An Inconvenient Truth” de wereld probeert wakker te schudden.
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Vandaag, nog geen twee maanden na het uitbrengen van de film, hebben
de volgende prominenten zich achter hem geschaard.
Onze kinderen en kleinkinderen (Aarde)
Al Gore (Ex Vice President USA)
Tony Blair (PM Engeland)
Nicholas Stern (Worldbank)
John D. Rockefeller IV (USA Senator)
Olympia Snowe (USA Senator)
Arnold Schwarzenegger (Goeverneur Californie)
12 Amerikaanse Staten
Kofi Annan (VN)
Jose Manuel Barroso (EC)
Bill Clinton (Ex President USA)
Jan Peter Balkenende (MP Nederland)
25 Europese Top bestuurders
Ivo Opstelten (Burgemeester Rotterdam)
Rein Willems (Shell)
Bert Heemskerk (Rabobank)
Antony Burgmans (Unilever)
Het is zelfs zover gegaan dat door deze democratisch klimaat opschudding
President Bush de Senaats en House of Representatives verkiezingen
verloor op 8 november 2006. Kortom Al Gore en Hillary Clinton zijn zeer
visionair en strategisch aan het werk om ook de presidentsverkiezingen,
met het thema Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling,
van 2008 te gaan winnen. Het zou dus zo maar eens kunnen gebeuren dat
Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling minimaal tot aan
de Amerikaanse verkiezingen van 2008 in de belangstelling blijven staan.
Dat zou mogelijk dan eindelijk voor een kentering in de samenleving
kunnen zorgen, want zoals u weet is politiek gebaseerd op macht en geld.
14.1 MACHTSWELLUST EN HEBZUCHT
Machtswellust en hebzucht zijn naast hoogmoed de drie emoties die de
wereld constant in beweging houden. Want (bijna) iedereen wil meer
ongeacht de rekening die de rest van de wereld hiervoor moet betalen.
We kunnen deze menselijke emotie in de komende jaren misschien
zodanig ombuigen dat we er allemaal beter i.p.v. slechter van worden.
Want waar gaat het in de komende twee jaar om:
1. De Amerikaanse Verkiezingen van 2008.
2. De Russische Verkiezingen van 2008.
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3. De Olympische Spelen in China van 2008.
Wat hebben de diverse machtsfactoren en politieke partijen naast
Terrorisme als hoofdthema gekozen voor deze uitermate belangrijke
gebeurtenissen?
Klimaatverandering, Global Warming en Milieu
Er zit echter een addertje onder het gras. Zoals u weet moet u altijd zeer
goed luisteren naar politici voordat je tot conclusies komt.
Het addertje is de volgende.
A. Een aantal politici gaat daadwerkelijk aan de gang om iets aan de
Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling te doen. Iedereen
die mee doet krijgt subsidies bij de aanschaf van energie- en
brandstofbesparende technologieën en apparatuur.
B. Een aantal politici gaat Klimaatverandering, Global Warming en
Milieuvervuiling gebruiken om de Energieprijzen en Belastingen
(Energiecertificaten voor zowel burgers als bedrijfsleven) extreem te
verhogen in de komende jaren. Zoals u weet zijn het creëren van
Kunstmatige Angst en Schaarste sinds mensenheugenis uitermate
efficiënte middelen om de prijzen van c.q. belastingen op allerlei zaken
omhoog te gooien en te houden.
Kunnen wij vandaag al zien welke politici wat gaan doen?
Jazeker.
Je hoeft alleen maar na te trekken wat voor bijbaantjes zoals
Commissariaten zij vervullen naast hun vaste baan als
volksvertegenwoordiger.
Natuurlijk zijn snoepreisjes, cadeautjes en donaties tijdens de
verkiezingscampagnes ook uitermate belangrijke indicaties van waar de
liefde en trouw van een politicus ligt.
Zoals Al Gore in zijn film “The Inconvenient Truth” zegt:
I have seen scientists and journalists who were prosecuted,
ridiculed, deprived of jobs and income simply because the facts
they discovered let them to an “Inconvenient Truth” they would
like to make public
It is difficult to get a man to understand something when his
salary depends upon his not understanding it
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Het is dan ook niet verrassend dat in de onderzoeken naar de relatie
tussen klimaatverandering en menselijk ingrijpen die in de afgelopen tien
jaar zijn uitgevoerd, er welgeteld 0 van de 928 wetenschappelijke
publicaties aangaven dat er een verband was.
Kortom, op straffe van vervolging wordt de menselijke factor bij
Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling al tientallen jaren
letterlijk doodgezwegen.
Maar de wereld is aan het veranderen.
Het aantal mensen met aan Klimaatverandering, Global Warming en
Milieuvervuiling gerelateerde doodsoorzaken, ziekten en armoede neemt
jaar na jaar hand over hand toe. Veertig jaar geleden hoorde je bijna niets
over Hurricanes, Tornado’s, Tsunami’s, Aardbevingen, Hittegolven, Nieuwe
IJstijden, Kanker, Hart- en Vaatziekten, Suikerziekte, Reuma, Astma,
ADHD, Infectieziekten zoals SARS, BSE, Gekke Koeien Ziekte en het
preventief ruimen van honderden miljoenen dieren etc. Vandaag gaat 1 op
de 2 mensen dood ten gevolge van deze natuurrampen en ziekten en het
aantal slachtoffers stijgt nog steeds met tientallen procenten per jaar.
In de komende jaren zal iedere politicus c.q. volksvertegenwoordiger zich
dus de gewetensvraag moeten stellen of hij/zij in woord maar vooral in
daad en gedachten een Vertegenwoordiger van het Volk is of gewoon een
simpele vertegenwoordiger van zijn eigen portemonnee c.q. Multinationaal
bedrijf waar hij/zij na het loyaal en blindelings vervullen van het openbare
ambt te werk wordt gesteld tegen een passende beloning waarmee
eventuele gewetenswroeging, je ziel en nachtmerries mee afgekocht
worden. Een echte Volksvertegenwoordiger heeft immers geen twee
petten op een eet ook zeker niet van twee walletjes. Dat is immers niet
netjes tegenover hen die je gekozen hebben om hun en niet je eigen
belangen te vertegenwoordigen in een constitutionele monarchie en
democratie.
Het wordt in de komende jaren, nog meer dan vroeger, van groot belang
om niet de woorden maar vooral de daden en gedachten van onze politici
en volksvertegenwoordigers in de gaten te houden. We stevenen immers
in een moordtempo af op een wereld waar nog maar EEN Leider, EEN
Familie, EEN Leger, EEN (Centrale) Bank, EEN Beurs, EEN Energiebedrijf,
EEN Wetgevende, Uitvoerde en Rechtsprekende Macht, EEN Media
Conglomeraat, EEN (Geheime) Politiemacht onze Nieuwe Wereldorde wil
regeren om ons te beschermen tegen al die kunstmatig gecreëerde
Terroristische aanvallen en Global Warming problemen. En wie weet
worden we straks ook nog zomaar aangevallen door buitenaardsen die als
we goed kijken ook gewoon door de Familie gecreëerd te zijn om het Volk
als een vuist achter hun prachtige plannen te krijgen om de wereldvrede
te handhaven en iedereen een veilig gevoel te geven. Wie weet!
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14.2 BELEGGINGSSTRATEGIE 2007-2008
Wanneer we op basis van bovenstaande zaken een beleggingsstrategie
moeten ontwikkelen zijn de volgende dingen van belang:
1. Er komt een machtsstrijd tussen Democraten en Republikeinen tijdens
de Amerikaanse verkiezingen van 2008.
- De Democraten maken Klimaatverandering, Economie ofwel Geld
speerpunt van hun campagne.
- De Republikeinen maken de Terrorisme, Economie ofwel Geld
speerpunt van hun campagne.
Dat het er fel aan toe zal gaan is nu al duidelijk geworden. Al Gore en
vele democratische politici en wetenschappers spreken zich nu al in het
openbaar uit over de omkoop, vervolgings- en vervuilingsschandalen
van Exxon Mobile, Shell, BP, Chevron etc. ofwel de gehele wereldwijde
olie-, gas- kolen- en kernenergie industrieën.
Deze machtsstrijd zal grote gevolgen hebben voor de wereldpolitiek en
multinationale bedrijfsleven. Niet alleen in Amerika maar ook in Europa,
China, Rusland etc. De grote vraag tijdens de aankomende verkiezingen
is immers niet alleen de keuze om voor het Klimaat, Terrorisme of de
Economie te kiezen maar wie de rekening gaat betalen van meer dan
honderd jaar extreme vervuiling.
De Burger – Zoals tot nu toe altijd gebeurt is.
De Multinationals – Volgens de Democraten?
Dat deze rekening hoog is, weten we al vanaf het moment dat Tony Blair
(MP Engeland) en Nicholas Stern (Ex Worldbank) op 30 oktober 2006
aankondigden dat de schoonmaak van de aarde nu al 2.5 biljard gaat
kosten en wanneer we nu niet ingrijpen de schade wel eens onomkeer zou
kunnen blijken te zijn.
We zitten in de komende jaren dus met een dubbel dilemma:
A. Kiezen we voor het Terrorisme, Klimaat of de Economie?
En
B. Gaan de Burgers of de Multinationals de schoonmaakrekening betalen?
Tot de dag van vandaag heeft iedere regering altijd ondanks de vele
mooie woorden over klimaatverandering, global warming en
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milieuvervuiling gekozen voor de Economie en het afwentelen van de
schoonmaakkosten op de Burger middels energieprijs- brandstofprijs- en
belastingverhogingen. Hetgeen natuurlijk ook niet anders kan wanneer je
weet dat 80% van onze huidige politici genieten van schitterende
bijbaantjes, commissariaten, donaties etc. Wanneer je van deze
multinationals dan ook nog eens de garantie krijgt dat je na je politieke
loopbaan een mooie en goedbetaalde baan krijgt in de Raden van Bestuur
en Raden van Commissarissen van deze multinationals dan kiezen de
meeste bestuurders en wetenschappers, zoals Al Gore zegt, gewetenloos
voor hun eigen belang. Een keuze die steeds gevaarlijker wordt omdat je
eens door je kinderen en kleinkinderen gevraagd zal worden. Papa, mama
waarom heeft u willens en wetens meegedaan aan het kapotmaken van
onze aarde? Een situatie waar onze kinderen en kleinkinderen letterlijk de
rekening van moeten betalen als wij nu niet ingrijpen ofwel de daad bij
het woord voegen. Machtswellust en hebzucht maken blind totdat het
water iedereen letterlijk tot aan de lippen staat.
14.3 VOOR ALLE KLIMAATPROBLEMEN ZIJN VANDAAG AL
OPLOSSINGEN
Maar gelukkig is er China.
Het land dat zich voorgenomen heeft om de schoonste Olympische Spelen
in de geschiedenis te organiseren. Beijing heeft dan ook $ 186 miljard
uitgetrokken om dit nog voor juni 2008 mogelijk te maken.
Maar gelukkig is er Rusland.
Het land dat op dit moment miljardenclaims bij Exxon Mobil, Shell ($30
miljard), BP, Chevron etc. indient om de milieuschade die deze
multinationals de afgelopen jaren hebben veroorzaakt te herstellen. Dat
het politiek gezien natuurlijk om een machtsspelletje gaat waar de
Russische overheid c.q. De Europese Familie 50%+ van de aandelen wil
hebben in de lokale projecten is natuurlijk een publiek geheim.
Maar gelukkig zijn er Innovatieve bedrijven die, behalve de zonnecyclus,
nagenoeg alle klimaatverandering, global warming en milieu problemen
een halt kunnen toeroepen en zelf terug kunnen draaien naar de situatie
in 1970 misschien wel 1960 binnen 10 jaar. Maar ja, dan moet er wel wat
gedaan worden.
Door onze huidige regeringen, politici en multinationals. Misschien!
En door U!
Wanneer U vandaag begint met energie- en brandstofbesparende
technologieën en producten aan te schaffen en te gebruiken.
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16 miljoen Nederlanders die vanaf 1 januari 2007 energie en brandstof
gaan besparen.
1.3 miljard Chinezen die vanaf 1 januari 2007 energie en brandstof gaan
besparen.
Is dat mogelijk?
Jazeker.
Jazeker, wanneer we Klimaat en Economie aan elkaar koppelen tot een
groot wereldwijd belang.
Jazeker, wanneer we de belangen van Multinationals en Burgers aan
elkaar koppelen tot een groot wereldwijd belang.
Hoe doen we dat dan?
Heel simpel, door Innovatieve producten en diensten op de markt te
brengen die zowel Energie- en Brandstof Besparen en Geld Opleveren voor
iedereen.
Kijkt u maar eens naar het hoofdstuk genaamd:
12 manieren om 10-70% op uw energie- en brandstofrekening te
besparen en uw eigen energiebedrijf te beginnen
Kijkt u maar eens naar het hoofdstuk genaamd:
Begin uw eigen energiebedrijf in 2007. Vele manieren om zelf geld
te verdienen met energie en brandstof
Goh, maar u had nog nooit gehoord van deze mogelijkheden.
Dat klopt, want tot de presentatie van de film van Al Gore “An
Inconvenient Truth” werden deze producten en diensten op alle mogelijke
manieren politiek, wettelijk, gerechtelijk en mediatechnisch tegen
gehouden. Tegengehouden om de grootaandeelhouders van onze grote
olie- en aardgasbedrijven en de banken die deze bedrijven financieren
maar niet teveel schade toe te brengen in hun beleggingsportefeuille. Het
zou toch zonde zijn wanneer je de honderden miljarden die je in je
portefeuille hebt als Poolkappen en Gletsjer voor de zon zou zien
verdwijnen door wat Innovatieve ontwikkelingen waar je middels je
multinationals (nog) geen beheersing en controle over hebt.
Nu het ook deze grootaandeelhouders en multinationals langzamerhand
duidelijk wordt dat je met alle macht en geld van de wereld een door
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jezelf veroorzaakte klimaat- en milieuramp niet meer kan afwentelen dan
door te stoppen met die zaken die deze rampen veroorzaken, is de tijd
van geweten, inkeer en vergeving gekomen.
Samen aan de slag dus.
Maar wel reëel graag.
Dus de huidige klimaat- en milieuvervuilers niet bestraffen maar belonen
wanneer zij:
A. Investeren in Innovatieve technologieën om olie-, aardgas en kolen te
exploreren en exploiteren.
B. Investeren in Innovatieve technologieën om duurzame energie op te
wekken middels Wind, Zon, Waterstof, Elektromagnetisch, Zwaartekracht,
etc.
Belonen i.p.v. straffen ja daar zal je als Familie en Burger wel even aan
moeten wennen want dat is (nog) niet normaal in onze huidige wereld.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

15. THE OLYMPIC GREEN
CHINA
MONEYMACHINE
DE KEIZER IS DOOD
LANG LEVE DE NIEUWE KEIZER
Beste Waarheidsvinder,
Aan het einde van een tijdperk ofwel cyclus is er altijd een wisseling van
de wacht.
Zo was er eens het Romeinse Keizerrijk
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Spaanse Keizerrijk
Nederlandse Keizerrijk
Franse Keizerrijk
Duitse Keizerrijk
Russische Keizerrijk
Engelse Keizerrijk
Amerikaanse Keizerrijk

Allemaal Keizerrijken die aan machtswellust en hebzucht ten onder gingen
waarna het voor een andere natie mogelijk werd om de rol van
Wereldleider over te nemen.
Want hoewel de huidige Europese Familie nog steeds kijkt hoever ze
kunnen gaan met het uithollen van de maatschappij en haar monetaire
burger slaven kan het ook wel eens TE VER GAAN!

Vandaag vertegenwoordigen Amerika, Europa en Japan nog de
overblijfselen van het Westerse Keizerrijk. Een Keizerrijk dat sinds de
Tweede Wereldoorlog de wereld geregeerd heeft.
Het rijke westen domineerde immers het (centrale) bankwezen, monetaire
verkeer, beurzen en wisselkoersen etc. in de wereld.
En zoals u nog van John F. Kennedy weet is degene die eigenaar is van de
centrale banken c.q. geldschepping ofwel “fiat money” zonder enige
tegenwaarde in feite de eigenaar van de wereld. Je kan immers alles
kopen zonder dat je ook maar een cent (goud) op zak hebt.
Het rijke westen was immers (in)direct de eigenaar van bijna alle olie en
gasvoorraden en energie distributienetwerken in de wereld.
Het rijke westen was de bedenker en (in)direct eigenaar van nagenoeg
alle ICT en Internet technologieën en informatie distributienetwerken in de
wereld.
Het rijke westen domineerde (in)direct nagenoeg alle handelsorganisaties,
multinationals, media, gerechtshoven en geheime diensten in de wereld.
En het rijke westen had natuurlijk het meest sterke leger in de wereld dat
overal ingezet kon worden om eventuele opstanden tegen het Keizerrijk
onder het mom van “Vredesmissies” de kop in te drukken.
Sinds de opkomst van landen zoals China, India en Rusland als “New
Empires” beginnen er echter scheuren te komen in de westerse
wereldheerschappij. En zoals het dan altijd gaat in de wereldgeschiedenis
komt er hevig verzet om de oude verworvenheden te behouden.
Eerst subtiel.
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En als dat niet helpt wat minder subtiel.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk het bedingen van voorwaarden
waaronder landen zoals China, India en Rusland konden toetreden tot de
World Trade Organisation (WTO) en World Heatlh Organisation (WHO).
China was bijvoorbeeld contractueel verplicht om haar grenzen voor
westerse banken te openen in november 2006. Uitermate belangrijk voor
u om te weten in de komende twee jaar in aanloop naar de
Chinese Olympische Spelen
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het maken van afspraken
over het kopen van dollars, euro’s, staatsobligaties etc. om de schulden
van de rijke westerse consumerende landen te financieren. Leningen die
na de devaluatie van de dollar en/of euro natuurlijk geen cent meer waard
zijn.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het maken van afspraken
over wereldwijde geldschepping, rente, inflatie en wisselkoersen.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het exclusief door westerse
bedrijven exploreren, exploiteren en distribueren van olie en
aardgasreserves in deze niet westerse landen.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het exclusief toegang krijgen
tot de informatie en communicatie kanalen in deze niet westerse landen.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het verlenen van exclusieve
verkoop en marketing rechten van westerse multinationals in deze niet
westerse landen.
Onder de subtiele aanpak valt natuurlijk ook het verdelen van de wereld
inzake invloedsferen. Als jij niet in mijn achtertuin nieuwe leden voor je
Keizerrijk gaat werven dan doe ik het ook niet.
Kortom allemaal afspraken om de Oude Westerse Keizer tevreden te
houden.
Kortom allemaal “Gentlemen Agreements” die tot de val van Cambodja en
Vietnam in de 70’er jaren uitstekend gewerkt hebben.
In de 70ér jaren zag iedereen die over een televisie beschikte dat het rijke
westen met al haar macht, geld, technologie en militaire kracht niet in
staat was een boerenvolk onder de duim te houden.
Een nieuw tijdperk was begonnen.
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Een tijdperk waar steeds meer landen zich bewust werden dat ze
zelfstandig en in vrijheid wilde leven zonder Monetair, Olie en ICT
Imperialisme van het westen.
Overal in de wereld stonden landen op die gewoon weer baas in eigen huis
wilde zijn.
Eerst China, India en Rusland.
En sinds het Irak I en Irak II debacle, welke één van de grootste genocide
is die de mens in de afgelopen 25 jaar in een land heeft aangericht – een
miljoen doden in nog geen vier jaar en miljoenen gewonden – ook andere
landen zoals Iran, Noord Korea, Brazilië, Venezuela, Bolivia, Saudi-Arabie,
Nigeria, Indonesië maar ook zelfs landen in de westerse invloedsfeer zoals
Mexico, Peru, Chili, Egypte, Angola, Polen, Hongarije, Bulgarije etc.
Kortom de “Emerging Markets” vragen het rijke westen om als
gelijkwaardige wereldburgers en handelspartners gezien en behandeld te
worden in de 21e eeuw.
Wanneer het rijke westen op dit verzoek om vrijheid en gelijkwaardigheid
positief zal reageren, zullen de wereldeconomieën de Grootste
Evenwichtige groei doormaken van de afgelopen 2000 jaar. Ofwel winst
voor iedereen en een einde aan alle oorlogen, armoede, honger en dorst.
En met evenwichtig bedoelen we natuurlijk ook dat we nu eens echt iets
samen gaan doen aan Terrorisme, Klimaatverandering, Global Warming
en Milieuvervuiling anders zitten we straks met de natuur die in opstand
komt en zwaar roet in het eten kan gooien inzake onze groei en
toekomstverwachtingen.
Kijk ook even naar de laatste film van Ex Vice President Al Gore genaamd
“An Inconvenient Truth”
http://www.climatecrisis.net/
http://www.climatecrisis.net/trailer/
Kortom stoppen met oorlogvoeren en oneerlijke spelletjes spelen om
elkaar op het gebied van wereldmacht, geld, olie, ICT etc. te slim af te
zijn.
In dit scenario kunt u na een dipje in begin 2007 gewoon in alle landen uw
geld keurig beleggen – exclusief de wapen- en beveiligingsindustrie omdat
die dan overbodig zijn geworden - met de verwachting van een uitstekend
rendement in de komende jaren.
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15.1 MAAR HET KAN NATUURLIJK OOK HEEL ANDERS LOPEN
Zoals u weet is een belegger die de toekomst kent een tevreden belegger
die ook nog eens rustig slaapt. Dus laten we naast dit vredes scenario ook
wat mogelijke alternatieve scenario’s doornemen, Scenario’s die laten we
zeggen met de aspiraties van oude en nieuwe Keizerrijken rekening
houden.
15.2 VOORSPELLINGEN 2007-2008
De voorspellingen die we hieronder doen hebben een relatief grote mate
van zekerheid. Maar zoals men in de wereld van beleggingen zegt. In het
verleden behaalde resultaten bieden nog geen garantie voor de toekomst.
Laten we daarom eerst beginnen met een opsomming van een aantal
trends.
1. In 2008 worden de Olympische Spelen in China gehouden.
2. Sinds november 2006 hebben westerse banken toegang tot China.
3. Voor de Olympische Spelen zal China haar grenzen nog verder openen
voor westerse bedrijven.
4. Voor de Olympische Spelen krijgen 1.3 miljard Chinezen de
mogelijkheid om DIRECT op de beurs te beleggen.
5. Voor de Olympische Spelen gaat China $ 225 miljard investeren in de
Olympische Spelen, Infrastructuur, Hotels etc. om een schitterend
visite kaartje aan de wereld te presenteren.
6. Voor de Olympische Spelen gaat China $ 186 miljard investeren in
Duurzame Energie, Water en ICT projecten om Beijing als de schoonste
stad ter wereld te presenteren.
7. Voor de Olympische Spelen zal het aantal Chinezen met een modaal
inkomen gegroeid zijn van 150 tot 300 miljoen.
8. In 2008 worden er in Amerika Presidents verkiezingen gehouden.
9. In 2008 worden er in Rusland Presidents verkiezingen gehouden.
10. Tony Blair en de Worldbank voorspellen dat er $ 2.5 Biljard nodig is
om de mega Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling
problemen een halt toe te roepen.
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Deze tien trends resulteren samen in de volgende Super Mega Trend c.q.
BeursRally genaamd:
The Olympic Green China Money Machine
die tot ongeveer eind 2007 zal voortduren.
Want er is geen land ter wereld dat zo snel groeit en tegelijkertijd door
deze groei zoveel te lijden heeft van Klimaatverandering, Global Warming
en Milieuvervuiling als China.
Het is daarom zaak om een toekomstgerichte China beleggingsportefeuille
samen te stellen waarmee u optimaal kunt profiteren van de fenomenale
groei in China en de behoefte om deze groei in de toekomst op een meer
evenwichtige en duurzame manier te realiseren.
15.3 DE GELUKKIGE GENERATIE
Laten we ons eens concentreren op het hierboven genoemde punt 7.
Voor de Olympische Spelen zal het aantal Chinezen met een modaal
inkomen gegroeid zijn van 150 tot 300 miljoen.
En laten we daar eens een Chinese model portefeuille voor de komende
twee jaar omheen bouwen. Het liefst een modelportefeuille welke gericht
is op de huidige Monopolisten in diverse industrieën ofwel bedrijfstakken.
Wat hebben al deze 150 en straks 300 miljoen modale Chinezen allemaal
nodig in de komende twee jaar.
Hetzelfde als westerse mensen met een modaal inkomen.
Kortom:
A. Een huis
Aangezien er ieder geval tot en met de Olymische Spelen in Beijing en
World Expo in Sjanghai flink gebouwd zal worden in China is er niet alleen
veel beton maar ook Aluminium nodig. En aangezien China Aluminium het
monopoly heeft op de productie ervan kan dit interessante mogelijkheden
bieden aan beleggers.
B. Een auto en veel heel veel benzine en diesel.
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Een van de meest toonaangevende olie- en aardgasbedrijven in China met
vele exclusieve exploratie, exploitatie en distributie rechten in zowel China
zelf als de Zuid Chinese Zee.
C. Hypotheken, levens- en schadeverzekeringen.
China’s grootste verzekeringsbedrijf met een marktaandeel van 55%.
D. Een 3G mobiele telefoon
E. Toerisme en Olymische reizen
F. Gezondheidszorg
G. Buiten de deur eten
15.4 EN HOE GAAN ZE DIT BETALEN
De manier waarop al die 300 miljoen Chinezen voor bovenstaande luxe
gaan betalen is middels (Credit Card) krediet. Krediet dat sinds november
2006, door het opengaan van de monetaire grenzen (WTO verdrag),
eenvoudig te verkrijgen is voor iedere (modale) Chinees en trouwens ook
iedere Zuid Amerikaan. Vandaag zie je dan ook steeds meer buitenlandse
banken, verzekeringsbedrijven en Credit Card maatschappijen hun deuren
openen in China. Kortom net als in Amerika moet straks ook iedere
Chinees een Credit Card hebben. Vandaag is dit nog maar 2%. Als de
groei in het huidige tempo doorzet is dat straks 30-40% voor 2010. En om
het verhaal nog aantrekkelijker te maken voor de aspirant Credit Card
houder is ook het maximale bestedingsbedrag (kredietlimiet) van rond de
10.000 yuan in de afgelopen drie maanden verhoogd tot 30.000-50.000
yuan. Kortom rekent u maar uit hoeveel geld een Chinees naast zijn of
haar modale salaris kan gaan besteden in de komende jaren. Wij
verwachten dan ook een enorme interne bestedingsexplosie van Chinese
mensen met een modaal inkomen.
En dan rekenen we nog niet eens de kapitaalinjecties van het westen in
het oosten mee. Sinds 1978 al zo’n slordige $ 550 miljard.
15.5 DE ANDERE KANT VAN DE CHINESE ECONOMISCHE GROEI
MEDAILLE
Door het uitbesteden van nagenoeg al onze westerse productiefaciliteiten
is China in nog geen 10 jaar tijd het meest vervuilde land ter wereld
geworden. En deze gigantische vervuiling van zowel de lucht, water als
aarde resulteert in miljoenen extra zieke Chinezen. Chinezen die niet meer
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hun werk kunnen doen. Het is dan ook niet voor niets dat de Chinese
regering heeft besloten om voor de Olympische Spelen van 2008 $ 186
miljard in Duurzame Energie, Water en ICT projecten te investeren. Geld
dat van Beijing de meest Duurzame Olympische Stad ter wereld moet
maken. Maar naast Beijing staan er nog 18 Chinese miljoenen steden op
de nominatie om in de komende jaren schoon gemaakt te worden. Of er
schoongemaakt dient te worden is immers geen vraag meer maar simpel
een kwestie van overleven of letterlijk te stikken in de (kolen) smog of
verdrinken in de giftige rivieren die het land tegenwoordig rijk is.
15.6 VOOR ALS WE IN DE KOMENDE TWEE JAAR WEER NIETS
DOEN AAN KLIMAATVERANDERING, GLOBAL WARMING EN
MILIEUVERVUILING
Zoals u weet dempen onze regeringen meestal de put pas wanneer het
kalf al verdronken is. Dit heet economische belangen boven menselijkeen aarde belangen stellen in de volksmond.

