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Maandagmorgen briefing (Week 41)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 18-10-2010
Welkom in kredietcrisis part 64637: Foreclosure Gate. Crap CDO’s
doorverkopen aan sukkel-banken was nog slechts het opwarmertje, nu blijkt de
onderliggende papierwinkel gefraudeerd. Whooops, dat betekent dat de
corporatische, voorgeprogrammeerde politieke keuzes moeten ingrijpen en de
hele handel, backdated, legaal moeten verklaren. Geen probleem. In principe
liggen de voorstellen om Foreclosure Gate tot een goed einde te brengen al op
het bureau van Obama. En als we toch bezig zijn, waarom niet weer een ronde
dollars in het systeem pompen? Wat nu al in de volksmond “currency wars” wordt genoemd, gaat in
november echt knallen als de Amerikaanse Centrale Bank Fed bergen staatsschuld opkoopt.
O,o....weer moeilijke tijden voor de “too big to fail” banken. Mensen zonder wettelijke basis hun huis uit
gooien, oke. Maar als marktpartijen willen dat je je fantastische beleggingsproduct terugkoopt omdat het
papierwerk niet klopt, dan wordt het verhaal anders. Kortom, Foreclosure gate. De volgende stap in het
verhaal rond de schrothypotheken en schortpapieren waar banken op zitten.
Maar terwijl officieren van justitie, banken, politici en gewone burgers over elkaar buitelen vanwege dit, wel
erg vergaande, schandaal, is er ook nog QE2. Ofwel Quantitive easing part deux, de volgende
“kapitaalinjectie” van de FED in de Amerikaanse economie. Kortom, gelddrukken door de Centrale Bank. De
FED wil staatsleningen opkopen, en meer geld richting de banken smijten (Hey, en 0% rente of negatief, wie
kan daar geen mooie eindejaarsbonus van betalen?) die het geld ofwel gebruiken om de gaten in hun balans
te stoppen, ofwel in de carry-trade duiken. De geldkraan open zetten, betekent dus niet meteen een stimulus
voor de Amerikaanse economie, zoals Ben Helicopter Bernanke het verkoopt (uiteindelijk is het geld voor
niks aan banken geven die hiermee speculeren in dingen van meer waarde als de met miljarden bijgedrukte
dollar.
Zo wordt de kredietcrisis dus einde 2010 weer bijzonder interessant. Want de Chinezen zijn behoorlijk “not
amused”.
Bovendien, als het toch het idee is om de fiat dollar/euro op te blazen om schulden te verminderen......ach,
kijk maar naar de goudprijs. Goud kan niet zo snel worden bijgedrukt.
Afghanistan
Dus al die gevangenen die Nederlandse soldaten in Afghanistan maakten, en die werden overgedragen aan
Amerikaanse autoriteiten, worden “netjes” behandeld? Zeker weten, Ministerie van Defensie? Zoals eigenlijk
een publiek geheim, heeft de Amerikaanse gevangenis op het vliegveld van Bagram wel degelijk rare
afdelingen. Alles volgens het boekje volgens de Amerikanen. Maar de geruchten over martelen in
Afghanistan worden meer, en meer, en meer.......
“Woef! en zit!” De Afghaanse regering laat toch huurlingbedrijven toe in Afghanistan.
Pakistan
Conspiracy time in Pakistan waar de Pakistaanse president Zardari schijnbaar tegen zijn Amerikaanse
ambtgenoot zijn achterdocht liet doorschemeren over Amerikaanse steun aan de Pakistaanse taliban. Doel
van de steun zou het uiteindelijk mogelijk maken van een invasie van Pakistan en het overnemen van het
Pakistaanse nucleaire arsenaal door de Amerikanen. Nu wordt sowieso al lang getwijfeld over de
vermeende vijandigheid tussen taliban en VS/NATO. Zeker nu al twee jaar informele vredesbesprekingen
gaande zijn.
De vijand van mijn vijand is namelijk mijn vriend.
Iets dergelijks moest ook de Amerikaanse minister voor Lockheed-Martin Zaken Hillary Clinton gedacht
hebben toen ze bedacht om hulp aan de Pakistaanse slachtoffers van de overstromingen aldaar maar op te
schorten als Pakistan niet meer doet aan corruptie en belastinghervormingen.
Irak
Honderden door de Amerikanen omgekochte milities, de Awakening Councils, blijken naar “Al Qaida” over te
lopen (lees: het verzet). Op zich niets nieuws maar het proces blijkt te zijn versneld door de verkiezingen van
dit jaar en de onzekere politieke rol voor soennieten in het land. De awakening councils zijn veelal
soennieten uit de provincie Anbar.
Iran
Die boze Chinezen negeren ook nog eens de sancties tegen Iran! Terwijl de handel tussen Iran en de
zogenaamd “gesloten rijen” van de “groep van 6” met 12% is toegenomen.
CIA martelen
De nieuwe eigenaar van voetbalclub Liverpool blijkt zijn jet wel eens te verhuren voor redition flights.
Wikileaks
En niet vergeten....vandaag dumpt Wikileaks weer eens duizenden documenten van het Amerikaanse leger,
deze ronde over de Irakoorlog.
...dus wat doe je als corporatisch politiek leider nadat je alle geloofwaardigheid hebt verloren door oorlog in,
bijvoorbeeld, Afghanistan, bankreddingen, clientele-politiek, lobby-beïnvloeding etc en het duidelijk is dat je
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alleen voor de banken en corporations werkt (en daarmee je “volkspartij” bij mogelijke verkiezingen tot pulp
wordt gestemd). Juist.....voordat de wildersianen het stemvolk wegplunderen, begin je een discussie waar
Nederlanders elkaar ondertussen 10 jaar mee bezig houden en verklaart de “multi-culturele samenleving
failliet”. Orgineel, en zo let tenminste niemand op de rest van de ellende.
Bron en video’s: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_414/rss

Introductie extremistische Islam - Interbellum: Spookvijanden (3)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 09-10-2010
“Deze mannen projecteren slechts het spiegelbeeld van hun eigen agenda op de
sovjets, zij geven absoluut niet de werkelijke agenda van de sovjets weer.”,
merkte Kennedy’s wetenschapsadviseur Jerome Wiesner op over de groep
“defensie-intellectuelen” rond Paul Nitze en de RAND-corporation. Zeventien jaar
na het aantreden van Kennedy lijkt Wiesner het gelijk aan zijn zijde te hebben.
De Vietnamoorlog is verloren, het heilige “counter-strike” principe van RAND
heeft hopeloos gefaald. Dat niet alleen, de Vietnamoorlog legde de machinaties
van het military-industrial-complex bloot en ontketende een ongekende
weerstand tegen de oorlog binnen de Amerikaanse bevolking. In Helsinki wordt, we hebben het hier
natuurlijk over de jaren 70, gesproken over ontspanning tussen de NATO en het Warschau Pact, en de
atoommachten de Verenigde Staten en de Sovjet Unie hebben de MAD-doctrine omarmd. Beide staten zijn
(eindelijk) overtuigd dat een kernoorlog zal leiden tot de totale vernietiging van de planeet. Er is een streven
naar detente, en er wordt gezocht naar samenwerking en gemeenschappelijk interessen. Aangeslagen
hergroeperen de “neocons” zich, om vervolgens machtiger te worden dan ooit.
Als in 1974 het jaarlijkse verslag van de gezamelijke Amerikaanse inlichtingendiensten, de NIE (National
Intelligence Assesment), ervan uitgaat dat het de Sovjet Unie ernst is met ontwapening en dat de drang naar
“expansie” van Sovjet invloedsfeer grotendeels overschat wordt, haasten de conservatieve, trotskiaanskapitalistische, neoliberale “defensie-intellectuelen” zich om terug te slaan. Binnen de regering van president
Ford zijn het de “overblijfsels” van Nixon, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz en Richard Perl die
zich inzetten voor het herstel van de macht van het industrial-military-complex, en hardop twijfelen aan het
werk van de CIA. In de media is het de University of Chicago professor en RAND-lid Albert Wohlstetter die
het offensief op de “passieve houding” van de Amerikaanse inlichtingenwezen opent. In een serie artikelen
in de Wallstreet Journal valt Wohlstetter de conclusies van de CIA ten aanzien van de Sovjets aan en geeft
zo een eerste gevoelige salvo voor de boeg van de detente-politiek. Het is deze serie artikelen die CIAdirecteur George H. W. Bush beweegt een beslissing te nemen: de CIA wordt de facto onder curatele
gesteld en “onafhankelijke” experts worden gevraagd een “second opinion” te formuleren ten aanzien van de
intenties van de Russen.
Deze nieuwe inschatting wordt geformuleerd door het zogenaamde “Team B”, een groep mannen
samengesteld door Wohlstetter bestaande uit onder andere lt. Gen. Daniel Graham, Thomas Wolfe van
RAND, Generaal John Vogt, Paul Nitze en Paul Wolfowitz. Een groep met interconnecties tussen Wallstreet,
denktanken, universiteiten en de defensie-industrie, die alles op alles wil zetten om de geldkraan richting
defensie weer open te krijgen en de morele bezwaren tegen atoomoorlog te begraven. In het stuk
Intelligence Community Experiment in Compatative Analysis (pdf!) claimen zij dat de Sovjet Unie zich
voorbereidt op een kernoorlog. Zodra de Russen hun militaire suprioriteit hebben uitgebouwd, zullen zij een
strategische zet maken die de VS niet meer kunnen pareren (missile gap part II). Over het werk van de CIA:
de inschattingen van de CIA zijn verkeerd, de methoden van de CIA zijn verkeerd en de CIA leest
inlichtingen verkeerd. Geopolitieke bewegingen van de Sovjets laten zien dat zij bereid zijn meer risico te
nemen (Midden Oosten 1973) en de expansie van hun invloedsfeer zal beginnen bij zwakke buurlanden.
Hoewel zeker niet overal voor serieus genomen, zaait het rapport voldoende verdeeldheid om “Team B” in
een unieke “toezichthouderrol” te krijgen ten opzichte van het werk van regulaire Amerikaanse
inlichtingendiensten. Het zal echter nog drie jaar duren voordat de publieke opinie en politieke opinie
volledige achter de ideëen van de deze groep zijn gedraaid en gemanipuleerd. Met hulp van een zwakke
president en de destabilisatie van een op dat moment nog onbetekenend land.
**theater licht aan**
**doek opent**
**begin-tune van Monty Python speelt**
**Michael Palin doet voice-over**
Als Mohammed Daoud, zelf aan de macht gekomen door een coup tegen zijn neef de koning, door een
putch als leider van Afghanistan wordt afgezet door het politieke verbond van Mohammed Taraki en
Hafizullah Amin, beginnen de raderen in het spel rond Afghanistan te draaien. Hoewel de machtsgreep van
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Amin-Taraki door Moskou wordt gezien als “misschien wel CIA” ziet het westen de coup als een verschuiving
van Afghanistan naar de “Sovjet invloedsfeer”.
Zie Introductie Extremistische Islam III
**muziek verandert in “Preussens Gloria” mars**
**John Cleese neemt over**
Daar is de vers aangestelde National Security Advisor Zbigniew Brezinski! fel anti-Rusisch en voorstander
van een agressieve opstelling ten aanzien van de Sovjets. Zbigniew grijpt de situatie in Afghanistan
onmiddellijk aan om “de Chinese kaart” te spelen, het opzetten van China tegen Rusland, vliegt naar Peking
en schetst de Chinezen een “Team B"-achtig horrorscenario van de intenties van de Russen in Afghanistan
voor. Goal! In de herfst van 1978 beginnen de Chinezen met de training van Gulbudding Hekmatjar in de
provincie Xinjiang. Tegelijkertijd activeert de sluwe Brezinski het oude theeclubje van voorganger Kissinger
“de safari-club” (of Cercle, of The Enterprise, of Consortium), het netwerk tussen de Sjah van Iran, de jonge
Saddam Hoessein in Irak, Pakistan, de Saudische geheime dienst en Amwar al-Sadat in Egypte (zo ver ze
blijven leven of aan de macht blijven), om de destabilisering van Afghanistan een paar extra duwtjes te
geven.
**muziek verandert naar “Marsch des Yorck’schen Korps**
**Terry Jones neemt over**
Enter Brian Crozier, een veteraan van de Britse inlichtingendienst. Gealarmeerd door het ontslag van
honderden “Sovjet-experts” door de nieuwbakken CIA-directeur Standsfield Turner, wil Crozier een
“geprivatiseerde inlichtingenoperatie opzetten dat kan gaan waar geen regering kan of wil gaan”. Crozier’s
groep heet “The 61” en zal overal ter wereld de strijd aangaan met de Sovjets. Waarom The 61? Crozier:
“Vanwege de vierde communistische afsplitsing. Er zijn vier Internationalen geweest, waarvan Lenin’s
Comintern de derde was. De vierde was Trotski, en toen deze uiteen viel waren er dus vijf. Wij zijn de zesde.
Dus de 6.1.”
**"Lente uit de vier jaargetijden"**
**Aan het woord Graham Chapman**
Terwijl vanuit Saudi Arabië, Iran en Pakistan wapens en voorraden al aan verschillende groeperingen om en
rond Afghanistan beginnen te stromen, duikt in Washington de Nationalities Working Group op, een groep
met een zekere Alexandre Benningsen. Een gevluchte Rus met het geniale idee om extremistische islam in
Rusland te promoten. Geweldadige sufi groeperingen als Naqshbandi sufi zouden een perfecte
tegenstander zijn voor de communisten. Benningsen krijgt bijval bij de collega’s van RAND. Joehoe, we
smijten miljoenen islamisten tegen de Russen aan!
**terug naar de Monty Python tune**
**Michael Palin**
En zo dames en heren, terwijl in Afghanistan Amin Tariki afwisselt, de Amerikaanse ambassadeur Dobbs die
de goede vrede wilde bewaren wordt vermoord (onder twijfelachtige omstandigheden), een compleet
rariteitenkabinet bezig is met Afghanistan en president Carter zijn handtekening zet onder operatie
“Cyclone”.......vallen de Sovjets Afghanistan binnen.
**doek valt**
President Carter heeft nooit een kans gehad tegen de havikken in zijn regering en de “defensieintellectuelen”. Zbigniew Brezinski rommelde toezicht op de CIA onder de gematigde Cyres Vance (State
Department) vandaan, en plaatste het agentschap onder zijn toezicht. Terwijl Team B met alle macht de
SALT II akkoorden probeerde te ondermijnen, schrapt Carter al in 1978 vrijwel alle mogelijk opties om tot
een akkoord in de Comprehensive Test Ban Treaty (verdrag voor atoomwapentests) te komen. Carters
ingefluisterde oorlogszuchtige taal komt hem uiteindelijk duur te staan, tot zelfs het in twijfel trekken van zijn
nominatie als presidentkanidaat door de eigen (democratische) partij. Carter wordt tegen die tijd algemeen
gezien als een marjonet in de handen van machtigere partijen. Een zwakke president die met oorlogsretoriek
probeert te overtuigen.
Maar het is de Rusische invasie van Afghanistan die de balans in het voordeel van Team B en de “havikken”
doet overslaan. Wohstetters mannen halen hun gelijk over de Sovjet intenties en een angst-campagne in de
media doet het laatste stukje publieke twijfel over “evil empire” omslaan. Carter zelf laat zich nog een maal,
als Iran aan de ayatollah’s valt en Carter’s politieke lot is bezegeld, gebruiken.
In de zomer van 1980 drukt Brezinski een aantal “Presidential Directives” erdoor die erop richt zijn een
nucleaire oorlog te winnen. Presidential Directives 58 en 59 sporen aan tot de verdere uitbouw van het
nucleaire arsenaal en onderstrepen de wil een langer atoomconflict te willen uitvechten. Met de
handtekening van Carter komt een einde aan het tijdperk van de MAD-balans, en begint (wederom) een
tijdperk van nucleaire-oorlogstrategieën. Offensief en defensief. Afschrikking wordt weer actie.
http://zapruder.nl/portal/artikel/introductie_extremistische_islam_interbellum_spookvijanden_3/rss
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VS en Israël ongerust over Chinese gevechtsvliegtuigen in Iran en Turkije
Wat doen Chinese Su-27 gevechtsvliegtuigen in Iran en Turkije?
Het onverwachte verschijnen van Chinese Sukhoi Su-27 en Mig29 gevechtsvliegtuigen in Iran en Turkije heeft de toch al
gespannen situatie in het Midden Oosten een nieuwe,
verontrustende dimensie gegeven, zeker gezien het feit dat
China bij de jaarlijkse Turkse luchtmachtoefening Anatolian
Eagle nu de plaats heeft ingenomen van de VS en Israël. Het
lijkt er daarom sterk op dat China zich steeds openlijker aansluit
bij het anti-Zionistische bondgenootschap tussen Iran, Syrië,
Turkije, Libanon, Hezbollah en de Palestijnen.
Volgens bronnen in het Midden Oosten hebben de Syrische president Bashar Assad en de Turkse premier
Tayyep Erdogan gisteren in Damascus met name overleg gepleegd over de rol die China kan gaan spelen in
de militaire alliantie tussen Syrië, Iran en Turkije. De doelstellingen van China om een grote rol in het Midden
Oosten te gaan spelen bij het ondersteunen van de islamitische anti-Israël coalitie lijken in ieder geval
duidelijk. De Chinese gevechtsvliegtuigen landden namelijk op de Turkse Konya luchtmachtbasis, die
tientallen jaren lang door de NAVO en de VS is gebruikt.
Minstens zo opmerkelijk is het feit dat de Chinese toestellen bijtankten in Iran. Toen ze landden op de
Gayem al-Mohammad luchtmachtbasis werd de bemanning hartelijk verwelkomd door de Iraanse
luchtmachtcommandant generaal Ahmad Migani. Het was voor zover bekend de eerste keer dat Chinese
gevechtsbommenwerpers de islamitische republiek bezochten. De Gayam al-Mohammad basis ligt direct
tegenover de grote Amerikaanse basis bij de grensstad Herat in oost Afghanistan.
De Turkse premier ziet in het militaire bondgenootschap tussen Teheran, Ankara en Damascus -en nu
mogelijk ook aangevuld met Peking- een uitgelezen mogelijkheid om een leidende rol in het Midden Oosten
te gaan spelen en vooral om de Israëlische militaire suprematie te overvleugelen. De plotselinge Chinese
militaire betrokkenheid bij deze anti-Westerse alliantie heeft de VS en Israël in ieder geval behoorlijk doen
schrikken. (1)
Xander - (1) DEBKA

420 banken eisen invoering één-wereld munt
12 onheilspellende signalen van de komende grote crisis
Het Institute of International Finance (IFF), een groep die 420
van 's werelds grootste banken en financiële instellingen
vertegenwoordigt, heeft opnieuw een oproep gedaan om een
één-wereld munteenheid in te voeren. 'De kerngroep van de
belangrijkste economiën in de wereld moet samenkomen en
overeenstemming zien te bereiken,' verklaarde IFF-managing
director Charles Dallara tegenover de Financial Times. Dat zou
dan moeten gebeuren op de in november geplande G-20
topconferentie in Seoul, Zuid Korea, waar naar verwachting het fundament van een 'nieuwe economische
wereldorde' zal worden gelegd.
Op 4 oktober schreef Dallara in een publicatie namens het IMF dat het nodig is dat de verhouding tussen de
wereldmunten centraal gecoördineerd gaat worden om de sluimerende valuta oorlog in de kiem te smoren.
'Het bekrompen unilaterale en bilaterale beleid van de afgelopen maanden, inclusief een groot aantal
voorgestelde en uitgevoerde maatregelen op het gebied van handel, valuta interventie en monetaire politiek,
heeft bijgedragen aan een verslechterende onderliggende macro-economische onbalans,' aldus Dallara. 'Ze
hebben tevens geleid tot meer protectionistische druk, omdat landen wedijveren op de exportmarkten als
een bron van groei.'
Dallard wil dat de G-20 zich zullen houden aan de toezegging om zogenaamde 'speciale trekkings rechten'
van het Internationale Monetarie Fonds (IMF) te gebruiken om een internationale één-wereld munteenheid te
creëren, die als alternatief kan gaan fungeren voor de Amerikaanse dollar en een nieuwe standaard kan
gaan worden voor de buitenlandse valuta reserves van alle landen. (1)
In het in juli gepubliceerde 176 pagina's tellende rapport 'United Nations World Economic and Social Survey
2010' riep de VN eveneens op tot vervanging van de dollar door een nieuwe wereldwijde valuta, uitgegeven
door het IMF. Het valt echter niet te verwachten dat de G-20 op de komende conferentie in Seoul (11 en 12
november) al zover zal durven en kunnen gaan; wel zullen er maatregelen worden genomen om een
internationaal vangnet te creëren, waardoor een grote financiële crisis zoals de huidige, die in 2008 begon
met het omvallen van Lehman Brothers, in de toekomst voorkomen moet worden. (2)
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12 onheilspellende signalen van de komende grote crisis
Al geruime tijd schrijven over een komende 'nieuwe' crisis (tussen aanhalingstekens, omdat de eerste crisis
nooit is opgelost maar werd verbloemd met honderden miljarden kostende stimulansmaatregelen), die
volgens velen nu letterlijk op elk moment zou kunnen losbarsten. Anderen denken dat het zo'n vaart niet zal
lopen. De volgende 12 ontwikkelingen laten echter een zeer duidelijke, onheilspellende trend zien: (3)
1. 'Insiders' binnen het bedrijfsleven en financiële instellingen trekken zich al maanden steeds sneller terug
uit de aandelenmarkt. Vorige week steeg de verhouding verkochte/gekochte aandelen door (top)managers
en directeuren van 1411:1 naar 2341:1 ten opzichte van de week ervoor (4). Kortom: degenen die kunnen
weten hoe het écht gaat met de economie verkopen nog steeds als waanzinnigen hun aandelen.
2. Wat de rijkeren vervolgens met hun geld doen? Goud kopen, met tonnen tegelijk (5). Ook landen zoals
China, India en Rusland blijven grote hoeveelheden goud inslaan. Rusland kocht alleen al in 2010 meer dan
100 ton van het goudgele edelmetaal (6), dat volgens steeds meer onafhankelijke economen en financiële
experts tenminste deels opnieuw de basis zal worden van een nieuwe wereldvaluta.
3. De mega-zakenbank J.P.Morgan -ook wel gezien als de Fed (Amerikaanse Federal Reserve) in
vermomming- verkoopt massale hoeveelheden goud-op-papier en koopt in plaats daarvan exclusieve
rechten op de toekomstige productie van écht goud (7). Het wordt steeds duidelijker dat elke gram écht goud
minstens 100 keer op papier is verkocht - een gigantische fraude van de zogenaamde bullion (goud)
banken.
4. De United States Mint (productie van Amerikaans muntgeld) heeft aangekondigd dat de 1-ounce (ca. 28
gram) wegende American Buffalo 24-karaats goudmunten op zijn en dit jaar niet meer verkocht zullen
worden (8). Ook de vraag van particulieren naar goud stijgt enorm.
5. Het wordt steeds moeilijker om het ongewoon hoge aantal opties op de Amerikaanse beurs te verklaren
(9). Het lijkt erop alsof veel beleggers binnen afzienbare tijd een plotselinge sterke koersverandering
verwachten.
6. Sommige zeer grote beleggers maken dan ook massale speculaties dat de toonaangevende S&P 500
index (de koersen van de 500 belangrijkste beursgenoteerde bedrijven) nog in oktober hard onderuit zal
gaan. (10)
7. Vorige week dinsdag veroorzaakte de Bank van Japan een schok op de financiële markten door de rente
nog verder te verlagen naar bijna 0 en door een quantitative easing fonds op te zetten van 5 biljoen yen (40
miljard euro) in een poging de vastlopende (financiële) economie weer op gang te helpen. (11)
8. De presidenten van de Fed-kantoren in New York en Chicago dringen er op aan om ook in de VS een
nieuwe ronde quantitative easing (simpelweg het bijdrukken van geld) te beginnen, zelfs als dit betekent dat
de inflatie fors zal gaan stijgen.
9. Econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz verklaarde vorige week dinsdag tegenover journalisten dat
het losbandige monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank de
wereld in 'chaos' zullen storten. (12)
10. Aan het einde van september werd in de VS de zoveelste kostbare bailout aangekondigd, namelijk een
van $ 30 miljard om het hele Amerikaanse Krediet Unie systeem te redden. (13)
11. Grote banken zoals Bank of America, JPMorgan Chase en GMAC Mortgage hebben in veel
Amerikaanse staten alle gedwongen hypotheekfaillissementen opgeschort, omdat er ernstige bedenkingen
zijn over de huidige faillissementsprocedures (14). Voor de vele gezinnen die hun huis niet meer kunnen
betalen en eruit gezet gaan worden is dit natuurlijk -tijdelijk- goed nieuws. Een deel van het Amerikaanse
Congres eist inmiddels een federaal onderzoek naar deze procedures, wat de hele Amerikaanse
hypotheekindustrie op zijn kop zou kunnen zetten. (15)
12. Het aantal Amerikanen dat afhankelijk is van voedselbonnen stijgt gestaag door richting de 45 miljoen
(officieel). In de echte economie is de inflatie reeds geëxplodeerd, met name door de enorm gestegen
voedselprijzen (stijging op jaarbasis van varkensvlees: 68%, koffie: 45%, suiker: 24%, zalm: 30%,
sinaasappelen: 35%, gerst: 32%, rundvlees: 23%). De officiële U6 werkloosheid (inclusief parttimewerklozen) steeg naar 17,1%; de totale Amerikaanse werkloosheid wordt geschat op ongeveer 22% (tegen
ca. 10% officieel). (16)
Betekent dit dat de wereldwijde financiële markten en economiën een nieuwe dreun tegemoet kunnen zien?
Absoluut, maar het is niet te zeggen wanneer de boel precies uiteen zal gaan vallen. Waarschijnlijk zullen
we de komende jaren meerdere 'crashes' en 'ineenstortingen' gaan beleven. De politieke en financiële elite
doet nu nog zijn uiterste best om met behulp van via de massamedia verspreide verdraaide cijfers en
misleidende 'positieve' berichten de gewone bevolking voor te spiegelen dat alles weer goed komt en bij het
oude blijft. Het is echter onvermijdelijk dat op een zeker moment -of dit nu al 2010, 2011 of pas 2012 wordthet hele huidige systeem als een kaartenhuis in elkaar zal storten.
Xander - (1) World Net Daily ; (2) Yonhap News Agency ; (3) Lew Rockwell ; (4) Zero Hedge ; (5) Reuters ;
(6) Bloomberg ; (7) Financial Sense ; (8) Yahoo! Finance ; (9) Schaeffer's Investment Research ; (10)
StockMarketFunding (YouTube) ; (11) CNBC ; (12) CNBC ; (13) The Wall Street Journal ; (14) End Of
American Dream ; (15) The New York Times ; (16) King World News
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"Proef" met geldvrije winkels
Winkelgebieden in de Amsterdamse wijken De Pijp en Nieuw-West
worden geldvrij, om overvallen tegen te gaan.
Klanten kunnen er binnenkort alleen nog pinnen of chippen. Het gaat om
het gebied rond de Ferdinand Bolstraat, om het centrum van Osdorp, de
buurt rond het Confuciusplein in Geuzenveld/Slotermeer en het
Belgiëplein in Nieuw-Sloten. Bij succes zullen ook andere buurten
geldvrij worden.
De gemeente en het rijk betalen de mobiele pinapparatuur die winkeliers
moeten aanschaffen en zullen ook zorgen voor spandoeken, stickers en
folders waarin de klanten wordt uitgelegd waarom contant geld wordt uitgebannen.
Hoewel de overheid de winkeliers niet kan verplichten contant geld te weigeren, doet het overgrote deel van
de ondernemers mee, zegt woordvoerder Bartho Boer van de gemeente.
''De gebieden moeten uitstralen dat er niets valt te halen. We werken samen met het bedrijfsleven en
hebben allemaal hetzelfde belang: het zorgwekkend grote aantal overvallen terugdringen,'' zegt Boer. ''Voor
ondernemers is het niet alleen veiliger geen contant geld aan te nemen, als iedereen het gewend is, gaat het
ook sneller en is het goedkoper. Je staat niet meer te zoeken naar het gepaste kleingeld voor je mediumlatte koffie van 2,65 euro.''
Cashless zones
In enkele van de winkelgebieden in West zijn ondernemers inmiddels begonnen met de cashless zones; in
de Ferdinand Bolstraat en omgeving gebeurt dat binnen een maand.
Het stadsbestuur hoopt met de maatregelen 'een omslag in het denken' te bereiken. ''In de toekomst zal
contant geld verdwijnen, maar vanwege die heel nare overvallen willen we in deze gebieden voorop lopen,''
zegt woordvoerder Boer. ''De buurten moeten volstrekt onaantrekkelijk worden voor overvallers, gewoon
omdat daar voor hen niets meer is te halen. We hopen en verwachten dat klanten hierin meegaan.''
In Amsterdam-Zuid is succesvol geëxperimenteerd met dna-spray: overvallers worden met een vloeistof
besproeid die niet is af te wassen en die aantoont dat zij de daders waren. Nadat het aantal overvallen in de
proefgebieden met zestig procent was gedaald in negen maanden, zijn winkeliers in tal van andere
winkelcentra in de spray geïnteresseerd geraakt. De gemeente hoopt dat eenzelfde effect optreedt met de
geldvrije zones. Boer: ''Dat is de omslag in het denken die we willen bereiken. Het moet niet blijven bij
losstaande projecten in gebieden.''
In de vier buurten zonder contant geld nemen gemeente, stadsdeel en winkeliers ook extra maatregelen. Zo
nodig worden meer camera's opgehangen en komt er meer toezicht.
Parool.nl
Een sinister verhaal, luguber zelfs, maar wat is er vanwaar?
Posted by silviavideler op 12/10/2010
Chateau Des Amerois (Castle Mother of Darkness) Muno België.
“The Ghosthunter Exclusief “.
Een extreem kasteel, een internationale naam.
Een Satanisch bolwerk op een terrein van 2000 hectare, waarvan een groot
gedeelte van de overheid is.
Waarom zoveel zelfmoorden in een straal van 10 km.?
Waarom gaat het de bedrijven zo slecht.?
Winkeltjes zijn verdwenen!
Gaat het lukken om dit Satanische bolwerk uit het verleden te
verbreken op paranormaal vlak?
Gaat het lukken om op het terrein te komen?
Of staan we oog in oog met de bewapende bewaking?
Een uitgebreide reportage samen met een onderzoek journalist.
Proberen om er door heen te breken in het grote Mysterie van :
Chateau Des Amerois-Castle: Mother of Darkness.
Boven op het dak de bewakingsunit. Deze houdt het hele terrein in de gaten.
Zelfs de GPS wordt door hen gestoord!
Uitgebreide documentaire en nieuwe gegevens.
Overal op het terrein veelvuldig Bobytraps en waarschuwingsborden.
Juni 2010 weer een hoge Navo medewerker gearresteerd die in verband wordt gebracht met Satanisme en
Des Amerois. Het vroegere huis van Albert de 1, hier is hij grootgebracht.
LEES VERDER OP:http://www.theghosthunter.nl/amerois%2003.htm
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Topmilitair waarschuwt voor oorlog in Noordpoolgebied door global warming
Door community (initieel P.uncia), Op din 12 okt 2010
Bron: (c) www.demorgen.be
Aan de vooravond van een belangrijke bijeenkomst over de toekomst
van de Noordpool aan de Universiteit van Cambridge, medegeorganiseerd door de Navo, heeft admiraal James G. Stavridis
(supreme allied commander for Europe) de inzet geschetst van wat nu al
"de eerste vredesgeprekken voor een conflict dat gaat komen" wordt
genoemd. "De opwarming van het klimaat dreigt het militaire evenwicht
in de regio ernstig te gaan verstoren de volgende jaren wanneer door het
verder afsmelten van de ijskap grondstoffen makkelijker toegankelijk worden", aldus de admiraal.
Dat het Pentagon global warming serieus neemt is op zich niet nieuw: al sinds de jaren negentig werken de
Amerikaanse militairen aan scenario's en noodplannen die gebaseerd zijn op geopolitieke en sociale
veranderingen teweeggebracht door de stijging van de gemiddelde temperatuur. Maar dat ze global warming
nu ook openlijk als een factor aantippen, is wel een primeur.
Gastenlijst
En terwijl de bijeenkomst aan de Universiteit van Cambridge als een "workshop" wordt geafficheerd, zou het
in werkelijkheid een poging zijn om een dialoog met Moskou op te starten om "een tweede koude oorlog" te
vermijden. De gastenlijst is in elk geval indrukwekkend. Daarop ondermeer Kenneth Yalowitz (voormalig
ambassadeur en een favoriet bij de Clintons), Diana Wallis (vice-voorzitster van Europees Parlement) en de
Canadese high commissioner James Wright, naast een resem diplomaten uit 16 betrokken landen, maar ook
hooggeplaatste militairen en vertegenwoordigers van olie- en gasgiganten zoals Shell.
Rusland
In een recent document over het poolbeleid stelt de Russische regering dat het zijn aanspraak op de
Noordpool desnoods militair wil doorzetten. Zo is de stationering van strijdkrachten in de regio in 2020
aangekondigd. Rusland baarde drie jaar geleden al opzien door plompverloren een Russische vlag te
plaatsen op de grond van de zee in het Noordpoolgebied. Dit terwijl de grenzen met de Verenigde Staten en
Canada in dit gebied onzeker zijn.
Welvaart
De Noordpool-verantwoordelijke van de Russische regering, Artoer Tsjllingarov, zei twee weken geleden
nog dat zijn continent zo ver doorloopt in het arctische gebied dat het grote land ook aanspraak mag maken
op de hele Noordpool. Het land wil dat de Verenigde Naties dat in de komende jaren vastleggen. "Om de
economische welvaart van Rusland ook in de toekomst te garanderen, moeten we duidelijk maken dat het
continentaal plat ons behoort." Doel is echter niet om de Noordpool te militariseren, beweerde de Russische
ambassadeur in de interstatelijke Arctische Raad. "De basis is nodig voor de zekerheid van het
scheepsverkeer." De laatste tijd stuurt het land al steeds meer ijsbrekers en onderzoeksschepen naar het
gebied.
Dat laatste argument wordt nu ook min of meer door Stavridis naar voor geschoven: hij ziet voor de Navo en
de Amerikaanse navy een rol weggelegd in het noordpoolgebied. De admiraal alludeert naar een escalatie
"in de pogingen om het potentieel van het gebied in kaart te brengen en te exploiteren". Het akkoord dat
Rusland en Noorwegen in september sloten over de maritieme grens tussen de twee landen in het
Noordpoolgebied heeft de weg vrijgemaakt voor de zoektocht naar olie en gas in de Arctische wateren. "Het
tekenen van het grensverdrag, waarover de onderhandelingen in 1970 begonnen, markeert een historische
doorbraak in de relaties", aldus het Kremlin. Rusland gaat alvast een nieuwe atlas van het Noordpoolgebied
maken, zei de voorzitter van de Russische Geografische Vereniging, Sergej Sjoigoe, op een conferentie
over de Noordpool.

Ahmadinejad wil 'heilige alliantie' met paus
VATICAANSTAD- President Mahmoud Ahmadinejad van Iran heeft
een brief geschreven aan paus Benedictus XVI en de Heilige Vader
een ?heilige alliantie? tegen de secularisering aangeboden. Dit heeft
de Italiaanse krant Corriere della Sera zaterdag gemeld.
Foto: AFP - Paus Benedictus XVI.
De Iraanse president dankt de leider van de Rooms-Katholieke Kerk voor het feit dat hij zich heeft
uitgesproken tegen de plannen voor de verbranding van korans in de Verenigde Staten. Ahmadinejad wil er
samen
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EU-belasting op komst?
Published by Henk (Beheerder)
Europese begroting al tien jaar in crisis
De Europese begroting verkeert al tien jaar in een crisissituatie,
die lange tijd aan het oog onttrokken werd door de institutionele
crisis waarin de Europese Unie verkeerde. Dat zegt Alain
Lamassoure, de voorzitter van de Commissie Begroting van het
Europees Parlement. De Europese leiders kunnen echter niet
langer om de kwestie heen, meent hij.
Volgens Lamassoure werden de begrotingsproblemen “gemaskeerd door de institutionele crisis die de Unie
doormaakte tussen het Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon”. Het heeft ertoe geleid dat Europa
vandaag “niet meer de middelen heeft haar politiek te financieren”, meent hij. De Europese begroting is
inderdaad op ongeveer 1 procent van het bbp blijven steken, terwijl de actieradius van de EU fors is
uitgebreid. Ter vergelijking: “in de meeste Europese landen bedragen de uitgaven meer dan 40 procent van
het bbp”.
Stemming
Lamassoure zei een en ander aan de pers, nu de onderhandelingen over de begroting 2011 hun laatste
rechte lijn ingaan. Volgende week stemt het Parlement tijdens zijn plenaire vergadering in Straatsburg over
zijn standpunt over de begroting, alvorens het over de kwestie gaat onderhandelen met de lidstaten, onder
Belgisch voorzitterschap.
EU-belasting
Om de Europese begroting structureel veilig te stellen, willen de Europarlementariërs de belofte verkrijgen
dat er eigen inkomsten komen – wat een eufemisme is voor een Europese belasting. Dat onderwerp was
lange tijd taboe, maar de Europese Commissie zal volgende week ter zake een voorstel lanceren. Niettemin
blijven verschillende lidstaten, zoals Groot-Brittannië, fel gekant tegen het idee.
Bron: HLN
Paus: Vrede in Midden-Oosten in ruil voor Constantinopel
14-10-2010 door Perik
Paus Benedictus XVI wil zijn steun aan de joodse staat Israel intrekken in ruil teruggave van Constantinopel
– het huidige Istanbul – aan de christenen. De paus zou hier afgelopen weken over hebben onderhandeld
met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. De twee leiders spraken eerder af om tot vergaande
samenwerking te komen in de wereldwijde ‘war on atheism’. De uitruil van Jeruzalem tegen Istanbul zou de
eerste stap zijn om te komen tot een nieuwe religieuze wereldorde. Turkije is woedend.
De aankondiging van de paus om vanaf nu met islamieten samen te gaan werken in plaats van met joden
komt op een gevoelig moment. De Iraanse president legt op dit moment een omstreden staatbezoek af in
Libanon. In een poging Palestijnse-Iraanse folkore nader bij elkaar te brengen, zal Ahmadinejad vandaag
aan de grens met Israel aanwezig zijn bij het ritueel stenigen van joodse vrouwen. Hezbollah, de Regionale
Islamitische Natuurorganisatie tot Behoud van Zeldzame Vlinders en Duurzaam Zoetwaterbeheer, bereidt
zich voor op een eventuele geweldadige reactie van Israel.
Turkije, de huidige machthebber in de omstreden bezette gebieden rond de Bosporus, heeft furieus
gereageerd op de overeenstemming tussen buurland Iran en het Vaticaan. De onverzoenlijke houding die de
Turkse president Abdullah Gül aanneemt in het al meer dan vijf eeuwen slepende conflict over de brute
bezetting van Constantinopel lijkt het regime steeds verder te isoleren van de buitenwereld. De
internationale gemeenschap ziet juist in toenemende mate nieuwe mogelijkheden om via mondiale
ruilverkaveling een groot aantal oude territoriale geschillen op te lossen.
Kabinet in gedoogberaad
Het vandaag aangetreden Nederlandse kabinet heeft nog geen officieel standpunt ingenomen in het snel
escalerende internationale conflict. Maxime Verhagen, die vanmorgen vroeg nog minister van buitenlandse
zaken was: “Mijn katholieke roots zeggen, laten we onze Heilige Vader en die Mahmoud Ahmadinejad
steunen tegen de joodse en Ottomaanse bezettingen! Wij papen krijgen er een prachtige oude kathedraal
voor terug. Maar de man die vanmiddag minister van buitenlandse zaken is, denkt daar wellicht anders
over.” Uiteindelijk zal het officiële standpunt van Nederland in overleg met gedoogleider Geert Wilders
genomen worden. Premier Mark Rutte: “In het gedoogaccoord hebben we nu eenmaal afgesproken dat
Wilders verantwoordelijk is voor de portefeuille ‘welke-moslims-gaan-we-vandaag-bashen?’.” Bronnen in
Den Haag verwachten dat Wilders nog deze middag gaat uitrekenen met welk diplomatiek Nederlands
standpunt hij bij de meeste moslims grote verontwaardiging oproept.
http://sargasso.nl/archief/2010/10/14/paus-vrede-in-midden-oosten-in-ruil-voor-constantinopel/
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Politie mag kentekens gebruiken voor bestrijding drugscriminaliteit
’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2010 - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is van oordeel dat de politie gebruik
mag maken van de controlebevoegdheid uit de Wegenverkeerswet voor de bestrijding van drugscriminaliteit.
Het controleren van wagens op drugs mag echter niet het enige doel zijn van de verkeerscontrole. De
controle moet ook de bepalingen uit de Wegenverkeerswet naleven, bijvoorbeeld door het vorderen van
inzage van het rijbewijs.
Project Waakzaam Twee
In het najaar van 2009 is de Politie Limburg-Zuid gestart met ‘Waakzaam Twee’, waarbij gebruik wordt
gemaakt van automatische nummerplaatcontrole.
In het kader van dit project vonden ter verhoging van de veiligheid in de regio Limburg-Zuid - in het bijzonder
door het bestrijden van de overlast die wordt veroorzaakt door uit Frankrijk afkomstige zogenaamde
drugkoeriers - controleacties plaats op en rond de verkeersstromen in het gebied Limburg-Zuid. De
controleacties richtten zich onder andere op personen die zich mogelijk schuldig maken aan overtreding van
de Opiumwet.
De gescande kentekens worden vergeleken met een eigen databank. Als een nummerplaat daarbij
gekoppeld kan worden aan iemand met een (vermoedelijke) criminele (drugs)achtergrond, wordt de wagen
voor een verkeerscontrole aangehouden en uitvoerig geïnspecteerd op grond van de Wegenverkeerswet.
LJ Nummer BN9352
Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch - Datum actualiteit: 5 oktober 2010
Bron: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Politie+mag+kentekens+gebruiken+
voor+bestrijding+drugscriminaliteit.htm

