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Irans nucleaire installaties

Noord Koreaanse regeringsbeambten

Anno augustus 2006

Nieuwsmedia .o.a. Scott Ritter, wisten te melden via het Pentagon dat Bush

in juni 2005 de aanval zou beginnen op Iran, Noord Korea, en

waarschijnlijk ook op Syrië en andere landen die tot de “as van het kwaad”

zouden behoren. De laatste berichten geven aan dat die datum verschoven

is naar maart 2006, maar de aanval is nog niet uitgevoerd. Wel zijn Israël

en Hezbollah aan het strijden gaslagen in Libanon. Bush wil de nucleaire

programma’s van Iran en Noord Korea ernstig verstoren, dan wel mogelijk

vernietigen. “Alle opties liggen op tafel”, aldus Bush.

De zionistische staat Israël zag de maand juni 2005 ook als dé beslissende

maand om stappen te ondernemen, om tot actie over te gaan, waarvoor de

USA wordt ingezet om die klus te klaren. Sommige bronnen weten te

zeggen dat Iran en Noord Korea reeds atoombommen bezitten.

Iran schijnt in het geheel niet bang te zijn voor een eventuele aanval van

Amerika en de staat Israël. Amerika gaf de EU tot juni de tijd om zich over

Iran uit te spreken.

Noord Korea heeft zelf bekend gemaakt dat het wél nucleaire wapens heeft,

en heeft in juni 2005 met succes een test uitgevoerd.

2      Pax Americana 2006 en de Nieuwe Wereld Orde        No. 398
                            

De brahmos raket van India

De suburn 12 raket

De Franse Exocet

De sunburn 13 raket

       De Kornet

Iran en Noord Korea doen heel arrogant. Zij

weten dat Amerika geen échte oorlog tegen hen

kan uitvechten, vanwege het gebrek aan

mankracht of grondtroepen. Iran heeft van

Rusland modern wapentuig ontvangen, o.a. anti-

aircraft en anti-missile systemen. 

Ook Syrië en andere landen zijn zwaar

bewapend door de Russen. Rusland, China,

Brazilië, Venezuela, Cuba, Iran en Syrië

(mogelijk ook India) vormen sinds kort een

bondgenootschap dat sterker is dan de USA en

Israël, waar zij voldoende wapens hebben om de

USA en Israël te overwinnen. Putin heeft ook de Palestijnen helikopters en

50 bewapende voertuigen toegezegd. 

Putin heeft zijn bondgenoten bevoorraad met

ultramoderne wapens, dat het alleen een

volslagen idioot zal zijn die één van deze

bondgenoot-landen zal durven aanvallen. Zal

Bush zich deze idioot tonen te zijn? Bush is

beslist niet de machtigste man ter wereld, zoals

velen denken in het Westen.  Men moet eveneens

niet de Westerse propaganda geloven dat

Russische wapens inferieur zouden zijn aan de

Amerikaanse. Die tijd is geweest. De Russische

Kornet laser-antitank raket bezorgt de

Amerikanen nachtmerries. De Sunburn en Onyx

raketten van Rusland missen bijna nooit hun doel.

De Mossad bereidt volgens welingelichte

bronnen een nucleaire ontploffing voor in het

Westen, waarvan men Iran de schuld zal geven.

Onder deze valse vlag is men bezig om de

Amerikanen bang te maken en in een oorlog te

slepen, zoals ook destijds Pearl Harbor en andere voorvallen opzettelijk

werden uitgevoerd. Vice-president Cheney en anderen beweren dat zij

zeker weten dat er nieuwe terroristische aanvallen komen, die nog erger
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Noord Koreaanse

raket 8-2004

Russische voertuigen in Texas

bijna geheel met hout betimmerd,

en waarom?

zullen zijn dan 9/11 WTC-Pentagon. Hoe komen zij aan deze informatie, of

werken ze zelf deze plannen in het geheim uit?

