THE 21ST CENTURY
SURVIVAL REPORT
VOORSPELLING:
BINNEN 5 JAAR ZAL 90% VAN DE EUROPESE
BEVOLKING 50% VAN HAAR VERMOGEN ZIEN
VERDWIJNEN ALS SNEEUW VOOR DE ZON
WELKE MAATREGELEN U NU MOET NEMEN OM DE
AANKOMENDE FINANCIELE TSUNAMI HET HOOFD
TE BIEDEN EN ER BEWUSTER, ONGESCHONDEN
EN RIJKER UIT TEVOORSCHIJN TE KOMEN
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither liberty nor safety – Benjamin Franklin

Zoals U in ons boek “Het Beest En Het Spel En De Knikkers” heeft kunnen
lezen hebben wij wel vaker voorspellingen gedaan.
Voorspellingen die maar al te vaak zijn uitgekomen en vele mensen
behoed hebben voor het verliezen van al hun vermogen en spaarcenten.

Vandaag doen wij echter de belangrijkste aardse voorspelling van de
afgelopen 12 jaar.
De voorspelling dat binnen 5 jaar 90% van de Europese bevolking 50%
van haar vermogen als sneeuw voor de zon zal verliezen wanneer wij nu
niet als burgers ingrijpen.
Wanneer je een dergelijke voorspelling doet moet je echter wel goed
beslagen ter ijs komen om je lezers daadwerkelijk tot actie te bewegen
voordat het te laat is.
Laten wij dan ook allereerst een opsomming maken van de zaken die tot
deze gigantische (financiële) aderlating kunnen leiden in de komende 5
jaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het einde van de dollar als wereldwijde “reserve currency”.
De ineenstorting van de beurzen, onroerend goed en pensioen markt
De overname van de MKB door Multinationals
De kapitaal migratie van West naar Oost
De stijging van energieprijzen met 100-300%
De verhoging van (groene) belastingen met 10-30%
Klimaatverandering, Global Warming en Milieu

Extra: The Secret - Uw gezondheid en de invoering van de Gregoriaanse
Kalender in 1582 en de Codex Alimentarius in december 2009.
Ad 1: Het einde van de dollar
Ieder Keizerrijk kent zijn periode van opkomst en ondergang. Zo is het
altijd geweest en zo zal het, als wij als mens niet veranderen, altijd blijven
gaan.
Machtswellust (hoogmoed) en eindeloze expansie drift (hebzucht) komen
immers altijd vroeg of laat ten val zoals we al gezien hebben in het boek
“Het Beest En Het Spel En De Knikkers” uit 2006.
De eerste tekenen van verval worden over het algemeen het eerste
zichtbaar in het verwateren van de toonaangevende munteenheid.
Rond 15 B.C. ten tijde van de Romeinse Keizer Augustus Maximus was de
toonaangevende munteenheid ofwel “Aureus” nog 126 korrels goud
waard.
Rond 60 A.D. ten tijde van de Romeinse Keizer Nero devalueerde de
munteenheid naar 110 korrels goud.

Rond 200 A.D ten tijde van de Romeinse Keizer Marcus Aurelius
devalueerde de munteenheid naar 60 korrels goud.
Rond 300 A.D. ten tijde van de Romeinse Keizer Constantijn de Grote zat
er geen enkele korrel goud meer in de West Romeinse munteenheid.
Dit was dan ook de belangrijkste rede waarom Constantijn de failliete
boedel van het West Romeinse Keizerrijk verruilde voor het “1000 jarige”
Oost Romeinse Keizerrijk in Byzanthium, het huidige Istanbul, waarna het
hele circus c.q. cyclus opnieuw begon totdat de Turken c.q. moslims in
1453 Constantinopel veroverden op de Christenen.
Na het vertrek van Keizer Constantijn naar het Oosten en zijn dood in 337
A.D. verviel het West Romeinse Keizerrijk binnen een paar generaties tot
een volledige chaos welke vandaag nog bekend staat als de donkere ofwel
vroege middeleeuwen tussen A.D. 500-1000.
Kort gezegd een periode waar oorlog, ziekte en ellende de dagen vulde
van de gemiddelde burger ofwel lijfeigen c.q. slaaf.
Vandaag leven we in een periode die te vergelijken is met de jaren
voordat Constantijn de Grote zichzelf in 312 A.D. benoemde tot Keizer van
zowel het West als Oost Romeinse Rijk.
Wat zijn de overeenkomsten tussen het Oude Westerse Keizerrijk van 307
A.D. en het Nieuwe Westerse Keizerrijk van vandaag.
1. Ze waren c.q. zijn allebei feitelijk failliet.
A. De Romeinse munteenheid was in 307 A.D. net zoals de Dollar vandaag
geen grammetje goud meer waard.
B. De Amerikaanse FED publiceert sinds 2007 de cijfers van de M-3 ofwel
de “Total Money Supply” niet meer hetgeen betekent dat de
Amerikaanse, maar lees Westerse overheden inclusief Europa en
Japan, zoveel dollars digitaal en fysiek kunnen aanmaken als ze maar
willen, zonder dat er een officiële haan naar kraait. Want zoals de Vice
President van de Verenigde Staten Dick Cheney onlangs zij:
Deficits don’t matter anymore!
Zie het boek van de voorgaande Treasury Secretary Paul O’Neil genaamd:
The Price of Loyalty
In feite zegt de huidige Bush regering dat het niet meer uitmaakt hoeveel
geld je (virtueel) drukt OMDAT HET AAN HET EINDE VAN EEN KLASSIEKE
ROMEINSE CYCLUS ER TOCH NIET MEER TOE DOET. De afloop is immers
al 2000 jaar hetzelfde volgens Ludwig von Mises een van de meest

bekende economen van de “Austrian School of Economics”. Welk patroon
herhaalt zich volgens Ludwig al meer dan 2000 jaar.
Fase 1:
In attempting to stave of recession or depression, the powers that be
induce a credit boom through monetary stimulus.
Sinds 2001 ofwel 911 en The Worldwar On Terror het geval.
Fase 2:
The following boom is enjoyed at the cost of a massive debt buildup.
Sinds 2002 door consumeren spaargelden, oversluiten c.q. opeten
overwaarde hypotheek en “creditd cards to the max” het geval.
Fase 3:
Excesses of the credit boom eventually lead to inflationary pressures.
Sinds 2003 zitten we met een kunstmatige Hedge Fund, Private Equity
Boom en Housing Bubble die in maart 2007 implodeerde.
Fase 4:
The powers that be find their hands tied; they cannot kill rising inflation
without killing the debt-laden economy at the same time.
Sinds 2004 is het niet meer mogelijk om de inflatie te bevechten omdat
dit anders de consument (kiezers) financieel met al hun hypotheken,
persoonlijke leningen, pensioenen en verzekeringen de nek om zou
draaien.
Fase 5:
The Fed’s choise thus becomes either take real steps to rein in inflation
and destroy the economy (consumer) or let inflation run and eventually
destroy the currency. When it gets to stage five, the currency must be
sacrificed (and therefore the remark of Vice President Dick “Deficits Don’t
Matter Anymore”). As the largest debtor to its citizens, no government
would voluntarily break it’s own back with a massive debt burden made
heavier by deflation. Better to print money and risk a Western style
currency debasement if it comes to that.
Sinds 2005 is het dan ook heel begrijpelijk dat de Bush Administration het
begrotingstekort niet meer belangrijk vind.