'Iran executeert verdachte kernwetenschappers'
Iraniërs die het niet eens durven zijn met de dictatoriale regering of die 'afwijkend
gedrag' vertonen treft veelal hetzelfde gruwelijke lot.
Volgens inlichtingenbronnen zijn er aanwijzingen dat Iran een aantal
kernwetenschappers en -technici heeft geëxecuteerd omdat zij verdacht werden
van hulp bij het infecteren van het Iraanse nucleaire programma met het
verwoestende Stuxnet virus. Het feit dat het hoofd van de Iraanse Atoom Energie Organisatie, Ali Akbar
Salehi, afgelopen vrijdag toegaf dat het Westen erin geslaagd was het nucleaire programma van Iran te
infiltreren geeft aan hoe groot de schade is die de Stuxnet worm heeft aangericht.
Als gevolg van de worm kent de in augustus geopende Iraanse Bushehr kernreactor de ene na de andere
vertraging en kunnen andere nucleaire installaties slechts ten dele functioneren. Volgens Salehi heeft het
Westen Iraanse wetenschappers weten over te halen met onder andere beloften van een betere baan in het
buitenland. De wetenschappers zouden het vervolgens mogelijk hebben gemaakt dat Westerse geheime
diensten de met name in Duitsland aangeschafte hard-en software konden infecteren met Stuxnet.
Om verdere sabotageacties en informatielekken onmogelijk te maken heeft Iran de beveiligingsmaatregelen
enorm opgevoerd. Ten eerste werden een aantal verdachte wetenschappers weggehaald van hun werkplek
om ondervraagd te worden. Sindsdien hebben noch hun collega's noch hun gezinnen nog iets van hen
vernomen, wat doet vermoeden dat zij niet langer meer in leven zijn.
Ten tweede is het de nucleaire wetenschappers en technici voortaan verboden om zonder toestemming van
veiligheidsagenten op de werkplek met elkaar te communiceren. Ook hierdoor is het Iraanse nucleaire
programma ernstig vertraagd en op sommige locaties zelfs volledig tot stilstand gekomen.
Tevens heeft de Iraanse Atoom Energie Organisatie een instructieboekje gepubliceerd waarin
wetenschappers kunnen lezen hoe ze door Westerse inlichtingendiensten benaderd zouden kunnen worden
om voor hen te spioneren. Ook staan er 'voorzorgsmaatregelen' in om de informatie en het leven van de
wetenschappers te 'beschermen', wat door het personeel wordt opgevat als een impliciete doodsbedreiging
aan het adres van iedereen die het waagt van de nieuwe richtlijnen af te wijken.
Uit Salehi's verklaring kan tevens worden opgemaakt dat Iran nog steeds verwoede pogingen doet om de
Stuxnet worm onder controle te krijgen, maar dat het land er nog altijd niet in geslaagd is om zijn nucleaire
installaties weer normaal te laten functioneren.
Xander - (1) DEBKA - Zie ook:
29-09: Verwoestende en niet te stoppen Stuxnet worm drijft Iran tot wanhoop
28-09: Iran dreigt met 'langdurige oorlog' nu cyberaanval ernstiger wordt
23-09: Amerikaans-Israëlische cyberaanval op Iraanse nucleaire installaties
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Biograaf: ‘Geert Wilders pathologische leugenaar’
Hoogleraar Meindert Fennema over Fitna-geschiedenis, schofferen van beveiliger
Joustra, verzonnen vijandigheid binnen de VVD en vreemdgaan met objectieve
journalistes.
Gelezen Geert Wilders, tovenaarsleerling
Leugens.nl schreef een serie artikelen met de film Fitna (’Fitnaatje’) als inzet. Geert
Wilders betichtte het kabinet en met name Ernst Hirsch Ballin en de NCTb van
leugens. Maar loog hij zelf? Voor dit onderwerp lazen we het boek van Fennema
op de eerste plaats, te meer daar Hirsch Ballin zich nu ook verzette tegen het
‘gedoogkabinet’ van Rutte-Verhagen-Wilders (alfabetische volgorde). Maar er zijn meer ‘leugens’ in de
biografie aan de orde. Fennema: “Uit de reconstructie valt af te leiden dat in de ruzie tussen Wilders en
Hirsch Ballin het gelijk meer aan de kant van Hirsch Ballin ligt dan aan de kant van Wilders. Maar ook wordt
duidelijk dat de NCTb veel zorgvuldiger is omgegaan met de vertrouwelijkheid die zij Wilders verschuldigd is,
dan de ministers Hirsch Ballin en Ter Horst. Het is onthutsend te zien hoe weinig de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken zich gelegen laten liggen aan het staatsrecht. De openbaarmaking van het NCTbverslag door Hirsch Ballin, bedoeld om het ongelijk van Wilders aan te tonen, was bovendien van tevoren
gepland. Kennelijk wogen de partijbelangen zwaarder dan het staatsbelang.”
Joustra schofferen
Op 13 april 2007 toog Wilders naar de Nationale Coördinator Terrorismebestijding, Tjibbe Joustra, om over
de productie van Fitna te praten. De NCTb had een overzicht samengesteld van reacties in Arabischtalige
en Iraanse media op recente uitspraken van Wilders over moslims en de Koran. Het boek letterlijk hierover
” ‘Die informatie is niet prettig,’ hield Joustra Wilders voor. Wilde hij het toch zien? ‘Ja,’ zei Wilders. De
ambtenaar die de presentatie gaf, liet zich ontvallen dat Wilders zijn boodschap misschien ook anders zou
kunnen verwoorden. Joustra corrigeerde zijn ondergeschikte onmiddelijk. Wilders leek er geen aanstoot aan
te nemen. Na afloop sprak hij zijn waardering uit. Als er weer commotie zou zijn, wilde hij dat graag weten.
Een paar dagen later herhaalde hij zijn loftuiting. In een lange e-mail refereerde hij aan de ‘voortreffelijke
briefing’. Die was nuttig, schreef hij, omdat hij zich had voorgenomen verder te gaan op de ingeslagen weg.
‘Dit is niet het einde, zoals velen denken, maar nog maar het begin van mijn strijd tegen de islam.’ Maar op
26 april sloeg hij over hetzelfde bezoek een heel andere toon aan. In De Telegraaf en op het RTL Nieuws zei
hij dat de NCTB had geprobeerd hem te intimideren. Joustra reageerde kort en zakelijk. Hij noemde de email, maar de media kregen geen inzage in die e-mail. Joustra gaf verder geen commentaar en er werd niet
gelekt.”
Pathologisch liegen
Deze letterlijke onbetrouwbaarheid van Wilders tegenover Joustra tekende de Volkskrant eerder ook op.
Fennema trekt de conclusie zelf niet. Wel toont hij aan dat Wilders goed kan liegen. Hij zei daarover zelf in
de Volkskrant: “Wilders kan bijvoorbeeld liegen alsof het gedrukt staat, vooral als hij onder spanning komt.
Voorbeeld: “In de periode dat hij de VVD verlaat, is hij zélf de belangrijkste bron voor het verhaal dat er in de
fractie op hem gejaagd wordt. Ik noem dat pathologisch, maar het is niet ongebruikelijk bij politici.”
Wilders’ vreemdgaan met journalistes
Zo beschrijft hij ‘affairettes’ die ’supergeheim’ waren; vreemdgaan van (’blonde engel’) Wilders met politici en
journalistes. Dat doet hij zonder bronvermelding en dat kan. Fennema doet een beetje mee met
debspanning die hij beschrijft van het etentje met daarna de rit naar een onbekende plek om daar los te
kunnen gaan, terwijl Wilders vrouw Krisztina juist die beveiliging moeilijk kan dragen: “Het besef dat zij iets
deden waarmee ze de gekwelde politicus een moment van bevrijdend plezier konden bezorgen, zorgde voor
extra seksuele opwinding.” “Niet alleen stagiaires, maar ook journalistes en zelfs vrouwelijke Kamerleden
van andere fracties deden er een moord voor, al was het maar voor één nacht, de eenzaamheid van deze
politiek gevangene te verlichten.” Is het waar? Hoeveel journalistes verblijven in de omgeving van Wilders?
Hoeveel ‘vrouwelijke Kamerleden van andere fracties’? Het lijstje is kort en de stukken die journalistes over
Wilders schrijven ook.
Woordkeuze
Voor de meeste mensen is het moeilijk om nuchter over Wilders te spreken. Dat geldt ook voor Fennema. Hij
zei daarover: “Wilders wilde niet meewerken, in zekere zin een blessing in disguise. Maar dat dwong mij wel
mij in te leven in zijn overwegingen. Er zullen wel mensen zijn die dat onaanvaardbaar vinden voor een
hoogleraar. Toch is het boek wetenschappelijk, in die zin dat ik probeer zo objectief mogelijk te zijn.”
Fennema’s woordkeuze is verre van waardevrij. Hij zegt zich te hebben ingeleefd in Wilders. Hij citeert niet
Wilders of een ander maar schrijft zelf oordelen. Job Cohen verwijt hij ‘…grenzeloze naïviteit…’. Hij spreekt
over de ‘gehate PvdA’. Moslimcriticasters zijn snel ‘beroemd’, ‘wereldberoemd’. Ook gaat het over
“Overheidssteun aan de staatsomroepen”. Over de strafklacht tegen Wilders: “Gekker kon het niet worden.”
En waar het gaat over Westerse waarden en moslims staat er “aan diggelen geslagen” of “om zeep helpen”.
Peter Olsthoorn | 10-10-10
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Onderzoek: 1/3 Duitsers wil buitenlanders land uit; 10% wil nieuwe Führer
58% wil dat islam wordt tegengegaan - Groot deel Berlijn overgenomen door moslims
1 op de 10 Duitsers wil een nieuwe Führer; bijna 16% zegt het te zullen
begrijpen als er inderdaad opnieuw eentje komt.
Uit een nieuw onderzoek van de aan de Duitse SPD verbonden Friedrich
Ebert Stiftung blijkt dat 1/3 van alle Duitsers wil dat buitenlanders het land
worden uitgezet als de werkloosheid te hoog oploopt. 10% van de Duitse
bevolking verlangt naar een nieuwe Führer die 'het land met een ijzeren
vuist' moet gaan regeren. 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog
lijken er in de vriendelijke Duitse maatschappij onderhuids opnieuw
sympathiën te groeien die soms doen denken aan het gedachtengoed van de Nazi's. Zo'n 25% van alle
2500 ondervraagde Duitsers zou in meer of mindere mate racistische opvattingen hebben; 15,9% zou er
enig begrip voor hebben als er een nieuwe Führer zal worden aangesteld. Maar liefst 58% vindt dat de
traditionele moslim manier van leven in Duitsland moet worden ingedamd. 17,2% denkt dat 'Joden teveel
invloed hebben in de wereld'. De sociaal-democratische stichting waarschuwt dat steeds meer Duitsers antidemocratische en racistische opvattingen huldigen. Als oorzaak wordt onder andere de wereldwijde
economische crisis genoemd. De onderzoekers merken op dat deze opvattingen niet alleen maar aan de
rand van de maatschappij terug te vinden zijn, maar in alle leeftijdsgroepen en sociale klassen in opkomst
zijn, ongeacht geslacht of opleidingsniveau. (1)
Uit een eerder deze maand gehouden peiling van het onderzoeksbureau Emnid -uitgevoerd in opdracht van
het blad Bild am Sonntag- bleek dat 59% van de Duitsers denkt dat de meeste moslims niet bereid zijn de
Duitse Grondwet te accepteren. In het voormalige Oost Duitsland is zelfs 70% deze mening toegedaan.
Volgens 71% zullen de moslims vrouwen nooit als gelijke gaan behandelen.
Emnid directeur Klaus-Peter Schöppner concludeerde dat de 'extreme waarden'
van het onderzoek laten zien dat de Duitse bevolking wil dat er snel iets aan het
migrantenprobleem gebeurt. In de Berlijnse wijk Neukölln is te zien waarom de
Duitsers zich steeds meer tegen de oprukkende islam gaan verzetten. In de wijk
wonen ruim 300.000 inwoners waarvan bijna de helft migranten. Onder jongeren
tot 18 jaar is het aandeel molsims zelfs 80%. De wijk is vrijwel hermetisch
afgesloten van de rest van de stad, barst van geweld en houdt er zijn eigen
(islamitisch) rechtssysteem op na waar politie en officiële instanties amper iets
tegen durven te doen. Veel jonge immigranten zeggen openlijk dat ze later de
bijstand in willen en dat ze Duitsland een mooi land vinden, maar dat de Duitsers
'storend' zijn. (3)
Xander - (1) Ynet News - (2) Het Vrije Volk - (3) Het Vrije Volk

Laat Amerikaans leger geheim ‘vermist’ ruimtetuig landen?
Published by Henk (Beheerder)
De X-37B is of vermist of moet landen. In cyberspace gonst het
van de geruchten daaromtrent. Het bijzondere ruimtetuig van het
Amerikaanse leger vliegt al 173 dagen rond de Aarde, sinds de
lancering op 22 april. De X-37B is onbemand en de bestemming
is geheim. Voer genoeg voor speculaties dus…
Qua cargocapaciteit kan het ruimtetuig vergeleken worden met
een middelgrote vrachtwagen. Een mogelijk doel is het sturen van spionagesatellieten in een baan rond de
Aarde. De X-37B kan na één rondje alweer terugkeren naar de Aarde en zou zo de satellieten op de
terugweg kunnen oppikken, zodat de spionagebeelden binnen zijn zonder dat de vijand iets in de mot had.
Volgens anderen is dit het begin van de bewapening van de ruimte… Het gaat alleszins om een hoog
staaltje techniek. Eind juli was de X-37B al eens twee weken vermist. Dat betekent dat het ruimtetuig was
afgeweken van zijn voorziene koers. Het werd teruggevonden door amateur-astronoom Greg Roberts uit
Kaapstad in Zuid-Afrika. Toen bleek de shuttle veel veelzijdiger te zijn dan gedacht. Het kon zijn eigen koers
zelf corrigeren en weer in de juiste baan rond de Aarde brengen.
En nu is het dus weer zover: de X-37B is opnieuw ‘vermist’. Het ruimtetuig moet dus teruggevonden worden
én er zou een plausibele verklaring moeten komen voor de ‘verdwijning’. Na de eerste keer werd het
opsporen vergemakkelijkt, maar tot nu toe werd de X-37B nog altijd niet gespot in zijn nieuwe baan. Dat zou
kunnen betekenen dat het Pentagon het ding wil laten landen.
Lees meer: HLN
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Iran annexeert Libanon; Ahmadinejad kondigt oprichting islamitisch Oostblok aan
Belofte dat islamitische alliantie Joodse staat zal doen 'verdwijnen'
Ahmadinejad presenteerde zich in Libanon als de onbetwiste
leider van het nieuwe islamitische Oostblok, dat als eerste doel
de vernietiging van Israël nastreeft.
Hoewel de imperialistische Iraanse despoot Mahmoud
Ahmadinejad afzag van zijn provocerende plan om stenen over
de grens met Israël te gooien, plantte hij vandaag wel
demonstratief de Iraanse vlag bij de grens met de door hem zo
gehate Joodse staat. Tevens beloofde hij dat een nieuw
islamitisch 'oostblok', bestaande uit Iran, Syrië, Turkije, Libanon,
Hezbollah, Irak en de Palestijnen, Israël binnenkort zal doen
'verdwijnen'. Niemand lijkt de feitelijke annexatie van Libanon door Iran tegen te spreken, laat staan nog te
kunnen of willen voorkomen.
Ahmadinejad laat er bij zijn bezoek aan Libanon geen enkele twijfel over bestaan: Iran maakt er de dienst
uit, niet de officiële Libanese regering en zelfs niet bondgenoot Syrië. Alle Libanese leiders, zelfs degenen
die tegen zijn bezoek waren, heetten hem gisteren hartelijk welkom in hun land en prezen zijn 'gematigde
opstelling'.
Nadat de Iraanse vlag eerst op de door Hamas overheerste Gazastrook werd geplant stak de Shi'itische
dictator deze vandaag letterlijk in de grond in het uiterste zuiden van Libanon, vlak bij de grens met Israël.
Samen met Hezbollah leider Nasrallah, die niet openlijk met Ahmadinejad verscheen maar hem achter de
schermen ontmoette, beloofde hij dat de Iraanse vlag ook op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem
zal wapperen, en dat uiteindelijk héél 'Palestina' zal worden bevrijd van de 'Zionisten'.
Voor het uiteindelijke doel, de vernietiging van de staat Israël, kondigde de theocraat Ahmadinejad de
herleving van het oude Oostblok aan, dat deze keer niet zal bestaan uit communistische, maar uit de vijf
eerder genoemde islamitische staten, aangevuld met de terreurorganisatie Hezbollah en de Palestijnen. De
pijlen van het nieuwe machtsblok zullen naast Israël ook op de Verenigde Staten worden gericht.
Nu Iran nog (officieel) zonder kernwapen de macht lijkt te grijpen in het Midden Oosten is het volgens
Israëlische militaire analisten de hoogste tijd om het tij te keren en een islamitische uitroeiingsoorlog tegen
de Joodse staat voor te zijn. Behalve een serie scherpe veroordelingen lijkt de regering Netanyahu echter
niets te doen aan de snel uitbreidende macht van Iran, dat nu tot aan de noordgrens van Israël is opgerukt.
Dat heeft mede te maken met het beleid van de Amerikaanse president Barack Obama, die fel tegenstander
is van Israëlisch militair ingrijpen tegen Iran of tegen één van zijn bondgenoten. (1)
Sommigen trekken daarom een parallel tussen de huidige Israëlische passiviteit en de Britse
verzoeningspogingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, toen premier Neville Chamberlain in
1938 niets deed tegen Hitlers annexatie van het Tsjechische Sudetenland, wat het begin bleek te zijn van de
Duitse veroveringsoorlog van Europa. De annexatie van Libanon door het zich steeds agressiever
opstellende Iran, de diepe knieval van Irak voor Iran -bijna te vergelijken met de Oostenrijkse 'anschluss' in
eveneens 1938- en de combinatie van Westerse inactiviteit en onbenulligheid lijken inderdaad op een exacte
herhaling van de gebeurtenissen van 72 jaar geleden. Als er niet snel een andere koers wordt gekozen lijkt
het drama van een nieuwe Wereldoorlog daarom vrijwel onafwendbaar geworden.
Xander - (1) DEBKA

Vaticaan versterkt banden met Wit-Rusland
Dinsdag, 12 oktober 2010
BRUSSEL (KerkNet/RadVat) – Kardinaal Jozef Tomko haalde dit weekend de banden aan met Wit-Rusland,
tijdens een bezoek aan Minsk. De kardinaal woonde er de vieringen bij van de driehonderdste verjaardag
van de kathedraal van Minsk, in aanwezigheid van bisschoppen uit Wit-Rusland, Polen en de Russische
Federatie. Tomko ontmoette er de plaatselijke bisschoppen, evenals de Wit-Russische president
Lukashenko. Die prees de goede banden met het Vaticaan en verzekerde dat de rechten van katholieken in
zijn land voldoende gegarandeerd zijn. “Maar welvaart is onmogelijk zonder stabiliteit.”
Wit-Rusland kreeg al meermaals felle kritiek wegens het gebrek aan respect voor de mensenrechten en de
behandeling van de kleinere religieuze minderheden. Het land telt 25 geloofsgemeenschappen.
Europarlementsleden bestempelden Wit-Rusland als ‘de laatste dictatuur van Europa’. Het land telt 9,6
miljoen inwoners, waaronder 80% orthodoxen. 17% van de bevolking is katholiek. Sinds de benoeming van
de oud-aartsbisschop van Moskou, Tadeusz Kondrusiewicz, tot aartsbisschop van Minsk zijn de relaties
tussen de katholieke kerk en de Wit-Russische overheid fel verbeterd.
(Kerknet)
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De mainstream leugens aangaande de krakersrellen van begin oktober
Het is ondertussen meer dan hopeloos gesteld met de mainstream media in
Vernederland. Als u de afgelopen weken een beetje deze “nieuwsbronnen”
hebt gevolgd, dan is het al vrij snel duidelijk wat voor beeld men probeert te
scheppen aangaande de krakersrellen van zo’n twee weken terug. Overal
leest u namelijk dat de krakers begonnen zijn met het gooien van stenen en
ander materiaal, waarna de Mobiele Eenheid als de grote redders in nood
die zij volgens veel volstrekt gestoorde mensen zijn, ingreep en besloot de
protesterende mensen volledig aan gort te beuken.
Daarna heeft u alleen maar gelezen over hoe verschrikkelijk gevaarlijk en
crimineel die krakers wel niet waren. Op dit moment wordt er zelfs
gesuggereerd dat de krakersrellen geregisseerd zouden kunnen zijn door duistere clubjes die misschien wel
veel meer in de planning hebben staan. Nou, daar kan ik mij volledig bij aansluiten. Helemaal de waarheid.
Echter, deze regie komt niet vanuit de krakersscene maar vanuit de groep mensen die ons land verneukt: de
politiek, aangetrouwde corporaties en bijbehorende gehersenspoelde schoothondjes in de vorm van
politieagenten en leden van de mobiele eenheid.
In geen enkele MSM bron is er een eerlijk beeld geschetst. Krakers zijn het grote kwaad en de ME zijn de
lieverdjes die het leegstaande bezit van zielige mensen komen verdedigen. De ME dient daarom geroemd te
worden als beschermers tegen die terroristische splintercel die krakers natuurlijk eigenlijk vormen. Keiharde
en verschrikkelijk gore leugens.
Ik kan u als ex-activist vertellen over ervaringen die ik gehad heb met undercover agenten en de
welbekende agent provocateurs en neemt u maar van mij aan dat die bij nagenoeg elk protest - zelfs al is
het zoiets vredelievends als een Vrijheidsparade - aanwezig zijn om indien gewenst de boel te verstieren en
de schuld op de protesterende mensen te kunnen schuiven. Gebeurt al decennialang en iedereen die deze
scene kent, weet het. Behalve natuurlijk het gedrogeerde en afgestompte publiek dat haar nieuws c.q.
programmering via door overheden en corporaties gecontroleerde media krijgt. Die mensen horen alleen
maar dat krakers gewelddadige tyfuslijers zijn die een ME knuppel in hun schedel verdienen.
Wij hebben ooit een meeting gehouden in Deventer, in *eng muziekje klinkt* een kraakpand. Dit pand werd
bewoond door de liefste mensen die ik in tijden tegengekomen ben en deze mensen hielden zich bezig met
het verzorgen van paardrijles voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Moet u zich eens voorstellen dat
deze verschrikkelijk terroristische krakers een protestloop zouden gaan doen om hun activiteiten - die door
de hele buurt enorm gewaardeerd worden - te gaan beschermen en vervolgens met zwaar hoofdletsel - of
nog veel erger - naar huis mogen vertrekken? En wat dacht u van de stereotypering die dit soort mensen
meteen opgeplakt krijgt? Goedbedoelende en maatschappelijk betrokken mensen die als parasiterende
terroristen afgebeeld worden. Onze krankzinnige maatschappij in een notendop.
Natuurlijk zitten er ook onder krakers extreme naarlingen die liever knokken en onrust trappen dan dat ze
constructief met hun leven bezig zijn. Uiteraard. Maar het mediaoffensief van de afgelopen twee weken is
wat mij betreft te walgelijk voor woorden en daarom moet ik er ook echt even iets over kwijt. Bij dezen dus.
Dan wil ik u ter afsluiting graag verzoeken de filmpjes hieronder eens goed te bekijken. Bij het eerst filmpje
zou ik u aanraden het volume even uit te zetten en bij het tweede filmpje gaat het mij vooral om de
afkondiging van het AT5-meisje. Mijn vraag aan u na het zien van deze filmpjes: is het beeld dat de
mainstream media geschetst hebben en ons nog steeds proberen voor te schotelen wel zo eerlijk?
Bron en video’s:
http://anarchiel.com/display/de_mainstream_leugens_aangaande_de_krakersrellen_van_begin_oktober

De verborgen macht van het Vaticaan
Door ouwe knar, Op zon 10 okt 2010
Complete artikel: www.avro.nl (72x geklikt)
In de serie Brandende Kwesties onderzoekt journalist en programmamaker
Gideon Levy macht en machtstructuren. In de eerste aflevering komt de
verborgen macht van het Vaticaan aan bod.
De katholiek kerk heeft als enige godsdienst de status permanent observer bij de
Verenigde Naties. Brandende Kwesties laat zien dat zij met die speciale positie
over de hele wereld beslissende invloed uitoefent op terreinen als
homoseksualiteit en abortus, met vaak desastreuze gevolgen.
(Ook de totale minachting van vrouwen komt hier ter sprake, mag ook wel weer
eens gezegd worden)
Zie de docu hier: de verborgen macht van het vaticaan ...
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Project BlueBeam
Posted by verderkijker op 15/10/2010
De NASA heeft het Project ‘Blue Beam’ lopen om de new age religie met de Antichrist aan het hoofd ingang
te doen vinden in onze samenleving. We mogen hierbij niet vergeten dat de new age religie de basis vormt
van de nieuwe wereldregering. Zonder deze religie is de dictatuur van de nieuwe wereld orde gewoonweg
onmogelijk. Doordat het wereldgeloof in deze new age religie zo belangrijk is, is ook dit project van het
grootste belang. Men is er toch in geslaagd dit project ultrageheim te houden.
Geforceerde aardbevingen en zo gezegde ontdekkingen
De eerste stap in het project betreft de vernietiging en herevaluatie van alle archeologische kennis. Door
middel van kunstmatig gemaakte aardbevingen op welbepaalde plaatsten op de aardbol wil men door
zogezegde nieuwe opgravingen of nieuwe ontdekkingen aan alle mensen duidelijk maken dat alle
fundamentele religieuze doctrines verkeerd waren. De vervalsingen van de informatie zullen gebruikt worden
om alle naties te doen geloven dat hun religieuze doctrines eeuwenlang verkeerd werden begrepen en
verkeerd werden uitgelegd. Psychologische voorbereidingen voor deze eerste stap werden reeds uitgevoerd
met de film, ’2001: A Space Odyssey’, de StarTrek reeks, en ‘Independence Day’. Allen behandelen het
thema invasies vanuit de ruimte en het bijeenkomen van alle naties om de indringers te stoppen. De laatste
films zoals ‘Jurrassic Park’ willen de evolutietheorie promoten en beweren dat God’s woorden leugens zijn.
De kunstmatig gemaakte aardbevingen worden uitgevoerd op verschillende plaatsen over de hele aardbol
verspreid, waar wetenschappelijke en archeologische literatuur en kennis aangeven dat er mysterieuze
geheimen zijn begraven. Bij deze soort van aardbevingen zal het voor de wetenschappers mogelijk zijn om
deze mysterieuze geheimen te herontdekken en zullen aangewend worden om alle fundamentele religieuze
doctrines op de helling te zetten. Deze eerste stap is de voorbereiding van het plan om de mensheid van alle
christelijke en islamitische overtuigingen te ontdoen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft men valse
‘bewijzen’ nodig van het verre verleden dat aan alle naties zal laten zien dat hun religies allemaal verkeerd
zijn uitgelegd en verstaan.
De grote ruimteshow in de lucht
De tweede stap in het project betreft een gigantische luchtshow met driedimentionele optische hologrammen
en geluid, laser projecties van meerdere holografische beelden in verschillende delen van de wereld. Aan
allen zal een ander beeld getoond worden, volgens het heersende geloof in die regio. De stem van deze
nieuwe ‘goden’ zal in alle talen spreken. Om dit te begrijpen moeten we de verrichte studies van de
verschillende geheime diensten over de laatste 25 jaar bijeenbrengen. De Russen hebben een
geavanceerde computer geperfectioneerd, en zelfs uitgevoerd, om in de computer de kleinste fysiopsychologische details in te geven, gebaseerd op hun studies van de anatomie en elektromechanische
samenstelling van het menselijk lichaam, en de studies van de electrische, chemische en biologische
eigenschappen van het menselijk brein. In deze computer werd ook de talen van alle menselijke culturen en
hun betekenis ingevoerd. De dialecten van alle culturen werden in de computer via satellietverbinding
ingegeven. De Russen begonnen de computer met objectieve programma’s zoals degenen van de nieuwe
messiah. Het blijkt ook dat de Soviets – de mensen van de nieuwe wereld orde – hun toevlucht namen tot
zelfmoordmethodes op de menselijke maatschappij door elektronische golflengten voor elke persoon en elke
maatschappij en cultuur toe te wijzen. En zo zelfmoordgedachten te veroorzaken als de persoon de dictatuur
van de nieuwe wereldorde tegenwerkt.
Er zijn twee verschillende aspecten van stap twee. De eerste is dus de space show. Waar komt die
ruimteshow van ? De holografische beelden zullen gebruikt worden in een simulatie van het einde
gedurende dewelke alle naties scenes zullen zien van de vervulling van hun eigen profetieën en het
verifiëren van deze van de tegenstander. Deze zullen geprojecteerd worden van de satellieten op een
natriumlaag zo’n 90 km boven de aarde. We zien zo nu en dan test, maar ze worden als UFO’s en
‘vliegende schotels’ waargenomen.
Het resultaat van deze doelbewuste gebeurtenissen zullen aan de wereld getoond worden met de Matraia
(Maitreya), voor de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wereldreligie. Er zal genoeg waarheid
opdrongen worden aan een verraste wereld om hen in de leugen te doen geloven. ‘Zelfs de meest geleerden
zullen bedrogen worden.’
Het project heeft de mogelijkheid geperfectioneerd om met één of ander apparaat een enorm aantal mensen
op te heffen, zoals in een opname (rapture), en de hele groep met een zwaai in een ander land te zetten. We
zien testen van dit apparaat in de abductie van mensen door mysterieuze kleine greys (aliens) die mensen
uit hun bedden weghalen en door vensters in wachtende ‘moederschepen’ duwen. De berekende weerstand
tegen de universele godsdienst en de nieuwe messiah en de daarop volgende heilige oorlogen zullen
uitmonden in het verlies van menselijk leven op een schaal dat nog nooit gebeurd is in de hele geschiedenis
van de mens. Het Blue Beam Project zal zogezegd de universele vervulling zijn van de oude profeten. Een
gebeurtenis van dezelfde grootorde als die van 2000 jaar geleden. In principe zal dit project gebruik maken
van de hemel als scherm (natriumlaag 90km boven de aarde) als laserstralen die simultane beelden
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weergeven aan de 4 hoeken van de wereld in alle talen en dialecten volgens de streek. Het zal over het
godsdienstig aspect gaan van de nieuwe wereldorde. Het is leugens verspreiden op grote schaal.
De computers zullen de satellieten coördineren en de software zal klaar zijn om de lucht show leiden. De
holografische beelden zijn gebaseerd op meerdere bijna identieke signalen die een holografisch beeld
weergeven in 3D. En voor geluiden is dit ook van toepassing, meerdere geluidsgolven zullen voor een
surround systeem zorgen. De show zal bestaan uit vele holografische beelden die specifiek beantwoorden
aan de regionale godsdienst ter plaatse. Niet één gebied zal overgeslagen worden. Met computeranimatie
en bijpassende geluiden die lijken afkomstig te zijn uit de diepten van de ruimte, zullen de verbaasde vurige
aanhangers van de diverse religies getuige zijn van hun eigen teruggekeerde messiassen in een
overtuigende levensechte werkelijkheid.
Dan zullen de projecties van Jezus, Mohammed, Boeddha, Krishna, enz. Samengevoegd worden in één
religie, nadat de ‘correcte’ verklaringen van de mysteries en openbaringen zullen zijn onthuld. Deze ene god
zal in feite de Antichrist zijn. Hij zal uitleggen dat de verschillende geschriften verkeerd zijn verstaan en
verkeerd begrepen zijn. Dat de oude godsdiensten de oorzaak zijn dat mensen tegen elkaar opstaan, dat
naties tegen elkaar opstaan. Dat daarom alle godsdiensten moeten worden afgeschaft en dat de new age
godsdienst ingevoerd moet worden onder de vertegenwoordiging van de Antichrist die zij voor hun neus
hebben gezien. Natuurlijk zal deze perfect opgevoerde vervalsing de oorzaak zijn van sociale en
godsdienstige wanorde op grote schaal. Elke natie zal de andere beschuldigen van verkeerde interpretatie.
Miljoenen geprogrammeerde godsdienstige fanatici zullen door demonische bezetenheid op de aarde
rondlopen. Bovendien zal deze gebeurtenis zich juist voordoen op een moment van diepgaande wereldwijde
politieke anarchie en algemeen tumult die zich zal voorgedaan hebben door één of andere gecreeërde
catastrofe. De Verenigde Naties is zelfs van plan om een lied van Beethoven als anthem voor de introductie
van de new age éne wereldgodsdienst te gebruiken.
Als we deze luchtshow parallel laten lopen met het star wars programma krijgen we hetvolgende : een
combinatie van electromagnetische straling en hypnose, die heel grondig werden bestudeerd. In 1974
bijvoorbeeld zei de onderzoeker G. F. Shapits over één van de voorstellen tot onderzoek : ‘… in dit
onderzoek zal aangetoond worden dat de gesproken woorden van een hypnotiseur onmiddellijk omgezet
kunnen worden door elektromagnetische energie naar het onderbewuste deel van de hersenen zonder enig
mechanisch apparaat te gebruiken om het bericht te ontvangen. Het zal aan deze persoon die aan deze
energie werd blootgesteld geen kans geven om de bewust ingevoerde informatie te controleren. Men kan
verwachten dat het rationele gedrag precies zal zijn weggenomen van hun vrije wil.’Iedereen die nu de
zogenoemde ‘channelling’ fenomenen onderzoekt, doet er goed aan om met dit onderzoeksgebied rekening
te houden. Degenen die van henzelf denken dat ze ‘channellers’ zijn, kunnen gemakkelijk door dit soort
onderzoek beïnvloed worden. Sinds dit type van onderzoek is uitgevoerd zijn er velen onderhevig aan
‘channelling’. Het is zelfs zo dat hun boodschappen die ze verkondigen allemaal gelijkaardig zijn, ondanks
de verschillende entiteiten die ze beweren door geleid te worden. Bovendien moeten ze de ontvangen
goddelijke leiding eens nazien als die niet specifiek ten voordele zijn van de nieuwe wereldorde.
Op 21 maart 1983 publiceerde het Sydney Morning nieuwsblad een artikel dat de Soviets het menselijk brein
aan het binnendringen waren. Dit artikel heeft betrekking op de supercomputer die al werd besproken. Met
dat verschil dat de Verenigde Naties nu noodzakelijke gegevens ingeven in deze computer. De Verenigde
Naties zijn de slaafjes van de nieuwe wereldorde. Ik denk zelfs dat het mogelijk is dat de personen die dit
mega breincontrole programma hebben gemaakt dit verkocht hebben aan een organisatie en zich er niet van
bewust waren dat de klant het programma en de gegevens zouden gebruiken om de mensheid te
onderwerpen. Sinds dan hebben ze nogal vooruitgang kunnen maken !
Gedachteningave en mededeling
De vooruitgang van de technologie brengt ons naar de derde stap in het ‘Blue Beam’ project dat samen met
telepathie en verregaande elektronische mededelingen van twee kanten uit, waar de ELF (extreme low
frequency), VLF (very low frequency) en LF (low frequency) elke persoon van binnenin hun ziel zal
binnendringen. Zo zullen ze iedereen ervan overtuigen dat hun eigen god tot hen spreekt vanuit de diepte
van hun ziel. De lage geluidsgolven zijn ook extra ver dragend. Dergelijke stralen worden door de satellieten
gezonden. De satellieten worden op hun beurt gestuurd door de computergegevens. Die computer bevat
massale gegevens van elke mens op aarde, samen met hun taal. De stralen zullen dan doorweven worden
met hun natuurlijke denkpatroon om gemengde kunstmatige gedachten te vormen. Deze vorm van
technologie gaat terug tot in de ’70, ’80 en ’90 jaren. Toen werd werd het menselijk brein vergeleken met een
computer : informatie invoeren, verwerken, een resultaat krijgen en dan uitvoeren volgens het resultaat.
Breincontrollers manipuleren informatie op dezelfde wijze als een computer gegevens verwerkt.
De wetenschappelijke bevindingen die al die jaren zijn gemaakt zijn nu natuurlijk in de Verenigde Staten al
toegepast. Er is al communicatiemateriaal voorhanden die de blinden kan doen zien, de doven laten horen
en de lammen doen gaan. Het kan bij de terminaal zieken de pijn wegnemen zonder het gebruik van
geneesmiddelen of chirurgie. Het gaat hier niet over science fiction. Een mens zou al zijn verstandelijke
vermogens kunnen behouden tot het moment van zijn dood. Dit communicatiemateriaal is afhankelijk van
een nieuwe manier van tegen het menselijk brein, de neuromusculaire systemen en stralingspulsen bij lage
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frequenties aan de kijken. Sommige materialen worden nu gebruikt binnen de CIA en de FBI. Het zal nooit
gebruikt worden om de blinden te doen zien, de doven te laten horen en de lammen te doen gaan, omdat
het deel uitmaakt van de interne politieke keuken en de buitenlandse politiek van George Bush en zijn
marionetten van de nieuwe wereldorde. In eigen land wordt het nieuwe communicatiemateriaal gebruikt om
burgers te martelen en te vermoorden die beantwoorden aan een denkbeeldig profiel van terrorist; om
burgers te martelen of vermoorden die tolerantie en vrede promoten in Centraal-Amerika; om burgers te
martelen of te vermoorden die tot organisaties behoren die tegen kernwapens zijn en ook om mensen te
brainwashen om hen in te zetten om vuile werkjes op te knappen. (Manchurian Candidates) Overzeese
proefnemingen gebeuren op gijzelaars van Canada, Groot-Brittannië, Australië, Duitsland, Finland en
Frankrijk. Bovendien is er een lange reeks van bizarre zelfmoorden geweest onder de Britse
computerwetenschappers. Allemaal hadden ze een of andere connectie met de United States Navy.
Deze schrikterreur zorgt ervoor dat iedere regering, bedrijf of psychiater vrijwillig deze horror wil promoten.
Regeringen en bedrijven die met hen werken aan een nieuwe wereldorde zijn bereid om het even wat te
bevorderen die hen in staat zal stellen hun doel van totale sociale controle te bereiken.
Waarom ? Als je het publiek angst aanjaagt en hen doet vrezen voor hun veiligheid, dan zullen ze je
toestaan om uiterst harde maatregelen te treffen om de wetshandhaving uit te voeren. Ontwapen hen en hou
uitgebreide verslagen over hen bij. Je zult hen enkel moeten vertellen dat het voor hun veiligheid is.
Bovendien steunt dit het verval van de huidige democratische systemen van politiek bestuur, en zorgt ervoor
dat maatschappijen zoeken naar alternatieve methodes van politieke ideologie. Natuurlijk is het alternatief
reeds gepland ! Het noemt de nieuwe wereldorde en uw veiligheid en uw belangen zullen hier niet behartigd
worden ! Angst werd altijd al gebruikt door een machtige elite om de massa te controleren en te
onderwerpen.
De oude stelregel : ‘verdeel en heers’, wordt wereldwijd ten top gedreven, zodat ieder bang is voor zijn
veiligheid, en dat ieder de ander wantrouwt. Dit is ook mind control. De psycholoog James V. Mc Connell,
die vertelde het volgende in een publicatie van Psychology Today in de jaren ’70 : ‘De dag is aangebroken
dat we zintuiglijke ontbering kunnen combineren met hypnose en scherpzinnige manipulatie van beloning en
straf om bijna een totale controle over het gedrag van een individu te verwerven. Het zou dan moeten
mogelijk zijn om een vlugge en hoogst efficiënte manier van positieve brainwashing te bereiken dat ons in
staat stelt om dramatische veranderingen in het gedrag van een individu en in zijn persoonlijkheid aan te
brengen.’ De psycholoog had het over deze vorm van controle. We worden getraind vanaf de geboorte dat
we alles moeten doen wat de maatschappij van ons verwacht, dat in tegenstelling tot hetgene dat we voor
onszelf willen doen. Dat omdat ze de technologie bezitten om het te doen. Niemand zou nog een eigen
individuele personaliteit mogen bezitten. Deze verklaring en ideeën zijn heel belangrijk omdat het de
basisgedachte van de Verenigde Naties betreft : niemand mag zijn eigen personaliteit bezitten. Bovendien
beweert de psycholoog dat niemand enig zeggenschap heeft over de soort van personaliteit dat ze
verwerven, en er is ook geen reden om te geloven dat je mag weigeren om een nieuwe persoonlijkheid aan
te nemen, omdat je oude personaliteit als ‘asociaal’ werd bestempeld. Wat in deze verklaring belangrijk is, is
de manier hoe de nieuwe wereldorde zal opgestart worden nl. over het bestaande systeem. Dat wil zeggen :
de oude manier van denken, doen en geloven zal als oud en onjuist worden beschouwd. Deze mensen
zullen kunnen veranderen in een van de kampen van de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat ieder die
een ‘asociaal’ gedrag vertoont zal worden weggedaan zodat andere aangepaste individuen de noden en de
agenda van de nieuwe wereldorde kunnen vervullen, zonder afgeleid te worden van de waarheid.
Het eindtijdscenario krijgt steeds meer een gezicht
Posted by silviavideler op 10/10/2010
Ahmadinejad als pleitbezorger van de Mahdi en Ratzinger (de Paus) straks als
pleitbezorger voor de Maitreya, da’s samen een ‘spannend’ koppel!
En de ‘elite’ de Bilderbergers, met Bea voorop alsmede de Illuminaten,
Vrijmetselaars e.d. als pleitbezorger voor de ANTI-CHRIST en we hebben het plaatje misschien wel rond.
En als de UFO-bemanningen dit dan nog toejuichen en de wereldbevolking komt ‘helpen’ om de zaken te
regelen en de problemen te klaren dan is de verleiding en het bedrog compleet.
Ahmadinejad wil samen met de paus werken aan een “nieuwe wereldorde”
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft een brief geschreven aan paus Benedictus XVI en de
Heilige Vader een “heilige alliantie” tegen de secularisering aangeboden meldt Corriere della Sera. De brief
zou 6 oktober aan het einde van de wekelijkse audiëntie door een vice-president zijn aangeboden.
De Iraanse president dankt de leider van de Rooms-Katholieke Kerk voor het feit dat hij zich heeft
uitgesproken tegen de plannen voor de verbranding van korans in de Verenigde Staten. Ahmadinejad wil er
samen met de paus aan werken “de tendens van de mens te stoppen om zich slechts op het materiële leven
te concentreren”. Iran wil samen met de paus werken aan een “nieuwe wereldorde”, aldus Ahmadinejad.
(mvl)
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“Oogsten gaan steeds vaker mislukken”
Door community (initieel P.uncia), Op zon 10 okt 2010
Bron: (c) www.gva.be
Het zal steeds vaker voorkomen dat oogsten op grote schaal mislukken,
zoals Rusland onlangs met zijn tarwe heeft meegemaakt. De oorzaak is
de toename van extreme weerfenomenen als gevolg van de
klimaatwijziging, zegt een Britse studie. Maar de situatie is niet helemaal
zwartgallig.
Rusland kreeg dit jaar af te rekenen met grote droogte en zware
bosbranden. Een aanzienlijk deel van de tarweoogst ging daardoor verloren. Het land, een van de grootste
graanuitvoerders ter wereld, stopte meteen de uitvoer van tarwe. Dat leidde tot forse prijsstijgingen op de
internationale grondstoffenmarkten.
Volgens onderzoekers van de universiteiten van Leeds en Exeter en het Met Office Hadley Centre zal dit
steeds vaker gebeuren naarmate de klimaatwijziging meer voelbaar wordt. "Het heeft gevolgen voor
iedereen op de planeet, niet alleen voor landbouwregio's", zegt hoofdauteur Andy Challinor van de School of
Earth and Environment van de Universiteit van Leeds.
De studie onderzocht tarweoogsten in het noordoosten van China. Op basis van klimaatmodellen doet het
oogstvoorspellingen tot het einde van deze eeuw. De onderzoekers zijn van plan deze methode nu ook op
andere regio's toe te passen.
Aanpassen
Volgens de onderzoekers kan de landbouw zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Eén zaligmakende
oplossing is er niet. Maar de combinatie van de ontwikkeling van nieuwe gewassen die beter tegen warmte
en droogte kunnen, en sociaaleconomische maatregelen zoals grotere investeringen kunnen de ergste
gevolgen temperen, zeggen ze.
Volgens medeauteur Evan Fraser (Universiteit van Leeds) zullen armere regio's meer hulp nodig hebben om
zich ook tegen die extreme weerfenomenen te wapenen. De nieuwe studie verscheen in de Britse
vakpublicatie Environmental Research Letters.
IPS Vlaanderen
Reactie
Het is al decennia lang de bedoeling dat de landbouw verdwijnt met als doel dat wij allen straks voor ons
voedsel aangewezen zijn op wat in de supermarkt verpakt wordt verkocht.
En.....in verpakt voedsel kun je van alles stoppen, het gaat dan niet alleen om msg, aspartaam, kleur- en
geurstoffen.
Sluipend onderdeel van depopulatie.
Sluipend onderdeel van ons aller gang naar de enige plek waar nog medicijnen te krijgen zullen zijn, de
apotheek.
Zolang wapens als Haarp (om er maar één te noemen) hun wanstaltige werk kunnen doen en voor
eindeloos regen of droogte kunnen zorgen, zolang wij dat toestaan.........verandert er niets.