www.texemarrs.com

 www.thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=3

Volgens bovenstaande bronnen, als Texe Marrs en Joe Vialls, vormen de

zionisten een symbolische slang rondom deze aarde, waardoor zij meer dan

100 miljoen onschuldige mensen de dood in jaagden. Het zouden de

Illuminati-vrijmetselaar-zionistische joden

zijn, met hun alziende Horus-slangen ogen,

die in de USA, in Israël en in Europa hun

hoofdzetels hebben. Zij zien vooral

christenen als vee dat rijp is voor de

slachtbank, als gojim en slaven. Zij hebben

een zee van

bloed laten

vloeien, en

zullen ermee

doorgaan, zie Openbaring 18:23-24,

Mattheus 23:27-39. 

Volgens Newswatch magazine van David

Smith zi jn er  a l  verschi l lende

concentratiekampen in de USA gereed om

christenen daarin te herscholen, of af te maken. Dat zal geschieden nadat er

een nationale noodtoestand is afgekondigd door de regering.
David Smith went to investigate the rumor that German troops are supposedly stationed at

Holloman Air Force Base in Alamagordo, New Mexico. When he arrived, he met a German

Soldier (pic above) who volunteered to be interviewed. He cheerfully answered all David's

questions until David asked him straight out, "Are you being trained to occupy America's

streets when Martial Law is declared?" Immediately afterward, the soldier raised his hands

up, turned away, and left without speaking another word. Did David ask the right question?

4      Pax Americana 2006 en de Nieuwe Wereld Orde        No. 398
                            

  Nabij Allis Airfirce base in de USA

De Kornet lasergestuurde  anti-

tankraket

Aurora-HAARP Tesla wapens

Zie voor meer informatie onderstaande websites:

http://www.vialls.com/myahudi/sunburn.html

http://www.vialls.com/myahudi/sunburn2.html

http://vialls.net/cowards/byebye2.html

http://www.vialls.com/myahudi/greatsatan.html

http://www.vialls.com/iraq/carrierstrike.html

http://www.thehandstand.org/archive/may2005/articles/911.htm

http://www.progressiveconvergence.com/nuclearfalseflagmail.htm

Wees er op voorbereid dat de komende wereldbrand zéér nabij schijnt te

zijn. De oude wereld (aarde) is eenmaal tijdens Noach door het water

vergaan, maar nu zal de wereld door vuur worden gereinigd en gelouterd.

Er komt een vernieuwde aarde.
Zie  2 Petrus 3:10  Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht,

in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen

branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen

verbranden.



5      Pax Americana 2006 en de Nieuwe Wereld Orde        No. 398
                            

Op de achtergrond zien we twee leeuwen

tegenover elkaar staan

De schoorsteen of schouw heeft de vorm van een

Isthar-altaar

2 Petrus 3:12  Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in

welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen

brandende zullen versmelten.

Wanneer wij de foto’s bezien van

Bush en Putin in Rusland 9-5-

2005 dan zou onderstaande tekst

erop kunnen wijzen dat er iets

broeit:

Daniël 11:27  En het hart

van beide deze koningen zal

wezen om kwaad te doen, en

aan een tafel zullen zij

leugen spreken; en het zal

niet gelukken, want het zal

nog een einde hebben ter

bestemder tijd.  

http://www.bilderberg.org/

Zie op deze website wat de “Hogepriesters van de Globalisatie” bij elkaar

deden in Ottawa mei 2006!  Onze Koningin was er, en Docters van

Leeuwen, prof. Halberstadt, en nog twee Nederlanders.

http://www.bilderberg.org/2005.htm#2005

http://www.fosar-bludorf.com/bilderberger/Liste.htm

De 9/11-Commission, de instantie die de toedracht van de aanslagen op het

World Trade Center en het Pentagon onderzocht, beweert in haar onlangs

gepubliceerd rapport dat Iran terroristen aan 'schone reisdocumenten'

hielp en nauwe banden onderhield met Osama bin Laden’s terreurnetwerk

al-Qaeda.
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Motor van 737 op straat in New York