Deficits don’t Matter Anymore!
De officiële Money Supply cijfers laten echter voor de goede oude “het is
nog nooit zo goed gegaan” media show het volgende vertekende beeld
zien:
Land

Growth
In
Money Supply

India
China
Australië
Engeland
Zweden
Denemarken
Canada
Europ EC
Amerika
Zwitserland
Japan

20%
16,9%
11,2%
14,2%
10,6%
9,1%
8,6%
8,5%
4,8%
2,4%
0,7%

Het probleem met al deze officiële cijfers is dat ze voor geen kant
overeenstemmen met de realiteit. Het huidige Westen inclusief Amerika,
Europa en Japan zijn al jaren bezig om zich middels de (virtuele) drukpers
uit de kunstmatig gecreëerde 9/11 recessie te printen. De 9/11 recessie
die honderden miljarden dollars, euro’s en yen’s per jaar aan militaire en
beveiligings maatregelen kosten waardoor er in het Westen geen cent
meer overblijft om van te leven laat staan de welvaartsstaat te
bekostigen.
Ofwel zoals Ludwig von Mises al eens in 1923 zij in zijn essay genaamd
“Stablization of the Monetary Unit”:
If the practice persists of covering government deficits with the
issue of notes, then the day will come without fail, sooner or later,
when the monetary systems of those nations pursuing this course
will break down entirely…
2. Ze verliezen vroeg of laat de status van wereldwijde “reserve currency”
Zowel in de Romeinse tijd als in het huidige Westen werd c.q. wordt alles
van waarde uitgedrukt in de “Reserve Currency”. Of het nu om olie, gas,
goud, koper, ijzer, koffie, suiker, graan, porkbellies etc. gaat de “Reserve
Currency” is de munteenheid waarin alles verhandeld en gewaardeerd
wordt. Om als land de status van de “Reserve Currency” te krijgen is het
nodig om over het meest geavanceerde Centrale Bank, Leger en
(geheime) Politiekorps te beschikken. En zolang je hierover beschikt

maakt het niet uit dat je “Currency” helemaal niets meer waard is want
wapens spreken nu nog luider dan ethische bedoelingen in de wereld.
Het probleem waar Amerika c.q. de Westerse wereld vandaag mee zit is
dat iedereen weet dat het Westen failliet is, dat ze op alle mogelijke
manieren proberen het “Cooking The Books” spel zo lang mogelijk vol te
houden en de media, statistieken en verkiezingsuitslagen op een zo
ongenadige manier manipuleren dat een gemiddelde boekhouder het
schaamrood 24 uur per dag 365 dagen per jaar op de wangen zou hebben
staan.
Hier komt bij dat net als in het nieuwe Westerse Rijk het oude Romeinse
Rijk (financieel) ten onder ging aan haar Machtswellust (hoogmoed) en
eindeloze (monetaire) expansie drift (hebzucht) middels constante
oorlogvoering. De huidige “Worldwar On Terror” en daarbij behorende
Veiligheidsmaatregelen om zowel vriend en vijand nog enigszins in het
gareel te houden is dan ook niet meer dan een herhaling van alle door de
eeuwen heen in genocide gespecialiseerde Keizers, Koningen, Admiraals,
Generaals en officieren. Het meest recente voorbeeld is nog de “British
Empire” dat na 200 jaar monetaire en militaire- werelddominantie
bankroet ging aan zowel de 1e als 2e Wereldoorlog. Oorlogen die ze door
wat Saksische Koninklijke Familie twisten ook nog eens nota bene zelf
veroorzaakt hadden.
Amerika, Europa en Japan volgen vandaag exact hetzelfde scenario wat
het West Romeinse Rijk en “British Empire” en alle “Empires” die
daartussen lagen op hun knieën heeft gebracht en weer ruimte maakt
voor het volgende “Empire”. Maar zoals u in vele wijze boeken kunt lezen
zal dit de laatste stuiptrekking zijn van “The Age of Power”. De burgers
ofwel 90% van de bevolking hebben er immers langzamerhand genoeg
van om als slaaf tegen een hongerloon tewerkgesteld te worden of om
voor de zoveelste keer voor Keizer, Koning en Vaderland op het slagveld
te sneuvelen. Dat hebben we de afgelopen 2000 jaar al meer dan genoeg
gedaan.
WAAR STAAN WE VANDAAG EN WAT KUNNEN WE ALS BURGERS
AAN DEZE SITUATIE DOEN
Zowel de Dollar, Euro als Yen zijn, zoals u hierboven gezien heeft,
vandaag geen cent meer waard behalve het vertrouwen dat de bevolking
van de desbetreffende landen er nu nog in heeft. We leven zoals wij in het
boek “Het Beest En Het Spel En De Knikkers” aangaven sinds 11
september 2001 in een Oorlogseconomie. Een economie gebaseerd op
kunstmatig gecreëerde angst, schaarste en manipulatie via de media,
statistieken en verkiezingen alles keurig beheerst en onder controle
gehouden door een steeds groter Veiligheidskorps van leger, politie,
politici en ambtenaren die allemaal keurig volgens de wet- en regelgeving
op de loonstroken staan van de grootaandeelhouders van onze