Energiepakket Brussel krijgt amper steun
De Europese Commissie krijgt bij de lidstaten van de Europese
Unie nauwelijks een poot aan de grond met ingrijpende
voorstellen voor meer duurzame energie en meer concurrerende
energiemarkt
Financieel Dagblad 12 februari 2007-02-12
Gaan we van de EC Energienota 2020 weer een Kyoto verdrag maken.
Kortom veel praten en niets doen. Daar is geen tijd meer voor!
Kijk ook even naar de laatste film van Ex Vice President Al Gore genaamd
“An Inconvenient Truth”
http://www.climatecrisis.net/
http://www.climatecrisis.net/trailer/
Lees ook eens de Energienota 2020 van de Europese Commissie.
Lees ook eens de voorspellingen inzake Klimaat, Global Warming en
Milieuvervuiling van de Verenigde Naties.
Conclusie Verenigde Naties in haar Klimaatrapportage van begin februari
2007:
90% van de Klimaatveranderingen, Global Warming en
Milieuvervuiling wordt veroorzaakt door de mens zelf
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Iets dat natuurlijk helemaal niet waar is omdat de zonnecyclus van 26.000 jaar nagenoeg voor 90%
al deze problemen veroorzaakt en het de hoogste tijd is dat wij ons aanpassen aan deze nieuwe
realiteit

Het is nog nooit zo warm geweest in de geschiedenis van de mensheid.
Het is nog nooit zo smerig geweest in de geschiedenis van de mensheid.
Er is nog nooit zoveel oorlog, terrorisme, armoede, honger en dorst
geweest in de geschiedenis van de mensheid.
Het is de hoogste tijd geworden om in te grijpen voordat het te laat is.
Wij voorspellen dan ook dat binnen 4 jaar Klimaatverandering, Global
Warming en Milieuvervuiling op de 1e plaats van iedere politieke agenda
zal staan en er een gigantische verschuiving zal plaatsvinden in zowel het
Keizerlijke als Politieke landschap.
Het nieuwe Keizerrijk maar misschien wel Menselijk-rijk zal immers
vertegenwoordigd worden door hen die de aarde en alles wat daarop leeft
gaan behoeden van een totale ecologische ineenstorting.
Want dames en heren het gaat in de komende jaren helemaal niet meer
om:
Het Keizerlijke Spel En De Knikkers
Macht
Geld
De politiek
De verkiezingen
De terroristen
De belastingen
De hypotheekrenteaftrek.
De ziektekosten
De kinderopvang
De flitspalen.
De rangen en standen.
De rente.
De inflatie.
Maar om UW Pensioen in de meest brede zin des woords ofwel een
rustige, gelukkige en gezonde oude dag.
En als U nu niet zelf ingrijpt ofwel VAN BEWUSTZIJN VERANDERT kunt
u uw pensioen wel vergeten in de komende jaren.
Natuurlijk moet ook de nieuwe Directe Democratische regering van
Nederland een beslissing nemen over de toekomst van ons mooie land.
Niets doen en doorpolderen waardoor straks tweederde van Nederland
natte voeten krijgt of wel wat doen en de geschiedenis ingaan als een
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regering die haar rol als goed huisvader en vertegenwoordiger van 16
miljoen Nederlanders echt serieus heeft genomen tijdens de aankomende
regeerperiode van 4 jaar. Kortom kiest onze regering voor het Koninkrijk
der Nederlanden of een chaotische Eilandenrijk der Ex Nederlanden.
Dus wees voorbereid!
Verander van Bewustzijn voordat het te laat is!
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

16. HOE UW BEDRIJF BINNEN
DRIE JAAR DE ENERGIE- EN
BRANDSTOF WERELD KAN
VEROVEREN
(R)EVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIEN ZORGEN
ERVOOR DAT U VANAF VANDAAG 10-70% OP UW
ENERGIE- EN BRANDSTOFREKENING KUNT
BESPAREN EN TEGELIJKERTIJD DE UITSTOOT
VAN CO2 EN GIFTIGE STOFFEN MET 50 - 75%
KUNT VERMINDEREN
Beste Waarheidsvinder,
Toen in 1993 Internet in Europa geïntroduceerd werd geloofde niemand
erin.
Toen in 1994 Kabel Internet geïntroduceerd werd had niemand er
vertrouwen in.
Toen in 1996 Het Gedistribueerde (Draadloze) Energie en Water Netwerk
gepresenteerd werd wilde niemand er van weten.
Iedereen wist immers alles al en de wereld zou nooit veranderen.
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Vandaag weten we dat ÉÉN Idee, Innovatieve Technologie de hele wereld
in recordtempo op z’n kop kan zetten.
Vandaag weten we dat Internet Netscape het startschot was voor de
immense groei en populariteit van het Internet in de negentiger jaren.
We weten nu ook dat Kabel Internet de kosten per telefoontik verving
door een vast bedrag per maand met ook nog eens zes maal de snelheid
van een telefoonverbinding.
We zagen dat voorheen onaantastbaar geachte bedrijven als KPN,
Deutsche Telecom, BT etc. in korte tijd aan het eind van de negentiger
jaren op het randje van een faillissement verkeerden omdat ze vergeten
waren dat EEN Innovatie hun toekomst en businessmodel totaal zou
kunnen veranderen.
Niet in 100 jaar.
Niet in 10 jaar.
Maar gewoon in 1 - 3 jaar.
En het tempo van verandering neemt nog altijd toe.
Vandaag weten we echter nog niet dat Het Gedistribueerde (Draadloze)
Energie Netwerk de Centrale Energievoorziening in de 21e eeuw zal gaan
vervangen.
Waarom niet?
Omdat het voor de film van Al Gore genaamd “An Inconvenient Truth” niet
op de politieke agenda stond.
Omdat het voor de oproep van Tony Blair en de Wereldbank om de wereld
voor 2.5 Biljard schoon te maken niet op de politieke agenda stond.
Omdat het voor de presentatie van de Barosso EC Energienota 2007 niet
op de politieke agenda stond.
Omdat het voor de Energierapportage 2007 van de Verenigde Naties niet
op de politieke agenda stond.
Omdat we tot voor kort niet wilden weten dat 60-80% van de Co2 uitstoot
veroorzaakt wordt door onze huidige op olie, aardgas en kolen gestookte
Energiecentrales. Energiecentrales die tijdens de conversie, transport via
de hoogspanningsleidingen en wijkverdeelcentra 50-60% van de door hen
opgewekte stroom verliezen.
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Omdat het voor “The State of The Union 2007” van President Bush niet op
de politieke agenda stond.
En we kunnen u zeggen dat wanneer “Big Oil” Bush de volgende woorden
uitspreek er echt iets aan de hand is:
State of The Union 24 januari 2007:
Amerika staat voor een technologische doorbraak
Waardoor we minder afhankelijk zullen worden van de olie op
deze wereld.
Deze technologieën zullen ons helpen om het milieu beter te
beheren.
Klik op deze link voor de speech van de heer Bush (vanaf minuut 1:20).
http://www.rtl.nl/(vm=/actueel/rtlnieuws/home/)/system/video/html/com
ponents/actueel/rtlnieuws/volledig/miMedia/2007/week04/wo_1800_nieu
ws.avi_plain.xml
www.uitzendinggemist.nl
Ook president Bush weet nu wat wij al 10 jaar weten, namelijk:
- Dat er Innovatieve producten en diensten zijn die al VANDAAG zowel het
Energie- en Brandstofgebruik met 10-70% kunnen reduceren en de
uitstoot van Co2 en gevaarlijke stoffen met 50-75% kunnen beperken.
Waar kan je deze dan krijgen?
- Nu nog op slechts een paar plaatsen in de wereld.
En ‘morgen’ (lees: ‘binnenkort’) waarschijnlijk wereldwijd.
Want wanneer onze politici, captains of industry en burgers vandaag of
morgen niet ingrijpen, zijn de poppen aan het dansen in de wereld.
We gaan, als we ons gedrag niet aanpassen, naar een wereld waar
volgens de Klimaatrapportage van de Verenigde Naties de zeespiegel met
2-6 meter zal stijgen.
Naar een wereld waar miljoenen slachtoffers c.q. zieken zullen vallen door
lucht- water- en bodemverontreiniging.
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Kortom een wereld waar we steeds meer te maken krijgen met Tsunami’s,
Vloedgolven, Orkanen, Aardbevingen, Migrerende Ziekten, Vogelgriep
etc. etc.
Dat is toch een wereld waar niemand, ongeacht rang of stand, geld of
geen geld, in wil leven.
We leven nu in een wereld die, als we vanaf vandaag gebruik gaan maken
van deze Innovatieve Technologieën, voor 90% schoongemaakt kan
worden binnen 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar.
Ja, hoe lang dat herstel duurt, hangt van de gemeenschappelijke
inspanningen en daadkracht af om aan de oproepen van:
Al Gore (Ex Vice President USA)
Tony Blair (PM Engeland)
Nicholas Stern (Worldbank)
John D. Rockefeller IV (USA Senator)
Olympia Snowe (USA Senator)
Arnold Schwarzenegger (Goeverneur Californie)
12 Amerikaanse Staten
Kofi Annan (VN)
Jose Manuel Barroso (EC)
Bill Clinton (Ex President USA)
Jan Peter Balkenende (MP Nederland)
25 Europese Top bestuurders
Ivo Opstelten (Burgemeester Rotterdam)
Rein Willems (Shell)
Bert Heemskerk (Rabobank)
Antony Burgmans (Unilever)
Steven Hawking
President Bush
Maar vooral:
De Aarde
Onze kinderen en kleinkinderen
gehoor te geven!
Het is dan ook niet verwonderlijk dat na de oproepen van bovenstaande
prominenten tegenwoordig bijna alle politici en captains of industry over
elkaar heen vallen om de nieuwe doelstellingen van Washington en
Brussel in de media te ondersteunen.
Doelstellingen die zeggen dat we voor 2020 het Energieverbruik en Co2
uitstoot met 20% moeten reduceren.
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Het enige probleem waar we vandaag echter mee zitten is dat in zowel de
Energienota 2007 van Brussel en de Klimaatrapportage 2007 van de
Verenigde Naties geen enkel product of dienst staat om de bovenstaande
doelstellingen te realiseren binnen de gestelde tijd.
Wel wordt veelvuldig gepraat over energiecertificering en
waterregelgeving. Dure woorden die in feite willen zeggen dat de groene
belastingen voor het MKB bedrijfsleven en burgers rond 2007-2008 met
nog eens 10-30% omhoog zullen gaan. Wetende dat vandaag de dag 80%
van de MKB bedrijven en woningen niet voldoen aan de Brusselse Energie
en Water wet- en regelgeving zal dit de eerste jaren miljarden euro’s
extra aan belastingen opleveren die vooral gebruikt zullen worden om de
huidige nationale en Europese gaten in de begroting te dichten en niet om
iets te doen aan het milieu en energiebesparing!
Let op! We praten hier nog niet eens over het voornemen van Brussel om
de Energie en Waterprijzen kunstmatig met 100-300% te laten stijgen in
de komende 5 jaar. Dat komt er nog eens extra bij als lastenverzwaring
De daadwerkelijke oplossing van de Klimaatverandering, Global Warming
en Milieuvervuiling problemen wordt daarmee dan ook volledig
overgelaten aan de marktwerking. Dit wil zoveel zeggen als dat het
bedrijfsleven en burgers maar zelf op eigen kosten de problemen moeten
oplossen om aan de door Brussel gestelde doelstellingen van 20% Energie
en Co2 reductie voor 2020 te gaan voldoen.
Concluderend mogen wij dan ook stellen dat:
A. Er zeer veel geld te verdienen is door bedrijven die vanaf vandaag
producten en diensten op de markt brengen waardoor bedrijven en
consumenten kunnen voldoen aan de steeds strenger worden de Brusselse
wet- en regelgeving.
Resultaat: Geen extra belastingen en geen stijging energiekosten voor
bedrijven en consumenten.
B. Er zeer veel geld te besparen valt door bedrijven en particulieren die
vanaf vandaag producten en diensten installeren c.q. gebruiken waardoor
men nu al voldoet aan de Brusselse wet- en regelgeving.
Resultaat: Geen extra belastingen en geen stijging energiekosten.
C. Bedrijven en particulieren die vandaag niet ingrijpen in hun energie- en
waterhuishouding het kind van de Brusselse schoonmaakrekening van 2.5
Biljard Euro plus zullen worden. Doe nu niets en u moet straks uw
welvaart in de vorm van brood, kleding, vakantie en huisvesting inruilen
voor de veel hogere energie- en waterrekeningen die uw kant op komen.
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D. Bedrijven die vandaag niet ingrijpen, zullen hun concurrentiepositie op
de wereldmarkt verliezen. We hebben in Europa de afgelopen jaren al
50% van onze productiecapaciteit verloren aan het Oosten door de lage
lonen die daar gevraagd worden. Met de invoering van 10-30% extra
groene belastingen en de verhoging van de energie- en waterprijzen met
100-300% zal onze concurrentiepositie t.o.v. het Oosten nog veel slechter
worden. Waarom?
In landen zoals China worden bovenstaande Gedistribueerde (Draadloze)
Energie Netwerk technologieën 10x sneller ingevoerd dan in het nu nog
rijke Westen.
Lage lonen + Lage energie en waterprijzen in het Oosten betekent
het faillissement van Europa als we door blijven polderen en
vergeten daadkrachtig in te grijpen
16.1 MINDER ENERGIEVERBRUIK, MINDER CO2 UITSTOOT,
MINDER MILIEUVERVUILING EN MINDERE GROENE BELASTINGEN
IS DAT MOGELIJK IN 2007?
Natuurlijk is dit al mogelijk in 2007!
Met innovatieve producten en diensten gaan we immers veel verder dan
de doelstellingen van zowel Washington als Brussel voor 2020.
Wij gaan de uitdaging aan om samen met de politiek en het bedrijfsleven
een oplossing te vinden voor Klimaatverandering, Global Warming en
Milieuvervuiling. Niet ÉÉN oplossing maar tientallen oplossingen die
allemaal (gestapeld) zullen bijdrage aan wereldwijde Energie- en
Brandstofbesparing inclusief Co2 en gevaarlijke stoffen uitstoot beperking.
Kortom een Energie Besparings en Co2 Reductie Portfoli waarmee ieder
bedrijf en iedere burger voor 2012 in staat is, zijn of haar energierekening
met 10-70% te reduceren en de uitstoot van Co2 en gevaarlijke stoffen
met 50-75% te beperken. Dan praten we nog niet eens over de groene
belasting voordelen en de te verkrijgen (groene en duurzame)
investeringsaftrek mogelijkheden en overheids subsidies etc.
Mogelijkheden die uw leven als ondernemer en burger (financieel) een
stuk aantrekkelijker en concurrerender kunnen maken in de komende
jaren.
Zijn onze doelstellingen realistisch?
Conclusie Verenigde Naties in haar Klimaatrapportage van begin februari
2007:
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90% van de Klimaatveranderingen, Global Warming en
Milieuvervuiling wordt veroorzaakt door de mens zelf
Wanneer 90% van de Klimaatverandering, Global Warming en
Milieuvervuiling door de mens zelf veroorzaakt wordt, kan de mens dus
ook 90% van het probleem oplossen met behulp van Innovatieve Tweede
Generatie Energie en Water Technologieën zoals Implosie Motoren,
Cavitatie Generatoren en Afval in Biodiesel fabrieken. Technologieën die
VANDAAG al voorhanden zijn.
16.2 INSTANT LEAP-FROG DEATH AND OPPORTUNITY
De 1e wereldoorlog werd gewonnen door de uitvinding van de Tank.
De 2e wereldoorlog werd gewonnen door de uitvinding van de Atoombom.
De Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling problemen
zullen overwonnen worden door het Tweede Generatie Gedistribueerde
(Draadloze) Energie en Water Netwerk en daarbij behorende generatoren.
Iedereen die de afgelopen 5 jaar in het Oosten is geweest weet:
A. Dat ze daar in 1 jaar een snelweg bouwen waar wij in het westen met
onze overregulering 10 jaar voor nodig hebben.
B. Dat ze daar in 1 jaar een stad bouwen waar wij in het westen met onze
overregulering 10 jaar voor nodig hebben.
C. Dat ze daar in 1 jaar een nieuwe Innovatieve Technologie adopteren
waar wij in het westen met onze overregulering 10 jaar voor nodig
hebben.
Kortom in een paar jaar tijd kan het Westen 50 jaar achterlopen op het
Oosten.
Het tempo van de Innovatieve veranderingen neemt in het Oosten nog
ieder jaar toe terwijl wij in het Westen er alles aan doen om een Tweede
Wereld land te worden door al onze Innovatieve technologieën, productie,
kapitaal, pensioengelden, arbeid, energie en water voor een appel en een
ei naar het Oosten verplaatsen.
Wist u dat Mongolië op dit moment over een van de meest moderne ICT
infrastructuren in de wereld beschikt. Waarom? Ze hebben gewoon de
vorige generatie ICT technologieën overgeslagen. Leap-Froggen heet dit.
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China gaat in de komende jaren 2200 miljard gaat investeren in de meest
Innovatieve Energie, Informatie en Water infrastructuur projecten.
Waarom? Omdat ze alleen op deze manier Amerika voor 2010 als
wereldleider van de troon kunnen stoten.
Wat doen wij in het Westen? Politiek bedrijven en praten terwijl onze
Multinationals letterlijk, fiscaal en virtueel aan het migreren zijn.
Daarom in de bijlage:
De “21st Century Survival Kit”: Een rapport dat iedereen MOET lezen
om zonder (financiële) kleerscheuren de grote veranderingen in het begin
van de 21e eeuw te overleven. Ondernemers en burgers die nu niet
ingrijpen zullen binnen 5 jaar 50% van hun vermogen als sneeuw voor de
zon zien verdwijnen.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