Wat is de opzet van de FED door massaal dollars bij te drukken?
Posted by silviavideler op 16/10/2010
De Fed wil weer massaal dollars bijdrukken
Door: Mathijs Bouwman
De Fed wil weer massaal dollars bijdrukken om deflatie te voorkomen. Het buitenland
betaalt de prijs van dit roekeloze beleid. Vooral Europa, want Bernanke drijft de Eurolanden
uit elkaar. Nog een paar weken en dan gaat de geldkraan in de Verenigde Staten weer wijd
open. Zoveel valt af te leiden uit de notulen van de laatste vergadering van het FOMC, het
beleidsbepalende comité van de Federal Reserve.
Daarin wordt de Amerikanen een nieuwe ronde van ‘kwantitatieve verruiming’ in het vooruitzicht gesteld. Al
in november zou de Fed kunnen beginnen met het aankopen van staatsobligaties en bijdrukken van dollars,
denken analisten.
Voor Europeanen klinkt het als een waanzinnig beleidsexperiment, dat veel weg heeft van de politiek
waarmee de centrale bank van Zimbabwe het land naar de afgrond leidde. Het leidt maar tot hyperinflatie.
Maar voor Fed-president Ben Bernanke is het opstarten van de kwantitatieve verruiming een logische stap.
De Fed heeft een mandaat met twee doelstellingen: inflatie mag niet te hoog, maar ook zeker niet te laag
zijn, en de werkloosheid moet onder de duim worden gehouden. Aan beide doelstellingen kan de Fed
momenteel niet voldoen.
Bron: RTLZ.nl
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Het nieuwe en meest schokkende boek OOIT van Robin de Ruiter komteraan!
Posted by silviavideler op 11/10/2010
Adolf Hitler – Kroniek van Hitler’s vlucht uit Berlijn
Door: ROBIN DE RUITER, UITGEVERIJ MAYRA
Met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst
“HET DERDE RIJK”
Grondslag voor de komende werelddictatuur
ISBN 978-90-79680-10-8 ( Met vele authentieke illustraties en foto’s welke tot op
heden nog niet openbaar waren gegeven.)
Dit meest schokkende boek tot nu toe van ROBIN DE RUITER aangaande de
waarheid omtrent Hitler, het Derde Rijk én de gevolgen die dit nog GAAT KRIJGEN in de zeer nabije
toekomst, komt dit jaar, medio december, op de markt. De boekhandels-verkoopsprijs zal zijn € 29,95
Zoals met de meeste boeken van Robin de Ruiter zal dit boek en dít boek nog méér dan alle andere boeken
van deze auteur, geboycot worden. Wij hebben met de uitgeverij van Robin een unieke overeenkomst
gesloten als enige in Nederland/België
Lezers van onze site BOINNNK stellen wij in staat dit boek met een voorinteken-korting te verkrijgen van
maar liefst ZEVEN euro.
De prijs is dan ook slechts € 22,95 én wij nemen zoals u gewend bent van ons de verpakkings én
portokosten voor onze rekening!
De boodschap van het boek, de onthulling van gruwelijke geheimen en verborgen waarheden, is meer
waard dan alleen maar winst.
Lees de onderstaande korte samenvatting en u zult begrijpen hoe belangrijk dit boek is. Een boek wat
werkelijk na jaren en jaren research en vaak tegengewerkt zoekwerk tot stand is gekomen.
U kunt uw boek reserveren met deze grote korting, door € 22,95 over te maken op rekening 1239.37.299
t.n.v. HMS Videler onder vermelding van “Hitler-NWO” en niet vergeten uw naam én adres te vermelden
voor de verzending!!!
U kunt uw NAAM EN ADRES VOOR DE ZEKERHEID OOK NOG EENS SEPARAAT MAILEN:
videl049@planet.nl ( Als u een gesigneerd exemplaar wilt, laat dat ook even separaat per mail weten) Bellen
kan ook: 038-4549300
Voor mensen die in België of elders woonachtig zijn, vermeld ook de BIC -code bij uw bankbetaling:
RABONL2U en het IBAN nr. NL24 RABO 0123 9372 99
IN NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE
“Mijn politieke tegenstanders mogen niet weten waar ik vandaan kom
en wat mijn familiegeschiedenis is.” Adolf Hitler
Uit DNA onderzoek bij verwanten van Adolf Hitler is gebleken dat de voormalige nazileider tot de
zogenoemde haplogroep E1b1b hoort. Deze groep is in West-Europa zeer zeldzaam en komt onder anderen
voor bij Asjkenazische joden. Komt hiermee een einde aan jarenlang speculeren over Hitler´s eventuele
joodse achtergrond?
Van januari 1911 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt ieder spoor van Hitler. Historici staan nog steeds voor
een raadsel. Aan de hand van exclusief bronnenmateriaal wordt aangetoond dat Hitler een speciale training
volgde aan de door de Rothschilds gecontroleerde Britse Military Psych-Ops War School in Tavistock. Hier
begon Hitler´s voorbereiding op zijn toekomstige rol als dictator.
Bovendien wordt in een minutieuze beschrijving aangetoond dat Hitler’s opmars naar de macht, dat hij
daarin veel minder door de Duitse industriëlen werd geholpen dan algemeen verondersteld wordt. Het
bleken met name de buitenlandse geldschieters te zijn zoals de Rothschilds, de Rockefellers en de familie
Bush, zíj zijn het geweest die Hitler op grote schaal ondersteund hebben.
Ook grote multinationals als IBM, Coca Cola, General Motors, Standard Oil en Shell speelden hierbij een
belangrijke rol.
Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde. Het waren diezelfde individuen, die hem in eerste
instantie opgeleid hebben en aan de macht hebben geholpen. Hitler’s “Derde Rijk” is een kruispunt in de
geschiedenis met gevolgen tot “voorbij vandaag“.
Dit boek reconstrueert daarenboven de gebeurtenissen rond de dood van Hitler. De feiten bewijzen dat Hitler
geen zelfmoord pleegde. Met hulp van de Britse geheime dienst wist de Führer te ontsnappen. Zijn
echtgenote Eva Braun werd opgeofferd en vermoord.
Dit opzienbarende boek schetst nooit eerder geopenbaarde feiten en oorlogsrapporten. Onder anderen uit
het archief van het Amerikaanse Bureau voor Strategische Ondersteuning (OSS), de voorloper van de CIA,
uit het archief van de voormalige Stasi en interviews met ooggetuigen in Duitsland en Spanje.
http://silviavideler.wordpress.com/
Reactie
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Greg Hallett, http://www.greghallett.com/, schreef o.a. het boek “Hitler was a British Agent” Daarin staat het
al te lezen. In dat boek wordt overigens óók de ondergang van de Nederlandse onderzeeboot de K XIII
genoemd, door de Engelse spion Creighton omdat de Nederlandse K XIII de Japanse vloot had gezien die
op weg was naar Pearl Harbour. Nadat zij bij de Britse autoriteiten daarvan melding had gemaakt, had zij
haar doodvonnis getekend. Immers: De Japanse vloot MOEST Pearl Harbour aanvallen, zodat Amerika aan
de oorlog mee zou doen. Dat was zo gepland. En als het alarmbericht van de Nederlandse K XIII
onderzeeboot wereldkundig werd gemaakt, zou dat plan gesaboteerd zijn. Dus werd de Nederlandse
onderzeebootbemanning opgeofferd, met TOESTEMMING van de Nederlandse koningin! Toen de
inlichtingendiensten op Pearl Habour de vloot in de gaten kregen, moest de koerier dat per motor aan de
commandant gaan melden. En nu twee dingen: Die koerier was een (Amerikaanse) Jap, EN hij wachte 5 uur
VOOR hij het bericht doorgaf. Zeker was het opgezet spel. Heel die tweede wereldoorlog is al gepland vanaf
1853, toe Amerika Japan dwong om westerlingen toe te laten, met een grote oorlogsvloot vlak onder de
kust. Die jappen hadden geen keus.
Greg Hallett is de auteur van “Hitler Was A British Agent” en verdere boeken (zie:
http://www.greghallett.com/ & http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/01jan/hitlerbritagent.html
& interviews op youtube – zoals: http://www.youtube.com/user/historiangreghallett “

Volgen en afluisteren via internet bemoeilijken.
Posted by silviavideler op 10/10/2010
AMSTERDAM – De continue poging om burgers in de gaten te houden en te
controleren, vormt een bedreiging voor de vrijheden. Een rechtenprofessor wil
het vrije internet met de kennis van bejaarden redden en een doosje maken dat
technische gelijkheid biedt.
© ANP
Voor professor Eben Moglen vormt de constante bewaking in de maatschappij
een urgente bedreiging waartegen actie moet komen.
De hoogleraar aan Columbia in de Verenigde Staten, die al een advocatenkantoor voor opensourcesoftware heeft, komt met een stichting.
Freedom Box
De stichting moet werken aan een goedkoop en goed uitziend apparaat, de Freedom Box, dat automatisch
zoveel mogelijk internetverkeer versleutelt en een omweg biedt om eventueel gefilterde verbindingen toch
mogelijk te maken. Het kastje moet mooier dan een iPhone zijn ‘zonder dat Steve Jobs zich ermee bemoeit’.
Het apparaat, waarvan alle programmatuur gratis beschikbaar komt, moet weinig kosten, er goed uitzien en
vooral veel functionaliteit bevatten. Belangrijk is dat sociale netwerken niet langer centraal werken maar
decentraal. Dat maakt volgen en afluisteren van burgers moeilijker. Waar mogelijk gebruiken mensen de
techniek in plaats van bijvoorbeeld Facebook zonder het te merken. “Je stapt dan geleidelijk naar iets
privacyvriendelijks over.”
Belangrijk is ook dat de technologie telefonie en opslag biedt. “Je slaat je gegevens versleuteld op bij
vrienden, zodat het bewaard blijft en jij er alleen bij kunt”, legt hij uit over het kastje. “Het is dus een gratis en
veilige back-updienst.”
Bejaarden
Moglen, die eerder in Nederland woonde, heeft zich verbaasd over de OV-chipkaart en trekt de parallel met
een Duitse soldaat die continu op het station en in de tram “Papiere bitte” vraagt. Daarnaast wijst hij op alle
andere vormen van controle door bij te houden wie met wie belt, mailt en hoe verbindingen tussen mensen
zijn. “Nog nooit heeft een overheid zo controle over burgers gehad”, vertelt hij dan ook.
“Politici hebben weldenkende mensen nodig die ‘nee’ zeggen. Jullie moeten duidelijk stellen dat jullie er
verstand van hebben en het antwoord nee is”, vertelt hij zijn toehoorders. Als idee wijst hij erop dat er nu
“grootouders en overgrootouders zijn die nu nog leven en kunnen uitleggen waarom we voorzichtig moeten
zijn.” Hij roept op deze mensen met respect te benaderen en voor te leggen wat er allemaal wordt
bijgehouden. Dat het vaak over internet gaat maakt niet uit: “Zij kunnen dan hun mening over de gevaren
geven.”
Bits of Freedom
De professor zit in de raad van advies van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Zijn
toespraak moet mensen enthousiast krijgen over het verzet dat ze bieden. Verwijzend naar de historie van
Nederland stelt hij dan ook “Nederland nog altijd een vliegdekschip voor vrijheid in Europa kan zijn.”
© NU.nl/Brenno de Winter
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Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel III: Op weg naar het einde
“Religie in welke vorm dan ook wordt beschouwd als een verderfelijke en
opzettelijke leugen, verspreid en aangemoedigd door heersers en geestelijken
ten behoeve van hun eigen belangen, aangezien het gemakkelijker is om macht
uit te oefenen over onwetenden.” – Bertrand Russelli
John Nelson Darby en zijn volgelingen hebben tijdens het negentiende eeuwse
réveil (=opwekking) een cruciale rol gehad in de verspreiding van het christenzionisme (zie deel II). In zijn voetsporen verkondigen Britse en later
Amerikaanse kerkleiders dat de terugkeer van Israël een noodzakelijk teken is
voor de ‘laatste dagen’ en de wederkomst van het Licht der Wereld op de
wolken.
Politici als Lord Palmerston en Lord Shaftesbury oreren dat “met name Engeland de goddelijke taak [heeft]
gekregen om de joden te helpen zich weer in het Midden-Oosten te vestigen”. Reeds in 1891, zes jaar voor
het eerste Zionistencongres, overhandigt evangelist en christen-zionist William Blackstone een petitie aan de
Amerikaanse president ondertekend door bankiers-zionisten als John D. Rockefeller en J.P. Morgan om
Palestina aan het ‘Volk Gods’ terug te geven. Blackstone is sterk beïnvloed door Darby.’ii
Nog meer handen en voeten krijgt het nieuwe judeo-christelijk gedachtegoed door de als evangelische
iii
christen en dispensationalist opgevoedde Lord Balfour (1801 – 1885), wiens inzet als Minister van
Buitenlandse Zaken leidt tot de Balfour Declaratie van 1917. Daarin willigt Engeland Lord Walter Rothschilds
verzoek in om een ‘Nationaal Tehuis’ te creëren voor “Gods uitverkoren volk”. De declaratie is bestemd voor
de Zionistische Federatie. De consequenties van dit onaanzienlijke getypte briefje voor de Semieten te
Palestina (Palestijnen) en de wereld als geheel, blijken dramatisch.
Mondiale verspreiding en bestendiging christen-zionisme: Cyrus Schofield
Het is de oorlogsveteraan, zwendelaar, overspelige alcoholist, ex-gedetineerde en eveneens als advocaat
opgeleide Cyrus I. Schofield die, bekeerd door de Here, het stokje van Darby overneemt en het christenzionisme verspreidt in de Verenigde Staten van waaruit in de twintigste eeuw de gehele wereld wordt
bestookt door grote christen-zionisten als Hall Lindsey en Billy Graham.
Scofield ontmoet Darby op zijn bezoeken aan Amerika ‘to plant the seed’.iv Hij baseert de annotaties in zijn
Scofield Reference Bible volledig op Darby’s dispensationalisme met de nadruk op de hoofdrol van Israël, de
eindtijd en haar finale oorlog genaamd Armageddon.v Door interventie van zijn zionistische vrienden wordt
de Bijbel gedrukt door de prestigieuze, maar niet Amerika-gezinde Oxford University Press, welke voorheen
eigenlijk nooit religieuze boeken uitbracht, en verovert de Scofield Bijbel de nachtkastjes van heel
evangelisch Amerika.
Als Scofield een lidmaatschap krijgt aangeboden voor de elitaire Lotus Club en daar zijn op Darby’s
theologie geënte Bijbelinterpretatie presenteert, neemt Samuel Untermeyer hem onder zijn hoede, schrijft de
Idaho Observer van mei 2009. Untermeyer een joodse Wallstreet advocaat en beursmanipulator met
politieke connecties, blijkt een fanatiek zionistisch agent van het Rothschild bankierskartel, aldus de krant.
Hij is president van het ultra-zionistische Keren Hayesod Palestine Foundation Fund, de in London
opgerichte organisatie voor fondswerving, en vice-president van het American Jewish Congress. Daarnaast
vi
is hij medeontwerper van de Federal Reserve Bank law.
In de biografie “The Incredible Scofield and His Book” schrijft Joseph M. Canfield:
“De toelating van Scofield tot de Lotus Club, die nooit benaderd zou kunnen zijn door Scofield zelf, versterkt
de verdenking die eerder naar boven kwam, namelijk dat iemand de carrière van C.I. Scofield bepaalde”.
Volgens Canfield is diegene gelieerd aan een van de commissieleden van de club; de Wallstreet jurist
Samual Untermeyer. Scofield is de ideale pion en zijn theologie“uiterst bruikbaar om fundamentalistische
christenen zover te krijgen dat zij de internationale belangen van een van Untermeyers projecten – de
Zionistische beweging – ondersteunen.”vii
Ook Prof. David W. Lutz schrijft in zijn artikel “Unjust War Theory: Christian Zionism and the Road to
Jerusalem,”:
“Untermeyer gebruikte Scofield, een Kansas City advocaat zonder formele opleiding in de theologie, om
zionistische ideeën te injecteren in het Amerikaans protestantisme. Untermeyer en andere rijke en
invloedrijke zionisten met wie hij Scofield liet kennismaken, promootten en financierden de carrière van de
viii
laatste, inclusief het reizen in Europa”.
Untermeyer introduceert Scofield bij zionisten als de joodse bankier Jacob Schiff, eveneens een Rothschild
agent en telg uit een beroemde bankiersfamilie, en dito beursspeculant en financier Bernard Baruch.
Untermeyer en Schiff zijn de belangrijkste financiers van Scofields geannoteerde Bijbel.ix Baruch, Schiff en
Untermeyer zien erop toe dat Scofields criminele verleden onder de tafel wordt geveegd en met overdrijving
van zijn Bijbelkennis en -wijsheid, enkel een positief imago wordt gepromoot.
Untermeyer gaat tot het uiterste in zijn zionistisch streven. In 1933 roept deze invloedrijke voorman vanuit de
studios van het Columbia Broadcasting System op tot de politieke vernietiging van Duitsland. De New York
Times citeert Untermeyer op 7 augustus dat jaar:
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“De Joden van de wereld verklaren thans een Heilige Oorlog tegen Duitsland. Wij zijn nu betrokken bij een
heilig conflict met de Duitsers. En we gaan hen uithongeren totdat zij zich overgeven. Daartoe maken we
gebruik van een wereldwijde boycot tegen hen, die ze zal vernietigen aangezien zij afhankelijk zijn van hun
x
export.”
Voor Scofields promotie in de pers zijn mannen als uitgever George Bannerman verantwoordelijk.
Bannerman is eigenaar van de Dallas Morning News, 33ste graad vrijmetselaar en wedergeboren christenlid
xi
van Scofields kerk. Ook de olie-industrie behoort tot de financiers. De zionistische oliebaron Lyman Stewart
(1840-1923), president van Union Oil Company, doneert $ 91000.00.xii Net als Darby stelt hem dat in staat
vele verre reizen te maken, zoals een studietrip naar Engeland, alwaar hij de theologen Westcott en Hort
ontmoet. In 1851 starten zij de occulte Ghost Society met als lid onder meer Arthur Balfour die in 1917
Palestina aan Rothschild nalaat als toekomstig thuisland voor het “Volk van God”.xiii
Opvallend is het gebruik van vrijmetselaarssymboliek in de Oxford uitgave van de Scofield Reference of
Study Bible. Het meest voorkomende symbool is de punt binnen de cirkel (o.a. op de cover van de edities
xiv
van 2004, 30 en 7 oktober 2005, 2006 en 2008). Albert Mackey, 33ste graad vrijmetselaar, geeft de
volgende uitleg:
“De punt binnen de cirkel is een belangrijk symbool in de Vrijmetselarij […] Het symbool is eigenlijk een mooi
maar nogal diepzinnige toespeling op de aloude zonverering en laat ons voor het eerst kennismaken met de
modificatie van dat symbool, bij de antieken bekend als de aanbidding van de phallus.”xv
Bekend is de punt met phallus (=obelisk: Egyptische zonnewijzer en vruchtbaarheidssymbool) als centrum
van de cirkel op het St.Pietersplein te Rome. Ook dominee-vrijmetselaar George Oliver zegt dat de punt
binnen de cirkel verwijst naar de phallusverering in de antieke wereld zoals de Linga van de oude Hindoes,
de Phallus en Priapus van de Grieken en Romeinen en de Baäl-Peor van de Israëlieten.xvi De punt binnen
de cirkel verwijst, behalve als hiëroglief naar de Egyptische oppergod Amen (-Ra) – de zonnegod die
christenen aanroepen als afsluiting van hun gebeden – ook naar de macht die Vrijmetselaars omschrijven
als de Grote Architect van het Universum of de “One Supreme Power”, in christelijke termen; God de
Almachtige, en is daarom toepasselijk op de omslag van Scofields Bijbel.xvii Zoals Darby in deel II al zei, iets
“wat enkel de ingewijden begrijpen, zoals in de Vrijmetselarij.”
Als bij Darby en Scofield, voorlopers van de mainsstream evangelische beweging, liggen er ook bij de
geroemde stichters van andere grote christelijke eindtijdstromingen, ontstaan tijdens het negentiende
eeuwse reveil, verbanden met de vrijmetselarij. Zo is Joseph Smith, oprichter van de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) tevens stichter van een vrijmetselaarsloge te
Nauvoo, Illinois in 1842. Ook medeoprichters van zijn kerk zijn actief binnen dit geheime genootschap. In
1842 wordt Joseph Smith bovendien ingewijd als Grootmeester van de Orde.xviii
Voorloper Charles Taze Russell, uit wiens aanhang de Jehova’s getuigen en Zevende Dags Adventisten
voortkomen, gebruikt net als Darby de vrijmetselarij als voorbeeld en was aldus sommigen tevens lid.
Volgens Jordan Maxwell was Russell een ‘York Rite Mason’. xix Tijdens een toespraak in de
Vrijmetselaarsloge van San Francisco in 1913 zegt Russell:
“Echte Bijbelgelovers kunnen wel of niet behoren tot de broederschap van Vrijmetselaren, maar zij zijn allen
metselaars van de hoogste orde, daar zij worden gevormd, gebeiteld en gevijld door de Almachtige om te
worden gebruikt als levende stenen in de Tempel Gebouwd Zonder Mensenhanden.xx
Russells graf te Rosemont United Cemetry in Pittsburgh, Pennsylvania, bestaat uit een piramide
gedecoreerd met kruis en kroon (Tempelierssymbool).
De Armageddon-lobby in de twintigste eeuw: Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God
Darby’s dispensationalisme verspreidt zich met de enorme groei van evangelische denominaties sinds het
christelijk réveil in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw schrijven zijn navolgers, door sommigen ook
wel de Armageddon-lobby genoemd, boeken over de naderende totaalvernietiging en de cruciale rol van de
Staat Israël. Ze dragen huiveringwekkende titels als “De Planeet die Aarde heette”, “The 1980’s: Countdown
to Armageddon” en “Road to Holocaust”. In “Planet Earth – 2000 A.D.”, gepubliceerd in de vroege
negentiger jaren, adviseert Lindsey christenen haast te maken met hun zielenheil omdat zij er rekening mee
dienen te houden dat zij in het jaar 2000 niet meer op de aarde zullen verkeren: eindtijdchristenen zijn
daarom steeds angstvallig ‘rapture-ready’. Een juiste visie op Gods Volk is echter voor het eeuwig behoud
een voorwaarde. In “Road to Holocaust” beschuldigt multimiljonair en kampioen echtscheidingenxxi Lindsey,
degenen die het dispensationalistisch onderscheid tussen de Kerk (voorheen gezien als Gods geestelijk
volk) en Israël niet accepteren, van anti-semitisme aangezien zij de rol van de Staat Israël binnen Gods
bedoelingen ontkennen:
“...dezelfde fout die de erfenis van verachting voor de Joden grondvestte en uiteindelijk leidde tot de
Holocaust van Nazi-Duitsland.”xxii
De Israël-liefde lijkt bij de dispensationalisten echter niet naar de inwoners zelf uit te gaan maar puur gevoed
te worden door de rol van het land als inluiding van de gelukzaligheid in het duizend jarig rijk die
eindtijdchristenen ten deel zal vallen na Gods vernietiging van de Joden en andere ongelovigen tijdens
Armageddon. Het land fungeert enkel als klok in de eindtijdprofetie. Alleen de ware gelovigen zal God
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sparen. Zijn God en Zijn dispensationalisten dan toch anti-semitisch? Het lijkt er wel op; in “The Final Battle”
omschrijft Lindsey het verschrikkelijke noodlot van Israël in de epische slotoorlog Armageddon als volgt:
“Zacharia geeft een ongewoon gedetailleerd verslag van hoe honderdduizenden soldaten zullen sterven in
de Israëlische oorlogszone. Hun vlees zal van hun botten worden getrokken en hun ogen uit hun kassen, en
hun tongen uit hun monden terwijl ze nog rechtop staan (Zacharia 14:12)... Maar Gods macht is zonder
meer sterker dan welke atoombom ook… Wij weten dat God de gelóvige Israëlieten bovennatuurlijk zal
sterken en beschermen zodat zij de ergste holocaust zullen overleven die de wereld ooit zal zien. Amen.”xxiii
Behalve als vehikel tot eeuwig zelfbehoud promoot Lindsey de Israël-liefde ten behoeve van de verkoop van
aandelen in een Israël-gebaseerde oliemaatschappij waarin hij belangen heeft. Op 1 april 2004 gebruikt
Lindsey zijn column op WorldNetDaily om aandelen “Zion Oil & Gas Company” aan de man te brengen,
daarbij Bijbelprofetieën aanhalend om zijn betoog te bekrachtigen. Lindsey schrijft: “[Genesis 49] voorspelt
dat [Jacobs] grote zegening voor [Jozef] zal komen uit de diepten die onder zijn land liggen”. Deze
zegeningen zullen rechtstreeks vloeien naar multimiljonair Lindsey en consorten, zijn neef Ralph DeVore,
xxiv
directeur van “Hal Lindsey Ministries” blijkt namelijk tevens bestuurslid bij Zion Oil.
In zijn videotoespraak op 19 februari 2010 betuigt Lindsey, gelijk vele eindtijdchristenen met hem, zijn steun
aan de inmiddels wereldbekende Geert Wilders, boegbeeld en mogelijk agent van het internationale
zionisme in Nederland.xxv (Wilders tafeldame en VVD-medewerkster, mevrouw M.B. Kwint de Roos, verklaart
in een brief dat Wilders na afloop van het VVD-Kerstdiner in 1991 in beschonken toestand tegen haar
gezegd zou hebben dat hij geboren is uit een Joodsgelovige moeder, is gerekruteerd en opgeleid door de
Israëlische inlichtingendienst, beschikt over een dubbel Israëlisch-Nederlands paspoort en dat zijn carrière
door anderen wordt uitgestippeld, zódanig dat zelfs zijn huidige huwelijk met zijn tweede Joodsgelovige
echtgenoot is gearrangeerd. Tekst verklaring, klik hier).xxvi
Lindsey is de meest invloedrijke dispensationalist van de twintigste eeuwxxvii en gebruikt, net als Darby, de
kennis van de eindtijdleer of eschatologie als test voor het geloofsgehalte. Met andere woorden: zonder
deze visie deugt u niet.
Daarin staat hij niet alleen. Nagenoeg alle evangelisch-christelijke leiders steunen Lindsey in zijn opvattingen
over de zionistische staat Israël. Voorbeelden zijn John Hagee, Watchman Nee, Billy Graham, Jerry Falwell,
Pat Robertson en Tim LaHaye die het dispensationalisme rond 2000 een enorme stimulans geeft met zijn
verfilmde, aan de menselijke doodsangst appellerende boekenserie “Left Behind”, over de opname van de
gemeente terwijl de ongelovige achterblijvers hun onvermijdelijke verdelging tegemoet mogen zien. Falwell
zegt in 1981:
"Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God. Wij geloven dat de geschiedenis en de Heilige
Schrift bewijzen dat God naties behandelt al naar gelang zij Israël behandelen”, daarbij een vers uit Genesis
27:29 citerend als bewijstekst: “Vervloekt moet hij zijn, wie u [Israël] vervloekt; en wie u zegent, zij
gezegend!”xxviii
Steun van de internationale elite: wereldreligies georganiseerd langs corporate lijnen
Net als in de negentiende eeuw krijgen de grootste evangelische leiders steun van de globalistische elite. De
American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), het Amerikaanse equivalent van het Nederlandse CIDI,
ontvangt despensationalist John Hagee met een staande ovatie, schrijft de Huffington Post van 14 maart
2007. xxix De joodsgelovige senator Joe Lieberman vergelijkt John Hagee in zijn toespraak op de conferentie
“Christians United for Israel” zelfs met Mozes die Gods volk naar het Beloofde Land leidt, rapporteert
xxx
dezelfde krant op 23 juli 2008.
‘s Werelds bekendste fundamentalistische evangelist, Billy Graham, ontvangt geld van de tot Amerikaan
genaturaliseerde, van oorsprong boerenfamilie uit het inmiddels opgeheven dorpje Rockenfeld
(=Roggeveldxxxi) bij het Duitse Neuwied. xxxii De zionistische David Rockenfelder (= inwoner van Rockenfeld),
nu bekend als Rockefeller, deed in zijn persoonlijke memoires de trotse uitspraak:
“Sommigen… geloven dat wij onderdeel vormen van een geheime kabal die de belangrijkste belangen van
de Verenigde Staten tegenwerkt, mijn familie en mezelf karakteriserend als ‘globalisten’ en van het
samenzweren met anderen… om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur te
xxxiii
bouwen, één uniforme wereld, zo u wilt. Als dat de aantijging is, beken ik schuld, en ik ben er trots op!”
Billy Graham, krijgt in 1957, $75000 van deze familie en tevens financiële steun van de Manhattan-Chase
Bank voor zijn “New York Crusade”.xxxiv Als wederdienst neemt hij vanaf 1960 deel aan vergaderingen van
de Wereldraad van Kerken als een van de vele mondiale instituten direct opgericht na de tweede
wereldoorlog (1946 te Amsterdam). De Wereldraad wordt namelijk mede door Rockefeller gefinancierd,
xxxv
aldus de door Oxford University Press uitgegeven publicatie “Theologians of a New World Order”.
Rockefeller is gelijk Rothschild sterk voor de ‘oecumenische dialoog’ die uiteindelijk een samengaan van de
verschillende religieuze stromingen moet bewerkstelligen. Uiteindelijk zijn immers alle wereldreligies
ontsproten aan dezelfde wortel, zoals Albert Pike in deel I van dit artikel stelt.
De Nederlandse secretaris generaal van de Wereldraad, Visser’t Hooft, bevestigt in zijn memoires dat
Rockefellers een van de belangrijkste factoren is geweest bij haar organisatorische ontwikkeling en
internationale beleid, schrijft Professor Internationale Relaties aan de Universteit van Sussex; Kees van der
Pijl, in zijn boek over de vorming van een Atlantische heersersklasse. xxxvi Het Zwisterse Chateau de Bossey
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functioneert als het oecumenische instituut van de in 1946 te Amsterdam opgerichte Wereldraad van
xxxvii
Kerken. Ook dit instituut is aangekocht met geld van John D. Rockefeller Jr.
Al in 1919 lanceert John D. Rockefeller Jr. de voorloper van de Wereldraad van Kerken; de Interchurch
World Movement (IWM) georganiseerd langs corporate lijnen.xxxviii Deze piramidale organisatiestructuur zorgt
voor uniformiteit aan de top en diversiteit aan de basis. Alle lijnen komen bij elkaar waardoor maximale
beheersing en eenheid mogelijk zijn. Professor Charles E. Harvy beschrijft in zijn onderzoek hoe Rockefeller
50 tot 100 miljoen dollar uitschrijft voor de oprichting van dit instituut "om de kerken qua bestuur te
consolideren volgens de principes van big business."xxxix
Billy Graham zou behalve betrokken bij de Wereldraad, tevens aanwezig zijn geweest bij een bijeenkomst
van de Council on Foreign Relations.xl Zijn zoon Franklin is uitgenodigd om te preken bij de inauguratie van
president G. W. Bush jr.xli Tien jaar eerder, gedurende de Golfoorlog met Irak, wordt Graham, net als zijn
zoon, ontboden op het Witte Huis om te bidden met president Bush-senior, belijdend born-again-christen,
Skull and Bones lid en deelnemer aan de Cremations of Care van de Bohemian Club. Graham noemt Bush
zijn beste vriend in de wereld naast zijn staf, en verklaart in zijn toespraak van 16 januari 1991:
"Uit de huidige oorlog in de Golf kan een nieuwe vrede ontstaan, zoals gesuggereerd door de president, een
xlii
nieuwe wereld orde."
Skull en Bones lid en mediamagnaat Henry Luce plaatst hem in 1954 op de voorpagina van zijn Time
Magazine.
Zoals gezegd is Graham 33ste graad vrijmetselaar net als andere ‘brethren’; drie van de meest
vooraanstaande evangelisch-zionistische predikers uit zijn tijd: tv-dominee Robert Schuller (33ste graad),
ooit New Yorks bekendste dominee; Norman Vincent Peale (33ste graad en Grand Chaplain van de Grand
Lodge of New York) en televisie-evangelist Oral Roberts. xliii Andere religieuze leiders behoren eveneens tot
de Orde zoals baptistenpredikant Jesse Jackson (33ste graad Prince Hall Freemason), televisie-evangelist
Kenneth Copeland et cetera.xliv Ook in Nederland zijn religieuze leiders niet zelden tevens lid van de
Vrijmetselarij. Bekend is het lidmaatschap van de invloedrijke doopsgezinde dominee Anthony Winkler Prins,
naar wie de bekende encyclopedie is genoemd.
Het dispensationalisme in de wereld en het Nederland van vandaag
Het dispensationalisme van John Nelson Darby dat uitgaat van een ‘eindtijd’ waarin de gemeente pas
opgenomen kan worden nadat Israël naar het mythische door Hem ‘beloofde’ land is teruggekeerd, heeft
een ongekende invloed gehad op het christendom. Volgens een onderzoek uitgevoerd in de VS door het
Pew Research Center in 2006, geloven zeven van de tien witte evangelische christenen (69%) dat God
Israël aan het Joodse volk heeft gegeven en een flinke meerderheid (59%) gelooft dat de Staat Israël de
vervulling is van de Bijbelse profetieën.xlv
De Jerusalem Post publiceert op 10 april 2008 de uitkomsten van een onderzoek door McLaughlin and
Associates waaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de Amerikaanse christenen meent dat ze een “morele
en Bijbelse plicht hebben” om Israël te steunen. De helft van de ondervraagden vindt dat Jeruzalem de
onverdeelde hoofdstad dient te blijven.xlvi
In Nederland is eveneens het merendeel van de evangelische christenen in feite zionist. Een omroep als de
Evangelische Omroep die het dispensationalisme van de Amerikaanse ‘evangelicals’ al decennia lang
grootschalig importeert en verbreidt, heeft hier direct aan bijgedragen met de invloedrijke inbreng van Willem
J. Ouweneel van de Vergadering van Gelovigen, Feike ter Velde, Henk Binnendijk, ontvankelijke jongeren
toesprekend vanuit het ‘Heilige Land’, met jeugdprogrammamaker Jan van Den Bos en met opzwepende
massa-evenementen als de EO-jongerendag opgeluisterd door vele Amerikaanse sprekers en
gospelzangers.
Ook de reformatorische (gereformeerden/hervormden) en katholieke christenen, die zichzelf eeuwenlang als
het plaatsvervangend volk van God zagen – de Joden zouden immers de Christos hebben omgebracht en
daarmee hun rechten verspeeld – lijken in toenemende mate ontvankelijk voor het zionistisch gedachtegoed.
Zo stelt de zionistische Staatkundig Gereformeerde Partij:
“De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël en zet zich in voor een duurzame vrede in het
Midden Oosten. […] Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde
daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door
God is toegewezen…” en: “De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet worden verplaatst naar Israëls
hoofdstad: Jeruzalem… “xlvii
De overwegend evangelische Christen Unie etaleert haar zionisme als volgt:
“Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9
t/m 11). Nederland heeft terecht altijd nauwe betrekkingen met Israël gehad… De Nederlandse ambassade
dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.”xlviii
Mondiale erkenning en internationale diplomatieke vertegenwoordiging
Zelf heeft de internationale Armageddonlobby al “het goede voorbeeld” gegeven door in 1980 de
International Christian Embassy niet in Tel Aviv te vestigen maar te Jerusalem (ICEJ) om met dit initiatief de
grondvesting van een Groot Israël aan te moedigen en helpen faciliteren.
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De oprichter in Jeruzalem is de Nederlander Jan Willem van der Hoeven. In 1985 organiseert de ICEJ haar
eerste “International Christian Zionist Congress”, nota bene te Basel, Zwitserland, in dezelfde zaal die
Theodor Herzl honderd jaar eerder in 1887 gebruikte voor de oprichting van het Internationaal Zionisme.xlix
De ICEJ is vertegenwoordigd in 80 landen. ICEJ-Nederland heeft een eigen website (www.icej.nl) en
postadres te Zwolle. De instelling lobbyt bij buitenlandse overheden voor de zionistische zaak en stimuleert
christenen overal ter wereld hetzelfde te doen en daarmee Gods wil te volbrengen. Gods eindafrekening met
ons is ervan afhankelijk:
“De Ambassade gelooft dat God wil dat wij christenen uit alle landen stimuleren, bemoedigen en inspireren
betreffende hun rol en taak in de heroprichting van Israël. De Bijbel zegt dat het lot van naties en zelfs dat
l
van de kerk, verbonden is met de wijze waarop genoemde groepen reageren op deze heroprichting.”
De gehele staf van de ICEJ bestaat uit dispensationalisten die gelijk Darby geloven dat de terugkeer van
‘Gods volk’ en de oprichting van de zionistische staat de vervulling is van de profetieën.li De zionistische
staat zélf is immers het levende bewijs van Gods wil en trouw. Directeur Johann Luckoff schrijft in 1985:
“De tweede terugkeer naar Zion vanuit de verbanning (Jesaja 11:11) is een levende getuigenis van Gods
lii
trouw en zijn eeuwig verbond met het Joodse volk.”
De ICEJ stimuleert de voortzetting van onmenselijk lijden en onrecht. Zij heeft zich, verwijzend naar de
Bijbel, herhaaldelijk vereenzelvigd met de positie van de rechtervleugel van de Likud-partij, verdedigt Israëls
militaire acties, de kolonisatie van de Golan hoogvlakte en de bezetting van Palestijns land. De ICEJ is tegen
politieke autonomie van Palestijnen en verzet zich onder meer tegen teruggave aan Palestijnse
vluchtelingen van door Israël geconfisqueerde bezittingen.liii Terroristen als Stanley Goldfoot, lid van de
groep die in 1946 de aanslag pleegde op het King David Hotel in 1946 met een kleine honderd doden en
vijftig gewonden en later medeoprichter van de Jerusalem Temple Foundation voor de wederopbouw van
Salomo’s tempel, hebben toegeven financiële bijdragen te ontvangen van de ICEJ.liv
Diverse malen hebben woordvoerders van de ICEJ zich in bedekte termen uitgesproken voor de spoedige
herbouw van de tempel van Salomo, daarmee de vernietiging van de islamitische Rotskoepel als startschot
voor Armageddon implicerend. In het “Feast of Tabernacles celebration” gehouden in het Binyanei Ha’Uma
auditorium, staat oprichter Jan Willem van der Hoeven voor een futuristisch schilderij van Jeruzalem met de
herbouwde Tempel van Salomo als hij zijn gehoor toespreekt met de woorden:
“Uw geloof geeft ons kracht… Ik ben blij dat ik hier spreek tegen de achtergrond van dit prachtige schilderij
van Jeruzalem. Het is nog niet het huidige Jeruzalem. Als u goed kijkt, zult u zien dat de Tempel, het Heilige
der Heiligen [waarin de tabernakel], is hersteld!.. Onze terugkeer is het eerste teken dat de stad weer zal zijn
zoals in dit schilderij!”lv
Op weg naar het einde
Verenigd in een (Groot-)‘Israel lobby’ hebben Christen- en andere zionisten (waaronder joods-gelovigen),
een zeer grote invloed gehad op het buitenlands beleid van Bush jr. en tegenwoordig op het Midden-Oosten
beleid van Obama. Kathleen Christison, 16 jaar politiek analist voor de CIA, beschrijft in Counter Punch hoe
zij de catastrofale invasie van Irak instigneerden en de daaruit volgende fatale Global War on Terror
(GWOT). De Israël lobby stuurt onafgebroken aan op oorlog tegen Syrië, Hezbollah, Hamas en Iran.lvi Het
CDA en de kleinere christelijke partijen hebben de Verenigde Staten en hun acties tot dusver steeds
onvoorwaardelijk gesteund.
De wereld is een continue brandhaard die maar niet lijkt te willen doven. Het lijkt dat de wereldmachten,
slaafs gevolgd door landen als Nederland, het vuur moedwillig gaande houden. Amerika’s op oorlog
gebaseerde economie is afhankelijk van de steun van christenen. Christen-zionisten van allerlei richtingen
zijn de primaire publieke steunbetuigers van de seriële oorlogen tegen islamistische staten. Zij stellen de VS
in staat hierin het voortouw te nemen. Zij zijn geconditioneerd om de islam te beschouwen als anathema
(‘vervloekt’), als vijand en directe bedreiging van het christendom. Op dezelfde wijze werden burgers een
generatie geleden getraind om communisten als ideologische vijanden te zien.
De vermeende islamitische bedreiging en de oorlogen in het midden oosten zijn het uitgangspunt voor de
‘War on Terror’ sinds 11 september 2001. Zij vormen het valse excuus om grootschalig en stelselmatig alle
vrijheden, burgerrechten en privacy van burgers af te nemen en geleidelijk het mondiaal corporatisme
(=’Nieuwe Wereld Orde’) in te voeren waarin elk individu 24 uur per dag digitaal controleerbaar is. Waarin elk
mens is gedegradeerd tot een juridische persona met een persoonsnummer gekoppeld aan allerlei
uitwisselbare bestanden in een centrale database. Dit digitale brandmerk voor maximale controle van geest
en lichaam reduceert de mens tot vee.
De visioenen en symbolen in het Bijbelboek Openbaringen dat handelt over de gebeurtenissen rond 70 na
Chr. – het jaar waarin de Romeinen Jeruzalem en haar Tempel verwoestenlvii – nemen eindtijdchristenen
letterlijk. In navolging van Lacunza en Darby (deel I & II) betrekken christenen de visioenen thans op het
heden. Het getal 666 is niet zozeer de kabbalistische getalsequivalent van keizer Nero’s naam, maar zou
slaan op de te implanteren onderhuidse chip.lviii En welke controlegerichte overheid zou niet willen meeliften
op een degelijk lumineus idee?
Auteurs als de in 2001 vermoordde politiek activist en Vietnamveteraan William Cooper wijzen op het feit dat
de machthebbers dit Bijbelboek als script gebruiken om de enorme groep christenen in de wereld te
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pacificeren – in afwachting van de terugkeer van het Wereldlicht op de wolken – en hen tegelijkertijd tot
voertuig en supporters te maken van hun verdeel-, heers- en oorlogspolitiek. Het eindtijd-rampenscenario
dat bol staat van ‘terreuralarm’ blijkt ideaal voor de toepassing van allerlei vrijheidsbeperkende
controlemaatregelen. Peter LeMesurier beschrijft in zijn “The Armgeddon Script” het mechanisme waarbij
machthebbers historische profetieën nieuw leven inblazen voor politiek gewin.lix
Religie is vorm van mind-control. In overeenstemming met de machthebbers ziet het christendom de
mensheid als een in toom te houden veestapel. Christus spreekt immers over mensen als vee. Als herder
beschouwt hij ze als een kudde schapen en lammeren. Deze mens als willoos kuddedier is bovendien Zijn
eigendom. Zondig als de mens is dient hij zich aan Christus’ totalitaire waarheid te onderwerpen; Zijn
zaligmakende ‘normen en waarden’ opgelegd aan ongelovigen die hier blijkbaar van gespeend zijn. Dit komt
overeen met de wijze waarop de huidige elitaire wereldmeesters hun ‘onderdanen’ beschouwen, als
gebruiksvee in eigendom. En net als de christen-zionisten lijken zij af te willen stevenen op een
allesvernietigende oorlog.
Op naar de totale omwenteling en een nieuwe orde: op naar Armageddon.
Klik hier voor deel II. - Link en bronnen:
http://anarchiel.com/display/christenen_wegbereiders_nieuwe_wereld_orde._deel_iii_op_weg_naar_het_e

Paus roept religies op tot werken aan vrede
Door saved, Op maa 11 okt 2010
Complete artikel: www.parool.nl
VATICAANSTAD - Paus Benedictus XVI heeft het christendom, de islam en het jodendom zondag
opgeroepen gezamenlijk aan vrede in het Midden-Oosten te werken. Hij deed zijn oproep aan het begin van
een bisschoppensynode in het Vaticaan. (...)
Benedictus stelde dat de drie belangrijkste religies in het Midden-Oosten ''spirituele en culturele waarden
moeten bevorderen die mensen verenigen en elke vorm van geweld uitsluiten''. Hij zeidat gemeenschappen
van Arabische christenen in het Midden-Oosten een natuurlijke brug met de islam vormen. (ANP) ...
Reactie
Vreemd dat de Pontifex Maximus er niet op aandringt dat het Romeinse christendom de enige ware
godsdienst is. Is dat nou een kerkleider of een mis-leider?