gewaardeerde Index genoteerde Multinationals. Want het zijn niet de
democratisch gekozen politici die het voor het zeggen hebben in een land
maar de Familie Grootaandeelhouders van onze Beursindexgenoteerde
Multinationals die het land in werkelijkheid regeren, besturen, beheersen
en controleren. Volksvertegenwoordigers kunnen dan ook beter
omgedoopt worden in Multinationalvertegenwoordigers dan is het gelijk
voor iedere burger duidelijk waarom politici zich nooit houden aan
afspraken met het volk.
DE DOLLARCRISIS GAAT EEN NIEUWE FASE IN
Op 26 februari 2007 verergerde bovenstaande situatie dramatisch toen
vele Centrale Banken, China, India en de OPEC officieel toegaven dat ze
bezig zijn om hun dollartegoeden ofwel “Reserve Currency” en
Amerikaanse staatobligaties grootschalig te verkopen c.q. in te ruilen
voor:
Nu nog Euro’s en Yen’s
En straks kunnen wij u verzekeren voor Yuan’s en Goud.
* De Dollar is in de afgelopen 5 jaar t.o.v. de Zwitserse Frank 33,3%
gedevalueerd, t.o.v. de Britse Pond 38,9%, t.o.v. de Euro 56,6%, t.o.v. de
Australische Dollar 62,5%. Dollars in reserve aanhouden kost geld en
levert niets anders dan mega verliezen op.
Ja, we gaan weer terug naar de goudstandaard. De goudstandaard die
Richard Nixon op het hoogtepunt van de Vietnam oorlog in 1971 verliet
om ongestoord de drukpersen te laten draaien welke het broodnodige
oorlogsgeweld konden blijven financieren.
In vergelijking met de Vietnam oorlog zijn de kosten van de wereldwijde
“War On Terror” en daarbij behorende Veiligheidsmaatregelen nu al 100
maal hoger. Waarom? Omdat vandaag niet een land maar alle landen in
de wereld via de Verenigde Naties, WTO, IMF, Worldbank etc. direct en
VERPLICHT betrokken zijn bij deze:
“Worldwar On Terror”.
Wanneer we in het huidige tempo doorgaan met nog meer
“Vredesmissies” en Veiligheidsmaatregelen in de wereld dan verwachten
wij dat het BNP van ieder land rond 2011 voor 25% op zal gaan aan
(massa) vernietigingswapens, leger, politie en beheers- en
controlemaatregelen. Kortom 25% van uw bruto inkomen gaat in de
komende jaren middels extra vredes- en beveiligingsbelastingen letterlijk
in rook op. En dan praten we nog niet eens over de groene belastingen die
men van plan is te gaan heffen vanaf 2007-2008 om een halt toe te

roepen aan Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling. Ook
hier verwachten wij een extra belastingverhoging van rond de 10-30%.
Het vreemde van bovenstaande verhaal is dat de huidige “Vredesmissies”
en Veiligheidsmaatregelen nu juist de HOOFDOORZAAK zijn van de
wereldwijde Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling.
We leven in een vreemde wereld. Maar twee keer belasting heffen is
natuurlijk altijd profijtelijker dan één keer belasting heffen.
Wist u trouwens dat de Amerikaanse en Europese economieën qua BNP en
export volledig afhankelijk zijn van hun wapen exporten. Zonder de export
van wapens en beveiligingsapparatuur zou er al helemaal niets meer over
zijn van de economieën van de desbetreffende No.1 en No.2 wapen- en
beveiligings exporteurs in de wereld. Dus het hele vernietigings- en
vervuilingscircus houdt zich mooi in stand dank zij het wilde westen.
O ja en voor alle duidelijkheid:
Any currency not backed by Gold has disappeared in history
Bron: Dan Amoss nog een econoom van de Austrian School of Economics
Lees na dit rapport nogmaals het onderstaande hoofdstuk uit het boek
“Het Beest En Het Spel En De Knikkers” om uw familie te beschermen:

HOE HET BESTEEDBAAR
INKOMEN VAN IEDERE
EUROPEAAN 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
Want de ineenstorting van onze Westerse economie, Klimaatverandering,
Global Warming, Milieuvervuiling en het leeghalen van uw portemonnee
en spaar- c.q. pensioentegoeden zijn in het geheel niet nodig.

“Het Spel en de Knikkers” wordt immers sinds mensheugenis altijd op
dezelfde manier gespeeld en de maatregelen die nodig zijn om u en uw
familie hiertegen te beschermen zijn eenvoudig en door iedereen vandaag
toe te passen.
Voor meer informatie zie de spraakmakende boeken van:
Addison Wiggin – Financial Reckoning Day en The Demise of the Dollar
Bill Bonner – Empire of Debt
Thomas Sowell – Basic Economics
Nicholas Taleb – Fooled by Randomness
James Davidson – The Sovereign Individual
U BENT GEWAARSCHUWD!
Neem NU uw maatregelen anders bent u binnen 5 jaar 50% of
meer van uw vermogen en spaarcenten kwijt.
Ad 2. De ineenstorting van de beurzen, onroerend goed en pensioen
markt
Nog geen twee weken nadat de Centrale Banken, China, India, Zuid
Amerika en de OPEC begonnen om grootschalig hun dollartegoeden en
Amerikaanse staatsobligaties te verkopen was het de beurt aan het
Amerikaanse Onroerend goed. Onroerend goed waar Europese en Japanse
Banken, Hedge Funds, Private Equity en investeringsmaatschappijen zeer
grote belangen in hebben.
In nog twee weken tijd hebben we dan ook de volgende
waarschuwingssignalen mogen bewonderen.
A. Eerst de massale verkopen van de dollar.
B. Direct hierna de massale verkopen op de beurs.
C. En tot slot de massale waardevermindering van het Amerikaanse
onroerend goed.
De reactie van de Amerikaanse overheid was zoals altijd om nog meer
(virtuele) dollars te drukken. En zoals u weet komen deze het eerst
terecht op de beurs die al ware het een wonder weer met sprongen
omhoog ging aan het einde van maart 2007. Een financiële luchtbel waar
in vergelijking de “Internet Bubble” van het jaar 2000 maar kinderspel bij
is. En wij kunnen u verzekeren dat ze dit blijven doen om te redden wat er
te redden valt ofwel het nieuwe nu oude Westerse Keizerrijk in stand te
houden. Men heeft immers niets meer te verliezen denkt men.