17. DE TOP 12 INNOVATIEVE
ENERGIE PRODUCTEN EN
DIENSTEN
1. De Horus en Seth boeken en geschriften.
Dit is de meest eenvoudige en profijtelijke manier om op de hoogte te
blijven van de laatste Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van
reguliere en duurzame energie in de wereld.
2. De Energiefolie
Een transparantie folie die u op alle ramen van uw huis, boot, auto,
vrachtwagen, bedrijfspand, kantoor etc. kunt plakken. Het resultaat is een
krachtige privé energiecentrale. Een energiecentrale waarmee u volledig
onafhankelijk kunt worden van de energiebedrijven in de wereld. En voor
de investering hoeft u het niet te laten want deze is gemiddeld binnen 1.5
jaar al terugverdient uit de energiebesparingen. Heel wat sneller dan bij
de aanschaf van windmolens, PV zonnepanelen en dubbelglas etc.
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3. De Next Generation Cavitation Heat Generator (NG-CHG)
Wist u dat u met de CHG 1Kw elektriciteit kunt omzetten in 3Kw warmte.
Kortom een efficiency verbetering van 300% ten opzichte van uw huidige
“Hoog Rendement” CV Installaties en/of “Reguliere” Warmtepompen.
Heeft u enig idee hoeveel de wereld aan energie, olie en aardgas kan
besparen wanneer wij in de komende jaren massaal op deze innovatieve
technologie overstappen? Hoeveel wij daarmee de schadelijke uitstoot en
Co2 emissie kunnen verlagen wanneer wij in de komende jaren massaal
op deze innovatieve technologie overstappen. Enig idee hoeveel geld u als
particulier en bedrijf per jaar kunt besparen wanneer u voor de
verwarming van uw huis en/of bedrijf op deze innovatieve technologie
overstapt?
4. De Next Generation Heat to Electricity Generator (NG-HEG).
HEG is in staat is om duurzame c.q. schone elektriciteit op te wekken
tegen een prijs die 2-3 lager ligt dan die van zonne- en windenergie
apparatuur. Tevens wordt er onderzocht of deze HEG als voeding kan
dienen voor de CHG waardoor er nog meer besparingen te realiseren zijn
en ieder huisgezin en bedrijf nog alleen maar over een Combinatie CHG en
HEG dient te beschikken om in al haar Elektriciteit en Warmte behoeften
te voorzien.
5. De Biomassa en Restafval Verolie installatie.
Een installatie die alle mogelijke bio en restafval kan omzetten in direct te
gebruiken (biodiesel) oliën. Of het nu om biomassa, papier, plastics, hout,
keukenafval, rioolslib etc. gaat alles kan gebruikt worden behalve harde
bestanddelen zoals ijzer, puin etc.
De ingevoerde massa wordt versnipperd tot fracties van ± 1 – 2 mm.
(zoveel te fijner zoveel meer rendement). Deze massa wordt via
transportbanden en wormschroeven in een unit gebracht, waar een
bepaalde druk, zuurstofarme omgeving met een basistemperatuur van
450 º C heerst. Deze omstandigheden zorgen er voor, dat dit materiaal
niet verbrandt, doch wordt vergast. Deze gassen bestaan uit
koolwaterstoffen te onderscheiden in kort cyclische en lang cyclische
koolwaterstoffen. De kort cyclische koolwaterstoffen zijn gassen die
afgevangen worden en in het productieproces weer worden teruggevoerd
als vervanging voor een deel van de benodigde energiebehoefte. De lang
cyclische koolwaterstoffen worden in een tweede kraakunit omgezet in
een olieproduct die met een kleine raffinage (low kost) direct geschikt is
voor b.v. scheepsmotoren (lichte raffinage is nodig vanwege een iets te
hoge zuurgraad). Eventueel kunnen we deze olie verder raffineren, doch
dat zijn eventueel toekomstige mogelijkheden.
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Uit analyses is naar voren gekomen, dat van de 100% aanvoer ruw
materiaal 75% geschikt is om verwerkt te worden. De andere 25%
bestaat uit puin, ijzer etc. Van de netto marge is na de juiste instelling
80% om te zetten in olie. Minimaal als terugname verplichting wordt 50%
gegarandeerd. Dus m.a.w. 60% van de totale bruto afvalstroom wordt
omgezet in olie. Nederland heeft jaarlijks een hoeveelheid van 2.500.000
ton van dit afval.
Om een optimaal rendement te krijgen, is er met de afvalinzamelaars een
deal gesloten, waarmee we de mogelijkheid hebben, om het netto
materiaal nu al aan te leveren. Dus de sortering ligt bij de toeleverancier.
Eventueel ook de versnippering. Dat is een kwestie van rekensommetjes.
6. Energiecertificering
Vanaf 2007-2008 wordt ieder bedrijf verplicht zijn panden en processen te
certificeren op het gebied van energiegebruik en Co2 emissie. Vandaag
zijn wij de enige organisatie in het land die in staat is deze certificering
voor u te doen inclusief een pakket aan energiebesparende en Co2
emissie reducerende maatregelen. Het resultaat is een optimaal energie
certificaat c.q. balans welke ervoor zorgt dat u minder (groene) belasting
gaat betalen in de komende jaren en tevens een gegarandeerd rendement
van 30-40% per jaar realiseert voor een periode van 20-25 jaar.
7. CO2 Administratie voor uw bedrijfspand en wagenpark.
Veel MKB bedrijven weten nog niet dat er geld te verdienen valt aan de
Co2 registratie binnen uw bedrijf. Het enige wat u hoeft te doen is een
Co2 administratie bij te houden. Een administratie die u al gauw
duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar kan besparen.
8. De Energietest
Wilt u in een paar minuten een globaal inzicht hebben in de energiebalans
van uw bedrijf en/of privéwoning dan doet u even snel de Energietest. Op
basis van de testresultaten kunt u direct zien of het voor uw bedrijf
vandaag al verstandig is om met het certificeringproces en daarbij
behorende besparende maatregelen te beginnen. Maatregelen die u niet
alleen uw energierekening drastisch omlaag brengen maar U tevens heel
veel (groene) belastingen kunnen besparen in de komende jaren.
9. Fluid Exhaust Pipe Additive
Een vloeistof die middels een eenvoudige “clip-on” direct in de uitlaatpijp
geïnjecteerd wordt en in staat is de uitstoot van Co2 en andere
vervuilende stoffen met 90-95% te reduceren. De Clip-On met het
vloeistof reservoir kan eenvoudige tijdens iedere onderhoudsbeurt
vervangen worden.
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10. 3D Thinfilm zonnepanelen
Wist u dat het in de komende jaren mogelijk is om met uw eigen “huis
tuin en keuken” Inkjet printer zonnepanelen te printen voor 5 cent per
kWh. Wist u dat u dan goedkoper energie produceert dan welk
energiebedrijf dan ook in de wereld.
11. De Power Booster Bougie (PBB)
De PBB werkt op een geheel andere wijze dan de traditionele bougie.
Een traditionele bougie kent maar EEN ontsteking c.q. vonk tijdens het
ontbrandingsproces van de ingespoten benzine. Het gevolg is dat het
maximale rendement alleen maar over de eerste 25% van een zuigerslag
behaald wordt. Daarna loopt het rendement voor overige 75% van de
zuigerslag terug naar 0%.
De nieuw ontwikkelde Power Booster Bougie (PBB) functioneert als een
soort twee trapsraket. Om de traditionele vonkinrichting is een extra mini
verbrandingskamer gebouwd. Deze mini verbrandingskamer met 6
boorgaatjes zorgt ervoor dat na de eerste vonk een fractie van een
milliseconde later er ook nog 6 extra vonken (jets) afgaan waardoor de
ingespoten brandstof niet alleen veel beter verbrand, dus schoner de
uitlaat verlaat, maar ook nog eens veel meer vermogen oplevert voor uw
auto.
Het resultaat is dat na de eerste 25% zuigerslag er nogmaals een
ontbranding plaatsvindt van de resterende (onverbrande) brandstof
waardoor het extra rendement van de zuigerslag met ± 35 – 40% zal
toenemen naar ± 60% max rendement.
Globaal komt het hier op neer dat u 35-40% op uw benzinekosten kan
besparen met het simpelweg vervangen van uw oude bougies. Hier komt
nog bij dat de Vuil en Co2 uitstoot ook nog eens sterk verminderd wordt.
Kortom de doelstellingen van Brussel inzake een 20% energie besparing
en Co2 reductie kunnen eenvoudig en ruim voor 2020 gerealiseerd
worden met alleen al deze unieke uitvinding.
12. Vele Nulpuntsenergie en Zero Point Energy oplossingen
Typt u de woorden “Nulpuntenergie” en “Zero Point Energy” maar eens in
op het Internet.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
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LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

18. BRAVE NEW WORLD
WHO CONTROLS THE IONOSPHERE AND VAN ALLEN
BELTS WILL CONTROL THE FUTURE OF THE EARTH IN
THE 21ST CENTURY
Beste Waarheidsvinder,
Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen.
Het begin van de 20e eeuw was het tijdperk der chemische wapens met
als ultieme test de 1e wereldoorlog.
Rond 1945 werden nucleaire wapens uitgevonden met als ultieme test de
atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki aan het eind van de 2e
wereldoorlog.
In de 50ér en 60’er jaren kwamen hier de neutronenbom en EMP (Electro
Magnetic Pulse) bij. Een bom die al het organische ofwel mensen, dieren
en planten leven kon vernietigen maar alle gebouwen c.q. infrastructuur
keurig overeind liet staan.
De Koude Oorlog brak aan en iedereen die over De Bom beschikte wist dat
een aanval gelijk stond aan zelfvernietiging ofwel MAD (Mutual Assured
Destruction).
Daar moest wat op gevonden worden.
In het diepste geheim werden in Amerika, Europa, Rusland en China
onderzoeken gestart om de nucleaire dreiging voor eens en voor altijd te
bezweren.
Arecibo, Dustianbe, Gorkity, Hipas, Monchegorsk, Sura, Tromso en HAARP
zijn maar een paar van de laboratoria die vanaf de 70’er jaren gebouwd
werden en nu volop in productie zijn.
Deze “Worldwide Ionospheric Research Facilities” zijn in staat om iedere
kernraket al in hun silo’s onschadelijk te maken.
De nucleaire dreiging is dus eigenlijk al jaren voorbij.
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Hetgeen de Families en regeringen in Amerika, Europa, Rusland en China
weten.
In de negentiger jaren werden er immers tientallen (geheime)
hoorzittingen gehouden in Washington, Brussel, Moskou en Beijing.
Iedere minister president en minister belast met defensie en nationale
veiligheid weet hier dus al jaren van.
Wat weten deze mensen wat u nog niet weet?
Laten we als voorbeeld het HAARP project in Alaska pakken.
Maar eerst even een opsomming van de Energetische Technologieën van
de afgelopen 50 jaar.
Nucleair = Volledige (MAD) destructie.
EMP = Alleen de vernietiging van organisch leven.
ELF = Manipulatie van organische hersengolven
NMF = Manipulatie van aarde frequenties.
De meeste mensen weten alles over Nucleaire en EMP technologieën.
Weinigen weten echter dat deze al sinds de 70’er jaren totaal verouderd
en opgevolgd zijn door ELF en NMF technologieën.
ELF (Extreme Low Frequencies) golven zijn in staat om energiepatronen
c.q. hersengolven te moduleren maar zeg maar liever manipuleren.
NMF (Nature Manipulation Frequencies) golven zijn in staat om
aardbevingen, hurricanes, tsunami’s etc. te veroorzaken.
ELF en NMF zijn dus relatief schone manieren om oorlog te voeren, de
wereldbevolking wat uit te dunnen, zonder de wereld voor honderden tot
zelfs duizenden jaren nucleair te vervuilen.
Het is zelf zo mooi dat de meeste mensen die middels ELF bestraald
worden dit niet eens in de gaten hebben omdat hun gedachten patronen
gewijzigd worden. ELF kan zowel middels de satelliet, GPS, GSM en UMTS
gemoduleerd worden voor het beste resultaat.
De natuur is echter wat wispelturiger. Daar worden de afgelopen jaren
nog regelmatig foutjes gemaakt hetgeen te zien in de extreme toename
van aardbevingen, hurricanes en tsunami’s in de wereld. Onderzees
gingen er ook veel walvissen, dolfijnen etc. dood die volledig in verwarring
werden gebracht door deze ELF signalen. Maar zoals u weet heeft iedere
nieuwe technologie vaak te maken met kinderziekten.
Een aantal van u zal nu ongeloofwaardig dit boek terzijde leggen.
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Wij raden u aan om dit niet te doen omdat het een direct gevolg zal
hebben op uw leven, gezondheid en levensgeluk in de komende jaren.
Wetenschappelijke publicaties:
1961 – Auditory System Response to Radio Frequency Energy
Door Allen Frey
1969 – Physical Control of the Mind.
Door Jose M.H. Delgado MD (Advisor van USA President Lyndon
Johnson 1963-1969)
1970 – Between Two Ages “America’s Role in the Technotronic Era”
Door Zbigniew Brzezinski (National Security Advisor van USA
President Jimmy Carter 1977-1981)
1971 – Remote Viewing
Door Ingo Swann
1972 – Stargate Project
Door de CIA
1973 – Microwave Brain Communication
Door Joseph Sharp en Mark Grove
1981 – A New Science of Life (Morphic Resonance)
7 Experiments that could change the world (1994)
Door Rupert Sheldrake
1985 – The Body Electric
Door Robert O. Becker
1989 – The Revolution in Military Affairs and Conflicts short of War.
Door Steven Metz en James Klovit: US Army War College
1998 – Psychic Warrior
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Door David Morehouse
2006 – HAARP – The Update en Earth Changes The Ripple Effect
Door Dr. Nick Begich (Zoon van de USA Senator of Alaska)
Goed nu u weet dat zelfs presidenten en senatoren deze ELF en NMF al
bijna 40 jaar serieus nemen, is het waarschijnlijk tijd om er iets meer over
te weten te komen.
Lees de “European Parlement Resolution” A4-0005/99 over HAARP.
Lees ook hoe ze HAARP aan
UMTS/GSM/GPS/RFID/CreditCard/PinPas/Paspoort/Rijbewijs/Bankbiljet/Mu
nten gekoppeld hebben. Kortom Achelon (2e WO) maar dan iets
moderner. Belt u nog draadloos. Ja dat wordt leuk in de komende jaren.
Full surveillance of ALL people.
Een superveilig gevoel dus!
Nu weet u trouwens ook waarom Amerika en Rusland de Salt I en II
overeenkomsten getekend hebben en de “ABM (Anti Ballistic Missle)
Treaty” in februari 1998 overbodig werd verklaard. De nucleaire dreiging
bestaat sinds de 80’er jaren immers niet meer en is vervangen door ELF
en NMF. Sommige mensen praten ook wel over RHIC ofwel Radio Hypnotic
Intracerrabel Control ofwel Mind Control.
Nu even terug naar de aarde.
Wat een onzin vertellen Suske en Wiske “De Breinbrekers” van Willy van
der Steen in album 282 uit 2004. Maar ja als Suske en Wiske het al
begrijpen wordt het de hoogste tijd dat de rest van de wereld het ook gaat
zien. Want er is geen ontkomen meer aan in 2007. Denkt u nog zelf of
wordt er voor u (ook in uw dromen) gedacht.
18.1 HAARP GEWOON MAAR EEN VOORBEELD VAN VELE
LABORATORIA
HAARP kent een interessante historie.
In den beginne waren er slechts de hersenspinsels van MIT en Columbia
wetenschapper Bernard Eastland ofwel US Airforce en NASA.
Dit resulteerde in de oprichting van Arco Power Inc. Het bedrijf dat de
energie (aardgas) moest verzorgen om de HAARP installatie van Gigawats
stroom te voorzien.
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Interessant om te weten is dat Arco de energie bieding om het HAARP
project won van Ration. U kent Ration wel als de fabrikant van de Patriot
Missles.
Na verloop van tijd werd Arco overgenomen door E-Systems (volgens de
Washington Post betrokken bij “Black Op Projects”).
Hierna kwam het HAARP project wonderbaarlijk weer in handen van
Ration.
Tot slot kwam HAARP in 2003 in handen van British Aerospace waarna
begonnen werd om de 48 antennes uit te breiden naar 360.
Zoiets als het Lofar project in Nederland (Drenthe-Borger Odoorn).
Funding of the Lofar Project is done by the US Navy, NASA, MIT and
Innovation Platform of the Dutch Government
Kortom HAARP-LOFAR is tegenwoordig in handen van de Europese
Familie.
18.2 WAT KAN JE ALLEMAAL MET HAARP-LOFAR EN
SOORTGELIJKE INSTALLATIES DOEN
Behalve voor manipulerende en militaire doeleinden zijn HAARP-LOFAR en
soortgelijke installaties ook uitermate nuttig voor een aantal zaken.
Zoals u weet kunnen we Innovatieve zaken altijd op drie manieren
gebruiken.
De Goede manier
De Kwade manier
En helemaal niet, ofwel de 0 punts manier.
Laten we eens kijken naar de nuttige manieren.
1. HAARP-LOFAR zijn in staat om via de Ionosfeer Radar Technologie over
de horizon te kijken en iedere kernraket te neutraliseren.
2. HAARP-LOFAR zijn in staat om via de Ionosfeer alle communicatie
(Satelliet, Televisie, Radio, Internet etc.) op de aarde te beheersen en
controleren. Wij praten hier over Web 3.0
3. HAARP-LOFAR maakt het gebruik van implantaten overbodig omdat het
direct de energievelden van organische entiteiten zoals mensen, dieren en
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planten middels Satelliet, GPS, GSM, UMTS etc. kan manipuleren c.q.
beïnvloeden.
4. HAARP-LOFAR zijn in staat om de Ozon gaten te dichten. Kortom
schadelijke UV zonnestralen te neutraliseren. Hetgeen wel nodig is met al
die fossiele ruimte- en luchtvaart welke de Ozon laag iedere dag zwaar op
de proef stelt.
5. HAARP-LOFAR zijn in staat om met 99% zekerheid Olie, Aardgas, Goud,
Zilver, Uranium, Koper, IJzer etc. ofwel onze minerale voorraden te
exploreren.
Laten we eens als eenvoudige beleggers kijken naar mogelijkheid 5.
En laten we 1 t/m 4 overlaten aan deskundigen.
18.3 MET 99% ZEKERHEID OLIE, AARDGAS EN GOUD VINDEN
Stel, u bent in staat om met 99% zekerheid olie, aardgas, goud etc. te
vinden. Kortom u kunt iets wat geen enkele concurrent kan.
Dat heet in wetenschappelijke termen:
18.4 HAARP-LOFAR Earth Penetrating Thomography
Eén van de eerste bedrijven die van deze technologie gebruik maakte was
Halliburton.
http://www.halliburton.com/
U kent dit bedrijf wel van Dick Cheney. De man wiens politieke carrière
begon bij Richard Nixon (Howard Hughes) in 1969 en daarna Vice
President werd onder George W. Bush Jr. Natuurlijk kende zowel Richard
als Dick de Innovatieve werken van Jose M.H. Delgado (Advisor van USA
President Lyndon Johnson 1963-1969), Zbigniew Brzezinski (National
Security Advisor van USA President Jimmy Carter 1977-1981) en Ben
Eastman van het MIT en Columbia University.
Technologieën die Halliburton, aandeelhouder en Ex CEO Dick Cheney
($20 miljoen) behoorlijk wat geld opgeleverd hebben.
Tegenwoordig maken Shell (Nederland), Exxon (USA), BP (Engeland) en
vele andere Innovatieve bedrijven in Amerika, Europa, Rusland, Zuid
Amerika en China druk gebruik van deze zeer innovatieve technologieën.
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Het enige probleem wat deze bedrijven nog hebben is dat ze met 99%
zekerheid Olie, Aardgas en Goud ontdekken in gebieden die zij nog niet
monetair en militair beheersen en controleren. Want zoals u eind 2006 in
de media gelezen heeft, laten Rusland, Zuid Amerika, Afrika en China
tegenwoordig niet meer de kaas van het brood afsnoepen.
Waarom?
Rusland, China en Zuid Amerika beschikken ook zelf over de:
18.5 HAARP-LOFAR Earth Penetrating Thomography Technologie
Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen.
Een aantal jaren geleden waren er nog Gigawats (aardgas) nodig om
middels HAARP-LOFAR ELF en NMF golven te genereren.
Tegenwoordig weten we van Bruce en Alexander Agnew dat het ook met
30 Watt kan.
Oeps HAARP-LOFAR zijn achterhaald!
De US Airforce, US Navy, NASA, MIT, British Aerospace en Dutch
Innovation Platform moeten wat nieuws vinden.
Het ORION Space Fleet Project misschien?
De ruimtevloot die vandaag onder de denkmantel van “The War On
Terror” in Amerika, Europa en Japan gebouwd wordt om het Universum te
veroveren. U dacht dat het om “The New World Order” ofwel
wereldheerschappij ging. Fout! De Nieuwe Wereldorde is maar de eerste
stap om het Familie Orion Erfgoed op te eisen en daarvoor is het nodig om
een heuse ruimtevloot te bouwen. Een ruimtevloot die wat verder gaat
dan de uitermate primitieve Space Shuttle en JSF technologieën.
We houden u op de hoogte!
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar het GET-DER rapport uit 1996,
“An Inconvenient Truth” van Al Gore uit 2006 en de Binnenhof Nederland
uitzending inzake het snel stijgende water van 31 december 2006.
http://www.youtube.com/watch?v=0XMn_Ry3z6M&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=3n31Y3Eeqic
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/
http://www.layinstitute.com
http://www.earthpulse.com
http://www.disclosureproject.org
http://www.rviewer.com/IngoSwann-ResearchOverview.html
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Goed nu horen wij al een aantal malen per week hoe ze het doen.
Wat?
Het Klimaat, Global Warming en Milieu voor Oorlogs doeleinden en Mind
Control te manipuleren.
Nou dat is heel eenvoudig.
Zodra je met HAARP-LOFAR de Ionosfeer verhit ontstaat er een gat met
grote hitte.
Net onder dit gat zitten de zeer koude Mesosphere en Stratosphere.
Daar ontstaat dus een werveling ofwel begin van een wervelstorm.
Om deze te activeren heb je op de aarde nog een extra warmtebron
nodig.
Dat kunnen vulkanen, kerncentrales en steden zijn.
Vooral steden zijn zeer populair voor experimenten.
En opeens hen je een Wervelstorm, Hurricane, Aardbeving of Tsunami etc.
Wist u trouwens dat deze GET-DER technologie zowel de Gaten in de
Ionosfeer en Gaten in de aarde in resonantie brengt waardoor er een
trilling ontstaat die de schil van de aarde al ware het een golf in beweging
brengt. Dus dat moeten we maar niet doen in de 21e eeuw.
Misschien wordt het tijd om de werken van Emanuel Swedenborg, Jacob
Lorber en Spinoza te bestuderen. Kortom dan begrijpt u ook de
ontstaansgeschiedenis van de Zondvloed, Zwarte Zee, Kaspische Zee en
kale dorre vlate van de Tarim Bekken. Kortom het einde van het Hanoch
Keizerrijk.
Maar ja, wie heeft hier wat aan?
Want als deze experimenten mislopen kan je nog maar voor twee dingen
kiezen.
1. Een van de vele grotten c.q. bunkers bezoeken die onze aarde rijk is.
Maar dan moet u wel door uw nationale Families c.q. overheid uitgenodigd
worden.
2. Een van de vele Orion projecten bezoeken die u in staat stellen de
aarde tijdelijk te verlaten.
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“If we will build it they will come”
“We have to adapt”
“We have to become mobile”
“We have to move into space”
Ja, het worden interessante tijden voor zowel burgers en buitenlui.
Natuurlijk wordt de aarde perfect warm voor Dino’s ofwel reptielen.
Natuurlijk kunt u ook de Warmtebron van uw stad uitzetten om
experimentele catastrofes te voorkomen.
Ter referentie:
Film 1: Trailer van de film van Al Gore "An Inconvenient Truth"
Film 2: Temperature Changes "Global Warming"
Film 3: TEDTALKS "Al Gore"
BBC News Report: "Climate change fight can't wait"
BBC News Report: "Politician Gore appears at Cannes"
BBC News Report: "Stark warning over climate change"
Bill Clinton kiest voor Rotterdam
Ivo Opstelten: "Er is geen tijd te verliezen!"
DE TIPS:
Na het bovenstaande relaas gelezen te hebben reist de vraag hoe we in
deze nieuwe ELF, NMF en Mind Control trend kunnen investeren. Direct
investeren in de US Army, US Navy, British Aerospace, HAARP en LOFAR
behoort echter niet tot de mogelijkheden omdat het Familie
overheidsbedrijven zijn. Met de leveranciers van deze organen is het
echter anders gesteld. Deze zijn immers op de beurs genoteerd. Bedrijven
met een mooie toekomst omdat “Het Spel en De Knikkers” in de komende
jaren totaal zal veranderen. We gaan de ruimte in dames en heren. Niet
alleen middels raketten maar vooral middels de Orion Ruimtevloot, ELF,
NMF en Mind Control manipulatie van de aarde, mensen, dieren en
planten. Een geheel nieuwe ontwikkeling met onbegrensde mogelijkheden.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
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SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