Onderkant 737

Tony Blair premier van Engeland, zegt

een actie van de VN tegen Iran te

zullen steunen, zie

http://www.voanews.com/english/2005

-05-12-voa23.cfm

Op 10 mei 2005 werd Amerika een

POLITIE STAAT, zie

http://www.rense.com/general65/realid.

htm

De Amerikaanse regering heeft gelogen

inzake de 911 WTC-crash, die niet

door een Boeing 767, maar door een 737 plaatshad, zie 

http://www.rense.com/general65/911h.htm

http://www.americanfreepress.net/html/one-time_gop_insider.html

Vraag staat open wáár dan de bewuste 767 is gebleven met passagiers?

De motor van het vliegtuig die op de straten van New York terecht kwam is

in ieder geval van een 737! 

http://www.rense.com/general64/wth.htm

Lees op onderstaande sites meer over moderne scalar wapens:

http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm
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http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=19259

http://portland.indymedia.org/en/2004/07/291958.shtml

Scalar wapens en aardbevingen in Iran, etc., zie bovenstaande site.

Zacharia 2:5  En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.  

Psalmen 91:1 ¶ Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal

vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Psalmen 119:114 ¶ Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord

heb ik gehoopt.

  Jesaja 32:2  En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en

een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de

schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.  

http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

De Nieuwe Wereld Orde der Illuminati

Implantatie van de chip is niet veraf meer. In de hand of in het voorhoofd.

Openbaring 14:9  En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een

grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het

merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,  

Nie

uwsbericht 24-05-05
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Nieuwe basis VS

Syrië verbreekt militaire banden met VS.

Volgens de Syrische ambassadeur Imad

Moustapha heeft de Amerikaanse regering

besloten “de situatie met Syrië te laten

escaleren”.

In een lange toespraak onder de titel “The

Coming Pax Americana” heeft de oud-

Mossad chef Efraim Halevy gezegd dat de

VS niet alleen Iran, maar ook Syrië en Saudi

Arabië aangevallen moeten worden, onder

het mom daar de democratie te brengen.

The New Jeruzalem Covenant Project

Dit project beoogt de uitroeiing van alle orthodoxe joden. Amerika heeft in

het midden van Israël een zeer grote militaire basis gebouwd van pre-fab

materialen, om vlug klaar te zijn. De vlag van de USA wappert er, en de

project manager is Jerry Ray. Volgens sommige waarnemers kan het ook

best een groot concentratiekamp zijn. Het ligt aan Route 443 van Rosh

Haayin, tien minuten van de Ben-Goerion luchthaven. Defensie-experts in

Israël verwachten reeds in 2005 dat er in 2006 een zeer grote oorlog zal

uitbreken, omdat de kabbalistische priesters alsdan hun Messias

verwachten. De veiligheidsmuur moet tegen die tijd klaar zijn. Dan kan het

“feest” beginnen.
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President Bush

Op 30 augustus 2004 hield Bush in New York een redevoering. De

toehoorders stonden rond de president op een rood tapijt die op een podium

stond, dat in een c-vorm was gemaakt, van concentrische ringen. Een lange

blauwe vloer was als een brug gemaakt waarover de president liep naar zijn

spreekgestoelte. In het midden daarvan was het Amerikaanse grootzegel

afgebeeld. De president gaf te kennen in zijn rede dat hij stond op het

“zegel van Atlantis”, dat gecombineerd was met een oud christelijk

symbool voor de Messias.  Bush stond daar als de “Lord of the Rings”,

zoals oude koningen van Perzië en Babylon zichzelf noemden. 

U ziet het, de Illuminati komen openlijk voor hun zaak uit.

Cutting Edge news 30-7-2005:

 Wanneer moslim terroristen de Russische vermiste nucleaire

kofferbommen zouden bezitten en deze tot ontploffing zouden brengen,

heeft het Amerikaanse congreslid Tom Crantedo voorgesteld om b.v.

Mecca te bombarderen. Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten en

militairen waren destijds op 9/11-2001 en 7/7-2005 gelijktijdig met de

aanvallen/ontploffingen bezig met een oefening. 