De gevolgen voor de burgers ofwel 90% van de bevolking zijn echter
desastreus door dit roekeloos drukken van (virtueel) geld en het constant
verhogen van (indirecte) belastingen om maar oorlog te kunnen blijven
voeren.
In Amerika zijn de burgers al bezig om hun bankrekeningen leeg te halen
en zo mogelijk nog meer te lenen. En als deze potjes op zijn verkoopt
men natuurlijk eerst zijn aandelen en obligaties om pas als men echt niets
meer heeft ook het huis en heilige koe de auto te verkopen.
In Amerika is men nu in het laatste stadium gekomen met als resultaat
dat nu meer dan 20% van de Amerikaanse staatsburgers onder de
armoede grens leven en volledig afhankelijk zijn van liefdadigheid en de
gaarkeukens. Wanneer deze ontwikkelingen zich voorzetten is men binnen
3 jaar ofwel rond 2010 afgegleden naar het Amerika van na de Beurscrash
van 1929. Kortom een wereld met 30%+ werkloosheid en vele
internationale conflicten en kunstmatig gecreëerde gemeenschappelijke
vijanden om maar niet te hoeven kijken naar de werkelijke oorzaken van
al deze financiële en menselijke ellende.
En nu maar hopen dat deze mini Tsunami de Atlantische Oceaan niet
oversteekt.
Wij moeten u teleurstellen want hij is de Atlantische en Stille Oceanen al
overgestoken omdat valuta, beurzen, onroerend goed en pensioenen
tegenwoordig wereldwijd met elkaar verbonden zijn.
Het enige wat Europa, Japan en de rest van de wereld nu nog proberen is
om het debacle media technisch en statisch onder de mantel der liefde te
bedekken terwijl het Westerse valuta, beurs, onroerend goed en pensioen
schip al behoorlijk water aan het maken is.
Maar er is een oplossing hebben ze in Amerika, Europa en Japan bedacht.
Ja u raad het al.
A. We Cook The Books and Statistics Some More
B. We delen de Beursindex opnieuw in.
C. We gaan gewoon door met het drukken van (virtueel) geld.
E. We gaan de belastingen uit groene en veiligheidsoverwegingen nog
meer verhogen voor 90% van de bevolking.
F. We laten via de media weten “Dat het nog nooit zo goed is gegaan”
Het verbaasde ons dan ook niet dat op 1 maart 2007 de AEX en vele
andere beursindexen opeens opnieuw ingedeeld werden. De Familie
Financials ofwel ABN-AMRO, AEGON, Fortis en ING Groep bepalen nu 40%
van het gewicht in de index. Samen met Shell en Philips hebben ze zelfs

60% van de beurs in handen. En laten nu toevallig de
grootaandeelhouders van de ABN-AMRO, AEGON, Fortis en ING Groep
dezelfde zijn als die van Shell en Philips. Het manipuleren van de
wereldwijde beurzen en het spelen van “Het Spel en de Knikkers” is nog
eenvoudiger geworden na 1 maart 2007. Alle macht in handen van 1
Saksische Familie van grootaandeelhouders met wat trouwe officieren om
de boel te beheersen en onder controle te houden. Wanneer we ook nog
even de fusies tussen Euronext en de NYSE, en ABN-AMRO en Barclays en
ING en misschien Goldman Sachs of JP Morgan in ogenschouw nemen dan
manoeuvreert het Westerse Keizerrijk in haar nadagen naar:
1
1
1
1
1
1
1

Centrale Bank (Federal Reserve Bank + ECB + Japanse Centrale Bank)
Handelsbank (Goldman + Barclays/RBS + Deutsche Bank)
Munteenheid (De Euro)
Beurs (Euronext + NYSE + NIKKEI)
Oliebedrijf (Shell + BP + Exxon)
Volk (Amerika + Europa + Japan)
Taal

En misschien wel 1 Leider om ons allemaal te redden.
Hoe lang gaat het nog duren dat iedereen in de gaten krijgt dat zijn
dollars, euro’s en yen’s niets meer waard zijn dan het (virtuele) papier
waarop ze gedrukt zijn.
Hoe lang gaat het nog duren dat iedereen in de gaten krijgt dat de
Westerse wereld allang failliet is en dat het drukken van nog meer
(virtueel) geld de situatie alleen maar verergert.
Hoe lang gaat het nog duren voordat we als burgers deze ontwikkelingen
een halt toeroepen om te voorkomen dat deze situatie net zoals in de
dertiger en veertiger jaren volledig uit de hand loopt.
Je kan immers niet twee keer failliet gaan. Failliet is immers failliet. En
dan, zo redeneert men in het nu nog rijke Westen, is het beter om goed
failliet dan een beetje failliet te gaan. Dus met een Big Bang.
Wij denken minimaal tot aan de Olympische Spelen in China en
Verkiezingen in Amerika en Rusland van 2008.
Er zijn namelijk teveel belangen in het geding om de boel voor 2008 te
laten klappen. Voor meer informatie zie het boek “Het Beest En Het Spel
En De Knikkers”.
Rond 2008 zal in navolging van Amerika ook Europa en Japan c.q. de hele
Westerse Wereld gestopt zijn met het publiceren van de M-3 c.q. de groei
van de “Money Supply” en alle banken onder curatele van de Familie ECB

zijn gesteld i.p.v. de “Democratisch” gekozen Europese Ministers van
Financiën.
En dan is het de hoogste tijd geworden om ook uw Chinese aandelen en
Onroerend Goed te verkopen.
Want anders dan in de 70’er en 80’er jaren toen we ook een “Boom en
Bust” hadden in de onroerend goed wereld zitten we nu met een geheel
andere onroerend goed bubbel.
Een aandelen, onroerend goed en pensioen bubbel die volledig gebaseerd
is op:
A. Een volledig uit de hand gelopen “Money Supply” die op niets
gebaseerd is ofwel geen enkele tegenwaarde meer kent.
B. Een “Sub-Prime” ARM (Adjustable Rate Mortage) ofwel een hypotheek
verstrekking met een lage VARIABELE rente aan mensen die zich deze
hypotheken in het geheel niet kunnen veroorloven. Zeker niet wanneer
de rente zoals dit en volgend jaar opeens aangepast “adjust” naar een
hoger percentage.
C. Een kostenstructuur waarbij 40-50% van het door ingelegde vermogen
verdwijnt in de onkostenpot van beleggingsfondsen, pensioenfondsen,
beleggingshypotheken en verzekeringsmaatschappijen.
In Amerika maakt 1 op de 4 mensen gebruik van deze ARM hypotheken
met een variabele rente. En in Europa is de situatie al niet veel beter.
En nu komt het!
80% van de mensen die een dergelijke hypotheek hebben afgesloten in de
afgelopen jaren kunnen de maandlasten niet meer opbrengen sinds de
rente ofwel maandlasten aan het stijgen c.q. verdubbelen zijn.
Voor 2007 is het de verwachting van de hypotheekverstrekkers in Amerika
dat meer dan 1.8 triljard afgeschreven moet worden als oninbaar en 1.1
miljoen gezinnen uit hun huis gezet zullen worden.
En dat is heel wat meer dan de Savings & Loans crisis van 1989 toen
George Bush Sr. $ 125 biljard moest uittrekken (zeg liever extra drukken)
om meer dan 1000 kleine MKB banken en hun spaarders van de financiële
ondergang te redden. We zijn benieuwd wat George Bush Jr. gaat doen
met $ 1.8 triljard in 2007 en $ 2.5 triljard in 2008.
Hebben de Multinationale Grootbanken, Pensioenfondsen en
Verzekeringsmaatschappijen hier ook pijn aan?