19. HET BLAUWE GOUD
VERGEET OPEC, HET VOLGENDE KARTEL
EXPORTEERT DRINKWATER
WAAR ZOU WARREN BUFFETT IN BELEGGEN ALS
HIJ VANDAAG 30 JAAR OUD ZOU ZIJN
Bijlage: De huidige en toekomstige Warren Buffett.
“The Oracle Of Omaha and ???”
Beste Waarheidsvinder,
In 2007 vroegen wij iedereen om een enquête in te vullen. Een enquête
die wilde weten of er genoeg belangstelling was om de opvolger van
Warren Buffett’s “Berkshire Hathaway” op te richten. Natuurlijk heeft
Warren Buffett niets met dit bedrijf te maken maar er zijn wel
overeenkomsten. Net als Warren inzag dat verzekeringen (GEICO) een
uitermate lucratieve manier was om geld te verdienen zien wij vandaag
dat WATER de golf van de toekomst is.
Zij die al langer de Horus en Seth verhalen van “Het Spel En De Knikkers”
van Het Beest lezen weten wat er met een grote mate van zekerheid in
de toekomst gaat gebeuren wanneer U niet van Bewustzijn verandert.
Zo ook onze voorspellingen over water!
Want laten we duidelijk over WATER, het Blauwe Goud van de Toekomst,
zijn. Water heeft iedereen nodig om te (over)leven. Mensen, dieren,
planten etc. etc. Alles en iedereen heeft dagelijks honderden liters water
nodig. En wat u misschien niet weet!
19.1 WATER IS VANDAAG AL DUURDER DAN BENZINE
Ja, we staan er vaak niet bij stil. Om de paar dagen gaat u bij het
benzinestation langs om uw tank vol met benzine, diesel of gas te gooien.
Op weg naar de kassa pakt u nog even snel een bron- of mineraal
watertje mee om de dorst onderweg te lessen. U kijkt nooit naar de prijs
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van dit kleine flesje bron- of mineraalwater. Wanneer u dit wel zou doen
dan zult u merken dat bron- en mineraalwater per liter vaak al duurder is
dan de gemiddelde prijs van benzine, diesel en gas. In de rest van de
wereld is water al jarenlang duurder dan benzine. Maar omdat Nederland
de hoogste prijs ter wereld rekent voor benzine, diesel en gas zitten we in
ons kleine landje nu pas tegen het breekpunt. Het breekpunt dat wij het
laatste landje ter wereld zullen zijn waar we meer geld per liter WATER
gaan betalen dan voor OLIE producten. En dat dames en heren moet u
aan het denken zetten. Want als u nu al zonder klagen meer geld per liter
voor bron- en mineraalwater betaald dan voor benzine, diesel en gas dan
zijn de grootaandeelhouders van onze water multinationals graag bereid
om hier een schepje bovenop te doen. Kortom WATER wordt duur zeer
duur. Niet alleen door kunstmatige Angst en Schaarste maar ook door
extra (groene) belastingen. Want zoals u weet mogen onze gekozen
Volksvertegenwoordigers c.q. Multinationalvertegenwoordigers tegen een
kleine vergoeding graag meedoen aan dit nieuwe Water Spel van
prijsopdrijving. Dus dank zij deze Multinational/Politieke samenwerking
gaat u als burger en MKB bedrijf de komende jaren weer heel veel geld
verliezen wanneer u zich niet terdege voorbereidt. Warren Buffett zou er
vandaag alles voor over hebben om weer 30 jaar te zijn en de volgende
gecombineerde Energie, Informatie en Water “Berkshire Hathaway” op te
richten. Bent u vandaag een van de beleggers die hier een paar centjes
voor over heeft?
“Water is one of the great business opportunities. It promises to be for the
21st Century what oil was for the 20th””
Bron: Fortune
“Water will be more important than oil this century”
Bron: Verenigde Naties
“To fight for every drop of water or die – that is the challenge facing
China”
Bron: Minister van Watervoorziening in China
“Criminal Waste accounts for up to 55% of water supplies in India. Delhi is
a leaking bucket”
Bron: The World Bank
“From 2000 to 2005, water utility stocks returned 134,57%, while the S&P
500 clocked in at a mere 2,74%”
Bron: Global Summit Management (SGM)
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19.2 DAN NU EVEN DE STAND VAN ZAKEN
Er is overvloed aan water. Er is dus geen enkele schaarste aan water. Er
zijn echter wetenschappers die zeggen dat er maar 2% zoet drinkwater op
aarde aanwezig is en de rest ofwel het zoute zilte drinkwater ondrinkbaar
is voor mensen, dieren en planten. Hier komt nog bij zeggen deze
wetenschappers dat van de 2% zoet drinkwater nu bijna 90% vervuild is.
Want ja we zijn sinds de Industriële Revolutie natuurlijk niet zo netjes
omgegaan met het zoete water in onze rivieren, kanalen, beken, bronnen
etc. En dan praten we nog niets eens over de (illegale) afvallozingen van
onze industrie, steden, havens en badplaatsen die van grote delen van
onze zoute oceanen openbare rioleringen hebben gemaakt waar wij
zomers in plegen rond te dartelen met onze kinderen en huisdieren. Door
TIME en de World Health Organisation (WHO) worden wij al sinds april
2000 gewaarschuwd voor het feit dat onze kustgebieden ofwel bad- en
havenplaatsen omgetoverd zijn in “Death Zones”. Zones van tientallen
soms honderden kilometers waar geen vis, koraal, plankton of wat dan
ook nog in kan leven. Maar ja het is zomer en je wilt toch ergens
zwemmen. Ons advies is om een vakantie te boeken waar nog weinig of
geen toerisme c.q. havens, zware industrie, chemische fabrieken en/of
olieraffinaderijen zijn die met of zonder vergunning alles lozen wat er
maar te lozen valt. Dat is een stuk relaxter dan iedere keer naar de dokter
te moeten gaan met gehoor, oog, huid, diarree, of ademhalingsproblemen
bij je kinderen die het water nog overheerlijk vinden en hier ook
regelmatig slokjes van binnenkrijgen.
Jazeker, de jaarlijkse bekeuringen c.q. rechtzaken van de overheid voor
een Industrieel, Chemisch- of Olie bedrijf zijn vaak maar een fractie van
de kosten die je als Multinational zou moeten betalen om de boel schoon
te maken voordat je het de deur uitgooit. En aangezien macht en winst
nog steeds het belangrijkste drijfveren zijn voor de grootaandeelhouders
van deze bedrijven staat vervuilen hoog in het vaandel om onze vrinden
tevreden te houden.
19.3 DE BEKENTENIS VAN ONZE WETENSCHAPPERS EN
WETENSCHEPPERS
Zoals u weet publiceren de meeste wetenschappers wat hun politieke- en
multinationale Familie broodheren hun vertellen te doen. Sommige krijgen
hier echter gewetens wroeging om. Want ja 100.000 euro extra per jaar
aan zwijggeld weegt uiteindelijk niet op tegen de zieken in je eigen familie
waar je zelf de mede veroorzaker van bent geweest. Het lijden en kosten
zijn immers vele malen hoger dan het zwijggeld. Dus wat doe je dan. Dan
ga je de waarheid vertellen op Internet, The Lancet, LA Times, The Salt
Lake Tribune, De Volkskrant of zo maar wat boeken en films in de winkel.
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En wie zijn deze nieuwe WetenschEppers zoal:
- Mary Zepernick, Program on Corporations, Law and Democracy.
- Howard Zinn, A people’s history of the United States.
- Richard Grossman, Co-Founder, Program on Corporations, Law and
Democracy.
- Ray Anderson, CEO Interface, worlds largest commercial carpet
manufacturer.
- Sir Mark Moody - Stuart, Former Chairman of The Royal Dutch Shell.
- Dr. Robert Hare, consultant to the FBI on Psychopats.
- Milton Friedman, Nobel Prize – Winning Economics Externality.
- Noam Chomsky, Institute Professor MIT.
- Jeremy Rife, President, Foundation of Economic Trends.
- Samuel Epstein (MD), Professor Emiritus of Environmental Medicine,
University Illinois.
- Robert Monk, Corporate Governance Advisor.
- Elaine Bernard, Executive Director, Trade Union Program Harvard
University.
- Steve Wilson, Investigative Reporter.
- Jane Akre, Investigative Reporter.
- Maude Barlow, Chairperson, Council of Canadians.
- Susan Linn, Professor of Psychiatry, Baker Childern’s Center, Harvard
University.
- Lucy Hughes, Vice President, Initiative Media, Co-Creator, The Nag
Factor.
- Sam Gibara, Former Chairman, Goodyear Tire.
- Ira Jackson, Director, Center for Business and Government, Kennedy
School, Harvard University.
- Robert Keyes, President and CEO, Law and Council for International
Business.
- Joe Badaracco, Professor of Business Ethics, Harvard Business School.
- Charles Kernaghan, Director, National Labor Committee.
- Michael Walker, The Fraser Institute, A Market Solution.
- ITN News, UK.
- Naomi Klein, Author, No Logo.
- Paul Hawken, The Ecology of Commerce, The Death of Birth.
- Marc Barry, Competitive Intelligence Professional.
- Robert Weissman, Editor, Multinational Monitor.
- Carlton Brown, Commodities Trader.
- Dr. Vandana Shiva, Physicist, ecologist and seedactivist.
- Al Gore en langzamerhand de rest van de Democratische Wereld.
Until the Environment becomes a commodity itself we will harm it like we
have done in the past 2000 years.
En wat zeggen deze wetenschEppers over ons WATER.
Ons water is vergiftigd.
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Waardoor.
1.
2.
3.
4.

Chemische vergiftiging. Er zijn tienduizenden varianten.
Virussen, bacteriën, schimmels en prionen. En vele zijn resistent.
Straling. Van Magnetron, GSM, UMTS, Wifi, Hoogspanningskabels etc.
Informatieve vervuiling. Wat in de riolering zit komt in uw drinkwater.
Lees ook het hoofdstuk genaamd:
”THE FUTURE OF MORAL RESPONSIBLE CORPORATIONS”