Hebben wij niets beters te melden dan allerlei

dreigingen en negatief nieuws? Jawel, dat lezen wij o.a.

in    Psalm 110 over de eindtijd:
1 ¶ Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere

gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw

vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

2  De HEERE zal den scepter

Uwer sterkte zenden uit Sion,
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Op een rotonde inEilat staat dit vrijmetselaars

pronkstuk

zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

3  Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit

de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4  De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in

eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

5 ¶ De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns

toorns.

6  Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij

zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

7  Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog

heffen.  

De tijd van herstel en wederoprichting aller dingen is nabij.

http://www.daanspeak.com/IranAttack03.html

Kijk ook op bovenstaande

site(s) van DaanSpeak,

interessant.

Superstormen

Bush wil meer macht om in crisissituaties zoals tijdens de orkaan Katrina

en Rita beter de chaos te kunnen bestrijden. Bush was naar Northcom in

Colorado gevlogen, om aldaar de “Operatie Ophellia” te bespreken met het

hoofd van Northcom, het militaire commando-centrum, De 3e grote ramp

wordt zeer binnenkort verwacht (op touw gezet via HAARP) n.l. een zeer

zware aardbeving van de st. Andreasbreuk bij Los Angelos.  Daarna kan de

noodtoestand worden afgekondigd (Martial Law), om Amerika in militaire

zones te verdelen, die door buitenlandse VN-legers worden bewaakt. In
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Galvaston (Texas) waar Rita haar verwoestende werk deed, staat een uiterst

gevaarlijk Bio-4-laboratorium van de Defensie, waarin de meest

gevaarlijke bacteriologische en virologische soorten aanwezig zijn. Dat de

grote aardbeving eraan zit te komen kan men op z’n vingers uitrekenen,

want door de superstormen gaat de aardkorst vibreren. Mexico wil men tot

een zone des doods maken, De wereldbevolking, en vooral de Amerikaanse

bevolking heeft er algemeen geen weet van wat er zich in werkelijkheid

afspeelt. Zie de websites van Thomas Bearden en Richard Hoagland.

New York kan het volgende slachtoffer worden van een zware orkaan

volgens de Britse krant “The Independent”. Er kunnen volgens het bericht

golven van 10 meter hoog het eiland Manhattan treffen. New York heeft

een evacuatieplan gereed. Nederland is echter slecht voorbereid op rampen,

zie krantenberichten 17-9-2005.  Professor dr. Huib de Vriend uit Delft

waarschuwt: “Bij een ramp in de Randstad is de situatie niet te overzien.

Hoe krijg je al die mensen uit de Randstad. Ons wegennet is daar absoluut

niet op voorbereid”.

Iran

Amerika wil Iran aanvallen om de volgende redenen:

1. Om Irans olie- en gasvoorraden zelf te kunnen exploreren

2. Om te voorkomen dat Iran een eigen oliemarkt opent met petro-euro’s

3. Om Iran als grote rivaal van Israël uit te schakelen

4. De Rothschilds willen de Iraanse Bank overnemen

Amerika -met Engeland- wil blijven domineren over opkomende

wereldmachten, als China, India en Iran. Het is van belang voor Amerika

om zelf de energiemarkt te blijven beheersen. Het argument van Amerika

dat Iran eigen nucleaire wapens zou willen gaan maken is een vals

voorwendsel, zoals men dat ook tegen Irak gebruikte. Iran bezit reeds

atoomwapens. Van het Pentagon heeft Israël reeds toestemming verkregen

tot het bombarderen van Iran in een blitz-aanval waarbij men 10.000

doelen in één keer wil raken. Daar heeft Iran ongeveer 45 chemische,

biologische en conventionele wapenfaciliteiten. Daarna wil Amerika de

olierijke provincie Ahwaz bezetten, en niet direct het gehele Iran met haar

70 miljoen inwoners onder de duim brengen. Het plan dat klaarligt om Iran

aan te vallen heeft “Stratcom”.  Sharon heeft eens gezegd over Amerika:
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Libanon door Israël ge(k)raakt aug. 2006

“Wees niet bang voor Amerikaanse druk op Israël. Wij, het joodse volk,

controleren Amerika, en zij weten het”. 