Natuurlijk niet.
Speciaal voor deze Multinationals hebben de overheden in de wereld op
hun vriendelijke verzoek een aparte regeling getroffen. Zij mogen anders
dan MKB banken hun niet meer te innen hypotheken verhuizen naar de
“te verkopen” ofwel “held for sale” boekhoud rubriek in hun administratie.
En nu komt de grote truc.
Hierna is het volledig legaal om deze nooit meer inbare hypotheken te
verpakken in een beleggingsproduct dat zij gebundeld aanbieden aan
Wallstreet beleggers, Beleggings- en Hedge Fondsen en uiteindelijk de
nietsvermoedende BURGER die zoals altijd weer het kind van de rekening
wordt.
U kent de term wel: Beleggen met Hypothecaire zekerheid.
Het probleem is dat deze hypothecaire zekerheid geen cent meer waard
is.
Zo staat niet alleen de Onroerend Goed markt op instorten maar ook de
wereldwijde beurzen en pensioenfondsen waar de afgelopen jaren voor
TRILJARDEN aan oninbare hypotheek bundels “ter zekerheid” zijn
ondergebracht bij nu nog gerenommeerde Beleggings- en Pensioen
instellingen en Hedge Funds.
Wist u trouwens dat 40-50% van alle nieuwe banen in de Westerse wereld
sinds 2001 afhankelijk zijn van de groei in de financiële- en huizenmarkt
Voor de Familie Grootaandeelhouders van de Multinationale Grootbanken,
Pensioenfondsen en Verzekeringsmaatschappijen heeft deze legale
strategie natuurlijk grote voordelen. Ze lopen geen enkel risico bij
oninbare vorderingen en kunnen straks bij de crash de particuliere huisjes
en MKB bedrijfjes weer voor een appel en een ei inkopen. En dat dames
en heren is pas echte (legale) voorkennis en mega winsten voor de
Familie Grootaandeelhouders van deze Multinationals.
U als MKB bedrijf en 90% van de burgers heeft natuurlijk weinig aan deze
strategie, fiscale constructies en daarbij behorende wet- en regelgeving. U
mag immers alleen maar bijdragen aan de megawinsten van deze
prachtige multinationale bedrijven. Het kind van de rekening dus.
Dus heeft u in het afgelopen jaar op de TOP uw huis gekocht dan wordt
het, hoe vervelend dit ook is, de hoogste tijd om deze molensteen die
straks om uw nek komt te hangen te verkopen en tijdelijk wat te gaan
huren totdat de Tsunami voorbij is en u hetzelfde huis voor de helft van
de prijs kunt aanschaffen. Hopelijk contant dit keer.

Voor degene die denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen even
het volgende:
Bron: The New York Times januari 2007
Those who think that the worst may be over for the housing
market should take another look at the data…
Bron: The Wall Street Journal 2007
A little over a year ago, buyers couldn’t wait to sign contracts to
purchase homes. Now, many can’t wait to get out of them…buyers
are backing away from deals in droves.
Bron: Business Week 2007
For cash-strapped homeowners, it was a pitch they couldn’t
refuse: Refinance your mortgage at a bargain rate and cut your
monthly payments in half…but those who took the bait are in for a
nasty surprise: payments are about to skyrocket.
Bron: The Economist 2007
The worldwide rise in house prices was the biggest bubble in
history. Prepare for the economic pain when it pops.
Bron: Ford Foundation
Economist George McCarthy calls the option ARM boom a “neutron
bom”. Because, he says, it’s going to kill all the people but leave
the houses standing.
En wat in 2006 - 2007 in Amerika begon zal in 2008 – 2009 overwaaien
naar Europa en Japan. U bent gewaarschuwd!
O ja, Bill Gates en kapitaalkrachtige vrienden hebben in December 2006
hun hele onroerend goed en subprime lender portefeuilles gedumpt met
als gevolg dat aandelen van Centex, KB Home, Lennar, Ryland Group,
WCI Communities, Beazer Homes, HSBC, New Century Financial Group,
H&R Block etc. in een paar dagen met tientallen procenten onderuit
gingen. Hiermee vergeleken zijn de Enron en WorldCom debacles “Chicken
Feed”.
DO YOU REMEMBER
Herinnert u zich de ineenstorting van Duitsland na de 1e Wereldoorlog
nog.

Herinnert u zich de ineenstorting van Engeland na de 2e Wereldoorlog
nog.
Herinnert u zich de ineenstorting van Mexico in 1994 nog.
Herinnert u zich de ineenstorting van Azië in 1997 nog.
Maar natuurlijk zal dat allemaal nooit meer gebeuren!
Voor meer informatie zie de spraakmakende boeken van:
Robert R. Prechter Jr. – Conquer The Crash
Ad 3. De overname van de MKB door Familie Multinationals
We waarschuwen hier al meer dan 12 jaar voor. Door de ongelijkwaardige
behandeling van Beursindex genoteerde Multinationals en MKB bedrijven
worden deze laatste steeds vaker voor een appel en een ei door deze
Familie Multinationals overgenomen. We praten hier over ongelijkwaardige
behandeling in:
A. Nagenoeg alle Belastingen.
B. Nagenoeg alle Energiekosten.
C. Nagenoeg alle Media en Rechtzaken
D. Nagenoeg alle Wet- en Regelgeving.
E. Nagenoeg alle Klimaat, Global Warming en Milieuwetgeving
F. Nagenoeg alle Overheidssubsidies
G. Nagenoeg alle Militaire en Politie Beschermingsmaatregelen
Kortom het runnen van een Familie Beursindex genoteerde Multinational is
minimaal 50% goedkoper en een stuk relaxter dan het voeren van een
MKB bedrijf
Hetgeen natuurlijk ook niet anders kan omdat niet de overheid maar de
Familie Grootaandeelhouders van deze Index genoteerde Multinationals
een land c.q. de Westerse Wereld regeren en besturen. Ministers,
staatssecretarissen en ambtenbaren zijn niet meer dan de uitvoerders,
beheersers en controleurs van het Multinationale bedrijfsbeleid.
Voor meer informatie zie de spraakmakende boeken van:
Jim Rogers – Adventure Capitalist en Investment Biker
Noreena Hertz – The Silent Takeover, IOU en The Debt Threat
4. De kapitaal migratie van West naar Oost
Ook hierover hebben we al uitvoerig gepubliceerd in de afgelopen 12 jaar.
Voor Globalisten maakt het immers helemaal niet uit waar je woont en je