Want laten we eerlijk zijn. Vroeg of laat wordt iedereen die op deze
prachtige planeet wil blijven wonen wakker en voegt de daad bij het
woord. Kortom we gaan samen onze planeet schoon maken en er nog een
mooie som geld aan verdienen ook. Dubbele winst voor iedereen dus.
19.4 HOE KUNNEN WIJ VANDAAG AL VAN DE KENNIS VAN DE
NIEUWE WETENSCHEPPERS PROFITEREN
Nou dat is eigenlijk heel erg eenvoudig.
Ten eerste moet u de illusie van de oude wetenschappelijke wereld die
vertelt dat wij op deze aarde maar over 2% zoet water beschikken
vergeten. Nee, alle nieuwe wetenschEppers weten dat je met de laatste
innovatieve ontziltings installaties al het zoute zeewater om kan zetten in
zoet water. En niet meer tegen 1-5 euro per liter, zoals ze nu nog in het
Midden Oosten doen, maar gewoon voor 5-10 cent per liter. Waar
innovatie al niet goed voor is. Wij houden voor u op dit moment een
drietal bedrijven in de gaten die bovengenoemde innovatieve ontziltings
installaties wereldwijd gaan produceren en exploiteren. Nu maar hopen
dat de mensen met een grote privatiseringsdrang er maar geen stokje
voor steken anders blijven de prijzen zoals altijd gewoon hoog. Nee, nog
beter dan blijven ze net als de olie gewoon doorstijgen. Kunstmatige
schaarste creëren werkt immers even goed voor grond, energie,
informatie, lucht, ether als voor ons WATER en DAGELIJKS BROOD. Maar
ja of iedereen anno 2007 dit nog ethisch en moreel verantwoordelijk vind
gaan we in de komende jaren samen beantwoorden met de
grootaandeelhouders van onze multinationals, politici en organen zoals de
WTO, WHO, UN, NATO, IMF, Worldbank etc.
Vandaag schijnen er nog wat privatiseringsenthousiastelingen van de oude
stempel in de wereld rond te lopen. Zie hier het laatste nieuws van 23 mei
2007.
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Protest tegen Nederlandse steun voor waterprivatiseringsagenda
Wereldbank
Op 23 mei brengen activisten een onverwacht bezoek aan de
jaarvergadering van een omstreden Wereldbank-agentschap in
Scheveningen. De activisten zullen middels een swingende actie
protesteren tegen de privatisering van watervoorziening in arme landen.
Het bevorderen van privatisering is een van de voornaamste activiteiten
van het agentschap, de Public-Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF).
De Nederlandse regering blijft een van de grote verdedigers van de PPIAF
en haar beleid. Dit blijkt uit recente uitspraken van minister van
ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. Deze opstelling staat haaks op
de situatie binnen Nederland, waar drinkwatervoorziening uitsluitend
verzorgd wordt door publieke waterbedrijven, tot algemene tevredenheid.
De Nederlandse steun voor het privatiseringsbeleid van de Wereldbank is
tegenstrijdig en ongeloofwaardig, zegt Olivier Hoedeman van Corporate
Europe Observatory (CEO). In plaats van vast te houden aan een
achterhaald beleid, zou Nederland op internationaal niveau een
voortrekkersrol kunnen spelen bij het versterken van de publieke
drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door het
bevorderen van publiek-publieke samenwerking. Noorwegen trok zich
eerder dit jaar terug uit de PPIAF. Verwacht wordt dat binnenkort meer
donorlanden het Noorse voorbeeld zullen volgen.
De privatiseringsgolf van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot meer of
beter water voor de armen. Bovendien ondermijnt de PPIAF het recht van
arme landen om zelf te bepalen hoe zij hun drinkwatervoorziening willen
inrichten. Vandaag roepen we de Wereldbank en regeringen dan ook op
om de stop uit de PPIAF te trekken, zegt Janneke Bruil van Friends of the
Earth International. Op de agenda voor de PPIAF-top 23 en 24 mei staat
een verdere uitbreiding van het mandaat van dit Wereldbank-agentschap.
In een open brief vroegen 140 maatschappelijke organisaties en
vakbonden van over de hele wereld vorige week al aan regeringen hun
steun in te trekken voor de PPIAF. De ludieke actie van 23 mei zet deze
eis steun bij.
Dinsdag 22 mei vindt in Den Haag het internationale NGO-forum 'Stop
waterprivatisering - Alternatieven voor de PPIAF' plaats. Sprekers zijn
kritische deskundigen op het gebied van Wereldbankbeleid alsmede
activisten uit India, Malawi en Paraguay - landen waar de PPIAF
consultants heeft gefinancierd om waterprivatisering te bevorderen.
Persconferentie: dinsdag 22 mei, 9.30 uur, Perscentrum Nieuwspoort,
zaal: Wandelganger I, Lange Poten 10, Den Haag.
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Actie en fotomoment: woensdag 23 mei, 10 uur, Carlton Beach Hotel,
Gevers Deynootweg 201, Scheveningen (waar de officiële jaarvergadering
van het Wereldbank-agentschap PPIAF dan plaatsvindt).
* Saillant detail. Toen de afgelopen drie jaar een aantal multinationals de
watervoorziening in o.a. India, Malawi, Paraquay en de rest van Zuid
Amerika probeerde te privatiseren (lees de prijs verhogen) braken er
zoveel rellen uit dat er dank zij de veiligheidstroepen duizenden doden
vielen onder de burgerbevolking en de desbetreffende regeringen c.q.
verantwoordelijke ministers en ambtenaren in allerijl het land moesten
verlaten om niet hetzelfde lot als de bevolking te ondergaan. Ja, van het
dagelijks brood en water kan je maar beter afblijven wisten ze al in het
klassieke Rome. Brood en Spelen heette dit toen.
Maar ja met zulke prominente wetenschEppers zoals hierboven genoemd
zal het in het Westen met al die water privatisering zo’n vaart wel niet
lopen. Daar gaan we gewoon aan de slag om op een zeer goedkope
manier van gezond zeewater zoet drinkwater te maken voor de hele
(wereld) bevolking? Kortom water dat nog voor geen procentje vervuilt is
omdat we het gaan winnen op plaatsen in de wereldzeeën waar de prehistorische mens van de 20e eeuw nog niet met zijn of haar handen is
aangeweest.
Ten tweede is er natuurlijk wat te doen aan al die Chemische, Virale,
Bacteriële, Schimmel, Stralings en Informatieve vervuilingen van ons
drinkwater ofwel 2% van de huidige wereldvoorraad aan zoet water die nu
nog voor 90% vervuilt is met alles wat u maar kunt bedenken en van kan
krijgen. Bijwerkingen waar de bijsluiters van onze medicijnen c.q.
geneesmiddelen nog het schaamrood van op de wangen zouden krijgen.
De Amerikaanse FDA en Nederlandse Voedsel en Waren (Wet) Authoriteit
gaan echter vrolijk verder door onder de bezielende leiding van de Raad
van State en Ministerie van Volksgezondheid het ene na het andere
(Monsanto) giftige middel goed te keuren voor gebruik in uw voedsel en
water. Zouden deze mensen nog nooit van het Eugenics en Codex
Alimentarius van De Familie, WTO en WHO plannen gehoord hebben om
de bevolking rond 2012 te reduceren naar 500 miljoen zielen op aarde.
19.5 CREEER EEN PROBLEEM EN BIEDT DE OPLOSSING DE
NICOLLO MACHIAVELLI BELEGGINGSSTRATEGIE
Om snel veel geld te verdienen met investeren en beleggen is het altijd
zaak dat je eerst een grootschalig probleem creëert om daarna tevens de
oplossing aan te reiken. Waar zijn de afgelopen 10 jaar de grootste
waterproblemen in de wereld gecreëerd.
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1. In China en India door de gigantische groei zonder rekening te houden
met de water, energie en milieu aspecten die deze extreme groei met zich
meebrengen.
- Meer 1.2 miljard Chinezen en Indiërs kunnen niet vertrouwen op
dagelijks veilig drinkwater.
- New Delhi loopt de kans om rond 2015 zonder grond c.q. drinkwater
te zitten.
- Twee miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon
drinkwater.
- Kindersterfte wordt in 9 van de 10 gevallen veroorzaakt door vervuild
drinkwater.
2. In ons mooie Wilde Westen waar we maar steden, veeteelt en
landbouwbedrijven midden in de woestijn zijn blijven bouwen zonder
rekening te houden met Klimaatverandering, Global Warming,
Milieuvervuiling en natuurlijk de Bevolkingsgroei.
- Zowel het ijs c.q. zoete water op de Noord- als Zuidpool en
gletsjers in onze bergen smelt in zo’n snel tempo af dat men
verwacht dat ze rond 2030 volledig verdwenen zijn. Als we geluk
hebben.
- Op de Kilimanjaro, welke voor de watervoorziening van Lake Victoria
zorgt, is bijna alle sneeuw verdwenen.
- De waterspiegel van de Dode Zee is in de afgelopen 100 jaar met
meer dan 20 meter gedaald en het tempo neemt nog steeds toe.
- De situatie in de Kaspische Zee en het Aral Meer is al niet veel beter.
Visserij is vaak al niet meer mogelijk door de lage waterstanden en
vervuiling en steeds meer mensen trekken weg naar de grote steden.
- Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we rond 2050 over 10 miljard
aardbewoners beschikken. Sommige mensen op deze aarde vinden dit
iets te veel en zien graag een vermindering.
3. In onze mooie Westerse steden waar het waterleidings- en
rioleringsnetwerk dateert van rond de 20 eeuw en nu zoveel zwakke
plekken en lekkages vertoont dat gemiddeld 30% van ons drinkwater en
rioleringsafval rechtstreeks de grond inlekt. Natuurlijk betaalt u als
gebruiker de 30% die nutteloos verdwijnt wel via uw automatische incasso
van uw waterbedrijf want iemand moet de rekening betalen.
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We hebben het hier nog niet eens over de lekkende olie- en
gaspijpleidingen in Alaska, Rusland en Derde Wereld landen zoals Nigeria
waar door het smelten van de permafrost en/of het minimale onderhoud
duizenden vierkante kilometers grond, water en lucht zodanig vervuild zijn
dat er alleen nog maar mensen kunnen overleven.
4. In het Midden Oosten. In de komende jaren zult u de macht in het
Midden oosten zien verschuiven van Olie naar Water. Er is echter maar
een land dat de Waterpoort naar het Midden Oosten beheerst en dat is
Turkije. Eens een van de armste landen in het Midden Oosten en straks
dank zij het ontspringen van de Eufraat en de Tigris een van de potentieel
rijkste landen van het Midden Oosten. En Europa maar wachten met het
toelaten van Turkije binnen de EEG. Ik heb in mijn leven betere strategen
meegemaakt die wat verder kunnen kijken dan hun neus lang is. U
begrijpt nu ook waarom iedereen de Koerden uit hun thuisland wil
verdrijven. Zowel de Eufraat als Tigris ontspringen en stromen door
Koerdisch gebied en voorzien nu nog Turkije, Syrië en Irak van hun
broodnodige portie zoet drinkwater.
19.6 DE MEGA SCHAARSTE DEAL
“The drought gripping the West could be the biggest in 500 years, with
effects in the Colorado River Basin considerably worse than during the
Dust Bowl years…”
Bron: CNN
“Western Water Wars: Las Vegas has exceeded the capacity of its own
groundwater field several decades ago, and currently is 90% dependent
on a limited allotment from the Colorado River. An allotment it’s fast
outgrowing.
Bron: Time Magazine.
“Economic planners for Las Vegas have projected the city will triple in
population by the middle of the 21st Century”
Bron: CNN
Kortom, schoon c.q. onvervuild drinkwater is bijna nergens meer te
verkrijgen en geen enkele regering doet er wat aan. Natuurlijk wordt er
wel veelvuldig over gepraat en de prijs verhoogt, hetgeen ons de kans op
MEGA Rendementen geeft voor onze Familie Water Multinationals in de
komende jaren.
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19.7 DE TOEKOMSTIGE BERKSHIRE HATHAWAY
The Future Berkshire Hathaway will invest in Energy, Information and
Water. However the company will have a different name and be owned by
totally different people. People like you and me?
Are you ready to invest in the Future of The World and your Family?
1960: Warren asks one of his partners, a doctor, to find ten other doctors
who will be willing to invest $10,000 each into his partnership. Eventually,
eleven doctors agreed to invest.
Op 15 februari 2007 vroegen wij U In Ermelo om 50.000 euro te
investeren in de toekomstige BH. Heeft u er al over nagedacht.
The Chronological Success Story of the Oracle of Omaha
By: Joshua Kennon
August 30, 1930: Warren Edward Buffett is born to his parents, Howard
and Leila Buffett, in Nebraska.
1941: At eleven years old, Warren buys his first stock. He purchases 6
shares of Cities Service preferred stock [3 shares for himself, 3 for his
sister, Doris], at a cost of $38 per share. The company falls to $27 but
shortly climbs back to $40. Warren & Doris sell their stock. Almost
immediately, it shoots up to over $200 per share.
1943: Warren declares to a friend of the family that he will be a
millionaire by the time he turns thirty, or "[I'll] jump off the tallest
building in Omaha."
1945: Warren is making $175 monthly delivering Washington Post
newspapers. At fourteen years old, he invests $1,200 of his savings into
40 acres of farmland.
1947: In his senior year of high school, Warren and a friend purchase a
used pinball machine at a cost of $25. Buffett begins to think about the
potential profit, and places it in a nearby Barber Shop. Within months, he
owns three machines in three different locations. The business is sold later
in the year for $1,200 to a War Veteran.
1947: Warren has earned over $5,000 delivering newspapers. His father
presses him to attend college, a suggestion Warren does not take well.
Nevertheless, that year, he enrolls as a freshman at the Wharton School
of Finance and Commerce in Pennsylvania. Buffett hates it, complaining
he knows more than the teachers.
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1949: Classmates return to find that Warren is no longer enrolled at
Wharton. He has transferred to the University of Nebraska.
1949: Warren is enrolled in classes, but has already begun his life. He is
offered a job at J.C. Penny's after college, but turns it down. He graduates
from college in only three years by taking his last three credits over the
summer. His savings have reached $9,800.
1950: Buffett applies for admission to Harvard Business School and is
turned down. He eventually enrolls at Columbia after learning that Ben
Graham and David Dodd, two well-known security analysts, are
professors.
1951: Warren discovers Graham is on the Board of GEICO insurance. He
takes a train to Washington, D.C., and knocks on the door of its
headquarters until a janitor lets him in. After asking if anyone is working,
he find a man on the sixth floor, who ends up being high up in the
company. They talk for hours while Warren questions him on the business
and insurance in general. [Buffett now owns GEICO entirely].
1951: Buffett graduates and wants to go to work on Wall Street. Both his
father [Howard] and mentor [Graham] urge him not to. Warren offers to
work for Ben Graham for free but Graham refuses.
1951: Warren returns home and begins dating Susan Thompson.
1951: Buffett purchases a Texaco station as a side investment. It doesn't
work out as well as he hopes. Meanwhile, he is working as a stockbroker
1951: Buffett takes a Dale Carnegie public speaking course. Using what he
learnt, he began to teach a night class at the University of Nebraska,
"Investment Principles". The students were twice his age [he was only 21
at the time].
April, 1952: Warren and Susie get married. They rent an apartment for
$65 a month, and have their first child, also Susie.
1954: Ben Graham calls Warren and offers him a job at his partnership.
Buffett's starting salary is $12,000 a year.
1956: Graham retires and folds up his partnership. Since leaving college
six years earlier, Warren's personal savings have grown from $9,800 to
over $140,000.
1956: The Buffett family returns home to Omaha. On May 1, Warren
created Buffett Associates, Ltd. Seven family members and friends put in
a total of $105,000. Buffett himself invested only $100. He was now
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running his own partnership, and would never again work for anyone else.
Over the course of the year, he opened two additional partnership,
eventually bringing the number under his management to three. Years
later, they would all be consolidated into one.
1957: Buffett adds two more partnerships to his collection. He is now
managing five investment partnerships from his home.
1957: With Susan about to have her third child, Warren purchases a fivebedroom, stucco house on Farnam street. It cost $31,500.
1958: The third year of the partnership completed, Buffett doubles the
partner's money.
1959: Warren is introduced to Charlie Munger, who will eventually become
the Vice Chairman of Berkshire Hathaway, and an integral part of the
company's success. The two get along immediately.
1960: Warren asks one of his partners, a doctor, to find ten other doctors
who will be willing to invest $10,000 each into his partnership. Eventually,
eleven doctors agreed to invest.
1961: With the partnerships now worth millions, Buffett made his first $1
million dollar investment in a windmill manufacturing company.
162: Buffett returns to New York with Susie for a few weeks to raise
capital from his old acquaintances. During the trip, he picks up a few
partners and several hundred thousand dollars.
1962: The Buffett Partnership, which had begun with $105,000, was now
worth $7.2 million. Warren and Susie personally own over $1 million of
the assets. Buffett merges all of the partnerships into one entity known
simply as Buffett Partnerships, Ltd. The operations are moved to Kiewit
plaza, a functional but less-than-grand office, where they remain to this
day. The minimum investment is raised from $25,000 to $100,000.
1962: Buffett consults Munger on Dempster, the windmill manufacturing
company. Munger recommends Harry Bottle to Warren; a move that
would turn out to be very profitable. Bottle cut costs, laid off workers, and
caused the company to generate cash. ‘
1962: Warren discovers a textile manufacturing firm, Berkshire Hathaway,
that is selling for under $8 per share. He begins to buy the stock.
1963: Buffett sells Dempster for 3x the amount he invested [The almost
worthless company had built a portfolio of stocks worth over $2 million
alone during the time of Buffett's investment].
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1963: The Buffett partnerships becomes the largest shareholder of
Berkshire Hathaway.
1964: Due to a fraud scandal, American Express shares fall to $35. While
the world is selling the stock, Buffett begins to buy shares en masse.
1965: Warren's father, Howard, dies.
1965: Buffett begins to purchase shares in Walt Disney Co. after meeting
with Walt personally. Warren invested $4 million [which was equal to
around 5% of the company].
1965: The American Express shares which were purchased shortly before
are selling for more than double the price Warren paid for the them.
1965: Buffett arranges a business coup - taking control of Berkshire
Hathaway at the board meeting and naming a new President, Ken Chace,
to run the company.
1966: Warren's personal investment in the partnership reaches
$6,849,936.
1967: Berkshire pays out its first and only dividend of 10 cents.
1967: In October, Warren writes to his partners and tells them he finds no
bargains in the roaring stock market of the '60s. His partnership is now
worth $65 million.
1967: Buffett is worth, personally, more than $10 million. He briefly
considers leaving investing and pursuing other interests.
1967: American Express hits over $180 per share, making the partnership
$20 million in profit on a $13 million investment.
1967: Berkshire Hathaway acquires National Indemnity insurance at
Buffett's direction. It pays $8.6 million.
1968: The Buffett Partnership earns more than $40 million, bringing the
total value to $104 million.
1969: Following his most successful year, Buffett closes the partnership
and liquidates its assets to his partners. Among the assets paid out are
shares of Berkshire Hathaway. Warren's personal stake now stands at $25
million. He is only 39 years old.
1970: The Buffett Partnership is now completely dissolved and divested of
its assets. Warren now owns 29% of the stock outstanding in Berkshire
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Hathaway. He names himself chairman and begins writing the annual
letter to shareholders.
1970: Berkshire makes $45,000 from textile operations, and $4.7 million
in insurance, banking, and investments. Warren's side investments are
making more than the actual company itself.
1971: Warren [at his wife's request], purchases a $150,000 summer
home at Laguna Beach.
1973: Stock prices begin to drop; Warren is euphoric. At his direction,
Berkshire issues notes at 8%.
1973: Berkshire begins to acquire stock in the Washington Post Company.
1974: Due to falling stock prices, the value of Berkshire's stock portfolio
began to fall. Warren's personal wealth was cut by over 50%.
1974: The SEC opens a formal investigation into Warren Buffett and one
of Berkshire's mergers. Nothing ever comes of it.
1977: Berkshire indirectly purchases the Buffalo Evening News for $32.5
million. He would later be brought up on antitrust charges by a competing
paper.
1977: Susie leaves Warren, although not officially divorcing him. Warren
is crushed.
1978: Susie introduces Warren to Astrid, who eventually moves in with
him.
1979: Berkshire trades at $290 per share. Warren's personal fortune is
approximately $140 million, but he was living solely on a salary of
$50,000 per year.
1979: Berkshire begins to acquire stock in ABC.
1981: Munger and Buffett create the Berkshire Charitable Contribution
plan, allowing each shareholder to donate some of the company's profits
to his or her personal charities.
1983: Berkshire ends the year with $1.3 billion in its corporate stock
portfolio.
1983: Berkshire begins the year at $775 per share, and ends at $1,310.
Warren's personal net worth is $620 million. He makes the Forbes list for
the first time.
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1983: Buffett purchases Nebraska Furniture Mart for $60 million. It turns
out to be one of his best investments yet.
1985: Buffett finally shuts down the Berkshire textile mills after years of
sustaining it. He refuses to allow it to drain capital from shareholders.
1985: Warren helps orchestrate the merger between ABC and Cap Cities.
He is forced to leave the Board of the Washington Post [Federal legislation
prohibited him sitting on the Boards of both Capital Cities and Kay
Graham's Washington Post.
1985: Buffett purchases Scott & Fetzer for Berkshire's collection of
businesses. It costs around $315 million, and boasts such products as
Kirby vacuums and the World Book Encyclopedia.
1986: Berkshire breaks $3,000 per share.
1987: In the immediate crash and aftermath of October, Berkshire loses
25% of its value, dropping from $4,230 per share to around $3,170. The
day of the crash, Buffett loses $342 million personally.
1988: Buffett begins buying stock in Coca-Cola, eventually purchasing up
to 7 percent of the company for $1.02 billion. It will turn out to be one of
Berkshire's most lucrative investments.
1989: Berkshire rises from $4,800 per share to over $8,000. Warren now
has a personal fortune of $3.8 billion.
Warren Buffet at the Turn of the Millennium
During the remainder of the 1990's, the stock catapulted as high as
$80,000 per share. Even with this astronomical feat, as the dot-com
frenzy began to take hold, Warren Buffett was accused of "losing his
touch". In 1999, when Berkshire reported a net increase of 0.5% per
share, several newspapers ran stories about the demise of the Oracle.
Confident that the technology bubble would burst, Warren Buffett
continued to do what he did best: allocate capital into great businesses
that were selling below intrinsic value. His efforts did not go unrewarded.
When the markets finally did come to their senses, Warren Buffett was
once again a star. Berkshire's stock recovered to its previous levels after
falling to around $45,000 per share, and the man from Omaha was once
again seen as an investment icon.
The Future Berkshire Hathaway will invest in Energy, Information
and Water. However the company will have a different name and
be owned by totally different people. People like you and me?
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Are you ready to invest in the Future of The World and your
Family?
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

20. THE FUTURE OF MORAL
RESPONSIBLE CORPORATIONS
TODAY THE CORPORATION, BOARD OF DIRECTORS AND WORKERS
IN THE CORPORATION HAVE NO MORAL RESPONSIBILITY
BECAUSE THEY ARE THE MODERN TIME SLAVES OF MAJOR
SHAREHOLDERS WHO WILL DUMP THEM ANY TIME THEY CAN DO
BETTER FOR SELFISH PLEASURE, POWER AND PROFIT
TOMORROW THE CORPORATION, BOARD OF DIRECTORS AND
WORKERS IN THE CORPORATION HAVE A MORAL RESPONSIBILITY
BECAUSE THEIR MAJOR SHAREHOLDERS WILL SEE CLIMATE
CHANGE, GLOBAL WARMING AND THE ENVIRONMENT AS A
COMMODITY THEY CAN SHARE WITH THE WORLD AS A WHOLE
FOR EVERYONES HAPPINESS AND WELLBEING
YESTERDAY THE MAJOR SHAREHOLDERS OF TODAY AND
TOMORROW WERE THE BOARD OF DIRECTORS AND WORKERS
WHO WERE PREPARED TO TRADE PLACES OR BECOME EQUAL
AGAIN IN THE AFTER LIFE
Baron Thurlow, Selfish people have no soul to save and no body to
incarnate until they become equal
First we divided the people for profit and exploitation
Secondly we divided the land for profit and exploitation
Thirdly we divided the oceans for profit and exploitation
Fourthly we divided the energy for profit and exploitation
Fifthly we divided the information for profit and exploitation
Sixthly we will divide the water for profit and exploitation
And in the end we will divide the air to breath for profit and exploitation.
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- Mary Zepernick, Program on Corporations, Law and Democracy. In the
beginning corporations were a gift to the people to serve the public
good. That was the intention of the 14th Amendment after the Civil War.
- Howard Zinn, A people’s history of the United States. The 14th
Amendment. About Slaves and Corporations.
- Richard Grossman, Co-Founder, Program on Corporations, Law and
Democracy.
- Ray Anderson, CEO Interface, worlds largest commercial carpet
manufacturer. Sometime people like me will end up in jail.
- Sir Mark Moody - Stuart, Former Chairman of The Royal Dutch Shell, The
World tells the truth and I have nothing to say anymore.
- Dr. Robert Hare, consultant to the FBI on Psychopats.
- Milton Friedman, Nobel Prize – Winning Economics Externality.
- Noam Chomsky, Institute Professor MIT.
- Jeremy Rife, President, Foundation of Economic Trends.
- Samuel Epstein (MD), Professor Emiritus of Environmental Medicine,
University Illinois.
- Robert Monk, Corporate Governance Advisor.
- Elaine Bernard, Executive Director, Trade Union Program Harvard
University.
- Steve Wilson, Investigative Reporter.
- Jane Akre, Investigative Reporter.
- Maude Barlow, Chairperson, Council of Canadians.
- Susan Linn, Professor of Psychiatry, Baker Childern’s Center, Harvard
University.
- Lucy Hughes, Vice President, Initiative Media, Co-Creator, The Nag
Factor.
- Donald Duck, Walt Disney, Super nagging, To create mindless
consumers who will buy anything.
- Sam Gibara, Former Chairman, Goodyear Tire.
- Ira Jackson, Director, Center for Business and Government, Kennedy
School, Harvard University.
- Robert Keyes, President and CEO, Law and Council for International
Business.
- Joe Badaracco, Professor of Business Ethics, Harvard Business School.
- Charles Kernaghan, Director, National Labor Committee.
- Michael Walker, The Fraser Institute, A Market Solution.
- ITN News, UK.
- Naomi Klein, Author, No Logo.
- Paul Hawken, The Ecology of Commerce, The Death of Birth.
- Marc Barry, Competitive Intelligence Professional.
- Robert Weissman, Editor, Multinational Monitor.
- Carlton Brown, Commodities Trader.
- Dr. Vandana Shiva, Physicist, ecologist and seedactivist.
Until the Planet, People, Powers and Profits become a commodity
themselves we will harm it like we have done in the past 2000 years.
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Until then the wealthy become more wealthy because they put a fence
around their wealth in order to create artificial scarcity on this planet and
prison earth
Ieder land dat lid is van World Health Organisation (WHO), World Trade
Organisation (WTO), Worldbank, International Monetary Fund (IMF),
United Nations (UN), NATO en het Europese Gerechtshof is verplicht om
bepaalde door mensen gecreëerde c.q. kunstmatige straling, chemicaliën,
virussen, bacteriën, schimmels, prionen etc. van (Ex) IG Farben, Hoechst,
BASF, Bayer, Monsanto, Merk, Glaxo, Phizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly,
Tyson Foods, Kaiser Permanente, Rockwell etc. etc. in onze lucht, water,
grond c.q. voeding en medicijnen te verwerken. Iedereen die dit niet doet
wordt door de FDA (Nederlandse Keuringsdienst van Waren) en rechtelijke
macht in het desbetreffende land zwaar bestraft met boetes, eindeloze
procedures, onteigening en gevangenisstraffen. Jawel, al onze
Multinationals en MKB bedrijven ofwel Corporations, Board of Directors,
Farmers, Workers etc. zijn voor de wet en regelgeving verplicht om onze
lucht-, water-, en grondhuishouding systematisch te vergiftigen, sorry ik
bedoel te zuiveren van alles wat natuurlijk is voor onze veiligheid.
Onze natuur is immers in 1962 door de oprichters van (IG Farben nu
WTO) Codex Alimentarius tot “Persona Non Grata” verklaard. Kortom men
is al sinds 1962 bezig om u te beschermen tegen de natuur en alle
gevaarlijke zaken die daar uit kunnen voortkomen. Zoals u weet wordt de
Codex Alimentarius volgens de richtlijnen van de WTO op 31 december
2009 wereldwijd (alle WTO leden) ingevoerd. Een stralings, chemisch,
viraal, bacterieel, schimmel en prionen tijdperk is dan officieel uitgeroepen
dat de wereldbevolking met meer dan 2/3 zal terugbrengen tot een voor
een bepaald soort mensen aanvaardbaar getal. Het is dan ook niet
verbazend dat steeds meer Zuid Amerikaanse, Oost Europese en
Aziatische landen uit de WTO aan het stappen zijn want ja misschien valt
die natuur best wel mee.
Wat natuurlijk nog meer meevalt c.q. opvalt is dat de hierboven
genoemde bedrijven Multi miljarden winsten gaan maken aan
bovengenoemde DEPOPULATIE plannen.
Want wat zijn de voordelen.
Laten we eerst eens naar de Florentijn Nicollo Machivelli luisteren
De Florentijn Niccolò Machiavelli (Florence, 1469 – 1527) heeft met zijn
werken “De Vorst” en “Titius Livius” al vijf eeuwen wereldfaam verworven.
Deze aan macht verslaafde persoon en meester strateeg in het buitenspel
zetten van democratieën en gewone burgers c.q. potentiële vijanden was
een welgeziene gast in de vele palijzen die Florence Rijk was. Hij wijdde
zijn leven aan het herstellen van de Romeinse Wereldheerschappij c.q.
dictatuur. Machiavelli staat voor gewetenloze machtspolitiek op basis van
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nationalisme, militarisme en imperialisme. En daar hebben we veel aan
gehad in het Westen sinds het begin van de Gouden Eeuw en VOC.
Zijn meest belangrijke advies c.q. stelling aan de rijksten der rijken was
om altijd eerst een probleem te creëren waar je eigen bevolking, gevoed
door de media, in opstand tegen zou komen. Iedereen die op de
middelbare school c.q. hogeschool of universiteit heeft gezeten weet dat
de moord op Aartshertog Franz Ferdinand in Sarajewo de Eerste
Wereldoorlog inluidde. Dat met het in de brand steken van de Reichstag
de Joden vervolging begon. De aanval op Pearl Harbour de Tweede
Wereldoorlog inluidde. De 911 aanslag op de “Twin Towers” The Worldwar
On Terror gestart heeft en wie weet geeft een of andere gek straks een
Alien Invasion straks weer de mogelijkheid om de hele planeet tegen de
volgende kunstmatige vijand te mobiliseren.
Niccolò Machiavelli zou trots zijn op de mensen die zijn adviezen
opgevolgd hebben om hun Imperium Romanum voor 1000 of meer jaar te
consolideren voor het nageslacht ten koste van tientallen miljoenen doden
en gewonden. Kortom wereldoorlogen, massamoord, genocide en
kunstmatig gecreëerde epidemieën zijn altijd de meest favoriete
bezigheden geweest om middels depopulatie alle macht, geld ofwel grond,
water, lucht en ether naar zich toe te trekken tot het eind der aardse
tijden. Want laten we eerlijk zijn dames en heren. Het meest geld viel c.q.
valt volgens Niccolò Machiavelli te verdienen aan depopulatie. Kortom de
aarde te schonen van al je tegenstanders die op hetzelfde uit waren c.q.
zijn maar die je niet wilt laten meedelen in de buit van je rooftochten.
Dus wat zijn de adviezen van Niccolò Machiavelli:
1. Creëer altijd eerst zelf een probleem. Het beste is om eerst je eigen
Volk te laten aanvallen en hier iemand anders de schuld van te geven.
2. Mobiliseer hierna je vrinden, leger, politie, politici, bedrijven, justitie en
media om de vijand die je al op het oog had de schuld te geven.
Kortom iemand die je naar de troon wil steken ofwel hetzelfde wil als je
zelf al bij elkaar gestolen hebt in de afgelopen jaren of decennia.
3. Verdeel de edelen c.q. notabelen middels diverse grond, titels, politieke
partijen die je allemaal aanstuurt en tegen elkaar uitspeelt (Verdeel en
Heers) met mooie beloften die je nooit nakomt en Verleid het gewone
Volk met Brood en Spelen (goedkope drugs, medicijnen, koffie, alcohol,
suiker in combinatie met vele chemische stoffen, bijwerkingen,
hallucinerende werkingen afkickverschijnselen en natuurlijk baantjes
tegen het minimum loon met veel toekomstperspectief etc.).
4. Biedt het nu gemobiliseerde Edele en Gewone Volk een oplossing en
beloof ze nog meer wat je nooit zal nakomen omdat de meesten de
jaren erna niet zullen overleven in de strijd om ten koste van alles en
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iedereen je keizerrijk te behouden voor jezelf en het nageslacht. Pas
zo nodig tussentijds de (grond)wet aan dat jij en je familie boven de
door jezelf geschreven wet en regelgeving staan ofwel onschendbaar en
onfeilbaar worden.
5. Iedereen die niet meewerkt daar stuur je je Vrinden op af.
Kortom (eigen) volkeren moord, wereldoorlogen, massamoord, genocide,
kunstmatige epidemieën c.q. ziekten en nog meer van dat soort
profijtelijke zaken waar echte 19e en 20e eeuwse corporations waarlijke
multinationals van zijn geworden in de afgelopen 100 jaar.
Volgens de Amerikanen trouwens sinds de Civil War. U kent de film uit
1939 genaamd “Gone With The Wind” wel. Een romantische film met
Vivien Leigh en Clark Gable waar het Noorden het Zuiden wil bevrijden
van de Slavernij en daarbij familie, kinderen en kleinkinderen opofferen
aan een paar Europese Families, die na de bevrijding het 14e Amendment,
gebruiken om de Europese Banken, Oliebedrijven en Corporations vrij spel
te geven in Amerika. Kolonel Butler (rol van Clark Gable) vertolkt in deze
film meesterlijke de rol van de Europese Multinationals die alles en
iedereen opoffert om hun doel c.q. macht en geld te consolideren op het
nieuwe continent inclusief het schaken van de mooiste vrouw van het
Zuiden. Kolonel Butler die iedere Amerikaan in 1939 duidelijk maakte dat
de enige winnaars van een (wereld) oorlog de grootaandeelhouders van
grenzeloze multinationals zijn. Op 7 december 1941 werd Amerika
toevallig aangevallen door de Japanners en kon Franklin D. Roosevelt
eindelijk meedoen met de tweede wereldoorlog. Maar ja wie betaald F.D.
Roosvelt. Machiavelli of een kenner van zijn leer?
En wat hebben deze bedrijven ons sinds de Romeinse Tijd, Gouden Eeuw,
Civil War, Eerste en Tweede Wereldoorlog als erfenis kunstmatig gegeven:
Veel:
-