Steden als doelwit

Wij lezen in Jesaja 6 dat de mensen “slapen” en pas zullen ontwaken als de

“steden verwoest worden”.
Zie Jesaja 6:11  Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden

verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en

dat het land met verwoesting verstrooid worde.  

Nu zijn er in de afgelopen twee wereldoorlogen al veel meer steden

verwoest dan ons lief is, maar de ogen der mensen zijn nog steeds niet open

gegaan voor de realiteit waarin we leven. Er blijkt nog een grotere en

massale vernietiging van steden op handen te zijn, waardoor de mensen in

grote benauwdheid en verbijstering zullen gaan roepen tot Jahweh. Dan

zullen de ogen worden geopend!

Steden zijn een goed object om uit te proberen hoe de chaos werkt en hoe

daaruit een nieuwe wereldorde

naar model van de Illuminati

moet voortkomen. De meeste

wereldleiders vandaag de dag

zijn lid van een of andere

organisatie die door de Illuminati

wordt beheerd. De Illuminati zijn

aanbidders van Lucifer en zijn in

vee l  geva l len hogegraad

vrijmetselaren en of leden van

geheime organisaties. Wij

noemen o.a. de CFR (Counsil on

Foreign Relations) en de

Trilaterale Commissie, en de

Bilderbergers. Het is bekend dat

de zionisten (meest Askenazen)

talrijk vertegenwoordigd zijn in deze organisaties en aan de top zitten op

sleutelposities. Zij zullen Amerika en de rest van de wereld in een totale
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  HAARP-station in Alaska

chaos storten, om daaruit hun Nieuwe Wereld Orde voort te brengen. Hun

leus is: Ordo Ab Chao (uit chaos orde laten ontspruiten). 

Steden zijn afhankelijk van buitenaf, dus kwetsbaar. Levensmiddelen

moeten in de steden worden gebracht vanaf het platte land.  Het is vanouds

hét grote probleem der steden dat men

afhankelijk is van de buitenwereld. Een stad is

nooit zelfvoorzienend. Vandaar dat men in

vroeger dagen een stad belegerde, totdat de

honger dwong tot overgave. Ook moderne

steden zijn afhankelijk van toeleveringen, o.a.

van energie, voedsel en kleding. Zodra één van

de levensnoodzakelijke dingen stagneert,

ontstaat er al spoedig een grote chaos onder de

stedelingen. Wanneer er vervolgens op het

boerenland ziekten uitbreken als MKZ,

Vogelgriep en andere rampen, zodat er geen

voedsel naar de steden kan worden gebracht, wordt de chaos compleet.

Wanneer men van een moderne stad de electriciteitstoevoer verbreekt, dan

wordt het vooral ‘s nachts in een stad één grote misdaadbende. 

Decimering wereldbevolking

Er bestaan plannen van de VN en andere grote landen om de

wereldbevolking tot dát peil te decimeren, zodat de natuurlijke bronnen van

de aarde voldoende zijn om het overige deel der mensheid in leven te

kunnen houden. Men wil van 6-7

miljard mensen naar ongeveer 500

miljoen. De aarde zou momenteel

overbevolkt zijn en niet kunnen

overleven. De chaos zal spoedig

intreden, volgens Prins Charles,

wanneer er niet spoedig wordt

ingegrepen. Zie uitspraken van de

Prins op “Earth Summit“ agenda 21,

  Zie  www.earthsummit.info/

 

14      Pax Americana 2006 en de Nieuwe Wereld Orde        No. 398
                            

    Prins Charles, niet de knapste

Dr. E. Pianka

Een dvd van dr.Stan Montieth gaat over de voorgenomen Planned

Population Reduction

http://www.cornerstone-unlimited.com/brotherhood_of_darkness.htm

De Prins wil water inzetten als wapen om de aarde te sparen. Dat hebben

wij gezien in de orkanen en tsunami’s in 2005.  In Amerika zijn hele steden

onleefbaar geworden (New Orleans) en

in Indonesië en omliggende landen

vonden grote tsunami’s plaats. Het doel

van de Illuminati is, de aarde te laten

herstellen. Men noemt dit “re-wilding”.