Sodom en Gomorra: waar zijn deze steden gebleven?
9 oktober 2010 Auteur: Tim Kraaijvanger
Grote steden die van het ene op het andere moment verdwijnen. Het lijkt
ongeloofwaardig, want hoe kunnen een stad en haar inwoners nu in rook
opgaan? Het is volgens de Bijbel regelmatig gebeurd. In het boek Genesis
vernietigt God de steden Sodom en Gomorra. Schuilt er een kern van waarheid
in dit Bijbelverhaal? Wat is er circa 1500 tot 3000 jaar voor Christus gebeurd?
In de nieuwe Bijbelvertaling staat de ondergang van Sodom en Gomorra als volgt beschreven in hoofdstuk
19 van Genesis: “Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij
vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land
groeide. (..) Toen hij (Abraham, red.) uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke
rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.”
Bijbelkenners vinden het verhaal over Sodom en Gomorra één van de boeiendste verhalen uit het Oude
Testament. Alle inwoners van de twee steden waren zondig, zo oordeelde God in Genesis. Lot, de neef van
Abraham, was de enige rechtvaardige in Sodom en werd voor de vernietiging gewaarschuwd door twee
engelen. Zo kon Lot met zijn vrouw en twee dochters op tijd naar de stad Zoar vluchten. Aangezien Lot naar
de stad keek, veranderde ze in een zoutpilaar. Lot en zijn dochters verbleven daarna lange tijd in een grot.
Zijn dochters vreesden dat ze nooit meer een man zouden ontmoeten. Ze voerden hun vader dronken,
gingen met hem slapen en vervolgens werden twee zonen geboren: Ben-Ammi
en Moab.
De vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, omdat ze keek naar naar de
brandende stad. Op deze tekening van Hartmann Schedel (1493) is Lot al een
zoutpilaar.
Het klinkt als een onwerkelijk verhaal. Toch zijn er aanwijzingen dat er een kern
van waarheid in het verhaal zit. Zo vinden er regelmatig aardschuivingen plaats
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in het gebied rond de Dode Zee. Als een stad is gebouwd op de breuklijn, waar de Dode Zee op rust, dan is
het mogelijk dat deze volledig verdwijnt door een aardbeving. Er zijn historische bronnen bekend dat dit
vaker is gebeurd.
Daarnaast matchen andere gebeurtenissen in Genesis met vondsten nabij de Dode Zee. Zo ontstaan er
langs de oevers van de Dode Zee regelmatig zoutformaties. Dit komt omdat de diepe kloof rijk is aan zout.
Het verhaal van de vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde kan dus zijn voortgekomen uit zo’n
natuurlijk, zij het ongewoon proces. Daarnaast beschrijft de schrijver met “een brandende regen van zwavel
en vuur” niet een verwoestende meteorenregen (of iets soortgelijks), maar vuistgrote zwavelklompen, die
soms in de zachte, mergelachtige oevers van de Dode Zee worden
aangetroffen.
Waar liggen Sodom en Gomorra?
Ruim honderd jaar zoeken archeologen naar de resten van Sodom en Gomorra.
Tot nu toe zijn ze nog niet gevonden. Wel hebben archeologen verschillende
aanwijzingen gevonden. In 1896 troffen zij een unieke mozaïekvloer aan in
Madaba (Jordanië). Deze vloer toont een kaart van de Dode Zee met aan de
zuidoostzijde de stad Zoar. Mogelijk heeft de stad waar Lot in eerste instantie
naar vluchtte echt bestaan.
Een mogelijkheid is dat de steden Sodom en Gomorra zijn verdwenen in de
Dode Zee, bijvoorbeeld door de stijging van de zeespiegel of
aardverschuivingen. Er zijn nog geen sporen van verdwenen steden
aangetroffen op de bodem van de Dode Zee.
Nieuw onderzoek
Archeologen Paul Lapp, Walter Rast, Thomas Shaub en Burton MacDonald
zochten enkele decennia geleden naar sporen van beschavingen langst de oude oevers van de Dode Zee.
Zij vonden sporen van bloeiende gemeenschappen, zoals Bab edh-Drah. Deze stad is 3.000 jaar geleden
door een grote verwoestende brand getroffen. Is dit Sodom en Gomorra? Het is mogelijk. Als de stad 3.000
jaar geleden is vernietigd, dan is dit gebeurd in de bronstijd. Bijbelkenners
denken dat het verhaal van Sodom en Gomorra zich afspeelt in de bronstijd
(3150 tot 1550 voor Christus).
Twee jaar geleden identificeerde raketwetenschappers Alan Bond en Mark
Hempsell een kleitablet (foto links) als een ooggetuigeverslag van een asteroïde
die Sodom en Gomorra vernietigden. Ze berekenden dat de inslag op 29 juli
3123 v. Christus plaatsvond. Overigens zijn de meeste wetenschappers het niet
eens met de bevindingen van Hempsell en Bond. Er is geen bewijsmateriaal dat
de Soemeriërs nauwkeurige astronomische verslagen konden maken.
Geen duidelijkheid
Er zijn interessante sporen gevonden, maar het eindpunt is nog niet in zicht. Worden de vernietigde steden
ooit nog gevonden? Misschien. De kans is echter groter dat het verhaal van Sodom en Gomorra nooit
bewezen kan worden. De vernietiging van Sodom en Gomorra, de verloren stad Atlantis en de zondvloed:
spannende verhalen, maar zonder harde bewijzen valt de wetenschappelijke waarde te betwisten.
Geschiedenis of fabel? Wat denkt u?
http://www.scientias.nl/sodom-en-gomorra-waar-zijn-deze-steden-gebleven/17356
Verder:
http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain-02.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1dkoSJt6xfY&translated=1

Overstromingen en sneeuw teisteren New South Wales in Australië
De regering van de Australische deelstaat New South Wales heeft sommige delen van het gebied tot een
rampgebied uitgeroepen nadat daar lelijk huis is gehouden door overstromingen en sneeuw, zo heeft de
televisiezender ABC vandaag gemeld.
De overstromingen waren het gevolg van een slecht weer dat het oosten van Australië in de nacht van
vrijdag op zaterdag teisterde. Meer dan 200 mensen dienden vanwege overstromingen uit hun huis te
worden geëvacueerd.
In de zuidelijk gelegen stad Culcairn is er vrees voor nog meer overstromingen
Bron de Morgen
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Criminaliteit rond De Kroon
Webredactie - doorgeplaatst van Kleintje Muurkrant - (ingezonden door Aad van
der Horst)
Onder deze titel verscheen in april van dit jaar op de website van Kleintje
Muurkrant een intrigerend ingezonden stuk, dat wij hieronder integraal
overnemen. Een van de meest interessante conclusies die op basis van het
artikel zijn te trekken, is dat mevr. Amsberg en haar familie niet eens zelf de baas
zijn en beslissen wat er precies gebeurt. Er is blijkbaar een kleine kliek uiterst
machtige en invloedrijke lui die de lakens uitdeelt. Hoe die groep is samengesteld, hoe de leden worden
gerecruteerd, en wat hun functies zijn in het dagelijks leven, is niet bekend.
Oordeelt u zelf:
Voorjaar 2005 ontving ik, in verband met de nalatenschap van mijn vader, van de notaris (Caminada
Notarissen te Rijswijk) een verzoek een algemene volmacht te ondertekenen waarvan de inhoud ongeveer
betekende; “ik vind alles goed”. Dit heb ik dus niet getekend. Enkele weken later sprak ik de notaris
telefonisch, die mij, zonder dat ik ernaar vroeg, meedeelde dat mijn vader geen spaargeld had nagelaten. Ik
weet echter dat mijn vader wèl spaargeld had en ook dat het een aanzienlijk bedrag moest zijn, mogelijk
enkele miljoenen euro’s. Niet alleen mijn erfdeel wordt gestolen, als dit geld verkeerd wordt belegd ben ik
eventueel als erfgenaam mede-aansprakelijk. Omdat het wegsluizen van geld moeilijk te bewijzen is, heb ik
de nalatenschap beneficiair aanvaard waardoor ik beschermd ben tegen onverwachte crediteuren. Bij
beneficiair aanvaarden hoort echter een vereffening zoals in de wet omschreven en de notaris dient “een
akte van vereffening/verdeling” op te stellen.
De notarissen weigeren echter zo'n akte op te stellen, zelfs nadat de rechter hier een uitspraak over heeft
gedaan. Volgens uitspraak van de rechter wordt ook een vereffenaar benoemd hetgeen onder meer
betekent dat rekening en verantwoording moet worden afgelegd. In plaats hiervan heb ik van Caminada
inmiddels vijf valse aktes gehad waarbij ook nog gedreigd werd met een volkomen onwettige sanctie: mijn
erfdeel zou worden gehalveerd als ik de valse akte niet zou tekenen. Dat deze sanctie onwettig is blijkt wel
uit het feit dat zij nooit is toegepast. Over het dreigen met de sanctie heb ik een klacht ingediend bij de
Kamer van Toezicht (Den Haag). Kamer van Toezicht en ook het Gerechtshof (Amsterdam) keurden echter
het dreigen met de sanctie goed. Later hield de rechtbank (Den Haag) onrechtmatig ook nog eens
bewijsmateriaal achter en ik ontving uiteindelijk hierover een leugenachtige brief ondertekend door de
president, Mr. F.C. Bakker. Hetzelfde geldt voor een brief hierover die ik ontving van de procureur – generaal
bij de Hoge Raad, Mr. J.W. Fokkens.
Ik heb gezocht naar een verklaring voor dit vreemde gedrag. Notarissen zijn zelfstandige ambtenaren in
dienst van de overheid. Caminada is het grootste notariskantoor van Zuid-Holland en is gevestigd op enkele
minuten afstand van Paleis-Noordeinde (het werkpaleis van de Koningin) en landgoed De Horsten (waar
PrinsWillemAlexander woont). In de boeken van Kikkert, Dröge, maar vooral van Harrij van Wijnen (De
macht van de Kroon) wordt dit gedrag aldus verklaard: De “Hoge Heren” vinden dat ze de waarheid mogen
“retoucheren” als het gaat om de onschendbaarheid van het Koningschap. Maar gaat het hier om de
onschendbaarheid van het Koningschap of wordt dit begrip misbruikt om de eigen criminele praktijken
verborgen te kunnen houden?
Ik schreef over de gang van zaken een brief naar Paleis Noordeinde waarna Prins Willem Alexander zich
onmiddellijk zoveel mogelijk terugtrok uit de verschillende vastgoedprojecten in Mozambique. Eèn huis kon
niet worden verkocht. Naar aanleiding hiervan en om nog een aantal andere redenen ga ik ervan uit dat het
weggewerkte geld van mijn vader is belegd in het niet-verkochte vastgoedproject. Zij die thans het hardst
roepen dat ik dit niet kan bewijzen zijn dezelfde personen die de wettelijke verplichting hebben bewijzen te
leveren: als de nalatenschap wordt vereffend zoals de rechter in haar uitspraak heeft vastgelegd dan regent
het bewijzen. Pas als de nalatenschap is vereffend volgens het proces-verbaal van de rechter kan verder
worden gekeken.
Van het Koninklijk Huis ontving ik èèn van de weinige fatsoenlijke reacties op mijn brief. Mede door het lezen
van Harrij van Wijnens’s boek ga ik er vanuit dat de Koninklijke Familie op dit soort zaken geen invloed kan
uitoefenen. Het is de macht er om heen waar hoognodig de bezem doorheen gehaald moet worden. Het
Nieuwe Erfrecht hoort een verbetering te zijn voor alle deelgenoten in een nalatenschap en de wettelijke
vereffening kan normaal gesproken zelfs door de armste mensen betaald worden. In mijn geval zijn echter
mijn gezin zowel als mijn bedrijf (zzp) inmiddels bijna geruïneerd door de overheid en de uitspraak van de
rechter is nog steeds niet uitgevoerd waardoor ik tevens de bescherming tegen crediteuren verlies.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=101009_criminaliteit_rond_de_kroon&t=Criminaliteit+rond+de+kro
on

Nieuwsbrief nr. 107 – 20 oktober 2010 - pag. 29

Foreclosure Gate - Het gevecht gaat beginnen
Door democraatus, gepubliceerd op 10-10-2010
Oplettende Zaploggers weten het al tijden: geen spaarcentjes in CDO-achtige
waardepapieren, schrotpapieren voor de insider, steken. Helaas niet altijd te
voorkomen in ons vrije land waarin je geheel vrijwillig verplicht meedoet in dit
soort troep via de knappe koppen van je pensioenfonds.
Het was onmiskenbaar dat in de hype van het samenstellen van hypotheekjes
voor iedereen die wasem op een spiegel kon krijgen (je hond inclusief), er heel wat haast was met het
papierwerk. Niet alleen het lenen werd nauwelijks geremd door verantwoordelijkheden, ook het papierwerk
zelf was ‘schrot’. et wekt dan ook geen verrassing dat zich nieuwe problemen voordoen met het
schrotpapier. Foreclosure-gate heeft zich aangediend.
Foreclosure-gate
Nu de VS economie het even wat minder doet volgens Bernanke, lopen huizenbezitters in de echte
economie van depressie tegen betalingsproblemen op. Ook beheerders van houders van schrotpapier (zoals
banken) moeten vaker naar de rechter om hypotheken op huizen uit te winnen. Daar bleken wat haken en
ogen aan te zitten: 1. wie heeft het leningdocument met de originele handtekening?
2. zijn alle gerechtelijke procedures gevolgd?
Gebreken in het schrotpapierwerk
De VS zou niet de VS zijn, waar de ’Rule of Law‘ al een tijdje afbrokkelt, als banken zich niet boven de wet
voelen staan. Bij het verpatsen van schrotpapier blijkt het bijbehorende papierwerk nogal eens te zijn
‘vergeten’. De originele leningen (notes) bleven waar ze waren, zoals het inmiddels failliete Countrywide, en
werden niet op naam van de uiteindelijke nieuwe eigenaar gezet. Het is maar de vraag of sommige originele
notes met de originele handtekeningen uberhaupt ooit teruggevonden kunnen worden. Verscheidende
partijen hebben deze vernietigd want elektronisch bewaard. Laat dat nou net onvoldoende zijn onder de
huidge wetgeving....
Foreclosure wild-west; it’s 2005 again!
Waar Staten veelal voorschrijven dat ieder individueel proces van executieverkoop (foreclosure) nauwkeurig
volgens stappenplan wordt afgewerkt, heeft de industrie wederom de apen op de afdeling gezet. Van robosigner Jeffrey Stephan tot en met het vervalsen van documenten, het lijkt net op het verkopen van
hypotheken, maar dan anders. Het gaat zelfs zo ver dat advocaten blijken te betalen om foreclosures te
mogen behandelen (gek genoeg schijnt dat dan niet zomaar te mogen in de VS). Het gaat letterlijk om
systemen waarbij een partij foreclosure aanvragen van een bank geautomatiseerd doorzet naar een
advocaat, die dan binnen 3 minuten moet reageren om mee te kunnen doen. Vervolgens binnen 3 dagen de
eerste filing richting de rechtbank en afronding binnen 30 dagen. Het mag duidelijk zijn dat de regels al snel
gaan lijden onder tijdsdruk (deadline niet halen = geen fees).
De bank als inbreker
Als klapper op de vuurpijl zijn er berichten dat banken mensen naar huizen sturen om bijvoorbeeld de sloten
alvast te vervangen. Probleem: ook bij mensen wiens huis niet eens in foreclosure zit.
Een teken van een industrie die al tijden zo doodgegaan is als een pier, en nu als gif door het systeem trekt,
inclusief bijbehorende dode banken.
Politiek wordt wakker - officiële onderzoeken
Inmiddels hebben een aantal State Attorney’s een onderzoek ingesteld naar de praktijken. Ook beginnen de
eerste class action suits. Advocaten proberen zelfs anti-misdaad wetten in te zetten, die oorspronkelijk
bedoeld waren om de maffia te bestrijden. Je zou dus kunnen zeggen dat de advocaten de spijker precies
op de kop slaan....
Ondertussen in Washington
Washington liet ondertussen weer haar beste kant zien. Terwijl foreclosure-gate allang in de media
rondwaarde, perste het CONgress en de Senaat er een wetsvoorstelletje (H.R. 3808) doorheen. Volgens dat
voorstel zou een officiëel stuk dat voldoet aan de vereisten die in één Staat gelden, door andere Staten moet
worden erkend. Lees: als één Staat bijvoorbeeld electronische officiële documenten toestaat, moet gelijk alle
Staten van de VS dit erkennen. Een opzichtige poging tot white wash van de schrot-administratie van schrotpapieren dus.
Robo-signer Obama ruikt lont
Gelukkig zag Obama de PR-risico’s al zodat hij het gebruikelijke robo-signen voor Wall Street even onderbrak. Opzichtig sprak hij een openbare veto uit over het voorstel. Het is wachten op poging nr 2 van de Wall
Street lobby. Grote kans dat foreclosure-gate via de achterdeur bij de belastingbetaler wordt gelegd, hetzij
door vereenvoudige foreclosure procedures (lees: legaliseren van de fraude), hetzij opdoeken van dode
banken via een soort Nationale Trust. Erg prettig dat de Dodd-Frank wet, de grote wet van 2300 pagina’s om
het bankenstelsel te ’hervormen‘, al in het instellen van een dergelijke trust voorziet. How convenient.
Tenslotte Uw pensioen. Ondertussen fikken uw pensioenrechten ook rustig door.
http://zapruder.nl/portal/artikel/foreclosure_gate_het_gevecht_gaat_beginnen/rss
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"Pinpasfraude kinderspel bij ING"
Vandaag,10:08 door Rob Schut
De volgende gebeurtenissen speelden zich af in een rustige straat in een rustige buurt in Amsterdam in de
periode eind september 2010. Omdat ik hierbij zijdelings ben betrokken en het om een serieus
beveiligingsprobleem gaat wil ik dit via Security.nl onder de aandacht brengen.
De situatie:
Op een maandag komt de heer B. erachter dat er van zijn ING rekening een totaal bedrag van 13.000 euro
is afgeschreven in. Omdat hij dat bedrag niet op zijn ING rekening heeft staan, belt hij ING Bank. Deze deelt
hem mede dat eind de week ervoor er een overboeking van zijn spaarrekening naar zijn ING rekening heeft
plaats gevonden van 13.000 euro en dat er afgelopen zaterdag op het postkantoor in Hilversum 12.000 euro
geïnd is, tevens 750 euro uit een pinautomaat is getrokken en via een pinautomaat van de Rabo Bank te
Utrecht nog eens 250 euro is gepind. De heer B. geeft aan dat hij daar helemaal niet is geweest. Men gaat
het onderzoeken en de heer B wordt dadelijk teruggebeld.
Niet lang daarna gaat de telefoon.
“Dag Meneer B., het geld is op het postkantoor aan de balie verstrekt met gebruik van pinpas en
bijbehorende code en op vertoon van legitimatie. De andere bedragen zijn gepind met uw nieuwe pas”.
“Nieuwe pas ??? Ik heb helemaal geen nieuwe pas, de pas die ik heb gebruik ik al jaren en zit in mijn
portemonnee”.
“Nou volgens onze gegevens heeft u 2 weken geleden nog een nieuwe pas aangevraagd staat hier.”
Het blijkt dus dat de heer B. het slachtoffer is geworden van fraude. Geeft dit te kennen aan de persoon van
de ING bank die vervolgens een onderzoek laat instellen. Doet aangifte bij de politie en de zaak is in
onderzoek. Diezelfde dag leert de heer B. dat ook zijn buurman in die week slachtoffer is geworden van een
gelijksoortige bankfraude. Ook hier ING en ook van spaarrekening naar betaalrekening. Hij was er echter
tevens achter gekomen dat hij twee weken daarvoor een bankafschrift niet heeft ontvangen. De heer B doet
na controle dezelfde ontdekking.
De heer B. vraagt aan de rest van de mensen in de straat of zij een gelijk ervaring hebben gehad en een
buurvrouw vertelde dat zij een week geleden werd gebeld door iemand van de ABN/AMRO bank ter controle
of zij een nieuwe betaalpas had aangevraagd. Omdat dit niet het geval was heeft de ABN/AMRO de
aanvraag vernietigd en is de buurvrouw voor fraude behoed.
Omdat de woningen in die straat geen voordeurdelers hebben en het “hengelen” door de brievenbus door de
positie van de brievenbus daar nagenoeg onmogelijk is, is het “distributiekanaal” hier hoogstwaarschijnlijk de
zwakke schakel. Er wordt dus met TNT Post en de politie gebeld om deze informatie te delen. TNT Post stelt
aan de hand van de gegevens tevens een onderzoek in en de Politie neemt deze waardevolle informatie in
het onderzoek mee.
De vermoedelijke oorzaak:
Zowel de ING als alle andere banken maken gebruik van TNT Post als distributiekanaal voor hun afschriften,
aangetekende stukken en andere brieven waarmee zij met haar klanten correspondeert. De banken hebben
dus geen controle meer over dit distributiekanaal. Het onderscheppen van deze correspondentie is dus
belangrijk om deze manier van fraude te kunnen toepassen. (N.B. Tot op tijdstip van dit schrijven is nog niet
bewezen dat dit onderscheppen bij en/of door medewerkers van TNT Post gebeurt, maar ze hebben wel alle
schijn tegen. )
De schuldvraag:
Omdat het hier om verschillende banken gaat die gebruik maken van hetzelfde distributiekanaal is dat, met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de aanleiding tot deze manier van fraude. Echter het
controleapparaat bij de banken (voor zover aanwezig) is natuurlijk verre van waterdicht.
De zwakke schakels:
Het blijkt dus zonder meer mogelijk te zijn dat iemand, op basis van de gegevens: Naam, Adres, Woonplaats
en Bankrekeningnummer, de mogelijk heeft om een nieuwe betaalpas met nieuwe pincode aan te vragen.
Daarna wordt de aanvraag direct gehonoreerd en wordt, in geval van de ING Bank, de klant niet gebeld of
deze aanvraag wel door hem of haar gedaan is (in bovenstaand voorbeeld wel door ABN/AMRO). Met deze
minimale controle die door middel van een ander communicatiekanaal (n.l. de telefoon) geschiedt, beperkt
men in ieder geval de kans op fraude.
Voor het opnemen van geldbedragen, meer dan het dagmaximum dat gepind kan worden, dient men zich tot
het postkantoor te wenden, althans bij de ING bank. Tot een maximum bedrag van 12.000 euro per dag kan
men op het postkantoor met gebruik van pinpas en pincode in combinatie met vertoon van een geldig
legitimatiebewijs het bedrag aan de balie opnemen. De postbeambte controleert het legitimatiebewijs, kijkt of
de pasfoto overeenkomt met de persoon die voor hem staat en noteert het nummer behorend bij het
legitimatiebewijs ter bewijs en vergelijkt de NAW gegevens van het legitimatiebewijs met die van de
rekening. Er is echter géén controle of deze persoon daadwerkelijk de eigenaar is van de ING rekening. In
geval van een valse legitimatie, kan er geen controle worden gedaan of het nummer behorend bij dit
legitimatiebewijs bekend is bij de ING Bank en behoort bij die rekeninghouder. De meeste mensen
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legitimeren zich of met hun rijbewijs, met hun paspoort of ID-kaart. Het zou dus een kleine moeite zijn om
deze gegevens toe te voegen aan de gegevens van de rekeninghouder en als extra controlemiddel kunnen
dienen bij het opnemen van geld aan de balie.
Deze twee voorbeelden zijn maar een illustratie van relatieve goedkope oplossingen om de kans op fraude
te bestrijden. Door bezuinigen en reorganisaties bij Post en Banken wordt het risico in ieder geval niet
beperkt. Het is nog steeds goedkoper om het “stroppenpotje” aan te spreken dan daadwerkelijk een beter
veiligheidsbeleid in te voeren. Daarbij wordt niet stilgestaan bij het psychologisch effect dat een gedupeerde
ervaart als men zomaar aan zijn geld kan komen terwijl hij of zij het gevoel had dat zijn of haar geld wel
veilig is bij de bank. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de gedupeerden minimaal zes weken
niet over hun eigen geld kunnen beschikken, omdat er onderzoek moet worden gedaan.
Toelichting van de instanties:
Naar aanleiding van bovenstaande fraudegevallen heb ik contact opgenomen met de Pers en Media
voorlichters van de zowel de ING, TNT Post als Postkantoren B.V. (het spreekorgaan van onder andere de
afdeling fraudebestrijding) om commentaar te vragen over deze kwalijke zaak. De vriendelijkheid van de
Pers en Media voorlichters was ronduit overweldigend alleen de inhoudelijke informatie was beperkt.
ING antwoordt keurig in een e-mail:
Natuurlijk was dit een incidenteel geval. Uit onderzoek blijkt dit in Nederland wel frequenter voor te komen.
Tevens was de mail doorspekt van marketing informatie waar ik niet om gevraagd had zoals: U vroeg of dit
alleen bij de ING voorkwam. Het antwoord daarop is: Nee.
Ik kon me niet herinneren dat ik deze zinloze vraag gesteld had maar marketing technisch verstaat deze
dame wel haar vaak. Verder spreekt ze zich in twee zinnen tegen:
U vroeg : Komt deze vorm van fraude vaak voor ? Het antwoord is: Nee
In de zin daarna: Dit is niet de eerste keer dat dit voorkomt? Het antwoord is: Nee, fraude in het
verzendtraject is helaas eerder voorgekomen, maar deze vorm van fraude is nog steeds incidenteel. Het
heeft onze volledige aandacht en die van de plaatselijke politie. In deze is nog geen aangifte gedaan. We
gaan dat wel doen.
Bij TNT Post verschuilt men zich achter het feit dat het onderzoek nog lopende is en daarom wil men geen
gedetailleerde informatie verstrekken.
Bij Postkantoren B.V., die ik een vraag gesteld heb met betrekking tot de controle van de gegevens van een
legitimatiebewijs, antwoordt men volgens verwachting: Naast het gebruik van de pinpas en bijbehorende
pincode controleert men het legitimatiebewijs waar gelet wordt op gelijkenis met de pasfoto en de NAW
gegevens t.o.v. die van de rekeninghouder. Vervolgens wordt voor bewijsvoering het nummer van het
legitimatiebewijs genoteerd. Conclusie: Er is dus geen controle of dit nummer van het legitimatiebewijs ook
daadwerkelijk bij de rekeninghouder hoort.
Nawoord:
Waarschijnlijk zal deze fraudezaak de gewone mediakanalen niet halen maar het risico dat dit zo makkelijk
kan gebeuren is toch met beperkte maatregelen enorm terug te dringen. Met de huidige bezuinigingen bij
onder andere de ING (afvloeien 2500 fte) vraag ik mij af of dit wel de veiligheid wel ten goede gaat komen.
R. C. Schut, Consultant ICT & Security
Security.nl

Ernst & Young: 100% criminelen
Door Micha Kat op 11 oktober, 2010
jdtv no. 4 op youtube op ‘ernst & young’ * bestel ‘boekhoudfraude’! * doneer op onze bankrekening (rechts
op de site) en steun onze strijd tegen de plunderende nwo-elite en de criminele msm * zie alex jones *
Kijk hier naar het eerste deel van onze serie over Ernst & Young, de criminele en 100% corrupte
accountants van banken als Lehman, Anglo Irish [backgrounds] (goed voor een gat van 50 miljard Euro,
trekt heel Ierland de afgrond in), DSB Bank, ING, Aegon, Rabo…. In de hele wereld zijn geen grotere en
meer incompetente criminelen dan de ‘professionals’ (quality in everything we do) van Ernst & Young.
Reactie ex-medewerker
Ik heb zelf bij Ernst & Young gewerkt en kan uit eerste hand bevestigen dat het bij deze club alleen maar om
commercie draait. De rest (ook ethische kwesties) is absoluut van ondergeschikt belang. Dan krijg je
praktijken, zoals toen ik daar werkte, die zeer verdacht waren. Zo kreeg de consultancy-tak waar ik voor
werkte regelmatig opdrachten onder het mom van ‘voor wat hoort wat’, waarbij dan zeer grote consultancy
trajecten aan E&Y werden toebedeeld (we praten over miljoenen trajecten), terwijl E&Y daar tevens de
huisaccountant was. Wel natuurlijk even de boeken goedkeuren…
Dat was de eerste keer dat ik als een soort klokkenluider hierover aan de bel trok. Later heeft dit
geresulteerd (mede hierdoor?) in een afsplitsing tussen de consultancy-tak en de accountancy tak.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5171/ernst-young-100-criminelen.html
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Opstelten diep in Demmink-gate
Door Micha Kat op 9 oktober, 2010
Vrouw van nieuwe minister werkt op Demmink- en baybasin rechtbank, was
kinderrechter * Ivo en Joris werkten zij aan zij voor ‘openbare orde’
Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demminkpedofielen dossier. We zagen reeds hoe Opstelten zich ‘verweerde’ toen hij voor
het eerst voor de camera direct werd geconfronteerd met zijn kinderverkrachtende topambtenaar: hij
stapelde leugen op leugen om af te ronden met de constatering: een minister liegt niet. Maar thans komen
nieuwe feiten boven tafel die zeer alarmerend zijn. Ten eerste blijkt dat Opstelten in 1987 werd
binnengehaald op Binnenlandse Zaken als DG Openbare Orde en Veiligheid. Op dat moment was zijn
Leidsche Minerva-studievrind Demmink op Justitie directeur van de directie Politie. Deze situatie heeft
minimaal een jaar bestaan, tot 1988 toen Demmink directeur werd van de directie Rechtspleging. Maar nog
veel ernstiger is de betrokkenheid van Opstelten bij het dossier-Demmink via zijn vrouw Mariette OpsteltenDutilh.
We komen haar allereerst tegen als kinderrechter aan de rechtbank Rotterdam. Dat moet de periode voor
1999 betreffen, want toen werd ze rechter op de rechtbank van Den Bosch. In die periode was Rotterdam
het centrum van een internationaal pedofielen-netwerk onder leiding van Lothar G.; het programma Netwerk
maakte hierover in 1998 een schokkend drieluik. Joris Demmink bezocht in die tijd regelmatig een
verkrachtings-locatie in een van de kubus-woningen. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw
Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die
ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht
sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaakBaybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003); dat laatste vonnis werd gewezen door
J. Rullmann, coordinerend vice-president en voorkomend op de ‘lijst-Kat‘ van 12 corrupte rechters.Tevens
speelde het Gerechtshof in Den Bosch een uiterst omstreden rol met de Demmink-related veroordeling van
Ernest Louwes in 2004 tot 12 jaar en met de direct op het Demmink-dossier betrekking hebbende
veroordeling van Baybasin (2002) tot levenslang. De rechtbank en het Hof zitten in Den Bosch grotendeels
op dezelfde locaties en kunnen worden beschouwd als een groot, smerig en corrupt
geheel. Onder advocaten wordt Den Bosch vaak omschreven als ‘de beerput van
juridisch Nederland’ omdat vonnissen en arresten daar makkelijker dan elders in
Nederland kunnen worden ‘geregeld’ en ‘gekocht’.
Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net
als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds toen ze werd
opgevolgd door…N. Albayrak-Temur, de directeur van het COA, de organisatie die waakt
over de locaties waar perverts als Demmink minderjarige asielzoekers kunnen
misbruiken en verkrachten. Daarnaast is ze tot op heden bestuurslid van het Juliana
Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis, een plek waar de
slachtoffers van kinderverkrachters als Demmink weer worden opgelapt en klaargemaakt voor een volgende
ronde misbruik. Ivo was twee jaar lang (van 2006 tot 2008) voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en ook nog eens (geen data beschikbaar) voorzitter van de Federatie van
Oranjeverenigingen.
Het echtpaar Opstelten heeft vier dochters en reeds meerdere kleinkinderen. Een van
deze dochters, Antoinette Opstelten, werkt als sector-manager op de rechtbank
Dordrecht, eveneens een rechtbank met een verwoeste reputatie waar ondermeer
Bernadette Edelhauser als rechter werkt -zij manipuleerde het dossier van de
Schiedammer Parkmoord- en Eltjo Rentema. Beiden komen voor op de ‘lijst-Kat‘ van 12
corrupte rechters. Thans wordt Micha Kat berecht door een vice-president uit Dordrecht
die ook op de lijst staat, K. Puite. Ook Dordrecht is een locatie waar vele pedo-related zaken worden
behandeld en de stad komt reeds voor in de Dutroux-dossiers als stad waar veel misbruik plaatsvindt.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5125/opstelten-diep-in-demmink-gate.html
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Rutte I: het criminelen-kabinet
Door Micha Kat op 11 oktober, 2010
Ivo Opstelten is voorzitter stuurgroep aanpak kindermishandeling en krijgt een
pedofiele kinderverkrachter als sg.
Geheel in lijn met de complete ineenstorting van nomen en waarden in onze
samenleving en de global downfall van onze huidige beschaving ten faveure van een
Bilderberg-aangestuurde NWO plunder-elite kan het kabinet Rutte-I zonder moeite
worden gekarakteriseerd als het ‘criminelen-kabinet’. Hieronder een overzicht waarbij
alle nieuwe bewindslieden een code krijgen van 1 tot en met 3. 1 = op de rand van
crimineel; 2 = crimineel en 3 = zwaar crimineel. De volgorde is alfabetisch.
Piet Hein Donner: 3. Benoemde Joris Demmink tot Justitie-SG (2002) ondanks containers vol belastende
informatie. Trad in 2006 af als minister van Justitie na opzichtig falen in de kwestie ‘Schipholbrand’.
Manipuleerde in 2007 de notulen van een kamerdebat over het ontslagrecht door zijn eigen uitspraken te
falsificeren. Bleef Demmink al die jaren steunen en beet in 2003 van zich af met zijn beruchte Demminkuitspraak: Er is geen sprake van rook, laat staan dat ik ervan kan uitgaan dat er sprake is van vuur.
Jan Kees de Jager: 1. Ontdook belastingen en afdrachten als directeur van computerbedrijf Codim in 2006.
Toen het CDA De Jager voordroeg als staatssecretaris, betaalde het moederbedrijf de premies hals over de
kop alsnog. Werd nadien ‘witgewassen’ door een onderzoekscommissie die nog wel ‘onvolkomenheden en
kinderziektes’ constateerde.
Ben Knapen: 2. Nadat Knapen eerst de journalistieke onafhankelijkheid van NRC Handelsblad ‘verkocht’
voor eigen gewin, plunderde hij als bestuurder de kassen van PCM. De Ondernemingskamer van het
Amsterdamse gerechtshof heeft wanbeleid vastgesteld door Knapen. Als bezoeker van de Bilderbergconferentie geeft hij aan lak te hebben aan democratie en te willen samenspannen met buitenlandse
mogendheden.
Gert Leers: 2. Moest aftreden als burgemeester van Maastricht nadat hij hopeloos verstrikt was geraakt in
een investering in Bulgarije waarbij hij meerdere malen misbruik maakte van zijn positie, ondermeer in een
poging genoegdoening te krijgen voor financiele verliezen.
Ivo Opstelten: 1. Niet crimineel, maar wel op criminele wijze hypocriet door als
voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (vanaf januari 2008) in
zijn nieuwe hoedanigheid van minister van Veiligheid te gaan samenwerken met
de pedofiele en criminele kinderverkrachter –en waarschijnlijk ook
kindermoordenaar- Joris Demmink die op het ministerie zijn topambtenaar is.
Opstelten weigert de feiten over Demmink –een makker van hem van het
Leidsch studentencorps- tot zich te nemen. Hij besloot een toespraak te Ede als
volgt: met onze inzet, met verantwoordelijkheid en moed gaan wij
kindermishandeling en huiselijk geweld te lijf. Daar ben ik van overtuigd. U ook?
Melanie Schultz van Haegen: 3. Spande in 2003 samen met Schiphol-baas Gerlach Cerfontaine en legde
gebiedsontwikkelaar Chipshol en onrechtmatig bouwverbod op. Dit werd door de rechter ook vastgesteld,
maar via –opnieuw onrechtmatig- ingrijpen van de Staat werden de gevolgen van het vonnis
geneutraliseerd. De verkrachting van onze rechtstaat is dus het directe gevolg van het criminele optreden
van Schultz. De Haarlemse rechters die de puinhopen van Schultz moesten ‘repareren’ worden binnenkort
wellicht onder ede gehoord. Tegen zowel Schultz als Cerfontaine is aangifte gedaan en zelfs strafvervolging
ingezet.
Maxime Verhagen: 1. Liet via zijn partijgenote Maria van der Hoeven het salaris van zijn broer Jerome als
directeur van Industriebank Liof in Limburg optrekken met duizenden euro’s per maand tot boven de
Balkenende-norm.
Verder valt bij de keuze van bewindslieden op dat er een systeem lijkt te zijn
gehanteerd van ‘belonen voor bewezen diensten’ dat doet denken aan de mafia.
Mensen als Henk Bleeker, Uri Rosenthal en opnieuw Ivo Opstelten speelden
cruciale rollen bij de totstandkoming van het kabinet en wekken minstgenomen
de suggestie eigenbelang in de vorm van het verkrijgen van topfuncties te
hebben laten meespelen. De MSM noemen geen van deze zwarte vlekken op de
reputatie van de nieuwe bewindslieden (zelfs over het verleden van Knapen
wordt angstvallig gezwegen) waardoor er een carte blanche wordt gecreëerd voor nog meer delicten en
onrechtmatige daden gepleegd door leden van dit en toekomstige kabinetten. Opvallend is het smetteloze
blazoen van toekomstig premier Mark Rutte, zij het dat hij natuurlijk partijleider is van de VVD, een partij
waarvan vele prominente leden kinderen blijken te misbruiken. Rutte moet hier minimaal weet van hebben.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5156/rutte-i-het-criminelen-kabinet.html
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Top wetenschappers: “De Bijbel is waar”
Ze behoren tot de meest vooraanstaande Schotse wetenschappers, ze geloven
dat de wereld in zes dagen werd geschapen en de vrouw gemaakt uit een rib
van Adam.
Een nieuw creationistische groep die de "wetenschappelijke" theorie van
intelligent design uitdraagt is opgericht in Glasgow met als doel haar
overtuigingen op scholen en hogescholen te onderwijzen.
Het Centrum voor Intelligent Design, onder leiding van een Noord-Ierse
professor in genetica, een vice-voorzitter van de Royal College of Physicians en een voormalige schoolinspecteur, hebben reeds de basis gelegd voor een botsing met de autoriteiten.
De groeps directeur, dr. Alastair Noble, vertelde de Sunday Herald dat dit "onvermijdelijk" was, maar dat het
debat zijn weg naar scholen zal vinden - hoewel de Schotse regering zegt dat leraren intelligent design niet
als wetenschap mogen beschouwen.
"We zijn zeker niet alleen gericht op scholen, maar dat wil niet zeggen dat we geen middelen aan scholen
kunnen verstrekken," zei Dr. Noble, toevoegend dat hij al gevraagd is om te spreken op Schotse scholen, en
overeengekomen is om dit te doen.
“Ik denk dat mensen bang zijn voor dit debat, omdat ze het gevoel hebben dat het geloof is langs een
achterdeur.”
De C4ID, zoals ze zichzelf online noemen, benadrukt haar standpunt louter wetenschappelijk, maar critici
hebben op de “fundamentalistische” christelijke achtergronden gewezen van de leiders en de geloof sprong
dat inherent is aan hun logica.
Haar voorzitter, professor Norman Nevin OBE - een geneticus aan de Queen's Universiteit in Belfast vertelde tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar dat hij geloofde dat Adam een "echte historische persoon"
was.
Hij zei ook: "Genesis hoofdstuk 1-11, waarover inderdaad veel darwinisten en evolutionisten zeggen dat het
een mythe of legende is, geloof ik ook dat het historisch is, het wordt 107 keer in het Nieuwe Testament
geciteerd, en Jezus verwijst zelf ook naar de eerste hoofdstukken van Genesis, minstens 25 maal. "In deze
boeken van de Bijbel, is het universum in zes dagen geschapen, God maakte Eva uit de rib van Adam, en
Noach redde de aarde door een ark te bouwen.
Dr. Alastair Noble is een afgestudeerde aan de Glasgow universiteit die leraar werd en later HM inspecteur
van scholen. Hij is momenteel onderwijs officier voor CARE, een christelijke liefdadigheidsinstelling die
campagnes voert voor meer christelijk onderwijs op scholen.
Dr. David Galloway, C4ID vice-president, is tevens vice-president van de Royal College of Physicians and
Surgeons, en lid van de Lennox Evangelische Kerk in Dumbarton.
C4ID heeft nu een basis opgezet in Glasgow en beheert een website. De groep is financieel gevestigd in
Guernsey, en blijkbaar gefinancierd uitsluitend door donateurs in Schotland, Engeland en Noord-Ierland.
Dr. Noble ontkende eerst de theorie van intelligent design - dat een universele ingenieur, of god, de eerste
vonk van het leven creëerde en toen fysische wetten en natuurlijke selectie gebruikte om het te ontwikkelen
– het was religie in zijn ogen.
"Ik denk dat mensen bang zijn van dit debat, omdat ze het gevoel hebben dat het geloof is langs een
achterdeur. Ze zien het als een invasie van wetenschap met religie, maar dit is zeer zeker niet het geval,"
zegt hij.
Lees verder: heraldscotland.com
http://www.creatie.info/videos/vidid/54. Deze bevat bv. de onderwerpen: De gevaren van evolutie

Geheim ruimtevaartuig X-37B opnieuw spoorloos
11-10-2010
Het geheime ruimtevaartuig X-37B, een project van NASA/DARPA, dat in
augustus zoekraakte en later werd teruggevonden in een 30 kilometer hoger
gelegen baan, is opnieuw spoorloos geraakt. Amateurastronomen die het
vaartuig op routinebasis monitoren, zouden deze op 7 en 9 oktober spotten,
maar slaagden er niet in.
Gespeculeerd wordt over het feit dat het misschien zou kunnen zijn geland, maar het is waarschijnlijker dat
de X-37B opnieuw in een andere baan is gemanoeuvreerd en het op korte termijn weer wordt
teruggevonden.
Bron: Spaceweather.com - Zie ook: Geheim ruimtevaartuig twee weken 'zoek'
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“Tegenstanders van de NWO zijn "terroristen"
Hoogleraar Michio Kaku
Hoogleraar Michio Kaku zegt dat burgers die zich tegen de Nieuwe
wereldorde verzetten, terroristen zijn.
Hij beweert verder dat de Nieuwe Wereldorde een Type 1 verwezenlijking is op
de schaal van Kardashev.
Hij propageert ook de valse "alien evangelie" om het publiek klaar te stomen
voor de komende valse openbaarmaking van de grigori (gevallen engelen) als
"Type 2 greys". Type 3 is duidelijk God en Zijn engelen, maar wat zal de Illuminati zeggen dat ze zijn?
Om te zien hoe u bent geconditioneerd om een bepaald beeld te krijgen van 'grijze buitenaardsen', voordat
ze zelfs zijn gekomen, bekijk de afbeeldingen uit de oudheid van de grigori/watchers - Google op: Dogu of
Wandjina.
(Let op zijn constante verwijzing naar science fiction rommel, dat door Hollywood in de hoofden van de
slapende menigte gepropt is om hen te conditioneren voor de geënsceneerde openbaarmaking.)
En nog bedankt Michio om ons te laten weten dat de antichrist vloeiend Engels zal spreken.
Lees ook:
U.S. Announces Global Development Policy
On the road toward global governance (wereldregering)
New world order tests the strength of transatlantic ties
IMF Article Predicts New World Order
Bron en video: http://endtimes.punt.nl/?id=606041&r=1
Schaal van Kardasjev
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Schaal van Kardasjev is een door de Russische astronoom Nikolaj Kardasjev voorgestelde indeling
voor de technologische ontwikkeling van beschavingen.
[bewerken] Schaal
In haar grondvorm heeft de schaal drie categorieën, waarin beschavingen op basis van hun
energieproductie ingedeeld worden:
Type I
De beschaving is in staat om alle op een planeet beschikbare energie te gebruiken. Dat is ongeveer 1016 W
(voor de Aarde zelfs iets meer dan 1.74*1017 W).
Type II
De beschaving is in staat om alle beschikbare energie die uitgaat van een enkele ster te gebruiken; dat is
ongeveer 1026 W.
Type III
De beschaving is in staat om de totaal beschikbare energie in een sterrenstelsel te gebruiken; dat is
ongeveer 1036 W.
De menselijke beschaving bevindt zich nog ergens onder type I, aangezien we slechts een deel van de
beschikbare energie op de Aarde weten te gebruiken. Deze status heet onofficieel "Type 0". Hoewel
Kardasjev's oorspronkelijke voorstel niet voorzag in tussenliggende waarden, heeft Carl Sagan geprobeerd
te extrapoleren; hij schat de huidige status van de mensheid op 0,7.
Een mogelijk doorslaggevende factor voor de sprong naar de type-I-beschaving is het massale gebruik van
energiewinning uit oceanen en van windenergie. Hoe dan ook, er is geen manier bekend om alle energie op
aarde te gebruiken zonder deze helemaal vol te bouwen. Gezien de huidige levensstijl van de mensen is het
op middellange termijn nauwelijks denkbaar dat dit zal gebeuren.
Een veronderstelde type-II-beschaving zou een Dysonbol of een gelijkaardige constructie kunnen gebruiken
om de totale energie-uitstoot van een ster te winnen.
Een type-III-beschaving zou deze zelfde methode kunnen gebruiken, maar dan uitgebreid naar alle sterren
van een melkwegstelsel, of tot nu toe onbekende middelen.