Slavernij. Waren de Nederlanders niet de laatste slavendrijvers.
Mosterdgas. Miljoenen doden in de loopgraven.
De Spaanse Griep. Meer dan 20 miljoen doden in Europa.
Cyclon B in Auswitz voor de Depopulatie ofwel Endlosung van de Joden.
De atoombom en nog een paar uitvindingen voor Depopulatie.
Softanon. U kent het wel al die kindertjes zonder armen en benen.
Agent Orange in Vietnam. Goed voor bladeren maar ook tegen de mens.
Pesticiden in alle vormen en maten. Werkt ook massaal op mensen.
Asbest. Werkt altijd al duurt het soms 10-20 jaar om haar doel te
bereiken. Sorry geen schadevergoeding want “Wir Haben Es Nicht
Gwusst”
- Biologische en chemische wapens. Vijand/Soldaat u bent de pineut.
- Melathion, Anvil, Aluminium Oxide, Aspartaan en vele E’s geur, kleur en
smaakstoffen. Voor de hele wereldbevolking.
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- En vele stralings en chemische therapieën tegen kanker, hart en
vaatziekten, reuma, suikerziekte, adhd etc. etc. om de laatste
ontstekingshaarden op te ruimen.
Maar er is een klein probleempje.
99% van de onwetende bevolking ziet alle welvaartsziekten, maar u weet
nu beter, ofwel alle door de kunstmatige stralings, chemische, virale,
bacteriële, schimmel en prionen etc. industrieën en hun medewerkers
veroorzaakten ziekten met tientallen soms honderden procenten per jaar
toenemen.
Andere bronnen vermelden echter dat 99% van de bevolking wetend is
terwijl 1% van de machthebbers nog steeds denkt dat 99% van de
bevolking onwetend is. De waarheid zal zoals altijd ergens in het midden.
Maar dat wist u natuurlijk allang. Waarom kanker, hart en vaatziekten,
stress, depressie en alles wat u maar kunt bedenken via uw draadloze
apparatuur, voeding en water uw huis al ware het massale epidemieën
binnendringen.
Maar gelukkig weet U dat Ex IG Farben bedrijven niet alleen de Medicijnen
maken om U te genzenen maar tevens alle chemicaliën maken die
wereldwijd toegevoegd worden aan Mosterdgas, Antrax, BKZ, Cyclon B,
Agent Orange, Pesticiden, Asbest, Melathion, Anvil, Aluminium Oxide,
Aspartaan, Chemo Therapie, Vaccins, AIDS, ADHD medicijnen (leuk voor
uw kinderen) Vogelgriep en natuurlijk Brood, Water, Vlees, Aardappelen,
Chips en nog veel meer waar ze hun handjes op kunnen leggen met de
steun van De Familie Overheid en Multinationals c.q. wet en regelgeving
nadat deze met kleine bedragen omgekocht zijn.
Het is dus twee nee drie keer winst.
Stel u een keuken voor.
Links in de keuken fabriceert IG Farben en haar nageslacht alle mogelijke
straling, chemicaliën, virussen, bacteriën, schimmels om de Endlösung
c.q. Depopulatie te bewerkstelligen.
Rechts in de keuken fabriceert IG Farben en haar nageslacht alle
mogelijke straling, chemicaliën, virussen, bacteriën, schimmels om de
medicijnen te fabriceren om de Endlösung c.q. Depopulatie te voorkomen.
Oeps nu begrijpen we het niet meer.
Links in de keuken wordt iedereen vergiftigd en rechts in de keuken wordt
iedereen geholpen.
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Zou Der Fuhrer of een van zijn financiers hier het business model van
gezien en begrepen hebben.
Nou de Florentijn Niccolò Machiavelli natuurlijk wel.
Dat is nog eens Verdeel en Heers en Brood en Spelen.
Maar we willen drie keer winst en niet twee keer.
De derde keer winst is dat alle mensen die middels Lucht, Water, Brood,
Vlees, Chips etc. vergiftigd worden en daarna om hulp vragen bij hun
artsen, psychiaters, psychologen keurig als tussenpersoon geholpen
worden om alles maar te slikken wat de stralings, chemische, virale en
bacteriele industrieën maar bedacht hebben.
Dus.
De EX IG Farben fabrikanten verdienen geld.
Alle tussenpersonen verdienen geld.
Alle pushers c.q. verdelers verdienen geld.
En met een beetje geluk halen we de IG Farben WTO doelstellingen van
2/3 Depolulatie al voor 31 december 2009.
Nou dan is iedereen toch gelukkig.
Nou ja behalve de 6 miljard mensen die de ware Endlosung ondervonden
hebben.
Maar laten we een ding duidelijk maken.
Geciteerd van een van onze wetenschEppers.
“I you take a gun and shout someone you are a criminal. If you expose
someone to radiation, chemicals, viruses, bacteria, funges etc. you are a
businessman”
Welkom in de Ex 20ste eeuw.
Maar gelukkig drinkt u bron- of mineraalwater.
Nee, u drinkt nog leidingwater. En uw kinderen en kleinkinderen ook.
Dan moet u even het volgende weten voordat u in WATER gaat
investeren.
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Alle door onze prachtige multinationals ontwikkelde stralings, apparatuur,
chemicaliën, medicijnen, virussen, bacteriën, schimmels, prionen etc. etc.
komen vroeg of laat in ons grondwater c.q. kanalen, rivieren, bronnen en
zeeën. En laat nu toevallig al ons leidingwater uit deze watervoorzieningen
vandaan komen. Maar u zegt het wordt chemisch en met membramen etc.
gezuiverd. Laten we eerlijk zijn. Uw leidingwater wordt op z’n best
chemisch, virus technisch en bacterieel gezuiverd. Nou ja een beetje dan.
Wat overblijft is de informatieve en stralings vervuiling. Want water is
volgens Grander, Victor Schauberger, Emoto en vele andere
WetenschEppers na een chemische, virus en bacteriële zuivering nog
steeds zo vuil als wat.
Kortom volgens deze heren drinkt u iedere dag de kanker, hart- en
vaatziekten, reuma, suikerziekte, adhd, stress, depressie en andere
afvalproducten van de rest van de wereld uit de kraan. Want ja ook alle
ziekten van uw Academisch Ziekenhuis gaan het riool in om daarna via
de Rijn, Maas, Waal op uw locale grondwater bedrijf weer omgezet te
worden in schijnbaar schoon leidingwater. Het is natuurlijk maar een
verhaal maar dan zult u zich wel moeten afvragen waarom uw familie en
vrienden de afgelopen 10-20 jaar steeds zieker zijn geworden. En zoals u
weet gaat u wanneer u zich ziek voelt naar de dokter en/of het ziekenhuis
waar u wederom bestralings therapieën en chemicaliën toegediend krijgt
om de symptomen van de straling en chemicaliën in uw water en voeding
tijdelijk te neutraliseren. En wanneer u stopt met uw behandeling c.q.
slikken van geneesmiddelen komen de ziekten gewoon weer terug omdat
alleen de symptomen en niet de oorzaken in uw lucht, water en voeding
opgelost worden. Hier komt nog bij dat de stralings- en chemie bedrijven
die uw lucht, water en voeding vervuilen dezelfde zijn die de
geneesmiddelen maken om uw klachten weer tijdelijk (zolang u blijft
slikken) oplossen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat hier driedubbel en
dwars verdiend wordt en de cyclus van ziek maken en symptoom
bestrijding c.q. ziek houden eindeloos in stand gehouden wordt. En uw
verplichte ziekenverzekering zorgt ervoor dat de grootaandeelhouders van
de stralings, chemische, virus en bacterien multionationals dank zij de
wetten die uw Volks- c.q. Multinationalvertegenwoordiger ieder jaar
aannemen verzekerd zijn van een gouden toekomst. Verplichte
winkelnering heet dat.
Zolang het nog geen 31 december 2009 is heeft u echter de keus.
U kunt uw bron- en mineraalwater en voeding nog kopen bij uw
natuurwinkel of reformzaak (wel even opletten dat de leveranciers van
deze natuurlijke zaken de afgelopen 10 jaar niet overgenomen is door
een stralings, chemie, virus of bacterie multinational).
Als alles echter volgens plan verloopt heeft u deze keuze als Edele en
Gewone burger niet meer na 31 december 2009.
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Dan zijn alle Edele en Gewone burgers ofwel 99.9% verplicht om:
1. Water en voedsel te kopen welke bestraald en chemisch behandeld
is waarbij het zelf c.q. privé verbouwen van voedsel verboden wordt
inclusief het slaan van een bron in uw achtertuin.
2. Alle privé dieren die voor de voedselvoorziening zouden kunnen
zorgdragen preventief te ruimen. Nee, ophokken is dan uit de mode.
Bovenstaande multinationals gaan dan ook een gouden toekomst
tegemoet als u dit een prettig gevoel vindt voor u en uw kinderen.
Wist u dat 40% van het gebottelde drinkwater dat u in de winkel c.q.
supermarkt koopt niet meer is dan leidingwater dat uit onze (vervuilde)
rivieren gewonnen wordt. En sorry met omgekeerde osmose haal je er
echt niet alle troep eruit. O ja en voor de duidelijkheid. Uw eten is net
zoals in de tabaksindustrie vervuilt met chemicaliën, verslavende en
hallucinerende middelen om voordat het in de schappen van uw
supermarkt komt ook nog eens bestraald te worden waarna iedere
voedingswaarde c.q. natuur hierna echt dood is. En dat alles volgens de
wet en regelgeving. Dus alles veilig en keurig geregeld.
Moet u nu bang worden. Natuurlijk niet. Een procent (0,01%) van de
Nederlandse bevolking is allang op de hoogte van deze bijzonder
profijtelijke handel. Want angst, schaarste in combinatie met bestraling,
vergiftiging en ondervoeding levert een hoop geld op voor iedere Insider
ofwel Familielid.
Kortom:
A. Echt zuiver drinkwater wordt GOUD waard.
B. Echt natuurlijke levensmiddelen worden GOUD waard.
C. En als het zo door gaat wordt onze lucht ook van wezenlijk belang.
Natuurlijk wel even oppassen dat u vandaag niet teveel van het gif
inademt, drinkt, eet en/of ermee doorgestraald wordt. Want dan gaat u
hallucineren (overdag en in uw dromen c.q. nachtmerries), wordt
verslaafd, agressief, destructief, crimineel en daar weten ze bij het OM en
gerechtshof die van dezelfde verboden vruchten eten wel raad mee.
Kortom U kan zomaar een crimineel worden (nu heeft 30% van de hele
Nederlandse bevolking een strafblad en daar komt sinds de invoering van
Patriot Act 1, 2 en straks drie nog makkelijk 30% bij voor 2010) als u van
de kunstmatig door onze Ex IG Farben verboden vruchten eet. Het lijkt
wel Adam en Eva in het Paradijs.
"Opwarming aarde leidt tot massaal uitsterven van soorten"
TORONTO, 22 mei 2007 (IPS) - We staan aan de vooravond van een
nieuwe, massale uitsterving van soorten, waarschuwt Ahmed Djoghlaf,
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secretaris van de Conventie inzake Biologische Diversiteit. Vandaag (22
mei) is het Wereldbiodiversiteitsdag.
Djoghlaf zegt dat planten en dieren zich niet snel genoeg kunnen
aanpassen aan de klimaatverandering. “De opwarming van de oceanen
heeft grote impact op koraalriffen en plankton, die cruciaal zijn voor de
biodiversiteit in de zeeën. Uit recent onderzoek blijkt dat die ontwikkeling,
in combinatie met overbevissing, ertoe kan leiden dat de visvoorraad in
2048 verdwenen is. Daarmee wordt het bestaan van miljoenen mensen
bedreigd.”
Maar dat is niet alles: verlies van soorten versterkt bovendien de
opwarming van de aarde. Minder plankton betekent dat de oceanen ook
minder koolstofdioxide absorberen, waardoor de klimaatverandering kan
verergeren. Bij bossen speelt hetzelfde probleem: minder bos betekent
meer koolstof in de atmosfeer en minder biodiversiteit. “Tropische bossen
hebben de rijkste biodiversiteit. Brazilië heeft een rijkere biodiversiteit dan
alle G8 landen bij elkaar.” Tot de G8 behoren de acht rijke
industrielanden, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Japan, Rusland en de Verenigde Staten.”
“Als de huidige trend doorzet, dan is 30 procent van alle soorten die we
nu kennen, aan het einde van deze eeuw verdwenen”, zegt Djoghlaf.
Het verdwijnen van soorten leeft volgens hem nog onvoldoende bij het
publiek, omdat het een trend is die niet direct zichtbaar is. “Maar de
aprilmaand van dit jaar was de warmste aprilmaand ooit in Europa. Dat
kunnen mensen zien en voelen.”
Alleen verandering en bewustwording op alle niveaus – regering,
bedrijfsleven een het publiek - kan de biodiversiteit beschermen, meent
Djoghlaf.
Categoriën: milieu - World
Auteur: Stephen Leahy.
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!
- Zij die het in de krant en op het journaal ZEGGEN zullen niets DOEN -
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21. FAMILY BUSINESS AS USUAL
HET MINST LEUKE MAAR MISSCHIEN WEL MEEST WARE
HOOFDSTUK DIE U IN DIT BOEK ZULT LEZEN
Zoals u weet in onze toekomst visie en strategie gebaseerd op “Family
Inside Information”. Wat is “Familie Inside Information”.
Family Inside Information is de kunst om op gelijk niveau geïnformeerd te
worden en mee te spelen in het Aardse spel.
Dit spel bestaat uit een aantal onderdelen:
0. Zero Point Connectivity (ZPC). Ken Uzelf!
1. Geldcreatie door de (centrale) banken.
In iedere land wordt de Centrale Bank gecontroleerd door 1 Familie die er
grootaandeelhouder van is. In kleine landen vaak EEN Familie in grote
landen c.q. gemeenschappen vaak door twee of drie Families. Deze
Families kunnen dus een bijna ongelimiteerde hoeveelheid geld in bits en
bytes c.q. “lucht” aanmaken zonder hier ook maar een echte cent voor te
hoeven betalen c.q. tegenwaarde zoals goud in bezit te hebben. Het
systeem van Geldcreatie is dan ook volledig gebaseerd op het
VERTROUWEN van de bevolking die lucht zonder tegenwaarde evenveel
waard vinden als goud.
Presidenten zoals Benjamin Franklin (Colonial Script), Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln (Greenback) en J.F. Kennedy (United States Notes)
kwamen gedurende hun regeerperiode achter dit Familie spel dat achter
hun rug gespeeld werd en moesten dit, nadat zij geldcreatie zonder rente
introduceerde zoals de Colonial Script, Greenback en United States Notes
dit met de dood bekopen. Ja De Families zijn keihard op deze wereld. En
nee deze presidenten werden niet vermoord door kleine misdadigers zoals
Lee Harvey Oswald of Volkert van der G. Zij zijn niet meer dan terroristen
die goed gehersenspoeld “Mind Control” en opgeleid zijn om hun Familie
rol te spelen.
Of zoals JFK zij:
“Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”
http://www.whitehouse.gov/history/presidents/mb8.html
of zoals EJB zij:
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“Follow The Mind Control Waves And You Will Know Who Rules
The World and Astral Plains in the 21st Century”
Want dames en heren het spel is veranderd. Het beheersen en controleren
van de mensheid middels Mind Control Technieken is met de invoering
van TV, PC, GSM, GPS, WiFi, DECT, Satelliet, WiMAX en straks de VeriChip
veel goedkoper en eenvoudiger geworden dan die middels het Geld. Mind
Control zorgt straks voor een volgzaam slavenleger van arbeiders en
soldaten die zelf niet eens meer weten waarom ze iets wel of niet doen.
Alleen zij die in staat zijn om te stoppen met denken ofwel onsterfelijk
bewust worden ontspringen deze dans in de komende turbulente jaren.
2. De Familie relaties.
Het Familie spel van Geldcreatie wordt al gespeeld vanaf de uitvinding van
goud en geld dus is in deze cyclus al meer dan 8000 jaar oud. Assyriers,
Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Spanjaarden, Fransen, Nederlanders,
Duitsers etc. hebben er allemaal aan meegedaan. Om het spel te blijven
spelen was het altijd van het grootste belang om strategische Familie
bondgenoten te hebben. Deze bondgenoten zorgden ervoor dat je in de
rug gedekt werd en monetair imperialisme in je land voorkomen werd. Er
is dan ook heel wat getrouwd tussen deze Families in de afgelopen 8000
jaar. Eigenlijk kent iedereen iedereen maar zijn er toch duidelijk 6 kampen
op aarde te onderscheiden. De Westerse Families inclusief Japan, De
Chinese Families, De Russische Families, De Afrikaanse Families, De
Midden Oosten Families en de “Independents”. In rustige tijden speelt
iedereen elkaar de bal toe en is het mondje dicht. Om de zoveel tijd is er
echter altijd een Familie die Keizerlijke aspiraties krijgt en als zodanig de
wereld wil veroveren. En dan veranderd het spel helemaal. Dan gaat het
niet meer om elkaar de bal toespelen maar elkaar uitspelen. Kortom wie
wordt de volgende Keizer van de wereld. Dat dit altijd een uitermate
gevaarlijk spelletjes is mag duidelijk zijn. Er is immers maar een gek
nodig om het hele spel flink in de war te schoppen. In een dergelijke tijd
leven wij nu. De Families nemen steeds meer positie in tegen over elkaar.
Het is iedereen voor zich en God voor ons allen in de komende jaren. Dit
heeft vooral te maken met Geld (Centrale Banken),Informatie (Internet)
en Energie (olie) Imperialisme c.q. de controle van de wereldwijde geld,
informatie en energie voorzieningen. Op dit moment worden de kaarten
dan ook flink geschud tussen de Families. En iemand die niet van dit spel
op de hoogte is kan maar beter zijn of haar geld uit de beurs halen en
veilig opbergen in een oude sok want het zal er keihard aan toegaan in de
komende overgangsjaren. En ja na deze turbulente periode komt het altijd
weer tot rust. Dus vrees niet maar wees wel voorbereid en geïnformeerd
als een Familielid.
3. De beheers- en controle organen.
Iedere Familie heeft de schijnbaar volledige controle over zowel:
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A. De Mind Control Centra van Het Beest. Voor de 21e eeuw naast de
Drugshandel het belangrijkste beheers en controle orgaan van Het
Beest van De Familie om de burger zowel draad als draadloos en zo
nodig chemisch via het voedsel en drinkwater aan te sturen,
manipuleren en hersenspoelen om ze de toegang te ontzeggen tot
de Spirituele en Extraterrestrial werelden.
B. De eigen Familie van Het Beest. De eerste ring van vertrouwelingen,
loyalen en tussenpersonen ofwel uitvoerenden van de eerste lijn.
C. De persoonlijke secretarissen van Het Beest. De tweede ring van
vertrouwelingen, loyalen en tussenpersonen ofwel uitvoerden van de
tweede lijn.
D. De invloedrijken ofwel officieren van Het Beest. De derde ring van
vertrouwelingen, loyalen en tussenpersonen ofwel uitvoerenden van
de derde lijn die je met elkaar verbind middels clubs zoals The
Golden Dawn, OTO, Society of Psychical Research (SPR), Bilderberg,
Council Of Foreign Relations (CFR), Committee of 300, Club van
Rome, Ronde Tafel, Verenigde Naties, WTO, WHO, IMF, Worldbank,
Tavistock Institute, RAND corporation, etc.
E. De Centrale Banken. Deze bepalen middels Monetaire Slavernij en
willekeur wie wel en niet een hypotheek, krediet, lening, creditcard,
pinpas, geld etc. etc. krijgt om minimaal van te leven.
F. De Kerken. Zoals Marx als zij is geloof het opium voor het volk.
Zeker wanneer je het ware geloof ook nog eens omdraait en
herschrijft naar je eigen Familie Geloof. Het geloof van de Sterkste.
Het geloof van Een Leider, Een Volk en Een Land. Het geloof van De
Nieuwe Wereldorde als redder van de mensheid in nood.
G. De in de Index genoteerde Multinationals. Een uitermate belangrijk
operationeel beheers en controle instrument van de hele economie.
Door belasting- en wetgevings- en milieu voordelen incl.
klassenjustitie en willekeur zorg je er ook nog eens voor dat zij de
moeilijk te beheersen MKB bedrijven eenvoudig kunnen
beconcurreren en voor een appel en een ei overnemen.
H. De Olie, Energie- en Waterleidingbedrijven. Deze bepalen wie er wel
en niet aangesloten wordt op gas, licht, water, tv, Internet etc.
I. De Tele- en datacommunicatie bedrijven. Deze bepalen wie er wel
en niet met elkaar kan communiceren. In hun leveringsvoorwaarden
staat dat zij al uw email, websurfen, telefoneren etc. legaal 24 uur
per dag, zonder tussenkomst van een rechter, mogen afluisteren en
opslaan. En als ze je willen waarschuwen of pesten dan zorgen ze
gewoon voor een slechte of trage verbinding. Tevens veranderen
zoekmachines zoals Google steeds meer in Censuur machines. Het
zal niet lang meer duren dat we in het Westen net zoals vandaag in
China een grote mate van censurering zullen krijgen ofwel de
volledige vernietiging van de Vrijheid van Meningsuiting. In
Engeland en Nederland vinden in navolging van China al
experimenten plaats hetgeen u vandaag al kunt bemerken bij uw
zoekgedrag. Het gaat steeds trager en er verdwijnen steeds meer
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sites spoorloos en geruisloos uit de lucht. Google, Google Video en
YouTube zijn de voortrekkers van deze grootscheepse censuur golf.
J. De Politiek en overheids instellingen en instituten. Zodra de politiek
van iets of iemand een heet hangijzer maakt c.q. op hun agenda zet
dan is alles opeens weer mogelijk en wordt de hele (grond)wet
buiten spel gezet. Zo zijn er de afgelopen jaren veel ambtenaren bij
diverse overheids instellingen en instituten zoals Ministerie van
Defensie, Belastingdienst, BVD, RIVM, CBR, CBS, CPB, Raad van
State, Voedsel en Waren Autoriteit etc. c.q. klokkenluiders “Mort
Civil” gesteld waardoor je als mens officieel niet meer bestaat voor
de overheid dus al burger geen enkel recht meer hebt.
K. De Index Media. Een uitermate handig instrument om niet politiek
correcte tegenstanders te ridiculiseren, zwart te maken, laster
campagnes te organiseren, black listen, censureren en demoniseren.
Vaak met als gevolg dat een hierdoor dolgedraaide onwetende
politicus of burger het mes c.q. pistool opneemt om keurig volgens
plan deze ongewenste personen uit de weg te ruimen. En dat is
mooi meegenomen dat je als Familie dan niet zelf je handen hoeft
vuil te maken. Tevens wordt al het nieuws inzake de invoering van
de Patriot Acts 1,2 en 3 en de wetswijzigingen hiervoor ofwel de
volledige vrijheidsberoving van het Nederlandse c.q. Europese
bevolking inclusief de communicatie met en reizen naar de Spirituele
en Extrateresstiale werelden in alle toonaarden verzwegen c.q. in de
doofpot gestopt. Journalisten zijn dan ook vaak niet meer dan
“Repeaters” ofwel “Politiek Correcte” herhalers van wat ze van hun
Familie hoofdredacteur mogen vertellen. Journalisten hebben hun
integriteit ingeruild voor geld, status en kijkcijfers.
L. De Gezondheidszorg. De Academische Ziekenhuizen, Psychiatrische
instellingen en Pieter Baan centra zitten vol met mensen die niet de
waarheid mogen vertellen. Want je bent pas gezond als je politiek
correct bent en dus meespeelt met “Het Spel en de Knikkers”.
M. De Belastingdienst. Een uitermate handige manier om iemand of iets
(persoon of bedrijf) middels eindeloze ongefundeerde
belastingaanslagen en procedures financieel bij de afgrond te
brengen om ze daarna qua bedrijf voor een appel en een ei over te
nemen.
N. De (Geheime) Politie. En als voorgaande niet werkt dan pak je ze
gewoon op met of zonder bewijs om ze daarna rustig te verhoren,
martelen, vergiftigen of bestralen inclusief vrouw en kinderen. Want
sinds de invoering van Patriot Act 1, 2 en vooral 3 is dank zij de
Senaat en Raad van State iedereen vogelvrij verklaard en heb je
geen enkel bewijs meer nodig om iemand op te pakken c.q. voor
langere tijd op te sluiten. Je kan natuurlijk ook simpelweg wat
bewijs laten fabriceren. Wel zo handig wanneer je iemand snel wil
veroordelen en opsluiten. En wist u dat parkeerwachters en
veiligheidsbeambten tegenwoordig in hun aanstellingsbrief hebben
staan dat zij opgeroepen kunnen worden om de politie te assisteren
bij eventuele orde verstoringen en opstanden. Samenscholing van
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meer dan drie personen is tegenwoordig ook verboden in een groot
aantal Nederlandse steden.
O. Gevangenissen en concentratiekampen. Sinds 911 en de invoering
van de Patriot Acts 1, 2 en 3 worden er in zowel Amerika als Europa
op grote schaal honderden concentratiekampen gebouwd. Deze zijn
bedoeld om terroristen op te sluiten. De definitie van een terrorist is
echter iedereen die niet meespeelt met “Het Spel en de Knikkers””.
P. De Wetgevende, Uitvoerende en Rechtsprekende macht. En
aangezien de Rechters en Openbaar Ministerie (OM) onder de
wetswijzigingen van Patriot Act 2 en vooral 3 bijna helemaal niet
meer bevoegd zijn heb je ook de hele Hoge Raad, Wetgevende,
Uitvoerende en Rechtsprekende machten uitgeschakeld waardoor de
Familie middels de Raad van State, burgemeesters en politie vrij
spel hebben gekregen en iedere rechtszaak een lachwekkende
schijnvertoning is geworden.
Q. De Statistieken. Het CBS en CPB vertellen precies wat nodig is
ongeacht het feit dat de armoede en aantal MKB faillissementen
recordhoogtes bereikt.
R. De Universiteiten. Politiek correcte mensen worden opgeleid en
geconditioneerd op de Universiteiten en Hoge Scholen waar zij
onderwezen worden in het ware geloof van De Familie. Na hun
opleiding worden zij keurig geplaatst op beheersende en
controlerende sleutelposities in een land waar zij het vieze werk van
De Familie voor een tijdelijke aardse beloning mogen opknappen.
S. Huurmoordenaars. Soms ben je als OUDE Familie wat traag en laat
je bij het uitbreken van een binnenbrandje niet politiek correcte
tegenstanders zoals revolutionairen, politici, generaals, hoogleraren,
journalisten, rechters etc. de autobanden lekprikken, vliegtuigen
neerstorten, vergiftigen, bestralen of voor een nog dramatischer
effect op klaarlichte dag neersteken of neerschieten als
waarschuwing aan de rest van de bevolking.
T. Het Leger. En als helemaal niets meer werkt dan schakel je gewoon
het leger in om de hele zooi eens flink op te ruimen in naam van
God, Koning en Vaderland.
U. De Ruimtevloot. Op dit moment is er op basis van re-engineerd
Alien technologie een gigantische ruimtevloot gebouwd die klaar
staat om het Multiversum te veroveren en het Orion Keizerrijk in al
haar pracht en praal te herstellen. Deze ruimtevloot kan natuurlijk
ook gebruikt worden om de eigen bevolking aan te vallen c.q. angst
aan te jagen, ja al die vliegen schotels die u tegenwoordig ziet met
al die marsmannetjes zijn gewoon van aardse makelij, waardoor het
makkelijker is om De Nieuwe Wereld Orde te vestigen onder de
bezielende leiding van EEN Leider. En als het hele plan dan toch
helemaal uit de hand loopt kan je de ruimtevloot altijd nog
gebruiken om de aarde te ontvluchten. Tenminste dat denken ze!
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Hou ook goed in de gaten dat ALLE ECHTE ALIENS ons goedaardig
gezind zijn. Dit heeft te maken met de UNIVERSELE PRIME
DIRECTIVE welke het volgende zegt:
There can be no interference with the internal affairs of other
civilizations
ALLE BUITENAARDSE AANVALLEN OP ONZE AARDE INCLUSIEF ALLE
ALIEN ABDUCTIONS MET VLIEGENDE SCHOTELS EN GENETISCH
GEMANIPULEERDE ALIEN POPPEN ZIJN OPGEZET DOOR DE FAMILIE
OM HET VOLK ANGST AAN TE JAGEN EN TE MOBILISEREN BINNEN
EEN NIEUWE WERELDORDE MET EEN LEIDER OM HET ORION
KEIZERRIJK TE HEROVEREN. BIJNA ALLE SCIENCE FICTION FILMS
HADDEN DAN OOK MAAR EEN DOEL EN DAT IS OM U BANG TE
MAKEN VOOR EEN VIJAND DIE NIET BESTAAT. WIJ ZIJN IMMERS
ZELF DE ALIENS! WORDT U AL WAKKER?
Het Beest hoeft dus alleen maar de bazen van bovengenoemde 21
organisaties, instituten en instellingen te managen om zijn of haar plan
ten uitvoer te brengen. De vertrouwelingen en loyalen c.q.
tussenpersonen zorgen er in combinatie met de officieren en sergeanten
wel voor dat de rest van het volk beheerst en gecontroleerd wordt. Dit is
middels het zaaien van continue Angst en Schaarste, Verdeel en Heers,
Brood en Spelen, “Keep Them in The Dark and Feed Them Shit”,
Verwarring, Straffen en Belonen over het algemeen eenvoudig te doen
weten wij uit de geschiedenisboekjes. In principe heb je dus niet meer
dan een paar honderd mensen in een land nodig om je Keizerrijk in
stand te houden zolang je niet te hebberig wordt