Daardoor wil men de menselijke

ontwikkelingen, die momenteel op de

aarde plaatsvinden en die tot chaos

leiden, stoppen. Het machtigste wapen

dat de Illuminati daartoe in handen

hebben is HAARP (High Active

Auroral Research Project, waarmee men aardbevingen, orkanen, tsunami’s

en dergelijke zelf kan oproepen. Dit, terwijl de mensheid zelf denkt dat het

getroffen wordt door natuurrampen! 

De Amerikaanse politicus dr. Eric Pianka heeft een storm van kritiek over

zich gehaald, door te zeggen dat 90% van de wereldbevolking via een in

het luchtruim verspreidt ebola-virus de dood zal moeten sterven. De wereld

is volgens hem overbevolkt.

http://uts.cc.utexas.edu/~varanus/eric.html

Men heeft Pianka de bijnaam “dokter dood”

gegeven. Pianka wil het ebola-biologische wapen

inzetten om zijn doelstelling te realiseren. Pianka is

een volbloed Darwinist, die ook gedwongen

sterilisatie voorstaat. Hij behoort tot de elitairen die

een betere wereld willen scheppen, waarin iet

verschillende soorten of rassen zijn, maar waarin

slechts één soort mensen in vrede met elkaar zullen

leven. Het is gebleken in de wereldgeschiedenis van

de afgelopen 6000 jaar dat verschillende rassen niet
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Logo Tril.Com.

in vrede met elkaar kunnen (willen) leven. Pianka stelt dat juist de

gewetenlozen en zij die een lage IQ hebben, zich momenteel zeer snel

voortplanten en de aarde overwoekeren. Daar zit inderdaad een kern van

waarheid in. De één-kind-strategie van de Chinezen vindt Pianka zeer

goed. Het is een onloochenbaar feit vindt Pianka, dat de wereld veel beter

zal worden wanneer de lagere soorten zullen verdwijnen. Hij vindt aids niet

destructief genoeg om 90% van de wereldbevolking te doden. Vandaar dat

hij het in bio-wapens zoekt. 

Zie http://prisonplanet.com/articles/april2006/060406/fbivisit.htm

Zie tevens: Planned Population Reduction

Chemtrails

De vliegtuigen sprayen Foray48B (BTK/Chemical

Formula over ons uit. Het is een gevaar voor de

chemtrails natuur, gewassen, water, dieren, kortom

doordringt alles, ook de huid en longen. 

Hierdoor ontstaan symptomen als een voortdurende lopende neus,

verkoudheid, droge keel, ademmoeilijkheden, verkleving van longblaasjes,

desoriëntatie, brandend gevoel van de huid, allergieën, oog klachten en

andere infecties. 

Foray 48B bevat onder anderen sodium hydroxide, fosfor acid, sulfuric

acid, method paraben, titanium, aluminium, barium, calcium en

magnesium. 

Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig, maar dat wil niet zeggen dat

mensen in de leeftijd ertussen geen gevaar lopen. Het tast het

immuunsysteem aan. Het is een plan om met een sluipend chemische

cocktail de mensen ongezonder en kwetsbaar te maken om ze beter te

kunnen beheersen. 

Al jaren wordt in de USA de lucht bedorven. Vliegtuigen zijn dagelijks

actief, vaak twee keer per dag, waardoor verontruste mensen daar al eens

met verbazing de vraag hebben gesteld 'waar halen ze in godsnaam al die

vliegtuigen vandaan?' en 'wat is het belang dat ze zoveel vliegtuigen er
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   Pax Americana

De chemtrails zijn heel actief, om ons te vergiftigen met barium.

voor inzetten?' Wereldwijd worden de chemtrails nu gebruikt. Het loopt

parallel met de ontwikkelingen van de Nieuwe Wereld Orde en de

economische en militaire globalisering. 