geld verdient. Wanneer je Globalisatie dan ook nog eens door de bril van
een Familie Grootaandeelhouder van een Multinational beziet gaat het
maar om een zestal zaken in het vestigingsbeleid:
A. Meewerkende c.q. omkoopbare President c.q. overheid
B. Zelf wet- en regels mogen bepalen
C. Eigen privé leger en politie
D. Prettig 0%-10% Belastingklimaat
E. Lage lonen voor monetaire slavernij
F. Lage energiekosten
Kortom de bedrijfsvoering zoals het een mooi VOC bedrijf betaamt.
Aangezien de burgers na de 2e Wereldoorlog in het Westen iets mondiger
en vrijer zijn geworden valt er altijd meer eer te behalen voor een
Multinational in een 2e of 3e wereldland waar corruptie, omkoping,
slavernij en kinderarbeid meer regel dan uitzondering zijn en zorgen voor
een gunstig ondernemings- en winstklimaat.
Het is dan ook niet voor niets dat er de afgelopen 10 jaar honderden
miljarden van uw zuurverdiende hypotheek, verzekerings-, spaar- en
pensioengeld als investeringen en steekpenningen zijn verhuist naar
China, Rusland, India en vele andere nu nog 2e en 3e wereld landen.
Nu maar hopen dat China, Rusland, India etc. het heel normaal blijven
vinden dat zij door Westerse Familie Multinationals (monetair en militair)
overheerst blijven worden in de 21e eeuw want anders blijft er weinig over
van het door uw westerse bank, pensioenfonds, verzekeringsbedrijf of
vermogensbeheerder belegde vermogen.
En dan praten we nog niet eens over de onkostenstructuur van (door de
wet- en regelgeving verplichte winkelnering) hypotheken, pensioenen,
beleggingsfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid,
overlijden, studiefinanciering van uw kinderen, vervroegde pensionering
etc. Want daar bent u over de gehele looptijd al snel 40-50% aan
onkosten aan kwijt.
Ad 5. De stijging van energieprijzen met 100-300%
Sinds 9/11 ofwel september 2001 zijn de energieprijzen in de Westerse
wereld al gemiddeld 300% gestegen. Dit terwijl er een overvloed aan olie
en aardgas in de wereld is. Genoeg om de komende 1000+ jaar ongeacht
de sterke economische groei van China en India nog rustig van te kunnen
genieten.
In het boek “Het Beest En Het Spel En De Knikkers” en specifiek de
hoofdstukken “Het Grootste Geheim van de Olie Industrie” en “Brave New
World” wordt uitgebreid uit de doeken gedaan de Familie

Grootaandeelhouders van onze Multinationale olie- en gasbedrijven
middels kunstmatig gecreëerde angst en schaarste de touwtjes al
honderden jaren in de hand houden ten koste van 90% van de bevolking.
En zoals het met alle feestjes gaat wil men altijd nog meer feest.
‘Ongebreidelde Hebzucht’ heet dat in normale mensen taal.
Kortom men gaat de olie- en aardgas ofwel energieprijzen de komende 5
jaar weer met gemiddeld 100-300% verhogen.
De vraag die u zich als burger dan ook moet gaan stellen is of het niet de
hoogste tijd is geworden om zeer energiezuinige apparatuur aan te
schaffen om deze extreme verhogingen ook in de komende jaren nog
financieel de baas te kunnen.
Het zou immers bijzonder vervelend zijn wanneer u straks moet gaan
kiezen tussen wonen, eten, drinken en energie.
Gelukkig zijn er sinds 2006 zoveel extreem zuinige energie opwekkende
apparaten op de markt gekomen dat het ons niet zou verbazen dat
energie net als informatie over 5-10 jaar geheel gratis kan worden voor
iedere burger. Voor meer informatie zie het boek “Het Beest En Het Spel
En De Knikkers” De Top 12 Innovatieve Energie Producten en Diensten.
6. De verhoging van groene belastingen met 10-30%
En alsof het verhogen van de energieprijzen met 100-300% al niet genoeg
is voor onze Familie Multinationale Grootaandeelhouders en hun overheids
dienaren heeft men in al haar wijsheid besloten om de Film van Al Gore
inzake Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling ook nog
eens te gebruiken als argument om de groene belastingen te verhogen.
Want er is geld heel veel geld nodig om al deze zaken te bestrijden. En al
dat vele geld komt natuurlijk niet bij de Multinationals vandaan, want daar
gelden andere wetten en regels voor, maar gewoon bij 90% van het
gewone volk en MKB bedrijven. Kortom de Westerse burger kan vanaf
2007-2008 zijn en/of haar borst natmaken vanwege de
Energiecertificering van ieder MKB bedrijf en Woonhuis. Uit de
tussentijdse rapportage uit Brussel blijkt al dat 80% van de huizen en
MKB bedrijven niet voldoen aan de nieuwe energie- en milieu eisen dus
dat wordt een waar paradijs aan extra heffingen en belastinginkomsten.
Zoals altijd komt er natuurlijk ook een tegenbeweging van
wetenschappers en burgers op gang.
Want vragen zij zich af:

Wordt Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling alleen door
de Co2 uitstoot bepaald.
Jawel zeggen de overheden en belastinginners.
Nee zeggen wat andere mensen.
Wat zeggen deze mensen dan?
Zij zeggen het volgende:
Klimaatverandering, Global Warming en Milieuvervuiling wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door 3 dingen:
A. De cyclus van de zon van rond de 26.000 jaar.
B. De door de mens veroorzaakte Elektromagnetische Straling
C. De door de mens veroorzaakte extra Co2 uitstoot
Ad A. De cyclus van de zon van rond de 26.000 jaar.
Iedere astronoom weet dat de zon iedere keer opnieuw een bepaalde
cyclus doorloopt waaraan de mens weinig kan doen. Dus stellen zij voor
om ons niet te concentreren op Co2-reductie maar op aanpassingen in
woon- en werkklimaat als voorbereiding op deze nieuwe klimatologische
omstandigheden. Verhuizen naar hoger gelegen gebieden is daar een van.
Ad B. De door de mens veroorzaakte Elektromagnetische Straling
Hoewel de hele wereld over Co2 uitstoot praat als hoofdoorzaak van
Global Warming door menselijk ingrijpen is de werkelijke hoofdoorzaak de
gigantische toename van alle elektromagnetische (EM) apparatuur die wij
de afgelopen 12 jaar massaal in gebruik hebben genomen. GSM, UMTS,
Wifi, Blue Tooth, DECT, WiMAX, GPS, Hoogspanningsmasten,
Straalzenders, Satellieten, EMP, ELF, NMF, Earth Penetrating
Thomography, HAARP etc. zorgen er steeds meer voor dat de aarde
omgetoverd wordt in een gigantische MAGNETRON waar niet alleen de
natuur en poolkappen van smelten maar ook de mens er letterlijk
opgewarmd c.q. gestrest van wordt. Het is dan ook niet toevallig dat er
sinds de massale invoering van elektromagnetische apparatuur in 1996
het aantal welvaartsziekten zoals Stress, Overspannenheid, Depressie,
Hart en Vaatziekten, Kanker, Suikerziekte, Reuma, ADHD, Agressie,
Misdaad etc. met tientallen soms wel honderden procenten is toegenomen
in nog geen 12 jaar.
Behalve de massale invoering van EM apparatuur is er vandaag geen
enkele wetenschappelijk aanwijsbare rede waarom het aantal
welvaartsziekten in zo een hoog tempo zijn toegenomen in de afgelopen
12 jaar. WetenschEppers noemen deze Elektromagnetische Straling dan