Alle macht, beheers en controle lichamen worden (om)gekocht, beheerst
en gecontroleerd door de Families middels het uit het niets gecreëerde
geld, tijdelijke status en sinds het begin van de 21e eeuw een uitgebreid
arsenaal aan Mind Control instrumenten die middels onze TV, PC, GSM,
UMTS, GPS, WiFi, WiMax, Satelliet, RFID VeriChips, stralingsapparatuur,
chemie etc. fijnmazig aangestuurd worden. En dat gaat goed totdat een
aantal Familieleden te ver gaan in dit spel. Te ver gaan betekent dat je
zoveel geld = arbeid uit de bevolking c.q. maatschappij middels rente,
(indirecte) belastingen, grond, bekeuringen, BTW etc. perst dat er minder
dan 10% over blijft om van te leven en letterlijk de hersenen van je
monetaire slaven middels Mind Control technieken overbelast en zelfs
doorbrand middels “Information, Relation and Radiation Overload”. In
deze situatie verkeren zowel Amerika, Europa als Japan sinds 2008. Het
mag dan ook duidelijk zijn dat een aantal Familieleden de bui zien hangen
van een ietwat onevenwichtige gestreste krankzinnige maatschappij in de
komende jaren.
Maar goed daar hebben we straks voldoende concentratiekampen voor
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Een bui die diverse Familieleden zich nog kunnen herinneren uit de tijd
van:
-

Alexander de Grote.
Julius Ceasar.
Augustus.
Karel de Grote
Lodewijk de XIV
Willem van Oranje
Elisabeth
Philips.
Napoleon.
Adolf Hitler.

Tijden waar er niet zoveel overbleef van henzelf, hun Familie en de rest
van de bevolking.
De haviken en de duiven zijn dan ook op dit moment druk bezig om overal
informatie te verstrekken om het (on)evenwicht te herstellen. Informatie
die vaak uitermate tegenstrijdig en verwarrend is. Informatie die we
natuurlijk altijd even toetsen in het onsterfelijke “Zero Point Field” omdat
je anders niet weet hoe de wereld zal bewegen. Informatie die na
rectificatie in duizenden autoresponders en sensornet emitters over de
hele wereld worden vastgelegd. En voor de mensen die niet weten wat
autoresponders en sensor emitters zijn kunnen we alleen maar zeggen dat
deze in 1999 voor meer dan 10 jaar gevuld zijn met “Insiders Informatie”.
Informatie die volledig automatisch verstuurd wordt ongeacht of een of
meerdere informatie verstrekkers niet meer in staat zijn om deze
informatie te verstrekken. Ze staan al meer dan 7 jaar op “Auto Pilot” en
EEN minder betekent 1000 meer. Net zolang totdat iedereen op de wereld
weet hoe “Het Spel en de Knikkers” in elkaar zit en op basis daarvan een
gefundeerde keuze voor zijn of haar toekomst kan maken in de 21e eeuw.
We kunnen dan ook waarlijk praten over een Interne Familie ruzie van
ongekende proporties. Een Familieruzie die zeer veel kansen zal bieden in
de komende jaren maar tegelijkertijd ook extreem gevaarlijk kan zijn voor
het voortbestaan van de samenleving zoals wij die vandaag kennen.
21.1 HET BEGIN OF EINDE VAN DE DEMOCRATIE
Wat kost een onwetende politicus voor 4 tot 8 jaar. Een paar
honderdduizend euro en een leuke baan of commissariaat bij zijn of haar
afscheid bij een van je Familie Multinationals, Instituten of Instellingen.
Nee niet als lid van de Raad van Bestuur want deze functies worden altijd
gebruikt als de Kop van Jut zoals u waarschijnlijk recentelijk gezien heeft
bij Enron, Worldcom en Ahold. Want een boeman moet altijd gevonden
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worden als het echt fout gaat en daar gebruik je natuurlijk altijd de
sergeanten voor en pas in het uiterste geval je waardevolle loyale vrinden
en officieren. En dat is een koopje wanneer je weet dat deze mensen je
honderden miljarden euro’s extra per jaar kunnen opleveren. Tenminste
zolang ze niet te helder beginnen te denken, tegenspreken of een eigen
mening beginnen te vormen.
Net zoals de volstrekt ongelijke behandeling tussen Index Multinationals
en MKB bedrijven inzake belastingen en wetgeving begint het ook flink uit
de hand te lopen bij de democratie. Want wat is er aan de hand in de
westerse wereld. Er is geen democratie meer. Hoe komen we tot deze
conclusie. Zoals u weet worden we uitstekend geïnformeerd door zowel de
haviken als duiven van de diverse families. Beide houden statistieken bij.
In Nederland bijvoorbeeld het CBS, CPB en ANP. Keurig vastgelegd voor
het nageslacht en soms per ongeluk gepubliceerd in een MKB krant.
De opkomst van de gemeente verkiezingen van 2006 lieten het volgende
beeld zien:
1946 – 89%
1962 – 93% (keerpunt)
1970 – 67%
1990 – 61%
1998 – 59%
2002 – 58% (einde democratie)
2006 – 58% (begin oligarchie)
20XX – 0% (begin dictatuur of vrijheid?)
Maar wat vergaten het ANP (de Bron) en de Index media te vermelden.
Dat er in 2006, 20% protest ofwel blanco stemmen waren. Al jarenlang
trouwens.
58% - 20% = 46%
En dat is dus geen democratie meer maar een oligarchie.
Ofwel een Familie spel in navolging van het Klassieke Griekenland en
Rome.
Sinds 1998 wordt Nederland geregeerd door een regering die niet meer
gekozen wordt door de meerderheid van het Nederlandse volk. En wat
voor Nederland geldt is ook het geval voor de rest van Europa, Amerika
en Japen. Maar in het westen valt het nog mee. Want in Rusland, China,
Midden Oosten en Afrika is er geen enkel vorm van democratie meer, daar
heerst al jaren de volledige dictatuur van 1-3 Families. Dus in het westen
gaat het nog goed zou u zeggen ware het niet dat nu ook deze Families
onderling in een interne concurrentie strijd zijn verwikkeld. En dat is niet
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verstandig omdat iedereen weet dat na de 1e en 2e wereldoorlog er nog
maar weinig overbleef van de Families die in de eeuwen daarvoor
openbaar Europa regeerde. Dus daarom zijn deze Families vandaag
monetair ondergedoken en laat men het werk doen door wat ingehuurde
politieke vazallen die een kleine beloning krijgen voor de moeite. Een
Judas loon. Maar ja wie maakt zich daar in dit prachtige leven zorgen om.
Na de 2e wereldoorlog hadden de Westerse Families tot de verkiezingen
van 1962 nodig om hun macht, beheersing en controle weer te herstellen.
Hetgeen natuurlijk gelijk zijn weerslag had op het consumenten
vertrouwen ofwel het kiesgedrag dat na 1962 volledig in elkaar stortte
21.2 WAAROM EUROPA ROOD WORDT IN DE KOMENDE JAREN
Rood is een mooie kleur in recessie en depressie jaren. Rood is namelijk
tegen Kapitalisme. Rood wil net zoals Franklin D. Roosevelt middels “Anti
Trust” wetgeving de grote Multinationals opdelen. Teddy Roosevelt deed
dit al met de “The Standard Oil Trust” waar later Exxon (Esso) en Mobile
uit voortkwamen. Later door Republikeinen weer samengevoegd tot
ExxonMobile. Ook AT&T werd een door een Democraat opgedeeld in de
diverse “Baby Bells”. Op dit moment wordt AT&T net zoals ExxonMobile
weer door een Republikein samengevoegd. Microsoft werd door Clinton
(Democraat) opgedeeld en zal wederom door een Republikein
samengevoegd worden. En zo kunnen we wel doorgaan. Democraten
splitsen en Republikeinen voegen samen. Voor de meeste mensen zal dit
een verwarrende toestand zijn. Voor Familieleden helemaal niet. Het is
immers zo dat De Families geen enkele controle hebben over innovaties.
Innovatief gedrag kan immers niet bloeien in een beheerste en
gecontroleerde omgeving. Daar is vrijheid voor nodig. En dat heb je bij De
Families niet. Dus heb je om de haverklap mensen die van de ene op de
andere dag iets uitvinden waar je geen vat op hebt dus ook geen Index
Grootaandeelhouder van bent. Wat moet je dan doen om deze bedrijven
op een rustige manier over te nemen. Nou dat is heel simpel:
1. Je stelt een Rode regering c.q. politieke partij (coalitie) aan waarvan je
van tevoren weet dat ze tegen Kapitalisten en het grootkapitaal zijn. Zo
zijn ze immers al op school geconditioneerd.
2. Deze mensen zijn altijd te porren voor “Anti Trust” wetgeving en
splitsing van Multinationals. Dat zit immers in de Rode natuur.
3. Je stimuleert ze als Familie in hun streven, er wel rekening mee
houdend dat ze alleen maar, Multinationals te grazen nemen waarvan
je als Familie nog geen grootaandeelhouder bent. Over het algemeen
zijn dit jonge (innovatieve) bedrijven en industrieën zoals het
Internet.
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4. Als deze Rode marionetten in hun tijdelijke regeerperiode er dan voor
gezorgd hebben dat er veel chaos getrapt is bij deze bedrijven koop je
als Familie de restanten op voor een appel en een ei.
5. Hierna stel je in de volgende cyclus van 4-8 jaar (soms heb je wat
meer tijd nodig) natuurlijk weer een Blauwe regering aan om je bezit te
consolideren.
Wij zijn benieuwd welke Rode Minister Presidenten en regeringen zich in
Europa, Amerika en Japan zich voor dit spelletje laten lenen in de
komende jaren. Zij zullen immers heel wat onpopulaire maatregelen
mogen doorvoeren in de komende jaren. Maatregelen waar zelfs blauw en
groen zich voor zouden schamen. We kunnen u echter verzekeren dat dit
voor de Families en Insiders een profijtelijk schouwspel zal worden.
Tenminste als men weer niet te ver gaat in de machtwellust en hebzucht
want dan zijn de internationale Familie poppen aan het dansen.
In Nederland staan natuurlijk de Essent, Eneco en Nuon op de nominatie
omdat deze Energie bedrijven nog niet zoals De KPN en Kernenergie
Centrales door De Familie volledig beheerst en gecontroleerd worden.
Commissarissen van de Koningin en Burgemeesters (Provinciën en
Gemeenten) zijn natuurlijk gewaardeerde officieren maar ze moeten
natuurlijk niet denken dat ze wat te vertellen hebben in Het Spel en de
Knikkers. Ze worden immers aangesteld en bij last uitgeschakeld.
21.3 DE OORLOGS CYCLUS
Net na de crash van 1929 gaf President Franklin D. Roosevelt in 1930 aan
professor Edward R. Dewey de opdracht om de “Great Depression” te
bestuderen.
In 1942, toen
mengen in de
of Cycles” op.
ups en downs

Amerika na Pearl Harbour zich (toevallig) ook begon te
2e wereldoorlog, richtte Dewey de “Foundation for the Study
Een stichting die zich niet alleen richtte op de economische
maar ook op de cycli van (wereld) oorlogen.