De militaire organisatie HAARP http://www.earthpulse.com/haarp is al

jarenlang bezig met het beheersen van het weer en het manipuleren van

elektromagnetische velden. 

De chemtrails passen in dit kader. Verontrust zijn al verscheidene

onderzoek- en actiegroepen- en websites in de VS, onder wie Cherokee

Indianen. Ze zijn bezig de bevolking op de gevaren van chemtrails te

wijzen. 

Nieuw Amerika

Het huidige Amerika staat op het punt te verdwijnen, net als het Romeinse

Rijk, wanneer het op het toppunt van zijn macht is. Er bestaat een

duidelijke internationale samenzwering om Amerika haar vrijheid te

ontnemen, om de politiestaat die verleden jaar zou zijn uitgeroepen,

definitief te laten worden. Het zijn

de internationale zionistische

krachten die de NWO vaste vorm

laten geven. De CFR heeft zelfs

een boek uitgegeven waarin zij

haar doel omschrijft, om een

Noord Amerikaanse Unie (Pax

Americana) te vormen. Amerika,

Canada en Mexico zullen hun

soevereiniteit opgeven. 

De CFR heeft 4275 leden en staat

geheel onder zionistische leiding om in 2010 Pax Americana gereed te



17      Pax Americana 2006 en de Nieuwe Wereld Orde        No. 398
                            

Bush met Askenazische joden

   Karl Rove maakt twee satanstekens El diabolo

hebben. Dan komt er een

nieuwe munteenheid, die

de dollars vervangt, de

Amero. Grenzen tussen

deze landen worden

opgeheven, naar het model

van de EU. Er is al een

super-autobaan in aanleg,

d e  I - 3 5 ,  w a a r  d e

Mexicaanse trucks hun

goederen naar het achterland kunnen

transporteren.

Pax Americana zal met de EU en ASEAN-unie

samengaan in een totale Nieuwe Wereld Orde,

zoals door de Trilaterale Commissie is

uitgestippeld.  De CFR, Tr,.Com en Bilderbergers

werken samen aan de NWO, die in 2010 geheel

operationeel moet zijn. Wie het er niet mee eens

is zal in één van de vele concentratiekampen in

de VS worden opgeborgen, die door de firma

Halliburton voor $385 miljoen zijn aangelegd, in

opdracht van de regering Bush.  Ongeveer 70%

van de leden der CFR zijn joods, dat wil zeggen

Askenazisch. Zij zijn tevens leden van de “Jewish World Authority” of te

wel, van Jahweh! (JWA)

http://www.samliquidation.com/chabad_4-a.htm

http://www.samliquidation.com/enforcers_3.htm

http://www.samliquidation.com/lessorjew.htm

Amerika zal men in een totale chaos storten, om daaruit de NWO te laten

verrijzen, daar de bevolking zich nooit vrijwillig zal onderwerpen. Honger,

dorst en ziekten zullen daartoe worden ingezet. Denk aan MKZ,

Vogelgriep, extreme natuurrampen die men zelf via HAARP creëert, etc. 

De techniek en middelen voor de ID-registratie van alle mensen en dieren

ligt gereed. Water zal op de bon gaan. De boeren mogen geen gratis

grondwater meer gebruiken. Op elke bron zullen watermeters worden

geplaatst. Het vee zal niet meer uit rivieren en sloten mogen drinken
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vanwege de vervuiling, etc. Speculators en investeerders hebben reeds de

voorraden grondwater opgekocht, zoals de Texaanse multimiljonair T.

Boone. Het wachten is op de komende NWO!

Zoals gezegd werkt men aan genocideplannen, gezien de toename van de

wereldbevolking niet langer kan worden gedoogd in hun ogen. Via een

door Amerikaanse artsen ontwikkeld aids-virus werkte hun plan te

langzaam. Momenteel heeft men een nieuw plan, om via een soort

chloride-toevoeging aan het water de mensen ziek te maken met een vorm

van Altzheimer. Hierdoor wil men binnen twee jaar 90% van de

wereldbevolking laten doodgaan. Dat staat in het Rapport “Global 2000". 