ook de Asbest van de 21 e eeuw. En voor hen die nog twijfelen aan de
kwalijke gevolgen van EM straling verwijzen we alleen maar naar het
verbod in vliegtuigen en ziekenhuizen op deze apparatuur. Waarom? Het
stoort alle fijngevoelige luchtvaart en medische apparatuur. Is er al
iemand op het idee gekomen dat onze hersenen, zenuwen en organen ook
onder de categorie fijngevoelige apparatuur vallen of gaan we nog een
paar jaar door om de mensheid warm te stoken ofwel naar een kookpunt
van transformatie te brengen.
Gelukkig kunt u vandaag een huis- tuin en keuken EM meter kopen die u
precies aangeeft waar de gevaarlijke stralingshaarden zich bevinden in uw
huiskamer, slaapkamer, kantoor of school. Ja het is tegenwoordig
uitermate populair om GSM, UMTS en WiMAX stralingsmasten op
schoolgebouwen te zetten.
C. De door de mens veroorzaakte extra Co2 uitstoot
Ja, we stoten door menselijk ingrijpen steeds meer Co2 uit. Maar dat is
niet te vergelijken met de Co2 die de aarde en natuur in haar
geschiedenis cyclisch heeft uitgestoten. Hier komt nog bij dat ondanks alle
mooie Kyoto, Brussel en nu ook zelfs Washington woorden het in de
politiek altijd bij woorden blijft wanneer het schade zou toebrengen aan de
omzet en winst van de Familie Multinationals waaraan de politici hun baan
vandaag en in de toekomst (RvB en Commissariaten) te danken hebben.
Behalve meer belasting heffen zal er in de komende jaren bitter weinig
gebeuren om de Co2 uitstoot te verminderen. Want laten we eerlijk zijn.
Hoe minder de overheid daadwerkelijk doet hoe meer en hoe langer er
belastingen bij de bevolking en MKB bedrijven geheven kunnen worden in
de komende jaren. Het was dan ook niet voor niets dat een door de
Familie Multinationale Energiewereld en OESO gesponsorde instantie
genaamd het Internationale Energie Agentschap (IEA) te Parijs op 16
maart 2007 kwam met de volgende aanbeveling:
Dat de Duurzame Energie en Milieu doelstellingen van Europa
onhaalbaar, te complex en te duur zijn
Kortom de 20% energie en 20% Co2-reductie doelstellingen inclusief de
20% toename van productie van duurzame energie van de EC kunnen
gewoon weer in de koelkast. De oplossing is natuurlijk om de burgers en
MKB bedrijven ervoor te laten betalen. Laat dit nou precies al de hele tijd
de bedoeling zijn geweest van de grootaandeelhouders van de Familie
Multinationale energiebedrijven. Laten we het maar houden op een
toevallige en prettige bijkomstigheid van het IEA advies die weer heel veel
nu wetenschappelijk onderbouwde belastingcenten gaat opleveren.
7. Klimaatverandering, Global Warming en Milieu

Over Klimaat, Global Warming en Milieu heeft u al voldoende kunnen
lezen in het boek “Het Beest en Het Spel en de Knikkers” in het
hoofdstuk:

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
NOG EVEN TERUG NAAR LUDWIG VON MISES
Wanneer we de voorspellingen (vijf fasen) van Ludwig von Mises
extrapoleren op basis van de hierboven genoemde actuele informatie dan
ziet onze gemeenschappelijk toekomst er, als we nu niet ingrijpen, als
volgt uit:
Fase 6:
Tussen 2007 en 2011 zal de Worldwar On Terror en Wereldwijde
Veiligheidsmaatregelen massaal uitgebreid worden om zowel de
kunstmatig gecreëerde vijand als de eigen bevolking nog in het gareel te
houden. Vooral het in de hand houden van de eigen bevolking middels
camouflage media campagnes (het is nog nooit zo goed gegaan terwijl de
straat een geheel ander beeld laat zien), machtsmisbruik bij leger en
politie, klassenjustitie bij de rechtbanken, gemanipuleerde statistieken en
stembus resultaten (massaal sinds de verkiezingen van 2006) zullen
immers voor een steeds grotere onrust zorgen in de gehele Westerse
wereld. En deze onrust is alleen maar toegenomen sinds in het eerste
kwartaal van 2007 bekend is geworden dat:
A. Uw Pensioen niets meer waard is als u 65 bent omdat 40-50% van uw
inleg op gaat aan de onkosten van de Banken, Pensioenfondsen,
Verzekeringsbedrijven en hun vele tussenpersonen. Wanneer u dan ook
nog eens weet dat de rest van het door u ingelegde vermogen verdwijnt

naar landen als Rusland, Midden Oosten, China en India dan is het maar
te hopen dat de Worldwar on Terror aldaar niet escaleert want anders
bent u al uw 10-20-30-40 jaar lang ingelegde en zuurverdiende geld kwijt.
B. Uw Beleggingshypotheek hetzelfde lot zal ondergaan als uw pensioen.
Zeker toen we in maart 2007 zagen dat de Amerikaanse onroerend goed
sector en de daaraan verwante retail sector (40% van de retail sector in
Amerika is afhankelijk van de financiële en bouw sectoren aldaar) letterlijk
in elkaar stortte en meer dan 1.1 miljoen gezinnen dakloos zal maken in
de komende jaren. En laat nu toevallig Europa met behulp van uw spaaren pensioengeld de grootste belegger zijn in Amerikaans onroerend goed.
C. Uw Verzekeringen op basis van beleggingen en een verwachte hoge
rentestand bij uitkering ook al hetzelfde lot zal ondergaan. Dus heeft u
vandaag een arbeidsongeschiktheid, overlijden, studiefinanciering
kinderen, vervroegde oude dag etc. etc. verzekering afgesloten dan zal
net als bij uw pensioen en hypotheek u het onkosten en
rendementsverlies kind van de rekening worden.
D. Hier komt nog bij dat de overheid sinds 911 alle AOW, WW, WAO, VUT,
Bijstand, pensioenregelingen, hypotheekaftrek mogelijkheden, lijfrentes,
koopsompolissen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, weduwe- en
wezenpensioenen aan het korten is en dit korten in deze meer sociale
kabinetsformatie van CDA, PVDA en Christen Unie in een nog hoger tempo
door zal gaan.
E. En of dat al niet voldoende is zullen ook nog eens alle belastingen
verhoogd worden om de War On Terror en Veiligheidsmaatregelen te
blijven financieren.
Vadertje Drees zou zich tientallen keren in zijn graf omdraaien wanneer
hij zou weten wat zijn collega’s Jan Peter Balkenende en Wouter Bos in
opdracht van de Familie Grootaandeelhouders van de Index Genoteerde
Multinationals van plan zijn om een einde te maken aan de welvaartsstaat
der Nederlanden en het Fort Europa. Volledig sociaal verantwoord
natuurlijk maar wel tot op het Bilderberg Conferentie bot.
Fase 7:
De volledige ineenstorting van het Wilde Westen door Klassieke Romeinse
Machtswellust (hoogmoed) en een eindeloze expansie drift (hebzucht)
naar meer en meer hoger groeiende bomen. Natuurlijk hoeft dit allemaal
gelukkig niet te gebeuren als de Familie Grootaandeelhouder van onze
schitterde Index genoteerde Multinationals de politici en overheid de
opdracht geven om wat aan deze extreem onevenwichtige situatie te doen
ofwel weer gewoon Volks- i.p.v. Multinationalvertegenwoordigers te
worden zoals het eens democratisch bedoeld was.