De huidige situatie in de maatschappij leidt
naar Project L.U.C.ID, het 666-universeel
controlssysteem van het beest:
http://www.openbaring.org/lucid.html
Disclaimer. Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie in de nieuwsbrieven en zijn

niet verantwoordelijk voor pagina’s van websites waarnaar verwezen wordt"
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Krijgen wij dit jaar de koudste winter in 1000 jaar ?
di, 12/10/2010 - Ivo
Volgens de meteoroloog Vadim Zavodchenkov, specialist bij het FOBOS
weercentrum, wordt de komende winter (waarschijnlijk) de koudste winter in
Europa sinds 1000 jaar. De voorspelling is voornamelijk gericht op Moskou en
Oost-Europa. Rusland is bekend wat betreft koude winters maar ook voor
Russische begrippen zou deze winter extreem koud worden.
“Although the forecast for the next month is only 70 percent accurate, I find the
cold winter scenario quite likely. We will be able to judge with more certainty come November. As for last
summer's heat, the statistical models that meteorologists use to draw up long-term forecasts aren't able to
predict an anomaly like that.”
De gevolgen kunnen zijn dat stoom uitvalt, waterleidingen bevriezen, mensen niet meer weg kunnen en de
supermarkten niet meer bevoorraad worden.In de interactieve thriller"72uur", gemaakt door bureau KONG in
opdracht van de Rijksoverheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken om burgers beter voorbereid te
laten zijn op een ramp, moet een vrouw zien te overleven zonder telefoon, internet, stroom en water.
Natuurlijk is het nooit verkeerd om bepaalde spullen en levensbehoeften in voorraad te hebben. Maar of het
inNederland ook zo koud zal wordenzoals voorspeld voor Ruslandis nog maar de vraag.
Bij een blog op Telegraph.uk is het de schrijver opgevallen dat bij de recentelijke bijeenkomst van de
Bilderberg groep in juni afgelopen jaar naast de onderwerpen Financiële hervorming, veiligheid,
Cybertechnologie, energie, Pakistan, Afghanistan, World Food Problem, Social Networking, medische
wetenschap, de EU-VS-betrekkingen ook Global Cooling besproken werd.
Dit kan volgens de schrijver twee dingen betekenen. Of een drukfout of de Elite weet heel goed wat er gaat
komen en dus de gehele Global Warming een hoax is. (Dit staat los van de dagelijkse vervuiling wereldwijd).
Al eerder vermeldden wij het idee dat de Elite de zelfde tactiek als de Maya's hanteert. De priesters van de
Maya's hadden veel kennis van eclipsen en zonsverduisteringen. Zo konden bij een zonsverduistering het
volk beïnvloeden door te zeggen dat de goden boos waren en alleen de zon teruggaven als het volk hen, de
Elite, aanbaden en gehoorzaamden. Dit kan je ook stellen bij de oplopende prijzen mede door de CO2reductie die gebaseerd is op fabels en de machtsspelletjes en manipulatie rondom de energiebronnen en
prijzen. Hoe mooi wil je het hebben. Je zegt dat de mens schuldig is aan de opwarming, intussen creëer je
conflicten in olierijke gebieden en transportroutes. Daarop verhoog je de prijzen en geef je ruimte voor
speculanten en heel veel tussenhandelaren.
Recentelijk was in het nieuws nog te lezen dat op jaarbasis de energieprijzen minimaal 50 euro omhoog
gaan per gezin. Vanaf 2013 zal een gemiddeld huishouden fors meer betalen voor gas- en elektriciteit. Dit
kan oplopen tot 200 euro rond 2015. Dit zou het gevolg zijn van de aanpassing van de subsidieregeling voor
duurzame energie door het beoogde kabinet-Rutte/Verhagen. Uiteraard is er “No Pressure”.
Bron en video: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/krijgen-wij-dit-jaar-de-koudste-winter-1000-jaar

Honger
Geplaatst op: woensdag 13 oktober 2010
door: Henk Steenhuis
Vandaag toont The Economist ons een
wereldkaart waarop valt te zien waar de
mensen honger lijden. In 29 landen is
sprake van een hongerende bevolking, de
meeste liggen in Afrika ten zuiden van de
Sahara.
Op de Global Hunger Index worden drie
indicatoren opgevoerd: het aantal mensen
dat ondervoed is, het aantal kinderen
onder de 5 dat aan ondergewicht lijdt en
de mate van kindersterfte.
Sinds 1990 is het aantal hongergevallen
in de wereld met bijna een kwart
afgenomen, een grote vooruitgang. In de landen Noord-Korea, Comoren (groep eilanden in de Indische
Oceaan) en Congo is de situatie het slechtst.Met Congo als dieptepunt.
Bron: The Economist
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De Geldpersen Gaan Weer Draaien
Door De Oude Stempel, Op din 12 okt 2010
Degenen die dagelijks de valutakoersen volgen zien het al een tijd gebeuren. Na de zogenaamde Eurocrisis
(lees: aanval van VS verlengstukken S&P en Moody's op Europa) is de dollar al weer een tijd lang aan het
kelderen. U krijgt nu bijna 1.40 dollar voor uw euro. In het volgende artikel geeft de FED nu duidelijk aan
nogmaals op een Keynesiaanse manier te proberen de economie nogmaals aan te zwengelen.
Keynesianen denken dat men zichzelf uit elke crisis kan printen. Gelukkig zijn er ook economen die wel iets
van economie begrijpen, zoals Peter Schiff. Jullie weten dat hij in zijn boek Crash Proof al jaren van tevoren
de crisis zag aankomen. Deze kennis heeft hij van zijn vader Irwin Schiff meegekregen, waarbij de vele
lessen van de "Austrian School", zoals bijv het goede boek van Hazlitt werden samengevat in een Makkelijk
te begrijpen stripverhaal. Peter heeft het boek van zijn vader nog eens overgedaan en geactualiseerd
hoewel de basis nog steeds hetzelfde is.
Ik ben benieuwd hoe het afloopt met de dollar. Voor degenen die geld willen verdienen en gokken op een
dollar die nog sterker gaat devalueren de volgende mogelijkheid. Neem een enorme schuld in dollars, bijv.
een hypotheek en zet die dollars om in euro's en koop daar een huis mee. Als de dollar keldert, dan keldert
de waarde van uw hypotheek en is hij met minder euro's af te betalen. Tel uit je winst. Rendementen
behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst...
Wat echter het vreemde aan het verhaal is dat de overheden als positief beschouwen wanneer hun valuta
minder waard worden, zoals op zapruder al stond is men in een valuta oorlog beland. Wie het meeste zijn
munt onderuit haalt is namelijk aantrekkelijker qua export. Men gokt erop dat de verhoogde export door een
verzwakkende munt een land uit het slop kan trekken. Dit gaat echter niet op wanneer iedereen hetzelfde
doet.
Het worden interessante tijden. Hou naast Peter Schiff ook de mensen van Europe2020 in de gaten.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_geldpersen_gaan_weer_draaien

Is de tiara terug in het pauselijk wapen?
Door community (initieel saved), Op din 12 okt 2010
Bron: (c) www.katholieknederland.nl
12 oktober 2010 - Velen is het al opgevallen. Afgelopen zondag was tijdens de Angelustoespraak weer een
tiara te zien in het wapen van paus Benedictus XVI.
De pauselijke driekroon prijkte op het kleed onder het Vaticaanse venster waar
de paus het volk toespreekt. Dat is opmerkelijk omdat Benedictus XVI had
besloten geen tiara maar een mijter boven zijn wapenschild te plaatsen.
Afgeschaft door JP I
De driekroon, ook wel Triregnum genoemd, was eeuwenlang het symbool van
de pauselijke macht. Bij hun inauguraties lieten de pausen zich met deze
drievoudige tiara kronen. De laatste paus die dit deed was Paulus VI (19631978). Johannes Paulus I vond dit te werelds en besloot de traditie af te
schaffen. Johannes Paulus II besloot hem daarin te volgen. Toch handhaafde hij
de tiara boven zijn wapenschild.
In wiens opdracht?
Het nieuwe vensterkleed, stratum genoemd, is vervaardigd door de firma Ars
Regia uit Ferrara. Beging dit bedrijf een vergissing? Of werd de afbeelding van
de tiara erop geborduurd in opdracht van een Vaticaanse prelaat die daarmee
zijn ongenoegen over de noviteit van Benedictus wilde laten blijken? Of is het
kostbare borduursel op het stratum simpelweg een wens van de paus zelf? Over deze vragen wordt
momenteel druk gespeculeerd.
Zilveren mijter met drie banden
Benedictus XVI mag dan de tiara uit zijn wapen hebben geweerd, toch verwijst hij er wel naar. De pauselijke
mijter in het wapen herinnert nog aan de symboliek van de tiara: het drievoudige ambt van Christus, die van
priester, profeet en koning. De zilverkleurige mijter heeft drie gouden banden die verticaal in het midden met
elkaar verbonden zijn. Daarmee wordt aangeduid dat de drie pauselijke taken (priester, leraar, herder) in één
persoon verenigd zijn, aldus kardinaal Cordero Lanza di Montezemolo, die het wapen van Benedictus XVI
ontwierp.
Bron en video: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/is_de_tiara_terug_in_het_pauselijk_wapen
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Bilderberger, EU president Rompuy praat met vrijmetselaarsloges over armoede !!
"De dialoog die de EU op regelmatige basis met de 'civil society' voert, gaat
terug tot de kern van het Europese project."
Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso en Jerzy Buzek, voorzitters van
respectievelijk de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees
Parlement, hebben vandaag een ontmoeting gehad met een dertigtal
vertegenwoordigers van vrijmetselaarsloges en andere niet-religieuze
organisaties. Ze praatten over de beste manier om armoede en sociale
uitsluiting te bestrijden.
Jacques Delors. De dialoog die de EU op regelmatige basis met de 'civil society' voert, gaat terug tot
de kern van het Europese project. Het was toenmalig Commissievoorzitter Jacques Delors die na de val
van de Berlijnse Muur op zoek ging naar de Europese identiteit voor de constructie van een politieke unie.
Hij besliste dat de Commissie daarover op gezette tijden overleg moest plegen met religieuze
vertegenwoordigers, kerken en niet-confessionele organisaties. Delors' opvolgers maakten van die dialoog
een traditie die ondertussen verankerd werd in het Verdrag van Lissabon.
Vrijmetselaars praten met vrijmetselaars!
Gendergelijkheid
De vergadering van vandaag paste in het Europese jaar tegen armoede en
sociale uitsluiting en de Europa 2020-strategie, die voor meer werkgelegenheid,
inclusieve groei en sociale cohesie moet zorgen. Barroso herhaalde die
boodschap na afloop. "Deze Unie wil groei promoten, maar niet eender welke
soort. We willen inclusieve groei in een socialemarkteconomie. De vergadering
van vandaag is een geweldige gelegenheid om alle maatschappelijk sectoren te mobiliseren, inclusief de
filosofische en niet-confessionele organisaties, voor deze doelstellingen."
Een van de punten die besproken werd, was gendergelijkheid. Op de afsluitende persconferentie was daar
met drie aanwezige vrouwen echter weinig van te merken. "Dat bewijst dat er nog veel werk aan de winkel
is", zei Barroso daarover. hln.be
Grote Iraanse raketbasis getroffen door explosies
Lancering van Iraanse Shehab-3 raket.
Afgelopen dinsdag blijkt een belangrijke ondergrondse militaire raketbasis in
Iran getroffen te zijn door drie krachtige explosies. De Imam Ali basis, die
bestaat uit een uitgebreid netwerk van tunnels en lanceerbuizen met daarin
Shehab-3 raketten die op Israël en de Amerikaanse troepen in Irak staan
gericht, zou zwaar beschadigd en daardoor voor langere tijd uitgeschakeld
zijn.
Volgens militaire bronnen had Iran het grootste deel van zijn arsenaal Shehab-3 raketten op de Imam Ali
raketbasis opgeslagen. De installatie werd gebouwd in het hooggelegen Zagros berggebied bij de stad
Khorramabad in het westen van de Iraanse provincie Lorestan. Met Baghdad op 400 kilometer en Tel Aviv
op 1250 kilometer kunnen vanaf de basis zowel Israël als de Amerikaanse troepen in Irak worden
aangevallen met Shehab-3 raketten, die een bereik hebben van 1800-2500 kilometer. De Imam Ali basis zou
vele honderden miljoenen hebben gekost en is één van de grootste ondergrondse raketbases in zijn soort in
het Midden Oosten en Europa. Op de één of andere manier is het onbekenden gelukt om door te dringen tot
de diep onder de grond gelegen tunnels en een groot aantal lanceerbuizen te verwoesten met drie kort op
elkaar volgende explosies, die voldoende schade aanrichtten om de basis geheel onklaar te maken. In de
officiële verklaring ontkende Teheran dat er sprake was van een 'terreuraanslag' en werd beweerd dat de
verwoesting van de basis het gevolg was van een 'brand die zich uitbreidde tot de munitie opslagplaats van
de basis'. Op dezelfde voorspelbare manier ontkende het dictatoriale regime onlangs dat zijn nucleaire en
militaire systemen zwaar waren beschadigd door de Stuxnet computerworm, die overigens nog steeds actief
is. Vermoed wordt dan ook dat het aantal slachtoffers van de explosies veel hoger is dan de opgegeven 18
doden en 14 gewonden. Het uitschakelen van één van de belangrijkste en zwaarst bewaakte militaire bases
is een enorme slag voor de Iraanse Revolutionaire Garde. De begrafenissen van de omgekomen soldaten
vonden gisteren plaats, op de dag dat Mahmoud Ahmadinejad in Libanon herhaalde dat Israël gedoemd is te
'verdwijnen'. Het toonaangevende blad Aviation Week bericht deze week dat de nieuwe Noord Koreaanse
ballistische middellange afstandsraket BM-25 Musudan, die afgelopen zondag tijdens een militaire parade
aan het publiek werd getoond, sterke gelijkenissen vertoond met de Iraanse Shehab-3 raket. Het is daarom
goed mogelijk dat bij de explosies afgelopen dinsdag op de Imam Ali raketbasis ook geheime exemplaren
van Irans meest recente mobiele vaste-brandstofversie van de Shehab-3 raket werden gesaboteerd. (1)
Xander - (1) DEBKA
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Redding Chileense mijnwerkers vol met Vrijmetselaars symboliek
De 33 Chileense mijnwerkers werden één voor één omhoog gehaald door
een apparaat dat de 'Fénix' werd genoemd.
De redding van de 33 opgesloten Chileense mijnwerkers werd over de
hele wereld breed uitgemeten in de media. Velen met enige
achtergrondkennis van de al eeuwen in occulte en Vrijmetselaarskringen
gebruikte symboliek zijn daarbij ongetwijfeld een aantal opmerkelijke
zaken opgevallen. Het aantal mijnwerkers, '33' -één van de
allerbelangrijkste Vrijmetselaars getallen- zou natuurlijk gewoon toeval kunnen zijn. Maar geldt dat nog
steeds als ook de volgende feiten in ogenschouw worden genomen?
Volgens één van de meest gezaghebbende Vrijmetselaars aller tijden, Manly P.Hall, is het getal 33 om
meerdere redenen van grote betekenis. Zo stond de Eerste Tempel van Salomo 33 jaar lang te stralen in zijn
ongerepte pracht, voordat het gebouw werd geplunderd door de Egyptische Koning Shishak (588 v.C.) en
uiteindelijk door Nebukadnezar werd vernietigd. Daarnaast regeerde koning David 33 jaar vanuit Jeruzalem,
is de Vrijmetselaars Orde verdeeld in 33 symbolische graden en werd Jezus in het 33e jaar van Zijn leven
gekruisigd.
Insigne van de 33ste (hoogste) graad van de Schotse Rite van de Vrijmetselarij.
Ook in de alchemie is het getal 33 van groot belang. Alchemie is een drievoudige
'kunst' en wordt vertegenwoordigd door de bekende driehoek dat 3 x 3 als symbool
heeft, oftewel 3 elementen of processen in 3 werelden of 'sferen'. De 3 x 3 is
onderdeel van het mysterie van de 33rd graad van de Vrijmetselarij. Tevens is 3 x
3 = 9, het getal van de esoterische mens en het aantal uitstralingen van de wortel
van de 'goddelijke boom'. (Zijsprongetje: In dit opzicht is het des te opmerkelijker
dat de bekende Amerikaanse 'miracle' prediker Benny Hinn een aantal jaar
geleden beweerde dat God geen 3-éénheid, maar een 3 x 3 = 9 éénheid is).
Daarnaast is de datum waarop de redding van de mijnwerkers begon eveneens
frapant: 13-10-10, opgeteld '33'. Het duurde 33 dagen voordat de reddingsschacht, 66 (2 x
33)
centimeter in doorsnee, was geboord. Het eerste briefje waarmee de mijnwerkers aan de buitenwereld lieten
weten dat ze nog in leven waren, was -inclusief spaties- 33 tekens lang ('Estamos bien en el refugio los 33').
Nog opmerkelijker was het dat de mijnwerkers werden gered door een apparaat dat de 'Fénix' (Phoenix)
werd genoemd, de mythologische vuurvogel die uit de as herrijst. Op deze site hebben we vorig jaar een
aantal keer aandacht besteed aan het belang van de 'Fénix' als symbool van de
komst van de aanstaande New Age Nieuwe Wereld Orde, die zal ontstaan nadat
de hele wereld eerst in chaos is gestort. De Fénix staat in de occulte mystiek
voor transmutatie, een proces dat vergelijkbaar is met menselijke regeneratie.
Nieuw ingewijden in deze (Vrijmetselaars) mystiek worden dan ook als 'Fénixen'
gezien, als wedergeborenen, die na een verblijf van 9 graden in de 'baarmoeder
van Mysteries' worden geboren in het bewustzijn van de spirituele wereld.
Kortom, 33 mijnwerkers zaten 69 dagen lang opgesloten in de duistere diepte en
werden op 13-10-10 (33) één voor één omhoog gehaald in een 'Fénix', waar een
2 x 33 cm brede schacht voor geboord moest worden, die in 33 dagen voltooid
was. Tevens werd de mijnwerkers gezegd een speciaal shirt aan te trekken met
daarop een omgekeerde pentagram (foto), een bekend occult (satanisch)
symbool. Werd de Chileense mijnramp door de Vrijmetselaars/Illuminati
machtselite achter de schermen aangegrepen om een wereldwijd bekeken ritueel
uit te voeren, als verborgen aankondiging van de komende Nieuwe Wereld Orde
zonder grenzen, waarin alle landen ondergeschikt zullen worden gemaakt aan
één centraal gezag met aan het hoofd één charismatische leider? (1)
Werd het Vrijmetselaarsmotto 'Van Duisternis naar Licht' doelbewust met
symboliek uitgevoerd?
Xander - (1) The Vigilant Citizen
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Wat zegt de islam over de eindtijd?
Overeenkomsten en verschillen met de Bijbelse profetieën - De
Moslimhemel: seks, seks en nog eens seks

Ook in het hiernamaals hebben moslimvrouwen het niet best
getroffen. Volgens Mohammad zullen de meesten in de hel
worden gegooid. De rest lijkt voor eeuwig seksslavin te moeten
worden in het door mannen gedomineerde islamitische paradijs.
Nu we volgens veel christenen op de drempel staan van de laatste
fase van de 'eindtijd' en duidelijk is dat de moslimlanden hierin een grote rol lijken te gaan spelen, kijken we
in dit artikel zo beknopt mogelijk naar wat islam leert over deze 'eindtijd', de terugkomst van Jezus en het
komende oordeel over de mensheid. Naast een aantal overeenkomsten zijn er vooral een groot aantal
opvallende verschillen met het christendom, die beide religies ook wat betreft dit belangrijke onderwerp
onverenigbaar maken.
Omdat de islamitische profeet Mohammad analfabeet was werd de Koran (Qu'ran) over een periode van 23
jaar door anderen geschreven aan de hand van wat Mohammad doorgaf tijdens zijn aanvallen, die volgens
zijn eerste vrouw demonisch van aard waren. Kort voor zijn dood in 632 n.C. verzamelden de schrijvers wat
de profeet had doorgegeven, en zo ontstond de Koran.
Eerste tekenen van de eindtijd
Naast de Koran is de Hadith het tweede heilige boek van de Islam. Dit boek ontstond in de 9e eeuw, circa
200 jaar na de dood van de profeet. Er werden verschillende versies van gemaakt waarvan die van alBukhari, met daarin zo'n 7.000 uitspraken en verhalen van Mohammad, de meest gezaghebbende is. Veel
van deze uitspraken waren afkomstig van Mohammads 15 vrouwen. Aangezien er in de Koran nauwelijks
iets staat over de eindtijd is de islamitische visie hierop met name afkomstig uit de Hadith.
Net zoals in het christendom zijn er binnen de islam verschillende visies op de eindtijd. In dit artikel noemen
we de belangrijkste punten waar over het algemeen brede overeenstemming over bestaat. Daarnaast
bewees Dr. Samuel Shahid in zijn boek The Last Trumpet ondubbelzinnig dat Mohammads ideeën over de
eindtijd rechstreeks afkomstig zijn van het christelijke Nieuwe Testament, de Joden en het Zoroastrianisme.
Dat hij hierbij nogal eens wat door elkaar haalde blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij dacht dat Maria, de
moeder van Jezus, de zus van Mozes (!) was. Tevens zijn de in de Hadith verzamelde uitspraken van
Mohammad over de eindtijd zeer tegenstrijdig.
De eerste tekenen van de islamitische eindtijd spreken van een algemene verwatering en afval van het
geloof. Er komen valse profeten, astrologie gaat een rol spelen en moslims beginnen rijkdom na te streven,
wat onder andere blijkt uit het bouwen van luxueuze moskeeën. Ook zal er een toename zijn van
alchoholmisbruik en ongeoorloofde seksuele relaties. Deze signalen lijken als twee druppels water op de
toestand van een groot deel van het christendom in deze eindtijd.
Er komen oorlogen en burgeroorlogen, ook oorlogen tussen moslims onderling. Mogelijk als gevolg van het
grote aantal 'jihad' martelaren zullen er uiteindelijk 50 x zoveel vrouwen als mannen zijn. Het Kalifaat wordt
opgericht in het 'heilige land', maar het is onduidelijk of hiermee 'Palestina' wordt bedoeld of Saudi Arabië. Is
dat laatste het geval dan is deze profetie al 1400 jaar geleden vervuld.
De Antichrist: een éénogige Jood
Dan wordt het lastiger te volgen. De moslims moeten vechten tegen de Turken, maar dat zijn inmddels zélf
moslims. De Arabieren moeten Konstantinopel (nu Istanbul) veroveren, iets wat in de 15e eeuw weliswaar
door moslims gedaan werd, maar dat waren géén Arabieren. In de toekomst zullen de Arabieren samen met
de heilige stad Mecca vernietigd worden. Andere opvallende tekenen: wilde beesten zullen tot mensen
spreken, er staat een volk op dat net als een koe met hun tong zal eten (??) en de tijd zal steeds sneller
gaan (een jaar zal als een maand lijken en een maand als een week).
Na het begin van de eindtijd volgen de grote tekenen die zullen leiden tot wat 'Het Uur' wordt genoemd, dat
bestaat uit de opstanding en het oordeel. Net als in de Bijbel begint de laatste fase van de eindtijd met de
komst van de Antichrist, de Dajjal. Volgens de islam zal hij een in Iran geboren Jood zijn met één oog, en
velen verleiden met zijn godvruchtige gedrag en zijn wonderen. Desondanks is het een wrede man die vol
bedrog zit en met zijn leger van 70.000 Joden en 70.000 Tartaren de hele wereld zal veroveren, behalve
Mecca en Medina (maar Mecca was al verwoest...?). Zijn heerschappij zal 40 dagen duren, waarbij iedere
dag als één jaar zal lijken te zijn.
Jezus komt terug en roeit de Joden uit
Vervolgens komt Jezus terug. Jezus, volgens de islam niet de Zoon van God en ook nooit gekruisigd en
opgestaan uit de dood maar wel ten hemel gevaren, jaagt de Antichrist vanuit Damascus op naar Israël en
zal hem doden bij de poorten van Ludd (Lod, vlakbij Tel Aviv). (In de visie van de Shi'iten, die ongeveer 10%
van het totaal aantal moslims uitmaken, zal niet Jezus, maar de Mahdi dit doen, waarbij Jezus hem slechts
zal helpen.) De dood van de Antichrist wordt gevolgd door de uitroeiing van alle Joden. Dan volgt de invasie
door de enorme legers van 'Gog en Magog'. Allah schiet Jezus en de zijnen te hulp en stuurt dodelijk
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insekten (vergelijkbaar met de sprinkhanen uit Openbaring 9) die de binnenvallende legers vernietigen (dit
scenario is gebaseerd op Ezechiël 38 en 39).
Na de nederlaag van 'Gog en Magog' verklaart Jezus de islam als de enige ware religie. Alle christenen
zullen zich bekeren en alle andere religies worden afgeschaft. Alle kruisen zullen worden gebroken en alle
varkens 'geruimd'. Dan zal Jezus 40 jaar lang over de islamitische theocratie heersen en ondertussen
trouwen en kinderen krijgen. Aan het einde van die tijd zal hij alsnog sterven en begraven worden naast
Mohammad in Medina. Als Jezus sterft zullen alle gelovigen eveneens op een vredige manier het leven laten
- de islamitische versie van de 'Opname'.
Dan verschijnt 'het Beest' op het toneel. In tegenstelling tot in de Bijbel is 'het Beest' volgens de islam
goedaardig, en zal het de hele wereld oproepen om Allah te aanbidden. Iedereen die zijn boodschap afwijst
krijg het woord 'ongelovige' op zijn voorhoofd geschreven. Wat er verder met 'het Beest' gebeurd is niet
duidelijk. Wel wordt de Aarde getroffen door een rookwolk en door drie grote aardverschuivingen (één in het
Oosten, één in het Westen en één in de Arabische wereld). Dit zal veel lijden teweeg brengen.
De Opstanding en het Oordeel
Eén van de laatste tekenen is dat op een dag de Zon in het westen zal opkomen. Dan zal er een wereldwijde
brand uitbreken die begint in wat nu de staat Jemen is. De hele mensheid zal hierdoor bij elkaar gedreven
worden in Syrië (inclusief 'Palestina'), waar de 'dag van de opstanding' zal plaatsvinden. Die wordt
aangekondigd door drie bazuinen. Bij de eerste bazuin zal heel de mensheid beven van angst. Bij de tweede
bazuin zal al het leven sterven, behalve Allah zelf, degenen die hij wenst te sparen en de martelaren in het
paradijs. Vervolgens creëert Allah een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde, en wordt de derde bazuin
geblazen, waarna de opstanding plaatsvindt.
Mohammad zal als eerste worden opgewekt, maar pas na Abraham plaatsnemen op een troon naast Allah.
Dan volgt de 'Dag van Vergelding' waarin de levende én dode mensen zowel lichamelijk als psychisch
ondragelijk gefolterd zullen worden. De reden waarom en hoe lang dit duurt is onduidelijk. Daarna volgt de
'Dag des Oordeels', waarin de mensen zullen worden beoordeeld op hun geloof in Mohammads boodschap
en op hun daden. Ook de jinns, bovennatuurlijke geesten, zullen worden geoordeeld, en verdoemd worden
omdat ze zich hebben laten verleiden door de geneugten van deze wereld.
Na het oordeel moet iedere persoon, óók degenen die rechtvaardig zijn bevonden, over een brug die over de
hel leidt. Mohammad gaat er als eerste overheen. Degenen die verdoemd zijn vallen van de brug af de hel
in. Omdat Allah een wispelturige god is zullen echter ook de rechtvaardigen bang zijn als ze moeten
oversteken, want Allah zou wel eens van gedachten kunnen veranderen.
Als de rechtvaardigen aan de overkant komen is het nóg niet zeker dat ze het paradijs in mogen.
Mohammad moet eerst voorspraak voor hen doen bij Allah. Hoe lang dat duurt is niet duidelijk, maar
uiteindelijk mogen de rechtvaardigen het paradijs in. Na al deze moeite om er te komen gebeurt er
vervolgens iets eigenaardigs: op voorspraak van de martelaren, de profeten, de engelen en de getrouwen
toont Allah alsnog genade en haalt hij een groot deel van de verdoemden uit de hel. Alleen polytheïsten
(mensen die in meerdere goden geloofden) moeten er blijven. Dr. Samuel Shahid merkt hier over op: 'Hier
doet de genade van God Zijn rechtvaardigheid teniet en worden de wetten van God disfunctioneel en niet
langer toepasbaar.'
Vrouwenhaat en ongelimiteerde seks
Eveneens tegenstrijdig is de omschrijving van de hel, die bestaat uit 7 niveaus. Het eerste niveau is voor
sommige moslims die gezuiverd moeten worden. Andere niveaus zijn speciaal bestemd voor christenen,
voor Joden en voor overspeligen. Zij zullen voor eeuwig door demonen gepijnigd worden. Een passage in de
Hadith zegt dat Mohammad beweerde dat met name vrouwen in de hel terecht zullen komen (1:28, 301;
2:161; 7:124).
In het licht van de rest van de Hadith is dat niet zo vreemd. Al-Bukhari's gezaghebbende versie staat bol van
vrouwenhatende en andere bizarre uitspraken van Mohammad:
- Vrouwen zijn zwakzinnig (2:541 en 3:826).
- Vrouwen zijn een slecht voorteken (7:30).
- Door het drinken van kamelenurine word je weer gezond (7:590).
- Ook een vlieg in je 'soep' geneest je van ziekte (4:537).
- Koorts is afkomstig van de hitte van de hel (7:619).
- 'Hoewel ik een apostel van Allah ben, weet ik niet wat Allah met me zal doen' (2:375).
- Als je slecht spreekt over een overleden persoon, dan gaat die persoon naar de hel (2:448).
Gezien onder andere deze teksten is het op z'n zachtst gezegd merkwaardig dat het islamitische paradijs
hoofdzakelijk in het teken staat van seks. In 'de Tuin' zullen al je wensen worden vervuld. Iedereen is rijk,
woont in grote 'kastelen' en viert oneindig feest. Martelaren -moslims die zichzelf bijvoorbeeld opbliezen
temidden van Joden en ongelovigen- krijgen ieder 72 maagden tot hun beschikking, de gewone moslim
'slechts' 40 (Was je een Palestijn dan heb je het helemaal 'getroffen', en krijg je er volgens de nieuwste
inzichten 2,5 miljoen...). Hoe vaak ze ook seks met deze maagden hebben, ze blíjven maagd, en alle
seksuele begeerten die op Aarde verboden waren mogen nu ineens vrijelijk 'gevierd' worden.
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Vooral de belofte van een 'sekshemel' is de belangrijkste drijfveer voor moslimmannen om zich als
'martelaar' op te offeren in de strijd tegen de Joden, tegen Israël en tegen alle andere ongelovigen. Wat de
huidige moslimvrouwen in het paradijs te wachten staat -áls zij er al komen, aangezien verreweg de
meesten van hen volgens Mohammad in de hel worden gegooid- is onduidelijk. Misschien worden ze één
van de tientallen -of miljoenen- eeuwige maagden die worden toegewezen aan een 'martelaar'. Of dat nou
zo'n leuk vooruitzicht is moeten deze vrouwen zelf maar bepalen...
Grote verschillen met Bijbelse visie
Voor mensen met enige Bijbelkennis zal het niet moeilijk zijn de grote verschillen met de christelijke eindtijd
op te merken. In de Bijbel komt Jezus eerst terug om de gelovigen op te halen en vervolgens, na de Grote
Verdrukking, om de vijanden van de christenen en de Joden te verslaan, die met name uit Arabische- en
islamitische landen zullen bestaan. Juist de islam zal worden opgeheven, evenals alle andere religies. Jezus
zal 1000 jaar lang vanuit Jeruzalem over de aarde heersen, waarna er een laatste opstand plaatsvindt, die
door God Zelf in de kiem zal worden gesmoord.
Dan volgt het laatste Oordeel over alle gestorven mensen die niet bij de Eerste Opstanding -die alleen
gereserveerd is voor degenen die geloven in het evangelie van Jezus Christus- waren. De duivel zal in het
vuur worden geworpen, waar de 'valse profeet' en 'het Beest' al zijn, en met hen eeuwig worden gepijnigd.
Alle mensen die niet in het 'Boek des Levens' staan zullen er eveneens in worden gegooid en de 'tweede
dood' ervaren (waarbij onduidelijk is of ook zij eeuwig worden gepijnigd of dat hun bestaan voorgoed wordt
uitgewist). Hoewel de visie dat uiteindelijk alle mensen -ook degenen die eerst in de hel worden gegooidzullen worden gered binnen het christendom aan populariteit wint, is dit niet gebaseerd op enige tekst in hét
profetische Bijbelboek over de eindtijd: Openbaring.
Daarnaast bestaat de hemel volgens de Bijbel uit pure en zuivere liefde, en lijkt er in tegenstelling tot het
moslimparadijs juist geen enkele plaats meer te zijn voor seks, omdat Jezus zei dat er in het eeuwige leven
niet meer getrouwd zal worden en er geen huwelijken meer zullen bestaan. En aangezien seks buiten het
huwelijk in de Bijbel wordt verboden (nauwkeuriger: seks IS in de Bijbel een huwelijk) is het niet
waarschijnlijk dat dit in de hemel ineens zal worden toegestaan.
Xander - Gebaseerd op: Lamb & Lion Ministries - Zie ook:
10-10: 'Machteloosheid moslimmannen oorzaak van vrouwenhaat islam'
19-09: Zou Jezus de islam respecteren?
15-09: Palestijnse moslimhemel opgeleukt van 72 naar 2,5 miljoen maagden
Nog meer ‘vertrouwelijke’ documenten van de V.S. worden ‘illegaal’openbaar
Posted by silviavideler op 17/10/2010
VS verwachten nieuwe actie van WikiLeaks
Washington, 16 okt. Het Amerikaanse ministerie van Defensie verwacht dat de website WikiLeaks mogelijk
maandag al een recordaantal vertrouwelijke documenten over de Irak-oorlog openbaar zal maken. Dat heeft
een woordvoerder van het Pentagon gisteren gezegd.
Het ministerie heeft 120 mensen vrijgemaakt om te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van de
openbaarmaking van de stukken. Toen WikiLeaks eind juli meer dan 90.000 geheime militaire stukken over
de oorlog in Afghanistan op zijn website zette, reageerde het Pentagon meteen verontwaardigd.
De publicatie van veldverslagen en inlichtingenrapporten zou Afghanen en NAVO-militairen in gevaar
kunnen brengen, was toen de klacht. Maar in augustus wees een onderzoek van het Pentagon uit dat er
destijds geen Amerikaanse veiligheidsbelangen zijn geschaad door de actie van WikiLeaks. Dat schreef
minister van Defensie Robert Gates in een brief gedateerd 16 augustus, onthulde persbureau Associated
Press gisteren.
Volgens het Amerikaanse blad Newsweek is WikiLeaks nu al weken samen met media in verschillende
landen bezig de publicatie van een nieuwe serie stukken voor te bereiden. Deze lading stukken, over de
Irak-oorlog, zou zeker zo omvangrijk zijn als die in juli. Toen werkte WikiLeaks samen met de Amerikaanse
krant The New York Times, de Britse krant The Guardian en het Duitse weekblad Der Spiegel. Uit de
stukken bleek onder meer dat er meer burgerslachtoffers in Afghanistan vielen dan tot dan toe werd
aangenomen.
Met welke media de website nu samenwerkt is onduidelijk. James Clapper, die als Director of National
Intelligence verantwoordelijk is voor alle zestien Amerikaanse inlichtingendiensten, zei vorige week dat
nieuwe onthullingen van WikiLeaks ertoe zullen leiden dat inlichtingendiensten minder informatie met elkaar
zullen delen, ook al zou dat eigenlijk juist meer moeten gebeuren.
WikiLeaks zelf zegt slachtoffer te zijn van financiële tegenwerking door de Amerikaanse regering. Een
betalingsbedrijf heeft onlangs de rekening van WikiLeaks opgezegd, omdat de website op een Amerikaanse
lijst staat van organisaties die in de gaten gehouden moeten worden.
Bron NRC
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De verborgen slavernij van rente
Door Gast-Zapper, gepubliceerd op 16-10-2010
Auteur: Anthony Migchels (Activist Post), vertaald door Antares.
De meeste gevorderde politieke en economische discussie wordt gedomineerd
door de Amerikanen. Dankzij films als Zeitgeist Addendum, Money Masters and
Money as Debt en boeken als die van Thomas Greco en Ellen Brown. Zij zijn
enorm belangrijke bijdragen geweest aan de ontwaking van de velen (inclusief
mezelf!) aangaande het meest drukkende probleem van onze tijd, ons monetaire
‘systeem’. De ene opmerkelijke uitzondering is rente. Natuurlijk hebben al de
eerdergenoemde bronnen ook rente behandeld, maar naar mijn mening is er nog
geen werkelijk uitgebreide en bevredigende analyse van rente in de
Angelsaksische wereld. In feite concentreren de meeste analyses zich op het feit
dat geld schuld is. Er schijnt een soort consensus te zijn dat schuld de kern vormt van het probleem. Maar
dat is niet zo. Zonder rente zou schuld geen probleem zijn, zoals ik hier heb uitgewerkt. Rente is één van de
weinige zaken die diepgaander wordt begrepen in Europa, meer specifiek, Duitsland. Gedurende de 20e
eeuw werd rente geanalyseerd door een aantal onbekende maar briljante denkers. Silvio Gesell komt in me
op, Gottfried Feder en later Helmut Creutz en hun huidige autoriteit Margrit Kennedy. Feder schreef een
boek “Breaking the shackles of interest” ("Het breken van de ketenen van rente") en adviseerde later Hitler,
die keer op keer placht te zeggen “de kern van Nationaal Socialisme is het breken met de afhankelijkheid
van rente”. Misschien deed dat enige schade door associatie met het onderwerp.
Het is opmerkelijk om zich te realiseren, tijdens het bestuderen van Hitler, hoe dicht hij bij de waarheid kwam
in zijn analyse (die, zonder enige twijfel, was geïnspireerd door exact dezelfde vijanden die hij zich had
voorgenomen aan te vallen). Het hoofd kan ervan duizelen wanneer men zich bedenkt hoeveel de bankiers
bereid waren weg te geven en hoe zij hun suprematie vestigden door hem en zijn geloofwaardigheid volledig
te vernietigen.
Dat mogen we laten voor wat het is, het is tijd om geheel duidelijk te maken wat de schaal is van het
renteprobleem. We moeten ons ontdoen van ieder misverstand, laat staan onderschatting van dit meest
walgelijke werktuig in de handen van onze Satanische meesters.
Omgaan met Rente
We zullen hier punt voor punt doorheen gaan. Sommige punten zullen op de één of andere manier anderen
overlappen, maar ze zijn nog steeds het vermelden waard omdat ze ons perspectief verbreden. Ik zal
Margrit Kennedy vaak citeren en ik zou sterk aanbevelen haar klassieker “Why we need monetary
innovation” door te nemen.
1. Om mee te beginnen zal ik mijn standaardvoorbeeld naar voren brengen: een hypotheek. Laten we
zeggen dat je een huis wilt kopen en naar de bank gaat voor een lening. Stel 200 duizend. De eenvoudige
waarheid is dat je na dertig jaar 600 duizend hebt terugbetaald. 200 duizend voor het basisbedrag en 400
duizend (!!) aan rente. Nu zou dit op zich OK zijn, of op zijn minst begrijpelijk, als je dit geld van iemand
anders zou lenen die het heeft gespaard. Maar zoals we weten is dit niet het geval. Het geld wordt
gecreëerd op het moment dat de lening door de bank wordt verstrekt. In een computerprogramma. Door op
een paar knoppen te drukken.
Dus eigenlijk betaal je 400 duizend rente voor het indrukken van een knop. Toegegeven, de bank moet het
geld beheren zolang het wordt afgelost. Maar de kosten hiervan bedragen nog steeds maar een fractie van
de inkomsten die ze verkrijgen vanwege rente.
Nu, we zouden hier op kunnen houden, want het is duidelijk dat de bank ons uitkleedt, ook in legale termen,
hoewel ze zelf de wet opstellen, want er wordt geen realistische dienst geleverd voor het geld.
Maar er is zoveel meer, we moeten doorgaan.
2. Als de bank een zekere hoeveelheid geld creëert door jou een lening te verstrekken, dan neemt het het
geld uit de circulatie wanneer je aflost. Schulden afbetalen betekent een afnemende geldvoorraad. De bank
verschaft alleen het principaal, in ons vorige voorbeeld 200 duizend. Maar na dertig jaar is er 600 duizend
terugbetaald terwijl er slechts 200 duizend was gecreëerd. Dus hoe kan dit? Hoe kan 600 duizend worden
afbetaald met 200 duizend?
Dat kan niet. Iemand anders moet in de schulden geraken om voldoende liquiditeit te creëren om de 400
duizend rente te betalen. En de lener van de originele lening moet de competitie aangaan voor zijn liquiditeit
met alle anderen om dat, intrinsiek schaarse, geld te bemachtigen.
Dit betekent dat vanwege de combinatie van schuld en rente de geldvoorraad altijd moet blijven groeien.
Maar we weten dat een toenemende geldvoorraad de definitie is van inflatie en dat inflatie nauw is verweven
met stijgende prijzen. Dus inflatie is inherent aan het systeem. Dit klinkt vreemd, omdat centrale banken
rentepercentages laten stijgen om de inflatie af te doen nemen, volgens de redenatie dat minder krediet zal
worden opgenomen vanwege de toenemende prijs ervan. Maar hoe hoger de rentepercentages stijgen, hoe
meer geld moet worden gecreëerd om deze rente van te betalen.
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Een voorbeeld van één van de perverse neveneffecten van rente in het huidige waardeoverdrachtsysteem
dat we ‘financiën’ noemen.
3. Vanwege rente circuleert geld minder snel. Dit is een groot probleem omdat hoe langzamer het geld
circuleert hoe meer we ervan in circulatie moeten hebben om aan onze behoeften tegemoet te komen. En
als je door rente gedragen geld hebt als schuld, dan is dat inderdaad een behoorlijk probleem. De reden
voor langzamere circulatie is dat het de waardebeleggingsfunctie van geld verbetert, met al zijn nadelige
implicaties.
Dit fenoneem kan het best worden begrepen door te denken aan het betalen van rekeningen. Als je weet dat
je je geld kan vermeerderen door het betalen van je rekeningen uit te stellen dan zul je helpen het geld
langzamer te laten circuleren. Mensen zullen ertoe worden aangemoedigd om hun geld te bewaren in plaats
van het uit te geven.
Dit ligt vanwege deze reden ook meer voor de hand dan de groeiende kosten van geld die inflatie
verminderen (of beter, prijsstijgingen) op de korte termijn wanneer rentepercentages worden verhoogd.
Omdat minder geld minder snel circuleert daalt de vraag.
4. Nu, vanwege het feit dat het principaal wordt gecreëerd maar niet het geld om de rente van te betalen, is
geld intrinsiek schaars. Vanwege schaars geld is kapitaal de schaarse factor in de productie, terwijl het
logischer is dat arbeid de schaarse factor in kapitaal zou zijn. Hoe zouden we anders kunnen beweren in
overvloed te leven?
Ik denk dat het Lietaer was die wees op de natuurlijke consequentie van deze gang van zaken: competitie.
Economische acteurs in het huidige systeem beconcurreren elkaar primair vanwege schaars
arbeidskapitaal. Schaars geld is een belangrijke aanjager op de immer meer competitieve marktplaats.
Natuurlijk, laten de winnaars van dit systeem hun lakeien (’economen’) uitleggen dat competitie leidt tot
efficiëntie. Maar gezond verstand schrijft voor dat mensen effectiever zijn wanneer zij kunnen samenwerken.
Er is beslist plaats voor competitie op de markt, maar het is totaal uit de hand gelopen en het wordt nog
erger.
Schaars geld vanwege rente is één van de dieperliggende redenen voor deze trend.
5. Dus wat denk je ervan. Ik heb meegekregen om conservatief te zijn met deze zaken en iemand zou
eenvoudigweg niet in de schulden moeten geraken, zodat je geen rente betaalt.
Fout. Niet alleen omdat er geen geld zou zijn als niemand zich in de schulden stak, maar omdat bedrijven
schulden aangaan om hun productie te financieren. Zij betalen rente (kapitaalkosten) over deze leningen. En
zoals alle kosten moet dit worden doorberekend in de prijzen die zij vragen voor hun goederen en diensten.
En welk percentage van de prijzen kan worden gerelateerd met rente? Het hangt af van het soort
bedrijvigheden, vooral hoe kapitaalintensief het is. Variërend vanaf 12% voor het ophalen van vuilnis tot 77%
voor het huren van een huis. Alles bij elkaar kan ongeveer 40% van de prijzen worden teruggeleid tot de
kosten voor kapitaal. Deze getallen zijn afkomstig van Kennedy en zij zijn bevestigd door een onafhankelijke
studie uitgevoerd door de Erasmus Univeriteit te Rotterdam, Nederland, onder de supervisie van STRO, een
vooraanstaande monetaire denktank in Nederland.
Dus, je verliest 40% (!!!) van je beschikbare inkomen aan rente via prijzen.
6. Rente wordt betaald door mensen die geld lenen en wordt ontvangen door mensen die er ladingen van
hebben. Het is dus per definitie een overdracht van rijkdom van arm naar rijk.
Het is adembenemend dat ongeveer 80% van de armste mensen meer rente betalen dan zij ontvangen aan
de rijkste 10%. De daaropvolgende rijkste 10% betaalt zoveel als ze ontvangt. Dit betekent dat de overgrote
meerderheid een substantieel deel van hun geld aan rente verliest. De rijksten bezitten de bank of hebben er
veel geld staan.
We moeten in gedachten houden dat dit in het geheel voor niets is, aangezien het meeste geld wordt
gedrukt op het moment dat het wordt uitgeleend.
Over hoeveel geld hebben we het? Ik heb alleen getallen voor Duitsland, maar redelijkheid suggereert dat
het in principe overal hetzelfde is.
In Duitsland betaalt de armste 80% 1 miljard euro per dag aan rente aan de rijkste 10% PER DAG. Ja, dat
klopt, één miljard euro per dag. Dat is een indrukwekkend totaal van 365 miljard euro per jaar. Dat is één
zevende van het Duitse BNP en geëxtrapoleerd naar Amerika moet de armste 80% minstens een biljoen per
jaar betalen.
Het verklaart onweerlegbaar het oude adagium dat de rijken rijker worden en de armen armer.
Dit is de verborgen belasting waar niemand over praat.
Dit is het juk dat we dragen.
Dit is de ergste vorm van slavernij, omdat het slavernij is zonder het zelfs te bemerken.
Dit is rente en laat dat nooit meer worden vergeten.
Dit is onze dodelijke vijand en laat ons nooit meer opnieuw onze ogen ervan af houden, totdat het in het
hellevuur is geworpen, samen met de woekeraars die ons ermee tot slaven hebben gemaakt.
Anthony Migchels is een Rente-Vrij Geld activist en oprichter van de Gelre, de eerste Regionale Munt in
Nederland. Je kunt al zijn artikelen lezen op zijn blog Real Currencies.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_verborgen_slavernij_van_rente/rss
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7/7: inquest gaat eindelijk van start
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 13-10-2010
Eindelijk, na jaren vertraging, is in London de „7/7 Inquest“ van start
gegaan. Een „onderzoek” op verzoek van de slachtoffers en de
nabestaanden van de slachtoffers naar de gang van zaken voor en tijdens
de bomaanslagen in London op 7 juli 2005. Ontevreden over het „officiële
eindverslag“ van de Britse regering over 7/7 hebben verschillende
belanghebbenden zich jarenlang ingezet om een dergelijk hoorzitting te
doen plaatsvinden. Hoewel dergelijke verzoeken in eerste instantie werden
afgewezen vanwege „verspilling“ van belastinggeld en mankracht (Tony Blair) om vervolgens wegens
„lopende terreur-rechtszaken“ op ijs te belanden, moest de Britse regering uiteindelijk toch door de knieën.
Niet alleen staat het eindverslag over de aanslagen vol met inconsistenties; uit terreurzaken die na 2005
voor het gerecht kwamen, bleek de Britse inlichtingendienst twee van de vier daders langere tijd in de gaten
te houden. De uitkomst van de „inquest“ staat al vast: vier moslimmannen hebben de aanslagen gepleegd.
Punt. Nu wordt gekeken naar de rol van de hulpdiensten en de veiligheidsdiensten.
Nog voordat de hoorzittingen van start gaan, weren MI5 en Scotland Yard zich. Zij willen „bewijsmateriaal“
alleen achter gesloten deuren aan „coroner“ (voorzittende) Lady Justice Hallett voorleggen. Bovendien, zo
beargumenteren politie en veiligheidsdienst, zou het openbaar maken van foto’s en CCTV-beelden van de
aanslag „extremisten ertoe verleiden de beelden voor propaganda-doeleinden“ te gebruiken. „Ze frusteren
moedwillig het proces“, verzucht een nabestaande.
Geen nieuwe beelden van daders of onheilsplek bij de opening van het gerechtelijk onderzoek dus. Toch
zorgt Hugo Keith CQ, die het onderzoek opent en twee dagen lang feiten presenteert aan de toehoorders en
rechter namens de inquest, voor nieuwe opmerkelijkheden.
Zo wijst Keith expliciet „conspiracy theories“ over 7/7 van de hand. “De daders waren geen “dupes”.”.
Vervolgens noteert hij dat de aanslagen mogelijk voor 6 juli gepland waren, maar omdat Mohammed Sidique
Khan op 5 juli met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest wegens complicaties bij haar zwangerschap, blies
hij het plan af. Dit zou blijken uit een sms dat in de telefoon van Khan werd gevonden. De „bombers“ hadden
mogelijk ook totaal andere metrostations als doelwit maar moesten hun plannen bijstellen vanwege
vertraagde treinen. Op een papiertje gevonden in het paspoort van dader Lindsay staan afreistijden voor de
stations Paddington, Westminster en Bond Street.
Hiermee lijkt Keith een van de meest pijnlijke fouten in de „officiële theorie“ op te lossen. In het
regeringsonderzoek naar 7/7 arriveren de bombers op hun doelwittreinen via een trein die die dag niet reed.
Ook het „eeuwige misverstand“ over Peter Powers „toevalsrampoefening“ (op papier oefenen op een
rampscenario op precies de stations die getroffen werden) wordt zo (kennelijk) ontkracht.
Lindsay zou ook op Luton een parkeerboete hebben gekregen terwijl hij in zijn auto sliep. Via DNA dat
aangetroffen werd op de boete kon Lindsay worden gekoppeld aan de auto. De parkeerwachter zou daarbij
bang zijn geweest aangevallen te worden (door een slapend persoon). Lindsay’s auto werd op Luton
weggesleept ondanks het feit dat op Luton een wielklemregeling geldt.
Nieuwe feitjes, die eerder meer vragen opwerpen dan vragen beantwoorden. Slechts een paar van de
honderden tegenstrijdigheden, losse eindje en opmerkelijkheden rond de aanslagen van 7/7. De inquest zal
nog zeker vijf maanden in beslag nemen.
http://zapruder.nl/portal/artikel/7_7_inquest_gaat_eindelijk_van_start/rss