Weest niet bevreesd, ons brood en water zal gewis zijn, zie 
Jesaja 33:16  Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn

hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis.  

De Japanse professor Emoto heeft bewezen dat water een geheugen heeft.

Zij die oprechte liefde in hun hart hebben, kunnen via hun gedachten het

water reinigen, zo is aangetoond in Japan!. Men kan zelfs immuniteit

bereiken met liefde in het hart, zoals in één van de Dode-Zee-rollen wordt

aangetoond. De schrijver Greg Braden heeft er een boek over geschreven:

Het Jesaja-effect, verkrijgbaar bij Ankh-Hermes. In een rol wordt exact

beschreven wat men moet doen om zich te wapenen tegen ziekten, etc.,

door middel van pure genezende bewustzijns energie. 

Vertrouwend op Jahwehs Almacht zullen wij overleven:

Jesaja 54:17  Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet

gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij

verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun

gerechtigheid is uit Mij, spreekt

de HEERE.  
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Pax Americana

Pax Americana is het Edom-joods-Amerikaanse wereldrijk, het grote

mysterie Babylon uit Openbaring 17.

De vrouw (de hoer) is alsdan het pseudo-Israël, daar het ware Israël de

echte vrouw van Jahweh is.  De hoer is overspelig, wat wijst naar joden die

zeggen dat ze Judahieten zijn, maar het liegen, Openbaring 2:9, 3:9. 

De hoer zit op een beest, dat is op een wereldmacht, de USA, die tégen het

ware Israël strijd voeren, onder het mom van “strijd tegen het terrorisme”. 

De grote stad zit op zeven heuvelen. Bergen en heuvels staan in de Bijbel

als symbolen van machten en heerschappijen.

Dit Britse/Amerikaanse wereldrijk is het 7e wereldrijk, waarvan Rome het

6e was. De vrouw kan men zien als het internationale Zionisme, de joodse

lobby, die nog geen 2% uitmaakt van het grote Amerika, en de overige

98% onder haar controle heeft.  Deze valse joden hebben de pers in

handen, en de uitgaanswereld, de industrie, de bankwereld, de ict-wereld,

etc.

Amerikaanse soldaten streven ten bate voor de edom-joodse overheersing

van de wereld.  In Galaten 4 kan men lezen dat het aardse Jeruzalem aan

deze joden is gelaten. Hagar en Ismaël wijzen alhier niet op de Arabieren.

De Zionisten hebben de staat Israël in 60 jaar tijd omgevormd tot een

hellegat, gevuld met sex-koningen en porno.  De staat Israël vormt in het

Midden-Oosten op dit moment de gevaarlijkste plek ter wereld, waar men

zelfs sex als wapen inzet tegen de omringende landen. Er zijn een aantal

boeken in de arabische wereld uitgegeven door prominente schrijvers,

waarin sex en spionage van de Israëli’s wordt beschreven. Met feiten wordt
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aangetoond dat de joden de Arabieren proberen te destabiliseren door aids

en sex.  Er bestaat een verbond tussen de joodse maffia en Israëlische

geheime dienst. Naaktstranden bij Taba, vlakbij Eilath, waar de lucratieve

sex-koning Eli Jal zijn activiteiten ontplooit, worden in deze boeken

beschreven.  Onthullingen over de beeldschone Dana, die er vrouwelijk

uitziet, maar in werkelijkheid een man is, is ook nog een arabafoon. De

oorlogen worden momenteel niet meer grotendeels gevoerd met geweer en

kanon, maar met sex. Sex-schandalen aan de Arabische hoven zijn schering

en inslag, in families van ministers, etc, waarbij Israëlische vrouwen en

prostituees een hoofdrol spelen.

En Christenen voor Israël maar bidden voor deze valse joden! 