Fase 8:
En of bovenstaande kunstmatige Angst-, Terreur- en Schaarste
campagnes om De Familie in het zadel te houden al niet genoeg zijn om
de wereldbevolking de stuipen op het lijf te jagen en uit te dunnen wordt
er ook nog eens gewerkt aan een kunstmatig gecreëerde aanval door
buitenaardse wezens. Vliegen schotels en buitenaardse wezens die
helemaal niet van buiten deze aarde vandaan komen maar gewoon in het
leven geroepen zijn om het volk te verlijden om zich massaal achter De
Nieuwe Wereldorde te scharen. Een Nieuwe Wereldorde met EEN Leider
die het volk moet beschermen tegen een vijand die helemaal niet bestaat.
ONZE AANBEVELINGEN OM DE 21e EEUW TE OVERLEVEN
Hier zijn de eerste aanbevelingen om als gewone burger het begin van de
21e eeuw (financieel) te overleven.
1. Misschien is het tijd geworden om uw Volksvertegenwoordiger te
bellen, schrijven of emailen en hem of haar vriendelijk te vragen wat
DAADwerkelijk de plannen zijn in de huidige kabinetsperiode. Blijven het
Familie Multinationalvertegenwoordigers of worden het weer naar eer en
geweten Volksvertegenwoordigers.
2. Voor iedereen is het verstandig om een of meer energie-, brandstof- en
EM besparende maatregelen te nemen. Dit scheelt niet alleen veel geld in
uw portemonnee maar helpt ook het Klimaat, Global Warming, Milieu en
uw Gezondheid.
3. Vraag uw persoonlijke adviseur bij uw Bank, Hypotheekverstrekker,
Pensioenfonds, Verzekeringsbedrijf, Vermogensbeheerder en
Tussenpersonen eens om de huidige en toekomstige waarde van uw
vermogen en beleggingen exact te berekenen. U zult geschokt zijn!
4. Start een eigen MKB bedrijf buiten de Westerse Gemeenschap (WG)
ofwel Amerika, Europa en Japan, waar het belastingklimaat een stuk
aangenamer is dan in het Wilde Fiscale Westen. Voor meer informatie
vraag u naar uw Zuid-Amerika, Azië, India of China desk bij uw
Multinationale Bank.
5. Emigreer naar een land buiten de Westerse Gemeenschap waar het
leven, veiligheidsmaatregelen en belastingklimaat vaak een stuk
aangenamer zijn.
6. Voor het geval dat de dollar, euro, yen, beurs, huizenmarkt,
pensioenen, verzekeringen volledig in elkaar storten in de komende jaren
is het altijd handig om wat baargoud of zilver aan te schaffen.

Let Op! U moet er rekening mee houden dat de overheden in tijden van
door henzelf veroorzaakte economische chaos en oorlog nogal eens de
neiging hebben om al het goud te confisqueren om op basis van het bij u
keurig volgens de wet gevorderde goud een nieuwe goudstandaard te
beginnen opdat “Het Spel en de Knikkers” voor hun bazen weer van voren
af aan kan beginnen.
7. Maar als u alle voor en nadelen eens naast elkaar legt is het misschien
toch verstandiger om van een sterfelijke onbewuste burger in een
onsterfelijke bewust en vrij mens te veranderen in de 21e eeuw. Voor
meer informatie leest en doet u Horus en Seth Deel 3.
EXTRA: GEHEIMEN OVER UW TOEKOMST EN GEZONDHEID
The Secret - Uw gezondheid en de invoering van de Gregoriaanse
Kalender in 1582 en de Codex Alimentarius in december 2009.
Wat is het belangrijkste in uw leven?
Gezondheid zullen dan de meeste mensen zeggen.
Want ongezond van je vermogen en spaarcenten genieten is geen
genieten meer zei eens een wijs persoon.
Om u dan ook te verzekeren van een gezonde toekomst is het zaak de
volgende YouTube en Google Video films aandachtig te bekijken zolang ze
nog niet gecensureerd worden.
Wij kunnen u zeggen dat het schokkende, bizarre en leuke films zijn.
Maar wel uitermate belangrijk om de 21e eeuw gezond te overleven.
The Secret of Life (trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=o2MqciSMOmk
De Codex Alimentarius als het begin van het chemische tijdperk en het
einde van uw gezondheid.
http://www.youtube.com/watch?v=2Ahrg6lh4iU&feature=related
De Georgia Guidestones als aankondiging van het massale Eugenics c.q.
depopulatie programma ofwel uitdunning van de wereldbevolking naar
500 miljoen zielen.
http://www.need2know.eu/?p=705
www.infowars.com

De Mind Control en Internet censuur bij zoekmachines zoals Google,
Google Video, YouTube zorgt er niet alleen in China voor dat het volk
onwetend voor de waarheid gehouden wordt maar sinds 2008 ook in
Engeland en Nederland. Vind U ook dat uw Internet verbindingen steeds
trager worden en Internet sites en filmpjes opeens spoorloos en
geruisloos, uit de ranking, verdwijnen. Ja toch!
http://video.google.com/videoplay?docid=2944803407975749033&source
id=docidfeed&hl=en
What The Bleep Do We Know (Trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=m7dhztBnpxg&mode=related&search=
De Geregoriaanse Kalender en de toekomst van de aarde na 2011. Is de
zonnecyclus van 26.000 bijna voorbij en staan we op het punt een
gigantische bewustzijnsverandering en transformatie als mensheid te
ondergaan.
http://video.google.com/videoplay?docid=-8689261981090121097&hl=nl
http://video.google.com/videoplay?docid=-567329528148516232&hl=nl
Natuurlijk hoeven al deze zaken de komende jaren niet te gebeuren. Maar
dan is het wel zaak dat u NU de bovenstaande beschermende maatregelen
voor de aarde, natuur en uw eigen familie neemt.
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!
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