Demmink moet zich melden
Door Micha Kat op 15 oktober, 2010
LEZERS VAN DEZE SITE: GEEF DEMMINK AAN BIJ DEETMAN EN SAMSON!
LUISTER: samson.commissie DEMMINK AANGEGEVEN BIJ COMMISSIESAMSON
De commissie-Deetman die seksueel misbruik onderzoekt binnen de RK-kerk
roept vanaf heden ook de daders op zich melden. Wij doen op basis van deze
oproep een klemmend beroep op Joris Demmink, SG van het Ministerie van
Justitie, zich aan te geven bij zowel de commissie-Deetman als bij de
commissie-Samson die gaat over misbruik binnen Justitie -hoeveel commissies zouden er nog komen?- als
bij de recherche als crimineel en als kinderverkrachter. Mocht de pedofiele SG het niet kunnen opbrengen uit
eigen beweging naar het bevoegd gezag te stappen, doen wij een beroep op zijn superieur Ivo Opstelten,
voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling [lees hier zijn installatie-toespraak] zijn SG te
dwingen in het belang van de kinderen die nog niet door hem zijn verkracht te van het Nederlandse volk.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5217/demmink-moet-zich-melden.html
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Webinar: waarom het verbranden van fossiele brandstoffen juist
goed is voor de derde wereld
Als de uitstoot van CO2
zonder enige restricties doorgaat, aldus het
‘worst-case’-scenario, dan zou de aarde wel vier graden C op kunnen
warmen! Dit is met name desastreus voor de derde wereld, waar men
immers arm is en het geld ontbeert zich tegen de gevolgen van deze forse
opwarming tewapenen.
Volgens de Amerikaanse wetenschapper dr Indur Goklany klopt deze
redenering niet. De enorme CO2-uitstoot die nodig is voor een dergelijke
verhoging van de temperatuur vindt alleen plaats als gevolg van een
sterke economische ontwikkeling. Het IPCC en bijvoorbeeld het Sternrapport gaan daar ook inderdaad van uit, maar ze negeren het feit dat op
deze wijze ook een grote welvaart wordt gecreerd…die het mogelijk
maakt om de gevolgen van klimaatverandering op tevangen.
Goklany vindt dat onrealistisch. Volgens hem is het aannemelijk dat deze
derde wereld landen hun welvaart juist zullen gebruiken om bijvoorbeeld
dijken te bouwen tegen een stijgende zeespiegel. Iets vergelijkbaars geldt
voor malaria: dat is een ziekte die een sterk verband houdt met armoede.
Economen hebben berekend dat door de stijgende welvaart deze ziekte
rond het jaar 2100 zal zijn verdwenen, ongeacht de opwarming van
deaarde.
Dit mes snijdt aan twee kanten: als deze economische groei niet wordt
gerealiseerd is er ook geen CO2 uitstoot, aldus Goklany die zich steeds
baseert op de IPCC-cijfers. Hij wijst er op dat ingeval het klimaatprobleem
- dat immers hevig omstreden is - zich niet manifesteert, de economische
groei toch mooi meegepakt kan worden. Goklany is er daarom van
overtuigd dat het verstoken van veel fossiele brandstoffen vooral positieve
gevolgen heeft, het bestrijden van de uitstoot van CO2 via bijvoorbeeld
bio-brandstoffen heeft daarentegen vooral mensenlevensgekost.
Dat is de outline van het webinar dat dr Goklany zal geven op donderdag
4 november aanstaande (20.30 uur. Deelname aan dat webinar is graris,
maar registratie vooraf is verplicht. De voertaal is engels. U kunt zich
registreren door te klikken op onderstaandelink.

http://www.klimatosoof.nl/node/1148

Webinar met Dr Indur Goklany,
november 4th, 2010 - 8.30 PM

Dr Indur Goklany werkte meer
dan 35 jaar voor de
Amerikaanse overheid, bedrijven
en diverse denktanks. Hij
publiceerde uitgebreid over de
verbanden tussen globalisering,
economische en technologische
ontwikkeling en het milieu.
Daarover gaat bijvoorbeeld zijn
boek ‘The Improving State Of
The World’.
Hij was betrokken bij het IPCC
en lid van de Amerikaanse
delegatie
voor de onderhandelingen over
klimaatverdragen.
Hij was Julian Simon Fellow bij
het Property and Environment
Research Center (2000),
gastwetenschapper bij het
American Enterprise Institute
(2002-2003) en winnaar van de
Julian Simon Prize(2007).
Dr Goklany’swebsite

Moderne motoren worden niet geflitst
Wie vandaag een nieuwe motorfiets koopt, moet zich een pak minder zorgen maken over flitscontroles in
Vlaanderen. 'De nieuwste types van motoren worden niet altijd gedetecteerd door onze flitscamera's met
lusdetectie', zegt Joke De Rocker van het departement Elektromechanica en Telematica, de afdeling van het
Agentschap Wegen en Verkeer dat instaat voor de goede werking van de flitspalen, in het Belang van
Limburg. 'Moderne motorfietsen bevatten weinig ferrometaal', legt woordvoerster De Rocker uit. 'Daardoor
worden ze soms niet 'gezien' door het magnetische veld van de lussen.' Het gevolg laat zich raden:
bepaalde motorfietsen kunnen technisch gezien gewoonweg niet meer worden geflitst. Hoe snel er ook
gereden wordt. Het probleem doet zich enkel voor bij de flitspalen die werken op basis van lusdetectie. Die
magnetische lussen liggen in het wegdek en meten de snelheid wanneer een voorbijrijdend voertuig een
verandering in het magnetische veld veroorzaakt. Omdat de nieuwste generatie motorfietsen te weinig
metaal bevatten, blijven ze onzichtbaar. 'Van de 1.348 flitspalen die langs de Vlaamse gewestwegen staan,
werken er 1.191 op basis van lusdetectie', weet Joke De Rocker. De overgrote meerderheid dus. Toch lijkt
het Agentschap Wegen en Verkeer niet meteen van plan de flitspalen te vervangen.
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/57079/Moderne_motoren_worden_niet_geflitst_.html
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Regeerakkoord vergeet de bankencrisis
In het regeerakkoord staat geen woord over bankregulering. Aan de bedragen
kan het niet liggen. Sinds 2008 is er 100 miljard euro bijgedrukt en gefourneerd
aan banken en verzekeraars en werd er 200 miljard euro aan kredieten
gegarandeerd.
Sindsdien is in de financiële sector in essentie niets ander gebeurd dan het
veranderen van de boekhoudregels. Het regeerakkoord vraagt zich niet af of
geld bijdrukken (door de Europese Centrale Bank (ECB), waarover straks meer)
een goede maatregel is en al helemaal niet hoe het in de toekomst vermeden kan worden. Het bezuinigen
van 18 miljard heeft geen enkele betekenis voor de oplossing van de bankencrisis.
Dikwijls wordt de overheid nagegeven een ineenstorting van de banken (en daarmee van de economie) te
hebben voorkomen. Daar zit in zoverre iets in dat de overheid in 2008 voor de keus stond: óf banken failliet
laten gaan óf geld bijdrukken. Geld bijdrukken klinkt wat kort door de bocht, en het zit ook net wat
ingewikkelder. Niet de Nederlandse overheid drukt geld bij maar de ECB. De ECB leent dit aan banken
tegen één procent rente. Banken lenen dit geld weer aan overheden tegen vier tot negen procent. De
banken hebben hiermee, in de woorden van econoom Willem Buiter, een geldmachine cadeau gekregen.
Dat alle geld ontstaat door een gelijktijdige toename van de schulden geldt niet alleen voor de ECB. Het
geldt ook voor gewone banken. Als een bank een hypotheek verstrekt, dan drukt het geld bij. Dat geld
verlaat de bank als schuld. En als een krediet verstrekt wordt, dan gebeurt dat met bijgedrukt geld, waardoor
de geldhoeveelheid groter wordt. De overheid stimuleert dit door hypotheekrenteaftrek en renteaftrek van
winstbelasting. Geldcreatie en schuldcreatie gaan hand in hand. De kredietcrisis is het gevolg van een
explosie van schulden maar daarmee dus ook van de geldhoeveelheid. Hierdoor zijn de prijzen van
goederen gestegen (inflatie), maar ook de prijzen van huizen en aandelen, die voor het overgrote deel met
schuld worden gefinancierd. Die lijken dan veel waard, maar dat is deels verkapte inflatie. De gestegen
huizen- en aandelenprijzen flatteerden zo de bankbalansen. Over schuld moet ook rente betaald worden,
waardoor de schuld toeneemt. Tegelijkertijd wordt de geldhoeveelheid niet groter, die blijft gelijk. De
consequentie is dat de al het geld dat er is (de totale geldhoeveelheid) kleiner is dan het bedrag dat
openstaat aan schulden. Het gevolg is dat er simpelweg niet genoeg geld is om alle schulden af te betalen.
Meer geld bijdrukken is geen optie, want dat vergroot de schulden weer (en door de rente nog meer).
Faillissementen zijn in het geldsysteem ingebouwd. Een failliete bakker op de hoek is vaak een persoonlijke
tragedie, maar uit maatschappelijk oogpunt niet zo erg. Echter, als er genoeg bakkers failliet gaan, dan gaan
de banken ( bij wie de bakker een schuld heeft die hij niet kan afbetalen) failliet.
Banken zijn zeer wankel, omdat ze weinig eigen vermogen hebben. Enkele wanbetalingen is al genoeg om
ze in de problemen te brengen. ING heeft bezittingen ter waarde van 1.200 miljard euro. Tegelijkertijd bracht
het verlies op de zogenaamde Alt-A hypotheken (risicovolle hypotheken, waar de staat zich in 2008 garant
voor heeft gesteld) van 10 miljard deze bank al in de problemen. Waarom? Omdat van die 1.200 miljard 35
miljard eigen vermogen is, en de rest geleend. Als drieënhalf van zulke hypotheekpakketten net zo in
waarde dalen als de Alt-A hypotheken, kan ING al niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Dit alles
overigens onder de veronderstelling dat die 1.200 miljard niet geflatteerd is. Geld bijdrukken is een korte
termijn-oplossing, het lost uiteindelijk niets op. Het verplaatst alleen schulden van de private sector naar de
overheid. En omdat de geldhoeveelheid vergroot wordt, kan er (hyper)inflatie ontstaan.
Er zal een ander geldsysteem moeten komen, of in ieder geval zullen de schulden moeten worden
verminderd. Concrete maatregelen zijn het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (inmiddels een
kostenpost van 15 miljard euro), het verhogen van kapitaaleisen voor banken waardoor ze minder kunnen
lenen, het afschaffen van renteaftrek van de winstbelasting, het voorkomen dat private equity en hedge
funds met geleend geld speculeren, het ontmoedigen van schuld gefinancierd beleggen door een BTW op
financiële transacties (Tobintaks). Een andere goede maatregel zou zijn dat banken pas bonussen en
dividend mogen uitkeren als alle schulden aan spaarders zijn afgelost (winstinhouding).
Het is de vraag of het overheden en toezichthouders lukt om de schuldenberg op ordentelijke wijze af te
wikkelen. Er wordt nu iets aan bankregulering gedaan door het zogenaamde Basel 3-akkoord. Dat is op
zichzelf positief, maar de maatregelen zijn uitgesteld tot 2019 en het werkelijke probleem (een gelijktijdige
explosie in schulden, geldhoeveelheid en aandelen- en huizenprijzen) wordt er niet door opgelost. Juist van
regeringspartijen die zich laten voorstaan op deugdelijk financieel beleid had véél meer mogen worden
verwacht.
© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.
Reactie
het banksysteem werkt als een piramidesysteem en dat gaat goed zolang de economie blijft groeien. helaas
kan eeuwige groei natuurlijk onmogelijk bestaan en moet het systeem vroeg of laat instorten.
dat weten de banken natuurlijk ook wel en daarom bepalen ze het moment van instorten bij voorkeur zelf.
dan kunnen ze nog speculeren op het instorten van de markt.
de grondstoffencrisis wordt trouwens grotendeels veroorzaakt door peak-oil.
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Maxime Verhagen, de maximale machtsgraaier
Door P.uncia, Op vri 15 okt 2010
Maxime Verhagen, de man die vond dat gezien de verkiezingsnederlaag het
gepast was dat het CDA bescheidenheid zou betrachten. Dezelfde Verhagen die
zo bescheiden op de achtergrond bleef tijdens de besprekingen met de VVD en
de PVV. Dezelfde Maxime Verhagen die zich tot het uiterste heeft ingespannen
om het kabinet Rutte van de grond te krijgen.
Maar nu de kaarten geschud zijn, het kabinet Rutte een feit is en de lucratieve
baantjes uitgedeeld zijn kan de balans opgemaakt worden van de
machtsverdeling in het nieuwe kabinet. Hierbij blijkt dat Maxime Verhagen op generlei wijze zo bescheiden is
als hij zijn partij en de bevolking heeft doen willen laten geloven. Nu word duidelijk waarom Verhagen zich zo
heeft ingespannen, Maxime Verhagen is niet slechts machtsgeil maar ook een uiterst geslepen
machtsgraaier.
Nu de portefeuilles zijn verdeeld blijkt dat Vice-premier Verhagen minister van bijna alles is geworden. Als
minister van economische zaken, landbouw en innovatie vallen ook de TNO en de emissieautoriteit van het
voormalige VROM onder zijn beheer. Verhagen wordt de hoogste baas over Economische Zaken,
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een “superministerie” dus.
Mark Rutte heeft zijn zin gekregen en is de eerste VVD Premier van Nederland (voor hoelang dat duurt is
een open vraag). Geert Wilders heeft zijn zin gekregen houd zijn vrijheid, trekt op de achtergrond aan alle
touwtjes en kan door zijn gedoogsteun op ieder moment de stekker uit het kabinet trekken. Maar de echte
winnaar is Maxime Verhagen, vanuit een positie waarbij het CDA geen rol van betekenis leek te gaan spelen
heeft hij een maximum aan macht naar zich toe weten te trekken, kortom met recht een maximale
machtsgraaier.
http://zaplog.nl/zaplog/article/maxime_verhagen_de_maximale_machtsgraaier

Dollar valt steeds dieper en Europa wordt bang
Geplaatst op: zondag 17 oktober 2010 door: Emmeke Smit
De val van de dollar lijkt niet meer te stuiten, zelfs niet ten opzichte van de zieke Euro. Vrijdag stabiliseerde
de koers van de euro zich op 1,40 dollar, maar dat kan oplopen tot 1,45 of zelfs 1,47 dollar in de komende
weken. De euro zou zich dan weer op het niveau bevinden van voor het begin van de Griekse crisis in
november 2009. En de Chinese yuan is gekoppeld aan de dollar, dus Chinese goederen worden in Europa
ook steeds goedkoper. Dat ligt allemaal niet aan Europa. Maar aan Amerika. Alles lijkt beter dan de dollar.
Goud, of desnoods euro's.
Ook Japan voelt zich hierdoor bedreigd. Het land dreigt de concurrentieslag te verliezen met China en
andere Aziatische landen die de koersen van hun nationale munt drukken, zoals Singapore en Zuid-Korea.
De Japanse minister van Financiën Yoshihiko
Noda riep vrijdag de G20-landen op beter samen
te werken op de financiële markten. Zij komen
toevallig volgende week bijeen in Zuid-Korea,
op dit moment voorzitter van de G20 en een van
de landen die zijn munt naar beneden
manipuleert. Japan kreeg vrijdag een veeg uit de
pan van China nadat het land de grote buur had
opgeroepen de wisselkoers van de yuan flexibeler
te maken. Een woordvoerder van het Chinese
ministerie van Handel sprak van een 'onredelijk
verzoek'. Zuid-Korea reageerde donderdag in
dezelfde bewoordingen na Japanse kritiek op het
Koreaanse valutabeleid. Op de grafiek valt te zien
welke munten het meeste stegen ten opzichte van
de dollar en yuan.
Bron: Volkskrant
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Curcumine vernietigt resistente kankercellen
Door community (initieel P.uncia), Op vri 15 okt 2010
Bron: (c) www.hln.be
Curcumine, een gelig, pittig kruid dat wordt gebruikt in curry's, zou resistente
kankercellen kunnen helpen vernietigen, chemotherapie effectiever maken en de
terugkeer van de kanker bemoeilijken. Dat blijkt uit experimenten van de
universiteit van Leicester. In eerste instantie is het vooral de bedoeling
darmkanker aan te pakken.
Curcumine wordt verkregen uit de wortels van de kurkumaplant. Het kruid kurkuma wordt gewonnen uit de
plant zelf. In labo-experimenten bleek het kruid erg succesvol in het aanvallen en vernietigen van
kankercellen die niet reageren op chemotherapie.
Resistente cellen
"Na elke behandeling zijn er kankercellen die in het lichaam achterblijven, en die ervoor kunnen zorgen dat
de kanker terug de kop opsteekt. Deze zijn anders dan de cellen in een tumor en lijken resistent voor
chemotherapie. Daarom is het erg goed nieuws dat we deze cellen toch kunnen aanpakken", aldus
hoofdonderzoeker Karen Brown.
Hoe en wie?
"We hopen uit te vissen hoe curcumine resistente cellen in tumoren vindt en aanpakt. Ook kunnen we in een
latere fase die patiënten eruit pikken die het meest van deze behandelingen zullen profiteren."
Daarvoor is nog veel verder onderzoek nodig. Zo is niet geweten hoe vaak en hoeveel curcumine er moet
gegeten worden, en of het kruid ook preventief werkt.

Na peak-oil komt peak-staal
Door community (initieel Hans), Op don 14 okt 2010
Complete artikel: blogs.ft.com
Peak-oil kennen we inmiddels al.
Binnenkort zul je ook horen over peak-staal.
Eiji Hayashida, CEO van JFE Steel uitJapan, 's werelds 5e
staalproducent, zei tegen de FT dat de wereldstaalproduktie in 2015 een
plateau zal bereiken en misschien wel 10 jaar niet meer zal toenemen.
De oorzaak ligt in verminderde vraag en hogere produktiekosten.
Het idee van peak-staal is nog geen gemeengoed, maar het trekt wel aandacht.
Sajjan Jindal, directeur van JSW, op twee na grootste particuliere staalproducent van India, gelooft ook in
peak-staal . Jindal verwacht dat staal over een paar jaar piekt op 1.7 miljard ton per jaar, in 2010 wordt 1,4
miljard ton geproduceerd.
Hij denkt dat beperken van CO2-uitstoot een rol zal spelen, de staalindustrie draagt ca. 4% bij aan de
menselijke CO2-uitstoot. En daarnaast zal men een einde willen maken aan de verwoesting van het
landschap door winning van ijzererts.
Staal is de belangrijkste industriële grondstof ter wereld. China zal dit jaar 45% van de produktie voor zijn
rekening nemen. India, Brazilië en Rusland maken gezamenlijk 11% van de wereldproduktie.
Sinds 1973 is de staalproduktie verdubbeld, 2/3e deel van die groei vond plaats in de laatste 10 jaar.
Maar vrijwel al die groei gebeurde in China. Dit jaar zal de staalproduktie 550 miljoen ton hoger zijn dan in
het jaar 2000. Maar 90% daarvan komt uit China.
In de laatste 50 jaar is de kwaliteit van staal zo sterk verbeterd, dat er steeds minder nodig is voor dezelfde
draagkracht. Auto's en bruggen kunnen met minder staal worden gebouwd. Daarnaast zal de Chinese
staalproduktie onmogelijk in dit tempo blijven groeien.
Peak-staal is een logisch gevolg van deze ontwikkelingen.
Maar, zover zijn we nog niet.
Er komen steeds efficientere methodes voor staalproduktie en er is genoeg ijzererts op de wereld om nog
een miljard jaar door te graven. Een derde van de staalproduktie komt al uit schroot.
Rod Beddows, CEO van Hatch Corporate Finance denkt dat de vraag naar staal niet snel zal dalen. In 2050
zal er per hoofd van de wereldbevolking 300 kg staal nodig zijn door gestegen welvaart. Nu wordt er per
hoofd van de wereldbevolking 187 kg. staal geproduceerd.
Zelfs als er voor auto's en andere toepassingen lichtere materialen gebruikt gaan worden, dan zal de groei
van de wereldbevolking naar 9 miljard in 2050, Beddows gelijk geven.
Hij verwacht dat de wereldstaalproduktie zal groeien tot 3 miljard ton per jaar, ruim het dubbele van 2010.
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Europese denktank: VS is stervende wereldmacht
Mainstream media beginnen 'Zeer Grote Amerikaanse Depressie' te
erkennen - Vorming Nieuwe Financiële Wereldorde in 2012
In de 48e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin concludeert
de Europese denktank LEAP/E2020 dat de Verenigde Staten niet meer
te redden zijn. 'Washington is een stervende wereldmacht... Alle
pogingen van de VS om terug te keren naar de wereld van vóór de crisis
-door het stimuleren van consumptie, het in stand houden van hoge
tekorten en het monetariseren (opkopen) van de eigen schulden- zullen falen.' De rest van de wereld zal zich
dan ook in toenemende mate losmaken van Amerika, waardoor er in 2012 een nieuwe financiële wereldorde
zal ontstaan.
Zoals LEAP/E2020 voorspelde begon het na de Tweede Wereldoorlog ontstane geopolitieke wereldsysteem
eind 2009 uit elkaar te vallen. Nu 2010 het laatste kwartaal is ingegaan zijn de landen van de wereld op weg
naar een 'gezamenlijke duik' in het hart van de de socio-economische crisis. Hoewel alle landen - inclusief
Amerika, de EU, China, Japan, India en Rusland- daardoor getroffen zullen worden, zullen de gevolgen voor
de VS en Groot Brittannië het grootst zijn.
De Britten zullen volgens de denktank al over twee weken keihard geconfronteerd worden met deze crisis,
als de overheid een alomvattend bezuinigingsplan zal moeten aankondigen en de maandenlang
krampachtig verborgen zeer ernstige situatie van het land niet langer te ontkennen is. Hulp van bondgenoot
Amerika hoeven ze niet te verwachten, want dat land krijgt een week later na de Congresverkiezingen met
een onvoorstelbaar verlammende politieke toestand te maken. De Federal Reserve zal er, in de hoop de
economie alsnog te redden, vervolgens nog maar eens een kostbaar stimulansprogramma tegenaan gooien,
omdat de overheid hier niet langer toe in staat zal zijn.
Hoewel dit 'reddings'programma minder groot zal zijn dan velen verwachten, zal het meer dan voldoende zijn
om de al enige weken snel wegzakkende dollar nog verder naar beneden te drukken, waardoor het
wereldwijde monetaire systeem in een nog groter conflict zal belanden. Ook deze reddingspoging zal echter
falen omdat de Amerikaanse maatschappij feitelijk al aan het bezuinigen is, waardoor de leiders van het land
in 2011 geen andere keus zullen hebben dan hun monetaire en fiscale beleid hierop af te stemmen en
hetzelfde te gaan doen.
'Zeer Grote Amerikaanse Depressie' langzaam erkend
De situatie in Amerika is veel ernstiger dan in de massamedia wordt voorgespiegeld. Die beginnen echter
door te krijgen dat het verbloemen van de crisis op den duur contraproductief zal werken. In de New York
Times verscheen op 13 oktober een artikel waarin erkend werd dat het zogenaamde 'herstel' niets anders is
geweest dan een voortzetting van de recessie en dat de Amerikaanse middenklasse zich in een hopeloze
toestand bevindt. Tevens werden er een aantal foto's geplaatst waaruit blijkt dat Amerika wel degelijk in een
'Zeer Grote Depressie' terecht is gekomen, iets wat LEAP/E2020 al in 2006 voorspelde.
Omdat het IMF en de G-20 vorig jaar faalden om gezamenlijk effectieve maatregelen te nemen om het
internationale monetaire systeem grondig te hervormen is er in de afgelopen maanden een massale valuta
oorlog ontstaan. Het is inderdaad 'ieder voor zich geworden', wat eveneens al begin 2009 door de denktank
werd voorzien. Er is toenemende onenigheid tussen de landen en machtsblokken en steeds meer landen
krijgen als gevolg van de drastische bezuinigingsmaatregelen te maken met sociale onrust zoals blokkades,
relletjes en massale stakingen. Centraal hierbij staat volgens LEAP/E2020 'de neerwaartse spiraal naar de
hel van de belangrijkste macht van de wereld: de Verenigde Staten.'
EU en Rusland eerste nieuwe machtscentra
In de komende 2 tot 4 jaar gaat de wereld er dan ook totaal anders uitzien. De BRIC-landen (Brazilië,
Rusland, India, China) zullen zich steeds sneller losmaken van de VS en van de Amerikaanse dollar en
tevens van de andere aftakelende pilaar van het Westerse financiële systeem: Londen. Dit proces zal verder
toenemende monetaire instabiliteit en nog hevigere handels- en valuta oorlogen tot gevolg hebben. In 2012
zullen diverse groepen nieuwe leiders de handen ineen slaan en buiten de VS om een nieuw systeem
opzetten, omdat dan voor iedereen duidelijk is dat Amerika geen wereldmacht meer is en steeds verder in
verval raakt.
Het eerste land dat zich volgens de denktank getransformeerd heeft en klaar is voor dit nieuwe systeem is
Rusland. Tussen nu en 2014 zal de Europees-Russische relatie dan ook steeds belangrijker worden, mede
omdat de EU naast Rusland zich nu al op de nieuwe verhoudingen in de wereld aan het voorbereiden is.
Rusland en de Europese Unie kunnen dan ook als de belangrijkste machthebbers van de komende nieuwe
wereldorde worden gezien.
Voor het echter zover is zal de hele wereld eerst dwars door een
aantal forse stormen -toenemende werkloosheid, forse
bezuinigingen, slechtere voorzieningen, sociale onrust- heen
moeten. Het verloop en de uitkomst van de komende G-20
top in Zuid Korea in november zal daar een duidelijke
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voorbode van zijn. Tevens is de al geruime tijd sterk stijgende goudkoers (afgelopen vrijdag gepiekt op bijna
$ 1385) een belangrijke indicatie van wat onvermijdelijk komen gaat.
Xander - (1) LEAP2020 - Eerdere 'Europese denktank' artikelen:
18-09: Amerikaanse financiële chantage uitgewerkt in 2011
18-05: Europese denktank ziet 'staatsgreep' en begin van Europese regering
19-04: Financiële instorting VK begint in mei, VS volgt eind 2010
21-03: Uiteenvallen wereldwijd politiek systeem begonnen
17-02: EU blijft overeind, VS en Groot Brittannië vallen om

Europa werkt aan mega-Big Brother (video)
"De vierde koninkrijk tenslotte zal hard zijn als ijzer" (Dan.2:40)
De nieuwe regering gaat strikter toezien op de digitale privacy van burgers,
zo staat in het regeerakkoord. Maar buiten Nederland ligt dat heel anders.
Inbreuk op privacy
Binnen het Europees parlement zijn grote vraagtekens over een project dat een
verregaande inbreuk maakt op de privacy van burgers. Dat alles in het kader van
terrorisme- en criminaliteitsbestrijding.
Opheldering
Er zijn in Europa veel van dit soort vergevorderde onderzoeken, gefinancierd door de Europese Unie. Er is
amper controle op deze projecten. Binnen het Europese Parlement wordt nu om opheldering gevraagd.
Indect
Zo ontwikkelt de EU een informatiesysteem voor de observatie van burgers. Zo zouden aanslagen en
geweld voorkomen moeten worden. Het systeem dat INDECT heet koppelt allerlei bronnen aan elkaar,
zoals:
camera's bedoeld voor gelaats- en gezichtsherkenning
bewegingen van burgers op sociale media
internetfora
p2p
Usenet
informatie over kentekenplaten
sofi-nummers
Onduidelijk is nog of het ook wordt gekoppeld aan hersenscans. Als dat zou doorgaan, zou dat het het
meest verregaande programma worden om burgers in de gaten te houden en aanslagen te voorkomen.
17 partijen
De EU heeft de uitvoering van INDECT uit handen gegeven aan een consortium van 17 partijen: 11
universiteiten en hogescholen, twee politie-instanties en vier private bedrijven. Zij ontwikkelen samen
INDECT en gaan het systeem in 15 Europese steden testen. Het project loopt sinds 1 januari 2009 en duurt
vijf jaar. De totale kosten zijn begroot op 15 miljoen euro.
Bekijk de promovideo over INDECT
Databank
De promovideo doet wellicht wat knullig aan, maar het doel is ambitieus. Als het aan de makers ligt, wordt
het een mega-databank met alle informatie aan elkaar die er maar te vinden is: van kentekenplaat tot Hyves,
van Twitter tot belgegevens.
Camera
Als je straks over straat loopt, kan INDECT je herkennen via beelden van bewakingscamera's. Met een druk
op de knop, is alle informatie over je oproepbaar. Met wie je belt, mailt, hoe je op internet surft en wat je
downloadt.
Het wordt de grootste zoekmachine ooit, gericht op het gedrag van burgers. Privacy en controle op INDECT
spelen in dit stadium - want het systeem ligt nog op de tekentafel - een ondergeschikte rol.
Europarlementariërs kritisch
Ook Europese politici, die instemden met het subsidiëren van INDECT, beginnen zich achter de oren te
krabben. Zo noemt de Duitse Europarlementariër Alexander Alvaro het al de 'mensenzoekmachine'. En
hoever de onderzoekers zijn, dat weet eigenlijk niemand.
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2010/week41/Sat17.indect-voor-internet.xml
Europa werkt aan mega-Big Brother + NL VIDEO
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Eric Schmidt: Google wil tot 'de griezelige lijn' - Een Google Microchip? (video)
Google CEO, Eric Schmidt
Eric Schmidt, de CEO van Google, beschreef zijn bedrijfsbeleid: "Het Google
beleid is op de griezelige lijn staan, maar niet overschrijden."
Schmidt sprak met de Atlantic over de mogelijkheid van een Google
implantaat - een chip onder uw huid om u te kunnen volgen en u gemakkelijk
toegang te bieden tot het web. Volgens Schmidt was dit waarschijnlijk al over
'de griezelige lijn'.
Hij vervolgde echter door te zeggen: "Met uw toestemming geeft u ons meer
informatie over uzelf, over uw vrienden, en wij kunnen de kwaliteit van onze
zoekopdrachten verbeteren. We hoeven u niet zelf te laten typen. We weten waar je bent. We weten waar je
geweest bent. En we kunnen min of meer weten waaraan je denkt."
Sommigen zullen misschien zeggen dat dit ook over de lijn is, maar Google zal alleen je gedachten lezen
"met uw toestemming", dus dat is een opluchting!
Schmidt heeft een lange geschiedenis van aandacht trekken en quotable uitspraken over de toenemende
invloed van Google in ons leven. Er was een tijd dat hij zei: "Als je iets hebt dat je niet wilt dat anderen dit
weten, zou je het misschien in eerste plaats niet moeten doen."
Onlangs suggereerde hij dat jonge mensen misschien in de toekomst hun namen moeten veranderen om zo
aan hun Google verleden te kunnen ontsnappen.
Vorige maand mompelde hij cryptisch over het hebben van "andere manieren" om toegang te krijgen tot
Facebook gegevens als de sociale netwerk weigert om Google het te laten indexeren.
De opmerkingen van Schmidt klinken vaak als die van een man aan het woord, uit de losse pols, en zeggen
misschien een beetje meer dan ze zouden moeten. Misschien is dit wel zo bedoelt, maar ik ben niet zeker.
Maar ik hoor hem zijn opmerkingen steeds weer opnieuw herhalen in andere interviews - bijna woord-voorwoord. Ik denk dat Schmidt zeer goed heeft nagedacht over deze kwesties en hij zeer duidelijk is over de
boodschap die hij geven wil.
Google heeft een aantal prachtige producten gemaakt. Ik gebruik veel van hen, waaronder Google Reader
en natuurlijk Google search. Echter, hun houding ten opzichte van onze privé gegevens is een reden tot
bezorgdheid, niet in het minst omdat Google de neiging heeft om haar diensten 'opt-out', te maken in plaats
van 'opt-in', wat betekent dat de toestemming waar Schmidt het over heeft impliciet zal worden gegeven.
Hoewel Google eerlijk is om tot "de griezelige lijn" te willen gaan, zou het ook bij hen passen als die lijn
verder naar achteren zou worden verschoven. De reacties van Schmidt spelen een zeer kleine rol in het
helpen van dit proces. Ik durf te wedden dat binnen een decennium deze lijn nog verder vooruit zal worden
geduwd. In de tussentijd echter, zullen er meer rechtszaken en protesten zijn naarmate Google haar zin
krijgt.
Het is verleidelijk om te suggereren dat Eric Schmidt zou moeten zwijgen in plaats van burgers elke paar
maanden het stuipen op het lijf te jagen, maar ik denk dat hij precies weet wat hij doet.
Google singulariteit: De microchip implantaat en het merkteken van het beest.
Damian Thompson van The Telegraph schreef een boeiend artikel over de mogelijke reacties van sommige
christenen met betrekking tot de "Google implantaat". Lees hier: fundamentalist Christians worried about the
Mark of the Beast
Lees ook: Google's CEO: 'The Laws Are Written by Lobbyists' + video