Dewey vond dat de gemiddelde oorlogscyclus 17.71 jaar was. Een cyclus
die hij kon terugvolgen tot 600 jaar voor Christus. De opkomst van de
Grieken en Alexander de Grote.
Nu is er natuurlijk een grote verscheidenheid aan interpretaties van
Dewey’s werk. Er zijn voor en tegenstanders maar het feit blijft dat er een
oorlogs cyclus van ongeveer 17.71 jaar bestaat. Plus of min 1-2 jaar.
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Iedereen die de cycly van Elliott Wave, Kondratieff, Hemellichamen,
Bradley etc. kent weet hierover mee te praten
Laten we eens even een rekensommetje doen:
Eerste Wereldoorlog - 1918
Tweede Wereldoorlog – 1936 (Facisme:Hitler,Mussolini,Franko,Hirohito)
Koude Oorlog - 1954
Vietnam Oorlog – 1972
Eerste Golfoorlog – 1990
Volgende conflict – +/- 2008 ?
Let Op: De Tweede Golfoorlog was niet meer dan een vervolg op de Eerste
Golfoorlog waar President Bush Jr. als officier het werk van Bush Sr. ook
een officier afmaakte ofwel het afzetten van Saddam Hoessein, overname
(centrale) banken en olievoorraden in Irak en tot slot het zich toe-eigenen
van de profetische en symbolische betekenis van Irak als Garden Of Eden.
De voorbodes van een mogelijk (wereldwijd) conflict:
1. Iran (atoomwapens destabiliseren machtsevenwicht in het Midden
Oosten).
2. Venezuela (atoomwapens destabiliseren machtsevenwicht in Zuid
Amerika).
3. Nigeria (atoomwapens destabiliseren machtsevenwicht in Afrika).
4. Noord Korea (atoomwapens destabiliseren machtevenwicht in Azië).
21.4 DE ROEP OM DE STERKE MAN
Op het moment dat de Familie van een land de belastingdruk middels
rente, BTW, (indirecte) belastingen etc. boven de 90% laat stijgen en
teveel rommelt met Mind Control Instrumentarium ontstaat er een zware
onbalans in de samenleving. De gewone burger ofwel 90% van de
bevolking heeft dan bijna geen koopkracht meer om zich te handhaven en
wordt al die manipulatie van de hersenen steeds verwarder dus
onstabieler. In Amerika is deze uitermate gevaarlijke grens in 2006 al
overschreden en in Nederland c.q. Europa zal dit in 2008 gebeuren.
De aow uitkering wordt belast, de kinderbijslag en hypotheekrenteaftrek
worden afgeschaft. Komende kabinetten kunnen voor deze draconische
maatregelen niet weglopen. De snel vergrijzende beroepsbevolking en de
economische globalisering schreeuwen om pijnlijke ingrepen als we de
huidige voorzieningen op peil willen houden. Dat concludeerde het
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Centraal Planbureau (CPB) in de gisteren gepubliceerde studie
“Reinventing The Welfare State”
Telegraaf 11 maart 2006
De bonskanselier saneert verrassend snel het Duitse pensioenstelsel.
Daarbij groeit vooral de druk op de generatie 50-plus. Wat als een
luchtige opmerking was bedoeld, klonk nog in dezelfde seconde als een
wrange grap. “Men kan natuurlijk altijd aan de lotto meedoen” opperde
minister van Sociale Zaken Franz Muntefering, een van de meest
prominente sociaal-democraten van Duitsland bij de presentatie van zijn
jaarlijkse “pensioenverzekeringsbericht”
Driekwart van alle Duitsers is er sinds 2006 dramatisch op achteruit
gegaan!
Volkskrant 10 maart 2006
Natuurlijk weten alle lezers van dit boek dat deze draconische
maatregelen in het geheel niet nodig zijn. Het afschaffen van de rente
alleen al zou in staat zijn ieders netto besteedbaar inkomen minimaal te
verdubbelen in drie jaar. Maar daar gaat het niet om in “Het Spel En De
Knikkers”. De haviken in de Families zijn positie aan het innemen tegen
elkaar en daar is een Nieuwe Wereldorde, Uitdunning van de
Wereldbevolking, dictatoriaal regime, veel geld, chaos, verwarring en
goedkope arbeidskrachten c.q. soldaten voor nodig. Het Familie
grondgebied zal immers verdedigd moeten worden tegen de door henzelf
kunstmatig gecreëerde “verdeel en heers” vijand. De tijd van Familie
bondgenoten en Familie vijanden is aangebroken. De tijd van grote markt
en beursbewegingen is aangebroken. Tenminste zolang de natuur,
epidemieën en Nieuwe Virtuele We Zijn Samen EEN Onsterfelijke Familie
niet ingrijpen. Want dan is “Het Spel En De Knikkers” tijdelijk of
permanent voorbij!
Mogen we even de woorden van Winston Churchill aanhalen. De man die
teveel wist. Want ook hij was net zoals Adolf Hitler, Rooseveld, Stalin en
Mao op de hoogte van “Het Spel en De Knikkers” maar koos uiteindelijk
om het Familie spel mee te spelen omdat er teveel geld en status voor
hem te verliezen was. Onze vraag is of Winston Churchill vandaag
dezelfde keuze zou maken met het vooruitzicht dat in de komende
turbulente tijd ook de officieren en sergeanten alles zullen verliezen wat
ze met hun gelik en geslik in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Want
ook Winston Churchill wist donders goed aan wie hij zijn ziel verkocht.
History will be kind to me for I intend to write it
I have always felt that a politician is to be judged by the animosities he
excites among his opponents
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Personally I'm always ready to learn, although I do not always like being
taught
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of
enthusiasm
There are a terrible lot of lies going around the world, and the worst of it
is half of them are true
A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as
equals
It has been said that democracy is the worst form of government except
all the others that have been tried
The British nation is unique in this respect. They are the only people who
like to be told how bad things are, who like to be told the worst
Never, never, never believe any war will be smooth and easy, or that
anyone who embarks on the strange voyage can measure the tides and
hurricanes he will encounter. The statesman who yields to war fever must
realize that once the signal is given, he is no longer the master of policy
but the slave of unforeseeable and uncontrollable events
One day President Roosevelt told me that he was asking publicly for
suggestions about what the war should be called. I said at once 'The
Unnecessary War'
The empires of the future are the empires of the Mind
The price of greatness is responsibility
Winston Churchill, net voor de 2e wereldoorlog
Als je geen verantwoordelijkheid neemt voor de aarde en de mensen,
dieren en planten die erop wonen wordt je de speelbal van onvoorziene
omstandigheden. En daar zijn er altijd zeer veel van in tijden van
turbulentie. Oorlogen zijn echter altijd zeer slecht voor je gezondheid,
levensgeluk en gemoedsrust. Zowel die van De Families, Vrinden,
Officieren als gewone bevolking. Dus laten we van de huidige westerse
schijn democratie eens een echte democratie maken of gewoon genieten
van

“HET SPEL EN DE KNIKKERS”
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21. 5 MEESPELEN OF TOEKIJKEN IN HET SPEL
Het mag duidelijk zijn dat je dit spel alleen maar kan meespelen wanneer
je net zoals de Familieleden uitermate goed geïnformeerd bent. Dit wil
nog niet zeggen dat je moet meespelen. Bewuste mensen spelen immers
niet meer mee maar kijken alleen toe als toeschouwer. Meespelen is
immers levensgevaarlijk en zeker niet goed voor je gezondheid. Want
waar gehakt wordt vallen spaanders en dat zal zeker gelden in de
komende jaren waar “De Nieuwe Wereldorde” kost wat het kost een feit
moet worden.
Dus blijf maar gewoon normaal dan doe je al gek genoeg.
Even wat citaten uit een locale Rabobank:
Ken Uzelf
Jezus, Mohammed, Confucius, Boeddha, Brahma of Plato
Tracht niet een mens van succes te zijn, maar probeer liever een
mens van waarde te zijn
Albert Einstein
Plots realiseerde ik me dat die kleine mooie blauwe “erwt” de
aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot een oog, en mijn duim
bedekte de aarde volledig. Ik voelde me niet als een reus. Ik
voelde me heel, heel klein
Neil Armstrong
Om vrede te sluiten zijn er twee nodig
John F. Kennedy
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Als wij ons
licht laten stralen, geven we onbewust anderen toestemming
hetzelfde te doen
Nelson Mandela
Wie het heden beoordeeld moet over voldoende verleden
beschikken
Wim de Bie
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Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven
Moliere
Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier
seizoenen in een week te leveren
Simon Carmiggelt
Play The Game, Have A Lot Of Fun, Make Some Money or CHANGE
But Be Always True To Yourself.
Because In The End That Is All That Counts
OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET
BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), PRESIDENT, OFFICIER,
SERGEANT, SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA
LEVEN WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN
EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!

22. VIRTUAL FAMILY BUSINESS
VERY UNUSUAL
DE OPKOMST VAN DE NIEUWE WE ZIJN SAMEN
EEN ONSTERFELIJKE FAMILIE GENERATIE DIE DE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE AARDE EN
ALLES WAT DAAROP LEEFT NEMEN
In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op Het Spel en De
Knikkers ofwel “Family Business”. Alleen mensen die op de hoogte zijn
van dit spel en er niet in woorden, daden en gedachten aan deelnemen
overleven, zonder al teveel kleerscheuren, de komende turbulente jaren.
Alle overige mensen van hoog tot laag zullen alles verliezen wat ze met
zweet en tranen de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Want wie het
spel niet kent of meespeelt is een Knikker ofwel speelgoed in handen van
De Familie. En daar is geen enkel mens ooit wijzer van geworden in de
afgelopen jaren.
22.1 VAN DE FYSIEKE NAAR EEN VIRTUELE “WE ZIJN SAMEN EEN
ONSTERFELIJKE FAMILIE” BUSINESS
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Zoals onze Insiders weten migreert “Het Spel en de Knikkers” steeds meer
van de fysieke naar de virtuele wereld. Was het tot nu toe zo dat
Familieruzies zich hoofdzakelijk afspeelden tussen landen c.q. werelddelen
waar een of meerdere Families Monetair en Olietechnisch de baas waren
tegenwoordig wordt er grenzeloos ruzie gemaakt over de macht in de
Mind Control Informatie c.q. Communicatie c.q. Internet c.q. Virtuele
werelden. Dit komt omdat naast Olie ofwel Energie, Internet ofwel
Informatie het bestaansrecht is geworden van de moderne Mind Control
Centra en Centrale Banken ofwel spirituele en monetaire beleid in de
wereld. Nieuwe Energie Bronnen (EM) en Nieuwe Informatie
Technologieën samen zullen dan ook de twee belangrijkste pijlers van het
Mind Control Familie spel in de komende jaren worden. Het spel van
Geldcreatie en Monetair Imperialisme dat al meer dan 8000 jaar door de
Familie eigenaren van de Centrale Banken c.q. Schatkist gespeeld wordt
en nu aangevuld is met een Mind Control instrumentarium om direct de
hersenen van de bevolking aan te sturen en manipuleren. Kortom het
massaal knechten van de wereldbevolking voor het grotere doel. Het
grotere doel dat verder gaat dan alleen het vormen van een Nieuwe
Wereldorde. De Nieuwe Wereldorde is immers alleen maar bedoeld om de
gehele mensheid onder Het Beest te mobiliseren om het Spirituele
Werelden en Extraterrestrial (ET) ofwel Buitenaardse Multiversum te
heroveren. Zie voor meer informatie Horus en Seth: De Orion Kronieken
Deel 1 t/m 3.
Het enige doel van Mind Control is het Monopoliseren van het reizen
naar en communiceren met de Spirituele en Extraterrestrial werelden.
Dit monopoliseren gebeurt met behulp van een groot aantal The Golden
Dawn, Dark Mirror en Society for Psychical Research (SPR) Mind Control
technologieën en technieken die de wereldbevolking, ofwel hen die niet
uitverkoren zijn, blind moeten houden voor het ware vrije leven. Dit
gebeurt vandaag massaal middels een grote verscheidenheid aan
straling, chemicaliën en hallucinerende middelen die aan onze voeding,
water en lucht worden toegevoegd. Tevens zorgen de oude media er
middels de TV, PC, Telefoon en Computer Game schermen voor dat er
dag en nacht hypnotiserende subliminale boodschappen verstuurd
worden om deze blokkade c.q. communicatie met de andere dimensies
nog verder te versterken. Het resultaat is een slaafse samenleving die
meer dood dan levend is en als zodanig onbewust sterft om hierna in de
al even onbewuste astrale (ether) werelden terecht te komen van de
aarde gebonden zielen waar het Aardse nu Astrale Spel en De Knikkers
genaamd gewoon doorgaat. U bent gewaarschuwd!

22.2 WANT WAT IS ER DAADWERKELIJK AAN DE HAND
Vandaag heeft de wereld haar mond vol over de aankomende
energiecrisis, opkomst van China als DE toonaangevende wereldmacht
van de 21e eeuw, vogelgriep en de informatie c.q. Internet revolutie. Wat
u echter in de Familie media leest is echter niet wat er daadwerkelijk aan
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de hand is. Het touwtrekken tussen de Families over wie de eigenaar zal
worden van Microsoft, Google (YouTube), Yahoo, eBay (PayPal/Skype),
Amazon etc. is immers allang voorbij. Deze strijd is immers al beslecht
tijdens de beursgang van deze bedrijven. Iedere beursgang wordt immers
begeleid door een of meer Familie Banken die er voor zorgen dat de
controlerende aandelen pakketten in handen komen van de eigenaar van
de Westerse Centrale Bank (Europese Centrale Bank, Federal Reserve
Bank en de Bank of England). Hierna worden ze in de (Index) van een
westerse beurs gezet dus automatisch onderdeel van het FYSIEKE Familie
Spel en de Knikkers. Een beursgang betekent immers altijd het einde van
de vrijheid van een bedrijf en haar oprichters c.q. vrije marktvorming van
vraag en aanbod en het begin van het FYSIEKE Familie Spel. Een spel dat
zoals u weet uit het hoofdstuk “Family Business As Usual” altijd gespeeld
wordt door in fase 1 na inlijving van een nieuw fonds de koers op te
drijven c.q. zoveel mogelijk particuliere aandeelhouders hun geld te
ontfutselen waarna ze zelf uitstappen dus de koers kunstmatig laten
dalen. Hierna drijven ze in fase 2 middels “De Goed Nieuws Show” in de
Familie Media de koers weer op waarna nog meer particulieren van hun
geld ontdaan worden waarna schijnbaar plotseling met Mededingings c.q.
Anti Trust wetgeving gedreigd wordt. Mededingings c.q. Anti Trust
wetgeving die ervoor zorgt dat de aandelen koersen dramatisch dalen. Zie
het Familie Anti Trust Spel dat ze met Standard Oil, AT&T, Microsoft etc.
uitgehaald hebben in de afgelopen decennia. En ja Joseph Kennedy de
vader van JFK was een meester in dit spel. Het Familie Anti Trust Spel
zorgt er natuurlijk voor dat de Families de overgebleven delen voor een
appel en een ei kunnen inkopen. Overgebleven delen die later weer
samengevoegd worden tot EEN groot origineel bedrijf. Het originele bedrijf
dat nu in zijn geheel in handen gekomen is van de toonaangevende
Familie in een land of werelddeel. Niets bijzonders dus. Kortom “Family
Business As Usual”
Het is altijd wel apart om te zien dat RODE regeringen gebruikt worden
om in fase 2 het Anti Trust Spel mee te spelen. Blauwe regeringen richten
op c.q. brengen naar de beurs (fase 1). Rode regeringen splitsen (fase 2)
waarna Blauwe regeringen het weer samenvoegen (fase 3) ter meerdere
eer en glorie van de toonaangevende Familie in een land of werelddeel
Het is dan ook niet aan te bevelen om vandaag nog in Google, Yahoo,
eBay, Amazon etc. te investeren omdat deze allemaal net zoals Microsoft
in de negentiger jaren klaargestoomd worden voor het Familie Anti Trust
Spel en de daarbij behorende wetgeving en opsplitsing.
Dit OUDE Fysieke spel is echter niet waarover we het vandaag met u
willen hebben. Zoals gezegd zijn al onze Insiders allang op de hoogte van
dit oude spel en als je het weet kan zelf een blinde er geld mee verdienen.
De meer interessante beleggingen zullen echter op een geheel ander
terrein liggen in de komende jaren.
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Want wat is er daadwerkelijk aan de hand in?
22.3 DE OPKOMST VAN DE VIRTUELE WE ZIJN SAMEN EEN
ONSTERFELIJKE FAMILIE BEWEGING
Tot 1999 waren de OUDE Families de baas in de wereld. Tot 1999 werd
het aloude “Spel en de Knikkers” gespeeld zoals het al meer dan 8000
jaar gespeeld werd. Dus niets nieuws onder de horizon. En ja soms liepen
de Familie ruzies wel eens uit de hand in een (wereld) oorlog maar ja
waar gehakt wordt vallen spaanders. Uiteindelijk kwam het altijd weer na
een periode van rust en herstel weer goed met het oude spel. Tenminste
zolang je er maar voor zorgde dat je Centrale Bank en Goudreserves op
een veilige plaats in de wereld gestald werden tijdens een conflict om na
het opklaren van de hemel weer opnieuw te beginnen. Dus niets aan de
hand zou je zeggen.
Er is echter wel wat aan de hand.
OUDE Families voeren strijd om Mind Control, Monetair en Territoriaal
gewin ofwel de Monopolies van Spirituele, Extraterrestrial en Geldcreatie
werelden middels de manipulatie van de Hersenen van de Burger terwijl
de NIEUWE WE ZIJN SAMEN EEN ONSTERFELIJKE FAMILIE een geheel
andere agenda heeft. Deze Nieuwe Een Onsterfelijke Familie beweging is
immers grenzeloos en volledig onafhankelijk van Mind Control, Geldcreatie
en Grond. Deze Nieuwe We Zijn Samen Een Onsterfelijke Familie mensen
leven (letterlijk) in de virtuele en onsterfelijke werelden. Deze Nieuwe We
Zijn Samen Een Onsterfelijke Familie mensen spelen een geheel nieuw
spel met geheel nieuwe regels. Regels die zij zelf bepalen omdat de Oude
Families er geen enkel vat op Onsterfelijk Bewustzijn hebben.
Manipuleerde Joseph Kennedy en de OUDE Families de reguliere media
zoals Radio, TV, Dag- en Weekbladen en Magazines nog voor eigen gewin
in de 20e eeuw. In de 21e eeuw werken deze manipulatie technieken
steeds minder omdat de Blog, RSS, Autoresponder, Sensor, Cell, Neuro,
Bijna Dood Ervaring (BDE), After Death Communiction (ADC),
Buitenaardse Communicatie (Open Contact), Remote Viewing, Lucid
Dreaming en Onsterfelijk Bewuste Generatie is opgestaan. Een generatie
die grenzeloos opereert en in luttele seconden miljoenen mensen in zowel
de sterfelijke als onsterfelijke werelden op de been kan brengen c.q. naar
hun beweging kan sturen. Het is vandaag dan ook zo dat HET NIEUWS
eerst in de Blogs, RSS, Autoresponder, Bijna Dood Ervaring (BDE), After
Death Communiction (ADC), Buitenaardse Communicatie (Open Contact),
Remote Viewing, Lucid Dreaming en Immortal communities ontstaat
waarna het pas uren, dagen en soms zelf maanden later op CNN, Al
Jazeera en uw reguliere media verschijnt. Oude Fysieke Families zijn in
vergelijking met deze Nieuwe Onsterfelijke Families steeds trager aan het
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worden. Niet alleen omdat ze er geen enkele beheersing of controle over
de Onsterfelijke Werelden hebben, ze komen immers niet verder dan de
aarde en haar astrale (ether) zuster, maar ook omdat ze geen toegang
krijgen tot deze werelden. Om toegang te krijgen moet je immers van
Bewustzijn veranderen ofwel al je Machtswellust, Hebzucht, Beheersing en
Controle Angsten etc. loslaten. En dat is nou niet direct de grootste wens
van hen die het vandaag schijnbaar voor het zeggen hebben op deze
fysieke en astrale sterfelijke werelden.
The price of greatness is responsibility
Winston Churchill
En zij die samen niet de verantwoordelijkheid willen dragen voor de
wereld en alles wat daarop leeft vervallen vroeg of laat weer in een
volgende (wereld) oorlog. Een oorlog die niet te winnen valt omdat
iedereen alleen maar de hele dag tegen zichzelf strijdt. Of zoals Winston
Churcill net voor de 2e wereldoorlog zij:
Never, never, never believe any war will be smooth and easy, or that
anyone who embarks on the strange voyage can measure the tides and
hurricanes he will encounter. The statesman who yields to war fever must
realize that once the signal is given, he is no longer the master of policy
but the slave of unforeseeable and uncontrollable events
Dus bezint eer ge begint voordat u aan het bouwen van een Nieuwe
Wereldorde meedoet. Er zijn immers maar weinig benen die deze weelde
onbewust kunnen dragen. Angst, machtswellust, hebzucht, jaloezie, haat
en nijd horen in een onsterfelijk bewuste wereld immers niet thuis.
Kortom de echte groten der aarde spelen geen spelletje met de knikkers
in de aardse en astrale werelden maar verzorgen de knikkers zoals zij ook
zelf verzorgd zouden willen worden. Dus Geluk en Gezondheid voor
iedereen en niet alleen de “Happy Family Few”. Kunt u dit nieuwe “We Zijn
Samen Een Onsterfelijke Familie” al aan?
Want laten we duidelijk zijn.
Sinds 1999 veranderd het Onbewuste Sterfelijke Spel En De Knikkers
steeds meer in de We Zijn Samen Een Familie Spel met Onsterfelijk
Bewustzijn.
DUS VERANDER VAN BEWUSTZIJN EN MAAK KENNIS MET DE
GRENZELOZE WERELD VAN DE ONSTERFELIJKEN
DE BESLISSING C.Q. KEUS IS AAN U EN U ALLEEN!
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WE LEVEN IN EEN PERFECTE WERELD OMDAT DIT DE WERELD IS
DIE WE VADAAG ALLEMAAL MET ONZE WOORDEN, DADEN EN
VOORAL GEDACHTEN 24 UUR PER DAG VASTHOUDEN EN
RECREEREN
EN ALS U VAN DE WERELD VAN HET BEEST GENOEG HEEFT
DAN IS HET TIJD OM VAN BEWUSTZIJN TE VERANDEREN EN DUS
ONSTERFELIJK BEWUST TE WORDEN
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ONSTERFELIJKE WERELDEN
GAAT U NAAR HORUS EN SETH DEEL 3
HET BOVENSTAANDE WAS ALLEEN MAAR DE ILLUSIE VAN
HET BEEST
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