Nieuwe techniek bestrijdt verkoudheid en griep
Published by Henk (Beheerder)
Wetenschappers hebben ontdekt dat door zilveren nanodeeltjes aan
goedaardige bacteriën te hechten, virussen kunnen vernietigd worden.
De techniek werd getest tegen het norovirus en kan volgens de
onderzoekers gebruikt worden om griep en verkoudheid te bestrijden.
Professor microbiologie Willy Verstraete (UGent) heeft de bevindingen vorige week voorgesteld op een
bijeenkomst van de Society for Applied Microbiology in Londen, meldt de Sunday Telegraph.
Volgens professor Verstraete kunnen de bacteriën aangewend worden in een neusspray of handzeep om
het verspreiden van virussen tegen te gaan. De bacteriën, Lactobacillus fermentum, worden gebruikt in
yoghurt en probiotica voor een betere spijsvertering. “Omdat er vragen zijn over de gevolgen van zulke
kleine deeltjes zilver voor de gezondheid, hebben we de nanodeeltjes aan de oppervlakte van de bacterie
gehecht. Dat betekent dat de zilverdeeltjes, hoewel ze klein blijven, zich niet vrij in het lichaam kunnen
verspreiden”, zei Verstraete aan de Sunday Telegraph. Lees meer: HLN
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Bankenkabinet
http://twitter.com/JohnitoBlog/status/27488883034http://twitter.com/JohnitoBlog/status/27488883034Via
Zaplog kwam ik een artikel in tegen, die inhoudelijk nog
geen jaar geleden ongetwijfeld als complottheorie zou
worden afgeserveerd.
Regeerakkoord vergeet de bankencrisis
Dikwijls wordt de overheid nagegeven een ineenstorting van
de banken (en daarmee van de economie) te hebben
voorkomen. Daar zit in zoverre iets in dat de overheid in
2008 voor de keus stond: óf banken failliet laten gaan óf
geld bijdrukken. Geld bijdrukken klinkt wat kort door de
bocht, en... Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.
In het artikel wordt (eindelijk) aandacht besteed aan de
ongelimiteerde creatie van geld uit schuld, de oorzaak dat het huidige financiële systeem niet anders dan
instabiel kan zijn.
Logisch gevolg: privatisering van winsten, afwenteling van de schulden op burgers. U weet wel waarom.
Ook wordt er op het vreemde verschijnsel "rente" ingegaan, waarover hier een uitgebreide uitleg staat:
De verborgen slavernij van rente
Om even de aangekondigde bezuinigingen van het huidige kabinet in perspectief te zetten, nog even de
volgende quote uit Trouw:
Het (geld bijdrukken) verplaatst alleen schulden van de private sector naar de overheid.
Vertaling: Het zal, logischerwijs, niet bij de 18 miljard aan bezuinigingen blijven die de burgers mogen
ophoesten (voornamelijk AOW'ers, midden-en lage inkomens, alsmede de publieke en culturele sector).
Van het neoconservatieve kabinet Bruin 1 hoeven we geen structurele oplossingen ten gunste van de
meeste burgers te verwachten. Die zijn te druk bezig met het voortzetten en uitbouwen van het jatmaarraakbeleid dat met de kabinetten Lubbers, Paars en Balkenende werd ingezet.
En de linkse partijen in Nederland zullen zich moeten realiseren dat de bonuscultuur weliswaar zeer
discutabel is, maar tegelijkertijd maar een symptoom is van het werkelijke probleem.
Misschien begint het nu bij de mensen te dagen wat de rol van Geert Wilders en zijn PVV is: Verdelen en
heersen, als de Nationale Stakingsbreker.
Misschien begint het u nu te dagen waarom ik, ook vorige maand nog op het Plein, waarschuwde voor een
politiestaat. Al die te verwachten sociale onrust is namelijk maar lastig...Vooral wanneer niet-moslims en
moslims samen zouden optrekken...
Maar gelukkig is daar de reddende engel voor de banken en hun personeel in het bankenkabinet. Laten we
ons vooral druk maken om gedoe met dubbele paspoorten..
Goede reden om, om te beginnen, op 23 oktober 2010 de rekening retour te sturen..
Hongaarse dorpen mogelijk voor altijd onbewoonbaar
Door community (initieel P.uncia), Op vri 8 okt 2010
Bron: (c) www.demorgen.be
De giframp van enkele dagen geleden kan een nachtmerrie zonder einde
worden voor de inwoners van de getroffen Hongaarse dorpjes. De toestand is er
zo ernstig dat ze misschien nooit meer naar hun huis zullen kunnen terugkeren.
De Hongaarse premier Viktor Orban bracht een bezoek aan de drie dorpen die
maandag overspoeld werden door een giftige, rode modderstroom. Hij
verklaarde dat de dorpen in kwestie "afgeschreven moeten worden" omdat het
"onmogelijk is voor mensen om er nog te wonen".
De modderstroom werd veroorzaakt door een breuk in een reservoir van een aluminiumfabriek. Ongeveer
7.000 mensen zagen hoe hun eigendommen bedekt werden door de chemische smurrie. Hongarije heeft de
internationale hulp bij de schoonmaak aanvaard, maar zegt dat het de ramp financieel zelf kan oplossen.
Nieuwe dorpen bouwen
Nochtans zullen de slachtoffers het met een aalmoes moeten stellen, hoewel fabriekseigenaar Lajos Tolnay
schatrijk is. En als we de premier van Hongarije mogen geloven, zal het veel geld kosten om de bewoners
opnieuw onderdak te bieden. "We zullen waarschijnlijk een nieuw gebied vrij moeten maken om de dorpen
herop te bouwen. Hier zullen de mensen niet meer kunnen wonen", aldus Orban. Er kwam vanmorgen wel
goed nieuws van specialisten die de rivier Danube, een zijtak van de Donau, onderzochten. De besmetting
van de rivier door de chemische stoffen is afgenomen. Gisteren werden al dode vissen gezien in het water,
maar experts hoopten dat de Danube het gif zou kunnen neutraliseren door z'n grote omvang.
http://zaplog.nl/zaplog/article/hongaarse_dorpen_mogelijk_voor_altijd_onbewoonbaar
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Mozart en de vrijmetselarij (ingezonden)
In 1742 werd in Wenen de eerste loge gesticht, maar die werd zoals gezegd vrijwel direct weer verboden.
Pas vanaf 1765 toen Jozef als mederegent meer invloed kreeg was er weer voldoende vrijheid en groeide
de vrijmetselarij in Oostenrijk uit tot een belangrijke organisatie. In 1784, het jaar waarin Mozart toetrad
waren er alleen al in Wenen 8 loges met ongeveer 1000 leden. Die leden kwamen voort uit de hoogste
kringen van de maatschappij, de adel, de gefortuneerde burgerij en belangrijke personen uit de wereld van
kunst en cultuur. Keizer Jozef was zelf geen lid maar veel adellijke heren uit zijn directe omgeving hoorden
er wel bij. Volop bloei dus.
Maar er waren binnen de Broederschap wel problemen. Die hadden vooral te maken met de vraag waar de
vrijmetselarij voor stond, welk gedachtegoed ze eigenlijk vertegenwoordigde. Daarover werd tussen de loges
zeer verschillend gedacht.
Een loge van grote betekenis was bijvoorbeeld “Zum Wahren Eintracht”. Juist daarin waren veel
vooraanstaande mannen uit Wenen tegenwoordig. Voorzitter was Ignaz von Born, Hofrat en
verantwoordelijk voor het muntwezen. Het ideaal van “Zum Wahren Eintracht” was het uitbouwen van de
ideeën van de Verlichting, met de Rede als leidraad en de bestrijding van bijgeloof en de emancipatie van
achtergebleven bevolkingsgroepen als doel. Dat is niet zo bijzonder want in het algemeen wordt de
vrijmetselarij in de 18e eeuw veelal geassocieerd met het gedachtegoed van de Verlichting.
andere grote en belangrijke loge was “Zur Gekrönter Hoffnung”. Die had een heel ander karakter. Er waren
veel Rozenkruisers onder haar leden en die hadden een grote invloed op de gang van zaken. Zo beschikte
deze loge over een eigen alchemistisch laboratorium. Een beschrijving ervan is in oude archieven gevonden.
We lezen: “ Het laboratorium staat op een afgelegen plaats, heeft een lichte zaal met dikke muren…” en dan
volgt een uitvoerige beschrijving van de inventaris, de diverse smeltovens, distilleerovens, retorten,
recipiënten en ander alchemistisch gereedschap”. En “Zur Gekrönter Hoffnung” was niet de enige loge waar
alchemie werd bedreven. Meerdere loges hadden een eigen laboratorium of gebruikten ovens van één van
hun leden. Van den Berk geeft er in zijn boek “Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie” een uitvoerige
beschrijving van. Hij verwijst ook naar talrijke studies die een zelfde beeld schetsen.
De achtergrond van die praktijken was de symboliek in de alchemie. Het ging niet om het maken van goud
ter vermeerdering van materieel bezit, maar goud maken was symbool voor zuivering van de ziel. Die
symboliek gaat terug op de leer van Aristoteles dat alle materie is opgebouwd uit vier elementen : aarde,
lucht, vuur en water. Goud is het meest volmaakte metaal en alle andere metalen zijn er in wezen op
aangelegd om dezelfde perfectie te bereiken. En goud is volgens de vrijmetselaar of alchemist het meest
volmaakt omdat in haar de vier elementen in de rechte verhoudingen zijn gemengd! Andere metalen, zoals
lood zijn gekenmerkt door een onvolmaakte verhouding van de elementen. Het zoeken van de alchemist om
lood tot goud om te zetten, kan ook worden uitgelegd als het streven naar deze rechte verhoudingen. Zoals
het ordinaire lood te veranderen is in het meest verheven goud, zo kan ook de transmutatie van de ziel
plaats vinden van het alledaagse materiële bestaan naar her Rijk van Licht.Zo werden oude alchemistische
teksten en werkwijzen allegorisch geïnterpreteerd als symbool van de weg van de vrijmetselarij. Het
technisch proces was een metafoor voor de geestelijke reis.
Welnu, de alchemistische praktijk mag door deze uitleg wat begrijpelijker worden, het verschil tussen de
geest van de Verlichting in “Zum Wahren Eintracht” en dit esoterisch gedachtegoed dat werd uitgedragen in
“Zur Gekrönter Hoffnung” blijft natuurlijk erg groot. Zo groot dat men zich kan afvragen: wat droeg deze
jonge organisatie nu feitelijk uit? Dat spanningsveld was in de vroege jaren tachtig in de Weense loges dan
ook veelvuldig onderwerp van bouwstukken en geschriften vanuit beide richtingen. En dan komt er een
rampzalige slag voor de vrijmetselarij. Zoals al eerder gezegd zag de keizer zich gedwongen allerlei
maatschappelijke vrijheden weer te beperken. Hij trof daarmee ook de vrijmetselarij . Eind 1785 kwam de
verordening dat het aantal loges teruggebracht moest worden van acht tot twee. Dat werden “Zur Wahrheit”
en “Zur Neugekrönter Hoffnung”. Het ledental liep enorm terug. Van ongeveer 1000 in 1785 naar 75 in 1787.
Vooral “Zur Wahrheit” deed het heel slecht en moest in 1787 haar lichten doven. “Zur Neugekrönter
Hoffnung” de loge waar Mozart lid van was deed het wat beter en in 1790 telde die weer een kleine honderd
leden.
Maar het karakter van de loge was onherkenbaar veranderd. De adel, die vroeger ruim vertegenwoordigd
was, had zich bijna geheel teruggetrokken. De keizer sprak over het werk van de loge als goochelarij. Het
maatschappelijk aanzien was tot een minimum gedaald. In 1790 stierf keizer Jozef en zijn broer Leopold II,
die hem opvolgde was de vrijmetselarij weer beter gezind. Er volgde dan ook een snelle opleving. En eind
1791 nam “Zur Neugekrönter Hoffnung” dan ook feestelijk een nieuwe tempel in gebruik. Echter, in 1792
stierf ook deze Leopold II en zijn opvolger Frans II wilde weer niets weten van Verlichte ideeën en geheime
genootschappen. In 1793 werd de loge opgeheven en de vrijmetselarij bleef verboden tot 1918, het einde
van de 1e wereldoorlog.
Toen hij in 1784 toetrad was de vrijmetselarij nog in volle bloei. Er waren acht loges en hij heeft gekozen
voor “Zur Wohltätigkeit”, waarschijnlijk omdat een vriend van hem daar voorzitter was.
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Op 14 December 1784 werd hij ingewijd, op 7 Januari 1785 reeds bevorderd tot gezel en op 13 Januari
verheven tot Meester. Dat ging dus allemaal erg snel. Maar dat tempo was in die tijd niet ongebruikelijk.
Wat zocht Mozart in de vrijmetselarij. Wat waren zijn drijfveren om lid te worden en te blijven?
Vaak wordt in de literatuur gesuggereerd dat het hem vooral ging om het maatschappelijke aanzien, het
behoren tot een kring van aanzienlijke vrienden. Hij was ten slotte onafhankelijk musicus, zonder vaste
aanstelling. Hij leefde o.a. van het geven van particuliere lessen en concerten in de paleizen van de adel en
de gefortuneerde burgerij. De vrijmetselarij dus als een handige omgeving voor het onderhouden van zijn
netwerk. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij deze beeldvorming en we kunnen het waarschijnlijk als
drijfveer voor Mozarts lidmaatschap rustig uitsluiten. Immers toen het de loges in latere jaren bar slecht ging
en er geen enkel maatschappelijk of sociaal voordeel meer aan te behalen viel, is Mozart trouw lid gebleven.
Een volgende vraag is veel moeilijker te beantwoorden: tot welke richting voelde Mozart zich aangetrokken ?
Was dat het enthousiasme van de Broeders in “Zum Wahren Eintracht” voor de maatschappelijke
veranderingen door de Verlichting? Of ging zijn hart meer uit naar de esoterie en de alchemie van “Zur
Gekrönter Hoffnung” ?
Het is moeilijk te zeggen want hij heeft zijn gedachten over de vrijmetselarij nooit op schrift gesteld. Maar wel
zeker is dat hij in zijn eerste jaar in beide loges regelmatig heeft gevisiteerd en voor beide ook muziek heeft
geschreven. Zo voltooide hij op 20 April 1785 “Die Maurerfreude” een cantate opgedragen aan Von Born, de
voorzitter van “Zum Wahren Eintracht”. Het werk is in Augustus 1785 uitgegeven door een Broeder uit “Zur
Gekrönter Hoffnung”. De opbrengst ging naar de armen. Later in November 1785 werd in “Zur Gekrönter
Hoffnung” zijn “Maurerische Trauermusik” uitgevoerd ter nagedachtenis van twee overleden Broeders.
In beide loges had hij dus goede contacten. Kennelijk hebben de verschillen van inzicht tussen de twee
loges over de te volgen richting hem daarbij niet erg gestoord. Mogelijk suggereert de vraag naar zijn
voorkeur dan ook wel een verkeerde tegenstelling. Het was voor hem kennelijk heel goed mogelijk een
synthese te vinden. Zijn sympathie voor de ideeën van de Verlichting blijkt wel uit een aantal opera’s, waarin
hij de gevestigde orde en de adel op de hak neemt. Anderzijds toont “Die Zauberflöte” een zeer diepgaande
interesse voor en bekendheid met de esoterie en de spirituele component in de vrijmetselarij. Daarmee heeft
hij de twee richtingen, de maatschappelijke betrokkenheid en het spirituele gedachtegoed, op een geheel
eigen wijze vorm gegeven in zijn werk.
Mozart is ook in de slechte jaren een trouw lid van de loge gebleven en hij is er steeds muziek voor blijven
componeren. Op 18 November 1791 werd het nieuwe gebouw van “Zur Gekrönter Hoffnung” in gebruik
genomen. Een grote vreugde voor Mozart. Bij de inwijding werd zijn “Kleine Freimaurer Cantate “ ten gehore
gebracht. Kort daarna werd hij ernstig ziek en hij stierf op 5 December 1791.
De conclusie dat Mozart een hele serieuze en trouwe vrijmetselaar is geweest, lijkt gerechtvaardigd. Hij
heeft intens meegeleefd en gearbeid met de Broeders. Hij kende het maçonnieke gedachtegoed door en
door en heeft het op zijn eigen wijze verwerkt en vorm gegeven. Zijn maçonnieke muziek getuigt dan ook
van die betrokkenheid en de vreugde die hij ervaren heeft bij de arbeid in de loge.
Literatuur :
Wolfgang Amadeus Mozart, volledig overzicht van zijn leven en muziek, onder redactie van H.C. Landon,
Thames and Hudson, Londen 1990 ; (vertaald uit het Engels) Tirion, Baarn 1999.
Die Zauberflöte een alchemistische allegorie, Dr. M.F.M. van den Berk, Tilburg University Press, 1995
Ook diverse Engelse loges zijn uit eerbied genoemd naar Mozart. Hier staat de penning van de oudste,
Mozart Lodge No 1929 uit Croydon (1881).
http://johnito.blogspot.com/2010/10/bankenkabinet.html
'VS blokkeren geldstroom Wikileaks'
door Roel (Zapato) op 17-10-2010
Julian Assange, oprichter van Wikileaks, claimt dat de VS de geldstroom naar zijn klokkenluiderssite
blokkeren. Amerika zou dat doen omdat Wikileaks van plan is duizenden militaire documenten te publiceren.
Uit al eerder gepubliceerde documenten blijkt dat er niet-gerapporteerde burgerdoden zijn gevallen. Het
Pentagon sommeerde Wikileaks vervolgens de documenten in te leveren. Volgens The Guardian gaat dat
echter niet gebeuren. Wikileaks zou juist nog meer documenten willen publiceren, die misstanden in Irak aan
de kaak stellen.
De geldstroom richting Wikileaks wordt beheerd door het accountbedrijf Moneybookers. Maar nu Wikileaks
door de VS op een lijst van verdachte bedrijven is geplaatst en door Australië zelfs op een zwarte lijst, voelt
Moneybookers zich gedwongen het account op te heffen. Het ip-adres van Wikileaks staat nu immers op
een zwarte lijst.
De stap komt minder dan een week nadat het het Pentagon in het openbaar dreigde met represailles voor
de klokkenluidersite.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/410110/1/1/50/vs-blokkeren-geldstroom-wikileaks.html
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Geheim Braziliaans Aloë-recept geneest kanker..
Door GuidoJ. ⋅ oktober 17, 2010
Het onderstaande artikel toont wederom aan dat niets van ‘buiten’ ons, ons kan
genezen.. Hoe vreemd deze zin ook mogen klinken, sta er bij stil wat een
medicijn doet, wat een dokter doet.. Het enige wat een genezingsproces
betekent, is het (weer) op gang brengen van het zelfgenezend vermogen van het
lichaam.
Kanker is in dit perspectief een heftig voorbeeld van enerzijds het ‘falen’ van ons
zelfgenezend vermogen. Maar aan de andere kant is het ook onvoorstelbaar voor velen, dat het lichaam in
staat zou zijn zichzelf van kanker te genezen.
Eerder plaatsten we een artikel over Aloë Vera en haar stimulerende werking om ons lichaam aan te zetten
om kanker te verwijderen uit datzelfde lichaam.
Het bleek uit dat artikel dat de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit een uiterst effectieve kliniek
gesloten had, die kankerpatienten behandelde met Aloë-preparaten. Kijk HIER voor het hele artikel.
Het onderstaande artikel bewijst indirect dat de arts van de genoemde kliniek, Dr. Ivan Danhof, het wel
degelijk bij het goede end heeft, met zijn onderzoeken op het gebied van kankerbestrijding middels de Aloëplant. Hier het hele verhaal:
***
Geheim Braziliaans Aloë-recept geneest kanker…
met slechts drie ingrediënten
“Dit boek onthult een van de belangrijkste ontdekkingen
op gezondheidsgebied afkomstig uit Zuid-Amerika.” -the Health Ranger
vertaling voor WantToKnow © Jan Smith oktober 2010
x
Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams 'The Health Ranger', die met open
vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.
Omdat ik in Zuid-Amerika woon, loop ik regelmatig tegen een overvloed van
natuurlijke remedies aan, waaronder die voor kanker. Je kunt nauwelijks een
stap buiten de deur doen, zonder te worden omringd door natuurlijke
geneesmiddelen gemaakt door Moeder Natuur en dat geldt voor het hele
continent – van Equador (waar ik zelf woon), via Peru en Bolivia tot in het diepe
zuiden van Brazilië.
In Brazilië heeft een nederige monnik genaamd Pater Romano Zago een
krachtig, maar eenvoudig geneesmiddel ontdekt voor kanker, dat gebaseerd is
op slechts drie ingrediënten… en ervan betreft de gehele Aloe Arborescens (niet alleen de gelei, maar het
hele blad met inbegrip van de huid en het sap). Hieronder staat zijn uitleg over de manier waarop deze
Braziliaanse Aloë werkt om niet alleen kanker te laten verdwijnen, maar ook enkele andere ziekten zoals
obesitas en depressiviteit. Hij heeft deze zeldzame kennis samengebracht in een boek getiteld Aloëis geen
medicijn, en toch geneest het!
Jarenlang was het bijzonder moeilijk dit weinig bekende boek te vinden. Een aantal verzamelaars van
zeldzame boeken verkopen gebruikte kopieën voor soms meer dan het dubbele van de oorspronkelijk
verkoopprijs. En dus zocht Truth Publishing contact met de auteur en kwam overeen het boek wereldwijd
opnieuw uit te geven. Wij zijn blij te kunnen melden dat de nieuwe uitgave een feit is en vanaf nu weer
verkrijgbaar is!
Naast een gedetailleerde omschrijving over het hoe en waarom van dit aloë-recept, worden in dit boek ook
twee manieren uit de doeken gedaan waarop je het zelf op eenvoudige wijze kunt bemachtigen: Je kunt het
zelf maken (voor een paar euro per dosering) door Aloë Arborescens te gebruiken (hoewel ik persoonlijk
Aloë Vera gebruik) en twee andere gewoon verkrijgbare ingrediënten, of je kunt dezelfde formule kant en
klaar verkrijgen via een Amerikaans bedrijf.
Hier volgt een beschrijving van het boek van Pater Romano Zago:
Aloë is geen medicijn en toch geneest het..!
x
“Aloë is geen medicijn en toch… geneest het” is het nieuwste boek van Pater
Romano Zago, auteur van onder meer “The Scientific Monographic History of
Aloe Vera and Aloe Arborescens”.In de laatste paar jaar heeft zijn boek veel
bijval gekregen uit de wereld van de alternatieve geneeskunde in Europa. In zijn
nieuwste boek presenteert Pater Romano Zago de geneeskrachtige
eigenschappen van Aloë Arborescens en beschrijft in eenvoudige bewoordingen
hoe deze plant kan worden gebruikt bij de genezing van meer dan 100
verschillende soorten ziekten waaronder obesitas en depressiviteit.
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Pater Romano Zago, de schrijver van het boek over de geneeskrachtige werking van de Aloë
De recept met de Aloë Arborescens, dat door de Braziliaanse inheemse bevolking wordt gebruikt en in dit
boek wordt beschreven, is onovertroffen en biedt het menselijk lichaam een uitgebreid spectrum van
plantaardige voedingsbestanddelen die nodig zijn voor een gezonde ondersteuning van het immuunsysteem
en tevens zorgt voor de afbraak van afvalstoffen. Hierdoor keert het lichaam terug naar zijn normale
structuur en functioneren.
In de literatuurlijst van het boek wordt verwezen naar een groot aantal wereldwijd uitgevoerde studies die
wetenschappelijke bewijzen bevatten voor het feit dat Aloë Arborescens een hoge concentratie bevat van
complexe suikers genaamd glucomannan polysaccharides en meer dan 200 biologisch actieve
plantaardige stoffen die gezamenlijk zorgen voor de regeling van de aangeboren immuniteit en macrobacteriële functies.
Uitvoerig testen met dit middel, heeft aangetoond dat het tevens een breed scala aan virussen, zwammen
en schimmels (met name die welke de slijmvliezen aantasten) doodt. Bijgevolg biedt het middel actieve
bescherming voor het darmstelsel en de slijmvliezen.
“Aloë is geen medicijn en toch…geneest het!” biedt een wetenschappelijk onderbouwd, eenvoudig en
prijsvriendelijk alternatief voor farmaceutische geneesmiddelen. Het (Engelstalige) boek is ook in Nederland
te koop, bijvoorbeeld bij BOL.com, HIER
Hoe het werkt
Het menselijk lichaam geneest zichzelf van binnenuit en de meer dan 200 plantaardige stoffen die het sap
van het hele blad van de Aloë Arborescens bevat bieden een volledige aanvulling op de biologische
behoeften van het lichaam. In Aloë wordt een waar arsenaal aan bruikbare stoffen aangetroffen die in
essentie goed zijn voor de gezondheid, zoals enzymen, vitaminen, proteïnen, aminozuren, mineralen,
monosaccharide-oliën, polysacchariden, polysaccharides, anthraquinone bestanddelen en dergelijke. De
schoonmaak die door dit Aloë-recept op gang wordt gebracht, zorgt voor een ontgifting van het lichaam,
vernieuwt het bloed en versterkt het immuunsysteem zodat het lichaam de gezonde staat van zijn kan
herstellen.
De cover van het opzienbarende boek van pater Zago.
Onderzoek naar plantaardige saccharide heeft aangetoond dat de
eigenschappen van de Aloë Arborescens plant het immuunsysteem
ondersteunen en het helpen bij het bestrijden van allerlei kwalen waaronder
algemeen voorkomende infecties, kanker en HIV.
Om meer te weten te komen over de vele voordelen van dit Braziliaanse recept
en de klinische onderzoeken aan en de eigenschappen van deze Aloë-soort, kijk
op deze website.
Pater Romano Zago’s boek beschrijft hoe een gezond immuunsysteem de ”
vinger aan de pols houdt” van chronische ziekten. Wanneer iemand een
chronisch ziekte ontwikkelt, is er kennelijk iets niet in orde met het
ontgiftingsproces en het immuunsysteem.En als die persoon een behandeling
ondergaat voor een of andere chronische ziekte, is het erg belangrijk het lichaam
te ontgiften en het immuunsysteem te ondersteunen.
Bij veel conventionele kankerbehandelingen takelt het immuunsysteem af.
Dit Aloë-recept voedt het lichaam, vult aan wat verloren is gegaan en wast
opgehoopte gifstoffen weg. Het veroorzaakt een verjonging van het lichaam met een sterker gemaakt
immuunsysteem dat beter in staat zal zijn de gezondheid te bestendigen en te beschermen.
Een sterk immuunsysteem is ons krachtigste wapen tegen ziekte en dit recept van Aloë Arborescens vormt
de sleutel tot een oppermachtige immuniteit.
Een geneeswijze voor kanker dat de hele wereld moet horen.
Wanneer wij de juiste voedingsmiddelen tot ons nemen, geven we ons lichaam het gereedschap waarmee
het zichzelf kan genezen. Pater Zago maakt de lezer in zijn boek over de voordelen van de Aloë
Arborescens deelgenoot van alle resultaten van zijn onderzoek naar deze verbazingwekkende plant.
Zich baserend op het observeren van talloze mensen met chronische aandoeningen die het middel
gebruikten, houdt hij staande dat dit Braziliaanse geneesmiddel van het sap van het gehele, onbehandelde
blad van de plant, vermengd met pure bijenhoning en 1% destillaat na inname de gezondheid kan herstellen.
Het is eigenlijk de ontdekking van de eeuw – een miraculeuze ontdekking op gezondheidsgebied dat ten
goed komt aan de hele mensheid.
In 1757 voerde de Britse marine-arts, Dr. James Lind klinische proeven uit waardoor de eindeloze rij van
meer dan twee miljoen slachtoffers als gevolg van scheurbuik, werd doorbroken. Dat deed hij door het
toevoegen van citroensap, of het sap van limoenen dan wel andere voorhanden zijnde vruchten aan het
dagelijkse eten van Engelse zeelui.
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Deze oplossing voor het elimineren van scheurbuik vormde een andere aanpak dan die van de toenmalige
medische praktijken, maar het leidde tot een belangrijke kostenbesparing binnen de marine en redde het
leven van talloze zeevarenden. Nu, meer dan 200 jaar later, wil de medische gemeenschap nog steeds niets
weten van de voordelen van juiste voeding bij de bestrijding van ziekten.
Pater Zago is van mening dat de leden van de medische wetenschap het pad van de orthodoxe
geneeskunde zouden moeten verlaten en zich meer zouden moeten bezighouden met geneeswijzen op
basis van homeopathische bestanddelen, plantentherapie en andere methoden die al tijden lang bekend zijn
en die weliswaar veel minder lucratief zijn voor de farmaceutische industrie, maar veel effectiever zijn voor
het bevorderen van de menselijke gezondheid. Het uiteindelijke doel is het redden van mensenlevens. En
dus zouden artsen deze alternatieve methoden moeten integreren, in plaats van ze per definitie af te
wijzen.
De Engelstalige uitgave van “Aloë is geen medicijn, en toch geneest het!” is ook verkrijgbaar bij Truth
Publishing, zie deze LINK.
Over de auteur
Pater Romano Zago, van de Orde van de Minnebroeders, werd op 11 augustus 1932 geboren in het
Braziliaanse Lajeado. Het werd in 1958, na een studie filosofie en theologie, tot Franciscaner broeder
gewijd. In 1971 behaalde hij een graad in literatuur en vreemde talen (Latijn, Portugees, Frans en Spaans)
aan de faculteit voor literatuur van de Universita Pontifica Cattolica.
Het Aloë-Arborescens aftreksel dat Romano Zago ontdekte.
Toen hij in 1988 werkzaam was in de San Antonioparochie in Pouso Novo (RS)
Brazilië, hoorde hij van de lokale bevolking over een krachtig, volledig natuurlijk
recept van Aloë Arborescens dat zij gebruikten voor de genezing van kanker en
begon het uit te proberen op chronisch zieke mensen. Toen ook ontdekte hij de
positieve resultaten die in gevallen van vergevorderde ziektestadia werden
behaald met bepaalde voeding.
Later werd hij naar Jeruzalem en Italië gezonden, alwaar hij opnieuw getuige
was van het grote succes van dit speciale recept op basis van het blad van de
inlandse Aloë Arborescens. Dit gegeven inspireerde hem zijn leven volledig in
dienst te stellen van het onderzoek naar de geneeskrachtige eigenschappen
ervan.
Op verzoek van vele mensen en organisaties gaf Pater Zago lezingen en leidde
hij conferenties in Portugal, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Brazilië over het vermogen van het
menselijk lichaam zichzelf te genezen wanneer het de voor cellen noodzakelijke microvoedingsbestanddelen die in de polysacchariden (complexe suikermoleculen) van deze Aloëplantensoort
voorkomen, kreeg toegediend.
Ook de informatie over hoe je in contact kunt komen met Pater Zago staat in het boek.
Op jullie gezondheid en welbevinden!
Mike Adams, de Health Ranger
***
Wat zeggen experts over aloë vera en kanker:
Sommige klinieken hebben aloë vera toegepast voor het optimaliseren van de effectiviteit van
behandelingen tegen kanker met de chemotherapeutische middelen cyclofosfamide (Cytoxan, Neosar) en 5fluorouracil (5-FU). Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het mengsel van aloë vera zowel bescherming
biedt aan de huid als het immuunsysteem tegen de gevolgen van bestralingsbehandelingen. Bovendien
wordt in tenminste een onderzoek gesuggereerd dat inname van aloë de kans op longkanker bij rokers kan
verkleinen.
- ‘Prescription for Herbal Healing: An Easy-to-Use A-Z Reference to Hundreds of Common Disorders and
Their Herbal Remedies’ door Phyllis A. Balch, CNC
Brandwonden als gevolg van bestraling veroorzaken huidzweren die nagenoeg onbehandelbaar waren,
totdat een arts het aloude middel van aloë vera begon te gebruiken. Tegenwoordig is de populariteit van
aloë vera zodanig toegenomen dat het wordt toegepast in vele cosmetische en gezondheidsproducten. Het
sap van Aloë Vera dat wordt ingenomen blijkt aantoonbaar effectief in bijna alle kwalen, waaronder kanker,
hartstoornissen en AIDS. In feite is er nagenoeg geen enkele ziekte of gezondheidsprobleem waarbij Aloë
vera niet succesvol is gebleken.
- ‘Timeless Secrets of Health & Rejuvenation: Unleash The Natural Healing Power That Lies Dormant Within
You’
door Andreas Moritz
We zouden eigenlijk altijd Aloë vera moeten toevoegen aan ons vruchtensap. Aloë vera is het meest
geneeskrachtige middel van alle kruiden. Het werkt tegen kanker, tegen parasitaire aandoeningen en
herstelt het DNA. Het beschermt ons tegen virussen en bacterieën. Telkens wanneer ik een glas
vruchtensap neem, doe ik er Aloë vera bij en dat maakt een groot verschil.
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- ‘Gary Nulls Ultimate Anti Aging Program’ door Gary Null, Ph.D.
Hyland verklaarde dat, toen Aloë vera deel uitmaakte van een geïntegreerde benadering, normale cellen
beschermd bleken te worden en abnormale cellen gevoeliger bleken te zijn voor behandeling. Verschillende
kankerpatiënten vertoonden opmerkelijke verandering van de gezondheidstoestand nadat zij Aloë vera
kregen toegediend. Feitelijk was het te danken aan de Aloë vera, dat de werkzaamheid bevorderde van
voorheen falende behandelingen, waardoor de productie van glycoside bouwstoffen weer op gang kwam.
- ‘Disease Prevention and Treatment’ door The Life Extension Editorial Staff
Ivan Danhoff van het North Texas researchlaboratorium in Grand Prairie ontdekte grote 9.000-moleculaire
Aloe Vera polysaccharides, die hij vriesdroogde tot inactieve enzymen, genaamd “Albarin” die gebruikt
worden in I.V.-behandelingen bij terminale kankergevallen.
- ‘Anti-Aging Manual: The Encyclopedia of Natural Health’ door Joseph E. Mario
Acemannan, dat werd geëxtraheerd uit de Aloë vera plant, blijkt een van de actiefste ingrediënten te zijn. Het
wordt zowel oraal als intraveneus gebruikt en vindt toepassing als antiviraal, antischimmel en antibacterieel
middel bij symptomen van kanker en AIDS.
- ‘Smart Medicine for Healthier Living : Practical A-Z Reference to Natural and Conventional Treatments for
Adults’ door Janet Zand, LAc, OMD, Allan N. Spreed, MD, CNC, James B. LaValle, RPh, ND
Rapportages over of Aloë vera als zijnde levensreddend voor kankerpatiënten zijn niet zeldzaam. Dr. Julian
Whitaker rapporteerde dat een 10 jaar oude jongen, waarbij een zeldzame hersentumor (een meningioma)
was vastgesteld, na het gedurende 3 maanden drinken van kwart liter per dag, volledig herstelde. Omdat de
artsen niet in staat waren de volledige tumor te verwijderen, was de blijvende groei ervan reden voor een
onzekere prognose. Ten tijde van het rapoort van Whitaker leidde het knulletje een normaal leven en was
actief op sportgebied, terwijl hij elke dag sap van Aloë vera bleef drinken. (Whitaker 1995a).
- ‘Disease Prevention and Treatment’ door The Life Extension Editorial Staff
Orale inname van 98 0f 99 % puur Aloë vera-sap is erom bekend te helpen bij de genezing van
maagstoornissen, maagzweren, constipatie, aambeien, rectale jeuk, colitis en alle darmproblemen. Aloë
vera kan ook werkzaam zijn tegen infecties, spataderen, huidkanker en artritis en wordt tevens toegepast bij
de behandeling van AIDS. We hebben uitstekende resultaten behaald door bepaalde darmreinigers te
gebruiken in combinatie met Aloë vera-sap. We stelden vast dat deze combinatie goede diensten bewijst bij
voedselallergieën en darmknaalstoornissen.
- ‘Prescription for Nutritional Healing, 4th Edition: A Practical A-to-Z Reference to Drug-Free Remedies Using
Vitamins, Minerals, Herbs & Food Supplements’ door Phyllis A. Balch, CNC
Een eetlepel sap van de Aloë vera, opgelost in een beetje water, ingenomen voor de maaltijd of tenminste
voor elk ontbijt, helpt bij het afbreken van oude afvalresten en zorgen voor een goede voeding voor cellen en
weefsel. Mensen die dagen nadat zij een leverspoeling hebben gehad, merken dat de lever nog steeds veel
afvalstoffen produceert, kunnen veel baat hebben bij het drinken van Aloë vera-sap. Aloe vera blijkt effectief
te werken in nagenoeg alle ziektegevallen, waaronder kanker, hartstoornissen en AIDS.
- ‘The Amazing Liver & Gallbladder Flush: A Powerful Do-It-Yourself Tool To Optimize your Health and
Wellbeing’ door Andreas Moritz

Wat er gebeurt als we de vrouwen van Afghanistan overlaten aan deTaliban
Los Angeles (VS), 14 oktober 2010. Het Afghaanse meisje
Bibi Ayesha poseert trots (foto rechts) met haar
neusprothese op het Grossman Burn Foundation’s “The Art of
Humanity”. Taliban sneden de oren en neus van Ayesha af
(foto links) omdat ze bij haar man zou weggelopen zijn. Maar
een ziekenhuis uit Los Angeles bezorgde haar nu een
neusprothese.
Het 9 augustus nummer van Timemagazine bracht een
omslagverhaal over de benarde situatie van vrouwen die in
die gebieden van Afghanistan wonen alwaar de Taliban hun
barbaarse interpretatie van de sharia opdringen aan de
bewoners. Het tijdschrift bracht een schokkend beeld op de
cover: Dat van de 18-jarige Aisha wiens neus en oren waren afgesneden op instructies van de lokale
Taliban-commandant. Aisha werd gestraft omdat ze was weggelopen van haar echtgenoot en schoonouders
die haar mishandelden. LEES VERDER...
Meer nieuws vervolgde christenen: WWW.OPENDOORS.NL
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Opmerkelijk gepruttel op de zon; zonnestorm aanstaande
Door: Marsman | Geplaatst: 18 okt
De zon vertoont vreemde activiteiten. Ringen, linten en bellen wijzen op een heftige aanstaande
zonnestorm.
Als deze week je satellietnavigatie het niet doet, dan komt dat door de zon. Allerlei ruimtevaartorganisaties
maken melding van heftige activiteit op het oppervlakte van onze ster. Als eerste maakte het Cabreja
Mountain Observatory op Gran Canaria melding van een soort lint op de zuidelijke helft.
Al snel zagen andere observatoria dat ook. Hier een close-up van het Campinas observatorium in Brazilië.
Terwijl die goed werd bestudeerd, bleek op de noordelijke helft een tweede te zitten. Beide linten zijn
400.000 kilometer lang. Dat is tien keer de omtrek van de aarde.
Op sommige beelden van de Nasa Solar Obervatry leken de linten zich aaneen te sluiten, tot een ring.
Ook namen sommige astronomen ‘bellen’ van superheet plasma waar op het oppervlakte.
http://www.faqt.nl/recent/zon-zeer-actief/

Nog een voorbeeld van staatspropaganda binnen onze politiestaat
Vandaag op Nu.nl: ‘Aanhoudingen bij grote politieactie op A2’. Wat doe je als je
in dienst staat van het overheidsapparaat en daarom het beroven van de
bevolking goed moet praten? Dan schrijf je een stuk op de manier waarop Nu.nl
het vandaag schrijft. Een korte blik op onze politiestaat en de bijbehorende
staatspropaganda.
Het aangehaalde artikel bestaat grotendeels uit het nadrukkelijk aanstippen van
arrestaties van mensen die hoogstwaarschijnlijk en haast onvermijdelijk door
een ziek systeem als het onze voortgebracht zijn. Het betreft hier zeven mensen
waarvan echter niet eens echt duidelijk wordt wat ze nu precies gedaan hebben aangezien de actie slechts
“was gericht tegen onder meer drugsrunners, witwassen en mensenhandel”. De enige reden dat die regel op
die plek in het artikel toegevoegd is, is om een negatieve associatie te leggen. Die zeven mensen kunnen
wel voor hele andere zaken - van die andere uit controle- en financiële overwegingen “crimineel” gemaakte
zaken bijvoorbeeld - opgepakt zijn maar de toon is voor de argeloze lezer in ieder geval lekker gezet.
Natuurlijk werden er zoals altijd de bekende drugs en geldbedragen gevonden (niet vreemd: mensen zijn
gek op wederom opzettelijk “crimineel” gemaakte drugs en aangezien alles binnen ons terminale systeem
nou eenmaal om geld draait zijn die gevonden bedragen ook niet echt heel raar te noemen). En natuurlijk
wapens, altijd die gevaarlijke wapens. Diezelfde wapens die uw hoeders wel mogen misbruiken om de
schedels van protesterende krakers in te meppen. En diezelfde wapens die uw hoeders wel mogen
misbruiken om de schedels van u en uw geliefden in te meppen. Tja?
Het artikel eindigt vervolgens – als kers op de taart – met een vette knipoog naar de alsmaar verder
woekerende politiestaat waartoe Vernederland verworden is:
Door een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch mochten de opsporingsdiensten gebruik
maken van het scannen van kentekens om mogelijke verdachten op het spoor te komen.
Ooit (en dat is nog helemaal niet zo lang geleden) was het not done om het scannen van kentekens te
gebruiken voor opsporingsdoeleinden. Hoe snel en gemakkelijk dingen veranderen binnen een land dat
onderdrukt wordt door corporate criminelen.
Door Anarchiel op 17-10-2010
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Experts vrezen voedselcrisis in Guatemala
Danilo Valladares
GUATEMALA, 18 oktober 2010 (IPS) - Experts vrezen dat Guatemala volgend jaar te maken krijgt met een
voedselcrisis. Honger dreigt voor duizenden Guatemalteken als gevolg van extreme weersomstandigheden
en de grote afhankelijkheid van maïs en bonen, zeggen ze.
"We verwachten dat het fenomeen La Niña zal voortduren in 2011 met extreme regens", zegt Eddy Sánchez,
directeur van het Nationaal Instituut voor Meteorologie in Guatemala. La Niña wordt gekenmerkt door een
afkoeling van de oceanen en een toename van de passaatwinden, die van oost naar west waaien langs de
evenaar, met stortregens als gevolg.
Volgens cijfers van de VN-voedselorganisatie FAO nam het ondervoede deel van de Guatemalteekse
bevolking toe van 15 procent (1,4 miljoen mensen) in 1990-1992 naar 21 procent (2,7 miljoen mensen) in
2005-2007. In dezelfde periode daalde de honger in Honduras van 19 naar 12 procent en in Nicaragua van
50 naar 19 procent.
Maïs
Door de impact van de klimaatwijziging liep de productie van maïs, het belangrijkste ingrediënt in de
Guatemalteekse keuken, zware schade op, zegt de FAO. De VN-organisatie verwacht dat de oogsten van
mei 2010 tot mei 2011 nauwelijks drie kwart zullen opleveren van wat het land gemiddeld verbruikt.
Guatemala is het armste land van Latijns-Amerika. De helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens,
17 procent leeft in extreme armoede, zeggen de VN.
De stormen Agatha, in mei, en Alex, in juni, en de winterse stortregens hebben meer dan honderdduizend
mensen getroffen en zware schade toegebracht aan de wegeninfrastructuur. Bovendien hebben de
Centraal-Amerikaanse landen zich nog altijd niet hersteld van de verwoestingen die de orkanen Stan (2005)
en Mitch (1998) hebben aangericht, vooral in El Salvador, Honduras, Nicaragua en Guatemala.
Paradoxaal genoeg werd de streek vorig jaar getroffen door droogte. Ook toen ging een deel van de
graanoogst verloren. In Guatemala stierven daardoor 54 kinderen aan ondervoeding.
Groot alarm
"We gaan naar een periode van groot alarm", zegt Roberto Cabrera van de ngo Acción Contra el Hambre
(Actie tegen de Honger). "We krijgen al bijna drie jaar de ene schok na de andere te verwerken: de
wereldwijde economische crisis in 2008, de droogte veroorzaakt door El Niño vorig jaar, en de overvloedige
regen dit jaar."
De kleine landbouwers hebben "niet één succesvolle productiecyclus" gehad als gevolg van het sterk
wisselende klimaat, iets waarop het land "niet voorbereid" is.
Cabrera zegt dat de overheid naar een beleid moet dat de landbouwers minder afhankelijk maakt van maïs
en bonen. Volgens Gustavo García, van de Guatemalteekse FAO-afdeling, moeten landbouwers daarvoor
makkelijker krediet kunnen krijgen. "Velen zouden willen diversifiëren maar hebben daarvoor de middelen
niet." Andere landen in Latijns-Amerika en de Caraïben waar de voedselsituatie volgens de FAO ernstig is,
zijn Bolivia en Haïti.
IPS(RP, PD)

Reusachtig ringvormig filament op de Zon
18-10-2010
Zonnevlek1112, gelegen in het zuidoosterlijk halfrond, is de bron
van het reusachtige filament dat zich momenteel over een lengte
van 400.000 kilometer uitstrekt over de oppervlakte van de zon.
Op 16 oktober bleek er een nieuwe ontwikkeling plaats te hebben
gevonden. Een tweede filament verbond zich aan het magnetische
filament van zonnevlek 1112, en vormden samen een enorme ring.
Het filament kan uitbarsten in een coronale massa-ejectie (CME), zoals vaker gebeurt, maar een dergelijke
uitbarsting hoeft niet gelijk gevolgen te hebben voor de Aarde. Dergelijke uitbarstingen kunnen zorgen voor
uitval van of storingen in elektronische apparatuur.
Afgelopen weekeinde zorgde zonnevlek 1112 overigens al voor een krachtige M3-zonnevlam en diverse Cvlammen. De reusachtige filamenten zijn tevens zeer interessant onderzoeksmateriaal voor
amateurastronomen. Het megafilament, met een grotere spanwijdte dan de afstand tussen de Aarde en de
Maan, is inmiddels uitgebarsten en zorgde voor een C2-zonnevlam. De ontstane CME komt niet richting de
Aarde en opvallend genoeg is het filament ondanks de eruptie nog grotendeels intact gebleven. Bekijk hier
een video van de uitbarsting.
Bron: Spaceweather.com
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Privacyspook blijft rekeningrijden achtervolgen
Vandaag,12:19 door Redactie
Veel burgers zien in het rekeningrijden een poging van Big Brother om het reisgedrag van de Nederlanders
in kaart te brengen, maar is alle angst gerechtvaardigd? Volgens Stefan Eisses van Rapp Trans ligt het toch
iets genuanceerder. Eisses spreekt tijdens de Infosecurity beurs op 3 en 4 november over privacy en
security bij het rekeningrijden.
"Het is begrijpelijk dat mensen er zorgen over hebben", zo zegt hij in een interview met Security.nl. "Dat is
eigenlijk altijd al zo geweest." Het gaat dan over de eerdere pogingen om beprijzing in te voeren. Eisses
noemt dit rekeningrijden 'I' en rekeningrijden 'II', die in de negentiger jaren speelden. Het concept was toen
veel eenvoudiger. Alleen bij het rijden op een bepaalde tijd op een bepaald stuk moest men betalen.
Infrastructuur langs de weg detecteerde waar bestuurders zich bevonden. "Het ging dan om kordons rond de
vier grote steden. Bij het passeren van het kordon moest men zeven gulden betalen en met korting
uiteindelijk vijf."
Anoniem betalen
Bestuurders konden dan betalen via een onboard unit in de auto of op kenteken. Het kenteken zou dan
automatisch worden herkend, waarna de rekening werd verstuurd. "Daar was vanuit privacy al een hoop
over te doen, het idee dat de overheid zou weten dat je een bepaald punt op een bepaalde tijd gepasseerd
was, werd als een groot probleem gezien." Daarom werd er gezocht naar een anonieme, elektronische
betaalmogelijkheid met de onboard unit. Begin jaren negentig dacht men aan een prepaid oplossing, waar
geen identificatie aan te pas zou komen. Bij Rekeningrijden II werd de oplossing gevonden: door Chipknip of
Chipper in de onboard unit te steken zou je anoniem kunnen betalen. "De uitwerking had nogal wat voeten in
de aarde, omdat de chipper en chipknip niet voor zeer korte transactietijden gemaakt waren." Normaal – aan
de toonbank of bij een automaat - is een transactietijd van 1 a 2 seconden prima. Bij het passeren van een
betaalpoort met een snelheid van 100km per uur wordt dat toch een probleem.
Technisch wist men dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen, maar vanuit de privacyhoek kwam toen het verwijt
dat alle transacties werden gelogd met een uniek id. Daar maakte het College bescherming
persoonsgegevens destijds bezwaar tegen. Via het id zou uiteindelijk de rekeninghouder zijn te achterhalen.
"Dat was toen een bron van zorg." Het loggen is nodig om misbruik te detecteren en tegen te gaan. Niet
alleen ten behoeve van de uitbater van het systeem, maar ook in het belang van de gebruikers.
Het is lastig om bezwaar te maken tegen een betaling als er niets wordt gelogd. Loggen betekent echter een
zekere inbreuk op de privacy. De vraag blijft dan ook of rekeningrijden privacyvriendelijk kan. "Dat is een
hele lastige", aldus Eisses. Onder leiding van de Telegraaf en de ANWB kwam er verzet tegen het
rekeningrijden. Dat was vooral gericht op het idee dat je extra zou moeten betalen om in de file te staan,
maar ook de vermeende privacy-inbreuk speelde een rol. De komst van de anonieme wegwerp-Chipknip
leek uiteindelijk voor iedereen een aanvaardbare oplossing. Niet lang daarna ging Rekeningrijden II echter
op de helling.
Pieper
Roel Pieper reikte het idee aan om iedereen voor elke kilometer te laten betalen. Betalen naar gebruik. Dat
werd toen door Minister Netelenbos omarmd om uit de politieke impasse te komen. "Maar in potentie had je
daar een veel groter privacyprobleem mee te pakken, omdat je met zo'n kastje dat tot een betaling moet
leiden, je het opeens over het meten van alle verplaatsingen hebt. Dat is in principe veel bedreigender dan
een paar tolpunten op snelwegen in de Randstad"
Om dat probleem te tackelen wilde men het kastje zoveel mogelijk autonoom laten opereren. Het kastje
rapporteerde zo min mogelijk aan de backoffice, behalve wat essentieel voor de betaling was. Aan de hand
van de via GPS verzamelde locatiegegevens kan het kastje afstanden bepalen en optellen en alleen totalen
aan de backoffice rapporteren. De onboard unit wordt daarmee complexer en moet alle gebieden met
afwijkende tarieven kennen. Zowel in 2001/2002 als 2006 werd dit concept voorgesteld. Het kastje zou dus
alleen kilometerstanden per tariefcategorie doorgeven. Overigens zou er wel ruimte zijn voor
dienstaanbieders en kastjes die meer gegevens zouden versturen om aanvullende diensten te kunnen
leveren aan de gebruikers. Dit alles echter alleen met expliciete toestemming van de gebruiker.
Infrastructuur
Critici waren bang dat er een infrastructuur werd aangelegd die toch misbruik mogelijk maakte en hoe
konden autobestuurders controleren dat het onboard kastje toch niet de GPS-gegevens doorgaf? Eisses
merkt op dat de specificaties voor de output van het kastje zouden vastliggen en de basis zouden vormen
van de certificering. Het inningsbureau en ook de private dienstverleners waar alle gegevens binnenkomen
staan bovendien onder toezicht.
"Op voorhand kun je niet voorkomen dat iemand een kastje maakt dat zonder toestemming gedetailleerde
verplaatsgegevens verstuurt naar een backoffice. Via het toezicht en certificering moet worden geregeld dat
dit niet gebeurt, maar dat soort mechanismen zijn niet onfeilbaar." Het idee was dat er een vrije markt voor
de kastjes zou komen, waarbij de fabrikant zelf bepaalt hoe hij de units maakt. Er wordt voor de certificering
alleen naar de output gekeken. "Fundamenteel [misbruik] uitsluiten is gewoon heel lastig omdat je toch werkt
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met een platform dat niet aan alle kanten is dichtgetimmerd", merkt Eisses op. Door het houden van toezicht
op alle betrokken partijen, zou men kunnen voorkomen dat dit stelselmatig gebeurt, zo laat hij weten. De
markt zou uiteindelijk kastjes kunnen bieden waarbij functionaliteit of bijvoorbeeld privacy centraal zouden
staan. Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet de plannen voor de Kilometerprijs zal afblazen.
Privacyspook
Vanwege de fileproblemen ontkomen we uiteindelijk niet aan beprijzing, op een manier waar iedereen zich in
kan vinden zegt Eisses. "Die leken we toen gevonden te hebben toen Paul Nouwen het Platform Anders
Betalen voor Mobiliteit trok." Toch ontstond er een situatie waarin partijen andere posities innamen. Zo was
de VVD eerst voorstander van beprijzing. Er was zelfs een vorm van kilometerheffing die ‘Hofstra-variant’
genoemd werd.Toen werd er gedraaid; ‘in deze vorm, met deze kosten’ was men tegen. "En niet veel later
werd ook het privacyspook weer van stal gehaald. Dat is een makkelijke manier om de publieke opinie te
mobiliseren". De minister probeerde het wel uit te leggen dat er toezicht was, toch zijn veel mensen bang
geworden voor Big Brother op de weg. "Het is praten over gevoelens, over vertrouwen. Je kunt zeggen hoe
je het doet, maar of het in de praktijk ook zo is, dat is wat anders. Vertrouwen van de burger in de overheid,
dat is niet onbeperkt."
"Om het vertrouwen te winnen moet de gebruiker zoveel mogelijk inzage in dit soort systemen krijgen, wat er
gebeurt en controle op de uitvoering." De voorgestelde systemen kwamen aan veel van deze 'issues'
tegemoet, vindt Eisses. Ook het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) had weinig opmerkingen.
Zelfs Bits of Freedom kon met het idee leven dat er alleen werd gerapporteerd wat er nodig was om de
rekening te versturen. Toch zit er ook een keerzijde aan dit soort systemen. Omdat er zo weinig
gerapporteerd wordt, is het moeilijker te controleren door de gebruiker. Het wordt vrij lastig om tegen een
bepaalde rekening in beroep te gaan. "Aan de ene kant wil je dat de gebruiker het kastje kan controleren en
wat er geregistreerd wordt, of hij het ermee eens is."
De oplossing is volgens Eisses een systeem dat wel stukjes van verplaatsing in een log vastlegt. Een log
waarvan de integriteit en authenticiteit gewaarborgd moeten zijn. Gebruikers die het met een rekening
oneens zijn, kunnen hun eigen log erbij pakken die alleen op de onboard unit zit en niet toegankelijk voor de
backoffice is. Wie bezwaar wil maken zou dan een uittreksel van dit log kunnen gebruiken. Maar wat als
iemand de onboard unit steelt? Die zou dan het hele reisgedrag kunnen inzien. "Ook daar zijn wel weer
oplossingen voor, maar eenvoudiger wordt het er niet van." De beste oplossing in dit geval is het om dit soort
details aan de markt over te laten, aldus Eisses.
Benzineprijs
Sommige critici hebben voorgesteld om de benzineprijs te verhogen. Wie veel rijdt of een onzuinige auto
heeft, betaalt dan meer. Dat geld vloeit dan uiteindelijk naar de overheid. De privacy is gewaarborgd, want
niemand weet waar je rijdt. "Het grootste probleem met die accijns is dat je dat internationaal moet afspreken
en dat gaat heel moeilijk." Vanwege de hoge accijns zouden mensen bereid zijn om grote afstanden af te
leggen om goedkoper te tanken. "Of je moet de Belgen en Duitsers meekrijgen, maar die hebben ook weer
allemaal buurlanden. Het is in feite een politieke onmogelijkheid om zoiets in één keer voor elkaar te krijgen.
Misschien gebeurt het een keer in de toekomst. Er wordt eenvoudig over gedacht, maar het is niet
eenvoudig."
Daarnaast doet een verhoogde accijns niets aan plaats en tijd. Oftewel het fileprobleem blijft bestaan. En er
moet ook rekening met de ontwikkeling van elektrische auto's worden gehouden. "Straks hebben we overal
elektrische auto's, als je alles in de benzineprijs stopt, kom je uiteindelijk bedrogen uit."
Wil je meer informatie over het programma of je gratis aanmelden voor de beurs, ga dan naar Infosecurity.nl.

‘Spieken in EPD kan arts baan kosten’
Door saved, Op vri 8 okt 2010
Complete artikel: tweakers.net
Specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners die zonder reden in het
EPD rondneuzen, kunnen straks zware straffen verwachten. Dat staat in een
wetsvoorstel van demissionair minister Klink van Volksgezondheid.
Zorgverleners kunnen nu vrij simpel in het EPD kijken van een patiënt, meldt de Volkskrant. De Eerste
Kamer eist al een tijd betere bescherming van de privacy van patiënten en stond geen onomkeerbare
stappen toe bij de ontwikkeling van het EPD, totdat aan bepaalde voorwaarden voor privacybescherming
voldaan werd.
Een van de genomen maatregelen is dat zorgverleners binnenkort alleen kunnen inloggen met een Unieke...
http://zaplog.nl/zaplog/article/spieken_in_epd_kan_arts_baan_kosten
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Israël: Geweld als Abbas Westbank openstelt voor troepen Hamas
Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, na de mogelijke
verzoening tussen de PA en Hamas straks rechtstreeks bedreigd door
Palestijnse terreurtroepen.
De Palestijnse leider Mahmoud Abbas overweegt serieus om de door de
Palestijnse Authoriteit (PA) gecontroleerde Westbank (Judea en
Samaria) open te stellen voor troepen van de islamitische
terreurrorganisatie Hamas uit de Gazastrook. In ruil daarvoor zouden
PA-eenheden mogen terugkeren naar Gaza, waardoor de verzoening tussen beide Palestijnse organisaties
een stap dichterbij komt. Amerika lijkt wel iets voor het plan te voelen, maar Israël reageert furieus en dreigt
de komst van Hamas terroristen naar de Westbank met geweld te blokkeren.
Terwijl Abbas de hele wereld voorhoudt dat het enige struikelblok voor vrede de weigering van Israël is om
een nieuwe bouwstop in Judea en Samaria af te kondigen, wordt er achter de schermen druk onderhandeld
met Hamas over een uitwisseling van troepen met de PA. De terugkeer van Abbas' manschappen naar
Gaza en de officiële komst van getrainde terreureenheden van Hamas naar de Westelijke Jordaanoever is
onderdeel van een plan om beide Palestijnse organisaties te hervormen, met als doel de strijdbeil te
begraven en de macht te delen. In dat kader zullen er op 20 oktober in Damascus opnieuw officiële
verzoeningsgesprekken tussen Fatah en Hamas plaatsvinden.
In de eerste fase zullen beide organisaties territorium uitwisselen en beveiligingsofficials op elkaars
grondgebied toelaten. Als dat goed gaat dan zullen ook gevechtstroepen worden uitgewisseld. Dat betekent
dat zes door Amerika getrainde PA-special forces eenheden naar de Gazastrook gaan en een vergelijkbare
hoeveelheid door Iran en Hezbollah getrainde Ezz-e Din Al Qassam terroristen van Hamas naar de
Westelijke Jordaanoever. Ondertussen zal Mahmoud Abbas proberen om de Amerikaanse regering in
Washington over te halen om Israël te dwingen met dit plan akkoord te gaan.
Volgens inlichtingenbronnen zouden vertegenwoordigers van Hamas uit informele kontakten met Europa en
de VS de indruk hebben gekregen dat Washington mogelijk instemt met de suggestie om de Israëlische
regering van premier Netanyahu dit scenario op te leggen, in ruil voor Palestijnse 'terughoudendheid' ten
aanzien van beperkte Israëlische bouwactiviteiten in de nederzettingen op de Westbank en in Jeruzalem.
Overigens heeft de Israëlische regering ondanks het aflopen van het eenzijdige moratorium nog altijd geen
toestemming gegeven voor grootschalige nieuwbouw in Jeruzalem en in Judea en Samaria, waardoor er
feitelijk nog steeds een bouwstop geldt. (2)
Israël furieus
Zowel premier Netanyahu als minister van Defensie Barak sprongen echter uit hun vel toen ze van deze
plannen hoorden, en lieten aan de regering Obama weten dat als hiermee doorgegaan wordt, Israël de
volgende vier stappen zal nemen:
1. Het afbreken van de twee jaar oude, door Amerika gesponsorde militaire samenwerking met de
Palestijnse Authoriteit op het gebied van het bestrijden van terreur.
2. Een terugkeer van het Israëlische leger naar alle gebieden, dorpen en steden op de Westbank die in deze
periode werden verlaten.
3. Het herstel van tientallen anti-terreur wegblokkades en controleposten die werden weggehaald als
concessie aan de Palestijnen, en waar Israël -zoals gebruikelijk- niets voor terugkreeg (behalve dan een
terugkeer van dodelijke Palestijnse terreuraanslagen).
4. Het gebruik van geweld door het Israëlische leger als eenheden van Hamas proberen de Westelijke
Jordaanoever te betreden, ook als zij via Jordanië komen.
De regering Netanyahu wil ten koste van alles voorkomen dat de Westbank een nieuwe Gazastrook wordt,
vanwaar terroristen mortier- en raketaanvallen op Israëlische dorpen en steden zullen gaan plegen (1). Ook
alle eerdere regeringen hebben altijd gesteld dat een eventueel onafhankelijk 'Palestina' nooit mag
ontaarden in een nieuwe islamitische terreurstaat. Nu de PA zich mogelijk toch gaat verzoenen met Hamas
lijkt deze nachtmerrie echter werkelijkheid te gaan worden. Het is duidelijk dat Israël dit nooit zal accepteren
en dat vrede met de Palestijnen hierdoor voorgoed van de baan zal zijn.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News
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Christenen in Midden Oosten bijna verdwenen door islamitisch geweld
Dagelijkse praktijk in de 'religie van vrede' landen: Dit Pakistaanse christelijke
meisje van 12 werd straffeloos verkracht, gemarteld en vermoord door een
moslimadvocaat (4).
Er leven steeds minder christenen in het Midden Oosten. Oorzaak: voortdurende
discriminatie, racisme, agressie en vaak dodelijk geweld door moslims in de door
de islam beheerste landen. 100 jaar geleden vormden christenen nog 20% van
de bevolking in de regio; vandaag is dat nog maar 5%. In Turkije zakte het aandeel christenen in dezelfde
periode zelfs van 20% naar 0,2%. 'Als dit zo doorgaat dan zal het christendom in het Midden Oosten
verdwijnen,' aldus de in Libanon werkzame Egyptische Jezuitische voorganger Samir Khalil Samir.
Ook het Vaticaan maakt zich hier zorgen om en heeft een conferentie met bisschoppen uit het hele Midden
Oosten belegd om te zien op welke manier de christelijke minderheden in de moslimwereld nog gered
kunnen worden. In een op de synode besproken Voice of America rapport werden een aantal islamitische
landen waar christenen het erg moeilijk hebben eruit gelicht, zoals Egypte en Libanon. 'Hier in het Midden
Oosten hebben de moslims de macht,' aldus Ziyad Hajjar, een in Beirut levende jonge christen. 'We kunnen
niet over ons geloof praten want dat is gevaarlijk. Als moslims erachter komen dat je christen bent dan kun je
gemakkelijk in de problemen komen.'
Een christelijke vluchteling uit Soedan die nu in Cairo leeft bevestigt dat christenen in zowel Egypte als zijn
thuisland worden vervolgd. Christenen kunnen nauwelijks werk vinden omdat ze vanwege hun geloof
worden gediscrimineerd. Vaak worden ze gedwongen te kiezen tussen zich te bekeren tot de islam of door
uithongering te sterven. Begin dit jaar werden zeven Egyptische christenen die net uit de kerk kwamen
doodgeschoten door drie moslims. Tien anderen raakten gewond. (1)
Ook in de Palestijnse gebieden zuchten christenen zwaar onder het moslimjuk. Geschat wordt dat alle
Palestijnse christenen over zo'n 15 jaar 'weggezuiverd' zullen zijn. Inmiddels ziin er al zo'n 70.000
Palestijnse christenen naar het Zuid Amerikaanse Chili gevlucht. Anderen kiezen voor Europa, Australië, de
VS of Canada. (3)
In Irak is slechts 5% van de bevolking christen, maar vormen ze 40% van de naar het buitenland gevluchte
Irakezen. Vorig jaar werd een pinksterkerk in Algerije geplunderd en platgebrand; in Pakistan werden vier
christenen, waaronder een kind, levend verbrand door moslims en werd een kerk in brand gestoken onder
de valse beschuldiging dat ze de Koran 'onteerd' zouden hebben. In Iran zit een bekende evangelische
voorganger in de gevangenis en wacht op de doodstraf omdat hij de islam verlaten heeft (2). Het zijn slechts
enkele voorbeelden van een oneindig lange lijst met islamitisch geweld tegen christenen.
Moslimgeweld tegen christenen door het Westen doodgezwegen
Al vaker schreven we dat alleen al in 2009 zo'n 110.000 christenen in de islamitische landen werden
vermoord vanwege hun geloof. In Soedan is het aantal vermoorde christenen door moslims sinds 1984
opgelopen tot 1,5 miljoen. In heel het Midden Oosten is geweld tegen christenen en hun bezittingen evenals
verkrachting van christelijke vrouwen aan de orde van de dag, omdat moslims dit in hun landen vrijwel
straffeloos kunnen doen. Iedereen die hier openlijk over spreekt of klaagt wordt met de dood bedreigd.
Bizar genoeg worden de gruwelijke misdaden tegen christenen nauwelijks belicht door Westerse politieke en
kerkelijke leiders. Integendeel, velen van hen werpen zich juist op als pleitbezorgers voor de opkomst van de
racistische islam in het Westen en voor de 'Palestijnse zaak'. Ook in Nederland laten de zogenaamd
christelijke partijen CDA en CU in dat opzicht hun medegelovigen in de moslimwereld volkomen in de steek
door deze schrijnende christenvervolgingen dood te zwijgen en in plaats daarvan hun pijlen te richten op
Israël.
De Westerse afhankelijkheid van islamitische olie heeft op deze manier geleid tot een regelrecht verraad van
alle vrijheidsprincipes en mensenrechten waar onze democratisch gekozen overheden nog steeds prat op
menen te kunnen gaan. De waarheid over de islam wordt onderdrukt en degenen die wel met de harde
feiten naar buiten durven te komen worden met behulp van de door linkse islamo-fascisten gecontroleerde
media belachelijk gemaakt, uitgemaakt voor racist of voor het gerecht gesleept. Nog even, en de vrijheid van
meningsuiting kan ook in ons land ten grave worden gedragen, alwaar het te ruste kan worden gelegd naast
de daar reeds lang wegrottende strijd tegen onrecht, vervolging, geweld en uitbuiting van Joden, christenen
en alle andersdenkenden door moslims. Wie zwijgt, stemt immers toe.
Xander - (1) Arutz 7
(2) Arutz 7
(3) Worthy News
(4) Patriot's Corner
Aanvulling
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Wat had Bernhard in Argentinië tezoeken?
Posted on 18 oktober 2010 by Administrator
We schrijven 1943-1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. De strijd is op alle
fronten in volle gang. Wie deze website een klein beetje volgt, zal echter
verbaasd staan over de mobiliteit die de Oranje’s en in het bijzonder Bernhard
ten deel vallen. De Atlantische Oceaan is voor de duizenden
koopvaardijschepen een dodelijke oversteek en kosten aan duizende zeelieden
het leven. Duitse U-botenjoegen het ene na het andere konvooi naar de kelder.
Ondertussen was de ternauwernood ontsnapte moeder des vaderlands
regelmatig op vakantie bij dochter en kleinkinderen in Canada,maakte Juliana
wegens een doopplechtigheid een tripje naar Ierland en vloog de Duitse prins en
dubbelspion Bernhard naar verluid regelmatig naar Argentinië. Wat had hij daar
te zoeken?
Op de site vanhet goed geïnformeerde Geennieuws wordt momenteel aandacht besteed aan een zeer
bizarre ontwikkeling in Berlijn en Argentinië aan het eind van de strijd in Europa. Over het algemeen wordt
de geschiedenis vastgelegd door de overwinnaar en de gangbare theorie is, dat Hitler en zijn vrouw door
middel van zelfmoord aan hun eind zijn gekomen op 30 april 1945. Een dag later lieten Magda Goebbels en
haar zes kinderen eveneens het leven.De stoffelijke overschotten van het echtpaar Hitler werden buiten de
bunker in Berlijn verbrand en zijn nooit goed geïdentificeerd.In het artikel “Hitler’s Ontsnapping” wordt door
het uitzetten van een zogenaamde “timeline” aangetoond dat van het officiële verhaal niet veel kan kloppen.
Wat is nu de connectie van dit verhaal met de Oranje’s en in het bijzonder Zur Lippe Biesterfeld? En wat is
het verband tussen Bernhard, Berlijn 1945en Argentinië? We zullenstuiten opde schokkende bevindingen
van “deducerend onderzoekswerk”, zoals dat op Geennieuws is gepubliceerd. Het is algemeen bekend dat
Argentinië en met name de regio Bariloche een vluchtbestemming is geweest voor Nazi oorlogsmisdadigers,
gevlucht direct na afloop van de strijd in Europa. Bekend is ook dat de operatie Odessa tot stand is gekomen
met medewerking van het Vaticaan en dat ook de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, met grootaandeelhouder de familie van Oranje-Nassau, transporten heeft verzorgd van dat soort lieden. Minder
bekend is, dat Bernhard als commissaris bemoeienissen en zeker kennis moet hebben gehad van deze
subversieve activiteiten, immers oorlogsmisdadigers van de ergste soort zouden normaal gesproken nooit zo
ver hebben kunnen komen.
Gedurende de oorlog zijn door talrijke U-boten goud, platina, valuta en kunstschatten naar Argentinië
vervoerd die in zwaar bewaakte plaatsen in de Andes werden opgeslagen. Dit alles wijst erop dat Hitler bij
verlies van de oorlog, voorbereid was om te vluchten naar andere oorden en m.b.v. het verzamelde
vermogen onbekommerd verder te leven. Reeds in 1944 hadden 6 hoge Argentijnse
regeringsfunctionarissen de komst en onderbrenging voorbereid. Na de oorlog zijn een 20-tal U-boten voor
de kust van Argentinië gesignaleerd en gefotografeerd. Een en ander wijst erop dat hierover gedurende de
oorlog duidelijke afspraken zijn gemaakt met Argentinië, waarbijmogelijk Bernhard eencollaborerende en
subversieverol heeft gespeeld. Tenslotte had deze dubbelspion ervaring met het
uitzetten van vluchtroutes; zie de vlucht van schoonmama naar Engeland.
Op 28 februari 1943 vliegt Bernhard (NW7)naar Argentinië en heeft een
ontmoeting met Zorreguieta en Gatalina von Pannwitz Rooth over voor hem en
Argentinië zeer belangrijke zaken die “geregeld” dienden te worden.
In januari 1944 vliegt hij wederom naar Argentinië om een en ander te “regelen”
en landt op de terugweg op het vliegveld Miami om daar admiraal James L.
Kaufman (links op de foto), door commandant van het zevende marine district en
door kolonel Charles C. Nettler van de Army Air Forces Technical Training Command te ontmoeten
Van links naar rechts: Kaufman, Nettler en Bernhard
Tijdens de oorlog 1940-1945 bezocht “prins” Bernhard dus meerdere
keren Argentinië, maar ook na de oorlog heeft hij daar formeel bezoeken
gebracht. In Londen onmoette hij in 1946 Kurt Tank, die vervolgens
vrijgeleide naar Argentinië krijgt. Hij ontmoette Erich Priebke (Otto Pape)
en Reinhard Kops (Juan Maler), allen vertrokken ze naar Argentinië. In
1951 ontmoette Bernhard in Argentinië o.a. de oorlogsmisdadiger Klaus
Barbie. Weekblad De Tijd schreef hierover een artikel op 14 september
1984.Vele van zijn oude kameraden is hij na de oorlog in Argentinië op
komen zoeken. Uiteindelijk zijn tussen 1945 en 1955 circa 80.000
Duitsers, Oostenrijkers en Kroaten een nieuw leven begonnen in Nazi-Vrijstaat van het zuidelijk halfrond:
Argentinië.Hoe vaak Bernhard tijdens de oorlog Argentinië heeft bezocht is niet duidelijk. Bernhard ontkende
bij hoog en bij laag en loog categorisch over deze bezoeken. Inmiddels is bekend hoeveel waarde wij aan
uitlatingen bij hoog en bij laag van de heer Zur Lippe dienen te hechten: niets, helemaal niets……..!
Bernhard en het echtpaar Perón

Nieuwsbrief nr. 107 – 20 oktober 2010 - pag. 67

De connectie Oranje-Argentinië is er dus één met een luchtje. Onroerend goed investeringen door een
kroonprins, een aanstaande vorstin uit Argentinië, wiens grootvader Bernhard al kende, etc. Dit soort
samenlopen van omstandigheden is ontstaan uit Bernhard’s rechtstreekse betrokkenheid bij nazi Duitsland.
Ons “moreel kompas”, zoals het “koningshuis” zich zo gaarne profileert, vindt zijn oorsprong in dit soort
bizarre activiteiten van deze landverrader. Zijn eigen heimat bleef hij echter trouw. Talloze onderzoeken
wijzen telkens weer uit, dat we zitten opgescheept met een criminele familie van landverraders en oplichters.
Een gedegenereerde verzameling van onbetrouwbare sujetten, tot op de dag van vandaag toegezwaaid met
oranje vlaggetjes door onwetenden en collaborateurs. Het steunen van deze groep staatsgevaarlijke idioten
staat gelijk met hoogverraad, zie ook ons artikel met betrekking tot de eedaflegging van de nieuwe “dienaren
des konings”.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/10/18/wat-had-bernhard-in-argentinie-te-zoeken/

Wie kennis heeft van kruiden heeft de wereld in handen
Met kruiden kun je mensen beter maken, vergiftigen, verliefd laten worden, ze
laten hallucineren (eh, tripjes laten maken naar andere dimensies).
Over kruiden is heel wat zin/onzin geschreven en het is in veel gevallen zeker
geen ongevaarlijk speelgoed. Vaak wordt gezegd: Het is natuurlijk, dus kan het
geen kwaad: NOT.
Er hebben zich in de loop van de tijd behoorlijk wat zeperds voorgedaan.
Kruiden worden ook gebruikt om eten op smaak te maken (scheelt weer een
extra schep zout). Maar tegelijkertijd voorkomen ze heel wat vervelende
aandoeningen. Denk aan geelwortel, maar bijvoorbeeld ook aan kruidnagel,
oregano, thijm, rozemarijn, peterselie. Al sinds mensenheugenis gebruiken mensen kruiden. Of misschien
moet ik zegen mensdieren. Het is gebleken dat bijvoorbeeld apen bewust gebruik maken van bepaalde
kruiden als ze last hebben van bepaalde ziektes. ‘s Mensens lichaam is volkomen vertrouwd met de stoffen
in de kruiden. Vroeger werd kruidenkennis samen met kookkunst overgedragen van moeder op dochter.
De farmaceutische industrie heeft gretig gebruik gemaakt van alles wat kruiden te bieden hebben. Heel veel
moderne medicijnen zijn gebaseerd op stoffen die in kruiden voorkomen. Of zijn misschien een karikatuur
van wat eigenlijk had kunnen zijn.
Alleen is er een maar. Kruiden zitten ongelofelijk ingewikkeld in elkaar, zoals wel meer in de natuur. Een
extract van een enkel kruid bevat stoffen die stimuleren, afremmen, in plaats komen van…. etc. etc. De
hoeveelheid van elke stof afzonderlijk hangt ook nog eens af van de plek waar het kruid groeide. Veel/weinig
zon, nat/droog, zure/alkalische grond, warm/koud, welke mineralen zaten in de bodem. Dus voorspellen wat
een bepaald kruiden extract bij een bepaalde mens doet, is vakwerk in het kwadraat. Voor zich spreekt, dat
het nog ingewikkelder wordt als je kruiden gaat combineren, of als je extracten op waterbasis (thee) of op
olie basis maakt.
Maar in vakkundige handen werkt het, vaak/soms beter als de reguliere medicijnen!!!. Daar gaan wel de
nodige jaren aan kennis opbouwen en ervaring opdoen aan vooraf. Verder is er nog steeds het nodige
noodzakelijke onderzoek gaande.
Mensen opleiden, het bereidingsproces, het genezingsproces, hebben allemaal heel veel tijd nodig. Iets wat
deze maatschappij domweg niet schijnt te hebben en wat big farma uitstekend van pas komt. Mensen die
bang zijn hun gezondheid te verliezen, of hun gezondheid al verloren hebben maar geen tijd (denken te)
hebben voor wat dan ook, zijn perfecte melk koeien.
Dus ALLE kruiden zijn dan 'zomaar' in principe bij voorbaat kwakzalverij en gevaarlijk tot het tegendeel
'bewezen' is. Behalve uiteraard de kruiden die gepatenteerd zijn. Biopiraterij heet zoiets.
Een trend die in de vorm van nieuwe bindende richtlijnen nogal bedenkelijke vormen gaat aannemen.
Volgens de nieuwe richt lijn (directief 2004/24/EC) moeten alle kruidenpreparaten dezelfde procedure
doorlopen als de reguliere geneesmiddelen.
Dat is niet alleen een uiterst kostbare zaak, maar als je kijkt naar de vaak nogal onwetenschappelijke
commerciële manier waarop reguliere geneesmiddelen goedgekeurd worden, dan biedt de nieuwe richtlijn
geen enkele extra bescherming.
In het slechtste scenario zouden zelfs alle huis tuin en keuken kruiden verbannen kunnen worden.
Uh, heeft het zin te protesteren tegen de op april 2011 ingaande wijziging of moeten we terug naar de
middeleeuwen en er met een mix van kennis en bijgeloof er maar het beste van zien te maken????
http://zaplog.nl/zaplog/article/wie_kennis_heeft_van_kruiden_heeft_de_wereld_in_handen
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Obama belast de Mythbusters met een bijzondere klus
Bron: (c) amerika.blog.nl
Niemand minder dan president Obama gaf de presentatoren van
Mythbusters de opdracht om een oude mythe te testen. Presentatoren
Jamy Hyneman en Adam Savage werden door de commander in chief
gevraagd om de mythe van een Romeinse verdedigingstactiek, die gebruik
maakt van de hitte van de zon om een vijandelijke aanval af te wenden, te
testen. Het optreden van de president in het wetenschappelijke
programma valt in het kader van zijn STEM-programma; een initiatief om Science, Technology, Engineering
en Math onder jongeren te promoten. Vandaar ook dat Hyneman en Savage schoolkinderen in hun
experiment gebruikten.
In het CNN-programma The Situation Room gaven de presentatoren uitleg van zaken.
Video: http://zaplog.nl/zaplog/article/obama_belast_de_mythbusters_met_een_bijzondere_klus

Verrassing…..het is oktober!
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-10-2010
Mr do-good, Hopey McChange, wereldredder, messias en
Amerikaanse president Barack Obama heeft een probleem. Geen
nobelprijs kan meer verbergen dat zijn “goede oorlog” in
Afghanistan escaleert, hij Pakistan bombardeert en af-en-toe wat raketten richting Jemen stuurt. Sinds het
oliedrama in de Golf van Mexico is bovendien duidelijk dat hij liever zijn donateurs van British Petrol de hand
boven het hoofd houdt dan op te komen voor de slachtoffers (inclusief het vernietigde eco-systeem) van de
olieramp en de chemicaliën die BP over de Golf sproeide. En nu moet Obama de robo-signer weer kiezen
tussen „too big to fail“ banken en wet-en-recht door het losgebarsten foreclosure gate. Kortom, een paar
weken voor de Amerikaanse „mid-term elections“ heeft de president behoorlijk wat van zijn PR-magic
verloren en is hij gewoon de zoveelste „a%&-h&“%“ president. Wat doe je dan? Juist, in de beste Karl Rove
traditie speel je de terreurkaart.
Terreuralarm in Europa. Via een journalist van Sky News lekt uit dat terroristen uit zijn op „Mumbai-achtige“
aanslagen in Europa. London, Parijs en Berlijn staan op de lijst, volgens „bronnen“. De Amerikanen slaan
groot alarm en geven een negatief reisadvies voor Europa af. Australië, Japan en Engeland(!?) volgen het
voorbeeld van de VS. Oppassen geblazen als je als toerist bij de Eifeltoren of Brandenburger Tor rondhangt.
Gelukkig hebben CIA-drones al een aantal van de terroristen in Pakistan omgelegd.
In Brussel worden ondertussen Europese autoriteiten door een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris gebrieft
over de plande aanslagen. Na dit samenkomen worden de verschillende „terreur-alarmfases“ in Europa niet
verhoogd. Eigenlijk zijn de Europeanen „not amused“ over het zogenaamde terreurplot. Net als de
Pakistanen.
Obama gebruikt terreur voor politieke doeleinden, klinkt het al snel.
Twee weken later. CNN pakt uit met een anonieme NATO-functionaris die weet te vertellen dat Osama Bin
Eventjes-helemaal-weg ergens in Pakistan chillt op kosten van de ISI (Pakistaanse inlichtingendienst). Het
nieuws wordt opgepikt door de rest van de MSM (welke bron was doorslaggevend? De anonieme
functionaris of het immer betrouwbare CNN?). De Houdini van de internationale terreur is springlevend en
wel, heeft toegang tot moderne communicatiemiddelen en dirigeert zijn legioenen van Al Sinteraida rond.
Terwijl de CIA-drones het ene na het andere Taliban- of Al Qaida-kopstuk naar allah blaast, blijft Bin Laden
ongrijpbaar. Dankzij Pakistan natuurlijk.
Het blijft opmerkelijk dat Osama Bin Laden, zodra de oktobermaand zich in een Amerikaans verkiezingsjaar
aandient, tevoorschijn kruipt en eventjes weer de krantenkoppen weet te scoren. Het is bijna traditie. Of
zoals de Amerikanen zeggen, een soort „October Suprise“. Al is nieuws of boodschapjes van Bin Laden in
oktober niet echt een verrassing meer.
Ps: de slagroom van het oorspronkelijke CNN bericht zit in het staartje. De NATO-functionaris verklaart dat
de Afghaanse regering iets moet doen aan de economische situatie van jonge mannen in het land, en dat de
ook in Pakistan de toestroom van recruiten voor de opstand gestopt moet worden. Onder andere de
onderhandelingen met de Taliban (de klokt loopt voor Obama om voor 2011 een akkoord met de Taliban te
sluiten) over een politieke rol (dus voor de Pashtuns) en vrede moeten eindelijk koppen met spijkers slaan.
Anders, zo merkt de NATO-man op, is de Afghanistanoorlog een eeuwige oorlog.
http://zapruder.nl/portal/artikel/verrassinghet_is_oktober/
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The end of the war as we know it
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
De bovenstaande foto markeert het eind van een tijdperk. In Afghanistan worden
de Westerse troepen geconfronteerd met hun afhankelijkheid van de eindige
fossiele brandstoffen. Men kan zich niet langer permitteren om straaljagers
verkenningsvluchten te laten maken, men gebruikt daar modelvliegtuigjes voor.
De kostbare kerosine wordt gespaard voor noodzakelijke vluchten, als de luchtsteun het verschil tussen
leven en dood betekent.
De afgelopen maanden hebben slimme mensen in de Duitse Bundeswehr en in het Pentagon zich verdiept
in de toekomst van de strijdkrachten. Ze kwamen tot de conclusie dat de traditionele oorlogsvoering met
tanks en bommenwerpers onbetaalbaar gaat worden. Tankslagen zoals bij El Alamein en Kharkov zullen
nooit meer plaatsvinden. Een massaal luchtoffensief zoals tijdens Desert Storm is een verspilling van
brandstof.
De Afghanen weten beter. Toen de Russische gevechtshelikopters kwamen, doken ze weg en kwamen pas
tevoorschijn als de helikopters wegens brandstofgebrek verdwenen. De nationaliteit van de piloot is
misschien veranderd, maar de helikopters zullen altijd weer terug moeten naar de basis.
In de vorige eeuw viel men de Russische brandstofkonvooien aan. En nu rijden de NAVO-tankwagens over
dezelfde wegen.
De 'war on terror' loopt op zijn eind, hoofdzakelijk door brandstofgebrek. Misschien zijn de VS er wijzer van
geworden, misschien is het vrijkomen van de Iraakse olie voor het Westen, voldoende buit. Maar er is
ontzettend veel aardolie nodig geweest voor deze expeditie naar het Midden-Oosten en Centraal-Azië.
Westerse landen kunnen zich zulke militaire uitstapjes niet meer permitteren, ze hebben er de brandstof niet
meer voor.

Nederland overstroomt in 2011
Ik heb natuurlijk al eens eerder mijn hoofd gestoten door te verklaren dat Nederland in 2007, in 2008, in
2009 en in 2010al eens zou overstromen. Er waren toch veel aanwijzingen die in die richting wezen maar
uiteindelijk gebeurde er tot op heden niets.
Ik lees nu bijna dagelijks in reacties, in artikelen en over het gehele internet dat er in 2011 wel degelijk iets
groots staat te gebeuren en dat wie nu nog in Nederland woont, heel snel zijn biezen moet pakken.
Ik ben wel wat sceptisch geworden omtrent dit soort voorspellingen maar de geruchten die nu circuleren zijn
erg hardnekkig.
Ik ben misschien eigenwijs maar ik ga er niet voor verhuizen. Ik ben de doodeenvoudige reden toegedaan
dat je je lot niet kan ontlopen. Als ik in de bergen in Zuid-Afrika of ergens in Frankrijk ga zitten zal ik dan
waarschijnlijk door vallend gesteente aan mijn eind komen dus ik waag het er niet op.
Ik wilde alleen langs deze weg toch even de mensheid waarschuwenen ik wil iedereen vragen op zoek te
gaan naar betrouwbare en geloofwaardige aanwijzigingen omtrent aanstaande natuurrampen (en
economische rampen welke nu reeds over ons heen komen).
De onderstaande visioenen cq. voorspellingen die ik op het internet vond vindik persoonlijk toch wel
opmerkelijk en zeer lezenswaardig. Misschien krijgt u er wel koude rillingen van...
Wat er de komende jaren ook mocht gebeuren met Nederland en de rest van de wereld, het kan geen
kwaad. De aarde is bezig met een algehele schoonmaak en dat gaat gepaard met de meest vreselijke
natuurrampen (tsunami's, aarbevingen, vulkaanuitbarstingen, droogtes en overstromingen).
Het kan in zoverre geen kwaad in die zin dat dit in de geschiedenis al eerder en vaker gebeurd is en daar
moeten slachtoffers bij vallen. De aarde is overbevolkt en de mensheid maakt haar kapot en rooft haar leeg
van alles wat vliegt, zwemt, loopt, kruipt en springt...
Hieronder een paar van de voorspellingen die ook Nederland betreffen.
1) Visioen en voorspelling van de visser Anton Johansson uit Noorwegen († 1926)
(Johansson voorzag de ondergang van de Titanic, die op zijn eerste vaart op 14 april 1912 met een ijsberg
in aanvaring kwam en met 1517 mensen zonk. Ook andere voorspellingen van hem, zoals de Eerste en
Tweede Wereldoorlog kwamen uit.)
"Over de Noordzeestaten lag duisternis. Geen ster was te zien en vanuit de zee waaide een sterke wind. In
de bergen van Noorwegen was nog geen sneeuw gevallen.
In de geest werd ik verplaatst in de omgeving van Drontheim. Ik stond aan het strand en keek uit over de
zee.

Nieuwsbrief nr. 107 – 20 oktober 2010 - pag. 70

Plotseling begon de bodem te beven. De huizen in de stad trilden als espenbladeren. Enige hoge houten
bouwwerken aan de kust stortten ineen.
Gelijktijdig kwam vanuit de zee een verschrikkelijk gebulder en een geweldige vloedgolf naderde met hoge
snelheid de kust en stuwde zich op tegen de rotswanden. In de vlakke gebieden rolde deze vloedgolf ver het
land in, overspoelde grote delen van Drontheim en richtte aanzienlijke schade aan. Grote pakhuizen en
voorraadmagazijnen stortten ineen en werden in zee gespoeld.
De overstroming strekte zich uit over de gehele kust van Noorwegen, vanaf het zuiden tot aan de buurt van
Bodö. Ik vernam de namen van meerdere daar liggende steden...
Noord-Europa zal gedurende één nacht zijn aanzien veranderen.
Grote gebieden van Nederland, België en de Duitse Noordzeekust zullen door de vloed van de zee
worden bedekt.
Ook de Deense west- en noordkust zullen door eenzelfde noodlot worden getroffen. Beangstigend getroffen
worden de steden, die in het bereik van de vloedgolf liggen.
Londen zal geheel in zee verzinken. De haven en pieren van Hamburg zullen het aanblik geven van een
totale verwoesting, als was zij het doel van een bomaanval geweest. Evenzo zal de stormvloed in de steden
aan de Franse kust woeden. Hard getroffen zullen worden: Rouan, Le Havre en Boulogne. Ik werd ook in de
geest naar de Stille Oceaan en wel in de omgeving van het Panamakanaal geleid, waar vandaan de orkaan
begon. Vanuit deze omgeving trok de orkaan in noord-noord-oostelijke richting over het Noord-Amerikaans
continent. In de Staten aan de kust met haar miljoenen inwoners, steden, plantages, havens en dergelijke
grote projecten raasde de orkaan met een zo groot geweld, dat grote gebieden volledig verwoest en met de
aardbodem gelijk werden gemaakt.
2) Voorspelling van de Nederlandse paragnost Jan C. van der Heide (uit januari 1970)
"Misoogsten plagen de mensheid. Klimaten zijn aan dramatische veranderingen onderhevig. De
mensheid zal gebukt gaan onder ernstige wateroverlast. Aangezien rivieren veelvuldig buiten hun
oevers treden en grote schade aanrichten."
"Nederland loopt groot gevaar, grote delen van Noord- en Zuid-Holland dreigen onder te stromen.
Dijkdoorbraken op diverse plaatsen. Waarvan één bij een grote stad, in een nacht in november. Er zal
een grote vloedgolf over Nederland komen. Nederland verkeert in gevaar, er dreigt een
watersnoodramp te ontstaan die zijn weerga niet kent. De zeespiegel zal snel stijgen, de
vernietigende kracht van de vloedgolf is voor totaal West Nederland (en België) ongekend en
krachtig. Ook andere landen van Europa en elders in de wereld zullen worden getroffen door
vloedgolven en andere natuurrampen, bij de delta van grote rivieren... West Europa zal overstroomd
worden..., water overal water..."
De komende regeerperioden moeten de kusten, dijkverzwaringen, waterkeringen de absolute
prioriteit krijgen. Waterrampen voorkomen voor het te laat is... Jan C. v.d. Heide
En deze voorspellingen c.q. visioenen moet u toch eens vergelijken met het onderstaande wetenschappelijk
bericht dat het pentagon in 2004 de wereld in heeft gestuurd...
De Britse krant The Observer citeert uit een geheim rapport van het Pentagon dat een verontrustende schets
geeft van de mogelijke uitkomsten van klimaatverandering. Zo'n rapport is niet nieuw, maar meestal worden
ze gepubliceerd door belangengroeperingen en niet door het Pentagon. Bovendien schetst het Pentagon
een 'worst case scenario' dat vooral opvalt doordat de extreme gevolgen zich zo snel kunnen aandienen.
Volgens het Pentagon zullen toekomstige oorlogen niet worden uitgevochten uit ideologische motieven maar
simpelweg om het eigen voortbestaan te kunnen garanderen. In het
scenario gaat het Pentagon ervan uit dat de Nederlandse
deltawerken de stijgende zeespiegel, in combinatie met ongewoon
harde stormen, niet zullen doorstaan:
By 2010 violent storms smash coastal barriers rendering large parts
of the Netherlands inhabitable. Cities like The Hague are
abandoned. In California the delta island levees in the Sacramento
river area are breached, disrupting the aqueduct system transporting
water from north to south.
dit is het overstromingsgebied bij NAP
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Westers christendom maakt plaats voor occulte gebruiken en religies
Vele tienduizenden jongeren van over de hele wereld kwamen dit jaar in
de VS bijeen om het Burning Man Festival te vieren, waar ze zich konden
'uiten' in allerlei heidense en occulte praktijken en rituelen.
Daar waar het christendom in het Midden Oosten verdwijnt als gevolg van
het almaar grover wordende islamitische geweld (zie dit artikel van
gisteren), gebeurt dit in het Westen op een subtielere, maar niet minder
gevaarlijkere manier. Vooral de zogenaamde 'Y-generatie' -mensen geboren na 1982- weet nauwelijks nog
iets over onze op het Joden- en christendom gebaseerde cultuur en interesseert zich in snel toenemende
mate voor allerlei occulte New Age gebruiken en religies zoals wicca, spiritisme, mysticisme, aanbidding van
aarde, natuur en milieu en zelfs openlijke satanisme en duivelaanbidding. Al deze verschijnselen, hoe divers
ook, komen volgens de Bijbel uit één en dezelfde duistere en kwaadaardige spirituele bron.
Volgens een recente studie van de Church of England zien de meeste jonge mensen (tot 30 jaar) in het
Westen zich tegenwoordig als een soort 'seculiere drie-eenheid' die bestaat uit familie, vrienden en het
'wederkerende zelf'. Anders gezegd: jonge mensen hebben een nieuw soort 'innerlijk geloof' gekregen dat
vooral gebaseerd is op hun relaties (met anderen en met henzelf) in deze wereld. Minder dan 1 op de 5 van
hen gelooft nog in een God die de wereld schiep en die luistert naar hun gebeden.
Moderne tieners die nog wel 'iets met God' hebben neigen vooral naar de 'vriendelijkere' kant van de
christelijke leer, en hebben weinig op met zaken zoals berouw van zonden, boetedoening, de duivel en
(eeuwige) straf. Daarentegen interesseren ze zich steeds meer voor allerlei heidense gebruiken, religies en
filosofieën, die vaak lijnrecht tegenover de traditionele christelijke principes staan. Niet weinigen geloven
zelfs dat het geen enkel kwaad kan om je met occulte zaken bezig te houden, zolang je zelf maar een 'goed
persoon' blijft.
In dat kader kwamen dit jaar opnieuw vele tienduizenden jongeren uit de hele wereld af op het Burning Man
Festival, dat gehouden werd in de Amerikaanse staat Nevada. Aarde-aanbiddende neo-heidenen, wiccans,
hedonisten, travestiete entertainers en andere nieuwsgierigen gaven zich massaal over aan allerlei occulte
rituelen zoals het offeren aan 'godheden', in trance raken en ontuchtige handelingen - kortom alles waarbij
ze zichzelf ongelimiteerd konden 'uiten'. Een 12 meter hoog beeld van de 'Brandende Man' (ook wel de Spirit
Cave Man, heilig voor lokale indianen en New Agers) werd in brand gestoken, overigens net zoals bijna alles
wat zich in de buurt van het festivalterrein bevond.
Occulte machten verzamelen zich voor laatste eindstrijd
Terwijl de laatste fase van de eindtijd met rasse schreden nadert lijken dergelijke mystieke gebruiken en
heidense religies steeds populairder te worden. Ondertussen zijn christelijke kerken in het Westen langzaam
maar zeker aan het vergrijzen en leeglopen. Tegelijkertijd verlenen aanhangers van het occulte maar al te
graag hun diensten aan het groeiende aantal mensen dat andere, mystieke manieren zoekt om hun
spirituele honger te stillen. Volgens New Age expert Judy Vorfeld is het 'in' om je bezig te houden met
occulte New Age praktijken, en lijken zelfs sommige christenen zich aangetrokken tot deze kleurrijke,
verleidende wereld.
Vanuit het gezichtspunt van de Bijbel zitten er oude, machtige entiteiten achter deze occulte gebruiken.
Deze 'geestelijke vaders' van de esoterische mystiek, in de ogen van sommigen 'goden', zijn in werkelijkheid
kwaadaardige demonen die in de gedaante van prachtige 'engelen des lichts' een steeds grotere massa
weten te verleiden tot aanbidding van de machten van de onderwereld. In Efeziërs 6: 12 noemt de Bijbel hen
'boze geesten' (poneria: het collectieve leger demonen van satan), 'wereldbeheersers dezer duisternis'
(kosmokrators: gezaghebbende duistere geesten), 'machten' (exousia: hooggeplaatste machten van het
Kwaad) en 'overheden' (arche: de 'generaals' die aan het hoofd staan van satans gevallen leger).
Deze 'goden en godinnen' van de onderwereld manifesteren zich onder moderne heidenen, 'heksen', New
Agers maar ook kerkgangers middels een groot aantal verschillende namen en bijbehorende gebruiken en
uitingen:
* Aphrodite: wicca- en vruchtbaarheidsrituelen, 'heilige' prostitutie.
* Amun-Ra: zelfrealisatie, (milieu)ecologisme, evolutietheorie (Darwinisme).
* Apis: dierenverafgoding, dierenrechten, dieren 'channeling'.
* Apollo: humanisme, waarzeggerij, channeling, mediums, drugs, visualisatie.
* Artemis: aanbidding van 'godinnen' en dieren, lesbianisme.
* Asclepius: holistische geneeskunde, spiritistisch dromen, dieren-geleidegeesten.
* Athene: aanbidding van godinnen, feminisme, de spirituele beweging, lesbianisme.
* Baal: abortus, vruchtbaarheidsrituelen, waarzeggerij, meergodendom.
* Demeter: milieu-onderwijs, aanbidding van de aarde en 'godinnen'.
* Dionysus: abortus, dronkenschap, extase, pornografie, lesbianisme, freudianisme.
* Eros: mystieke seks, lichaamsaanbidding, piercings, 'heilige' prostitutie.
* Gaia: aanbidding van 'moeder aarde', ecologisme, pantheisme, heidendom.
* Geb: milieubeweging, dierenrechten, ecologisme (milieu-heidendom).
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* Hades: duivelaanbidding, occultisme, spiritisme, necromantie (spreken met doden).
* Hathor: aanbidding van godinnen, de aarde en dieren; dierenrechten.
* Hecate: hekserij, necromantie, kristallen, (tover)spreuken, druïdisme, feminisme.
* Heka: mysticisme, demonisme, dierenrechten en ecologisme.
* Hypnos: hypnotisme, spiritistisch dromen, waarzeggerij d.m.v. helderziendheid.
* Imhoteb: mystieke geneeskunde, holistische medicijnen, streven naar visioenen.
* Isis: wicca, hekserij, aanbidding godinnen, magie, channeling, visualisatie.
* Min & Qetesh: vruchtbaarsheidsrituelen, lichaamsaanbidding, pornografie.
* Osiris: occultisme, necromantie, antropoformisme (dieren als mensen behandelen).
* Persephone: magie, animisme (dieren en planten hebben een ziel), dualisme.
* Ptah: universalisme, mysticisme, pantheïsme (iedereen is goddelijk).
* Sekhmet: ecologisme, mystieke geneeskunde, dierenaanbidding.
* Seth: homoseksualiteit, rebellie, aarde aanbidding, milieubeweging.
* Vatchit: duivelaanbidding, channeling, trance, visualisatie, necromantie.
* Zeus: satanisme, transseksualiteit, pantheïsme, waarzeggerij, dierenaanbidding.
Hoe ze zich verder ook mogen noemen, al de geesten van de onderwereld die met de 'Burning Man' werden
geëerd verzamelen en bundelen de krachten van het koninkrijk van Satan in een samenzwering van letterlijk
apocalyptische omvang. De gevolgen zijn ook in het Westen duidelijk zichtbaar: toenemende kerkverlating
en tegelijkertijd een onvoorstelbare opleving van aloude heidense en occulte rituelen.
De wereldbekende Amerikaanse evangelist Billy Graham zei ooit: 'Lucifer, onze aartsvijand, controleert één
van de krachtigste en best geoliede oorlogsmachines van het universum. Hij controleert overheden, machten
en heerschappijen. Ieder land, iedere stad, ieder dorp en ieder individu heeft de hete adem van zijn
kwaadaardige krachten gevoeld. Nu al verzamelt hij de volken van de wereld voor de laatste grote veldslag
in de oorlog tegen Jezus Christus - Armageddon.'
De God van Israël gaat de heidense goden vernietigen
Veel moderne heidenen, zoals degenen die het Burning Man Festival bezochten, zullen het niet met hem
eens zijn. Zij wijzen het idee van boze geesten, satan en (gevallen) engelen af, net zoals het concept dat er
een hel bestaat en er een Laatste Oordeel zal komen. De realiteit van de hel en de verdoemenis van hen die
satan volgen worden echter onmiskenbaar beschreven in de Bijbel. De 'oude goden' van de onderwereld,
waar er hierboven een aantal van zijn genoemd, zullen vernietigd worden door Yahweh (JHWH):
'Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren;' (Zefanja 2:11,
SV)
'De HEER van de hemelse machten, de God van Israël, zegt: Ik zal... straffen... zijn goden' (Jeremia 46:25,
NBV)
Yahweh zal tevens de leider van deze goden, de 'oude slang', de duivel, satan, samen met zijn menselijke
volgelingen straffen:
'Trek je terug in je binnenkamers, mijn volk, en sluit de deur een korte tijd achter je, tot de woelde bekoeld is.
Zie hoe de HEER Zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het
onschuldige bloed dat op haar is vergoten wordt door de aarde aan het licht gebracht, ze zal het niet langer
verbergen. Op die dag zal de HEER ingrijpen: Hij trekt Zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de
snelle, kronkelende slang, en Hij zal Leviatan doden, het monster in de zee.' (Jesaja 26:20-27:1, NBV, tekst
aangepast aan eerdere vertalingen).
Hoewel het zinloos is zullen de heidense goden terugslaan, waardoor er een onbeschrijflijk hevige oorlog zal
losbarsten. Deze oorlog zal zowel in de zichtbare als in de onzichtbare, geestelijke wereld worden
uitgevochten; op het land, op de zee, in de hemel boven ons en in de aarde onder ons. 'Toen brak er oorlog
uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak;' (Openbaring 12:7, geschiedenis
van de toekomst). De moderne heidenen zullen zich bij hen aansluiten, daarbij gebruik makend van hun
'beelden van goud, zilver, brons, steen en hout' (Opb.9:20), waarmee ze de 'demonische geesten die
tekenen (KJV: miracles= wonderen) verrichten' oproepen, die 'eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen
te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God... Ze brachten hen bijeen op de plaats die
in het Hebreeuws Harmagedon heet.' (Opb.16:14+16, NBV)
En daar, in de vallei van Megiddo in het huidige Israël, zal de almachtige Jezus Christus de machten der
duisternis afslaan en de heidense legers totaal vernietigen. Er zullen zóveel doden vallen dat er letterlijk een
rivier van bloed zal vloeien, waarna de vogels bijeen worden geroepen om 'het vlees van koningen,
legeraanvoerders en machthebbers, paarden en hun ruiters, slaven en vrije mensen, jonge en oude mensen'
te eten (Opb:19:18, NBV).
Tot het zover is hebben ware christenen nog de mogelijkheid om hetzelfde evangelie te prediken dat het
orakel van Delphi er in 362 n.C. toe dwong zich gewonnen te geven en in de hele geschiedenis vele
honderdduizenden ertoe bracht hun occulte praktijken en religies af te zweren, en alleen Jezus Christus te
volgen. Of dát verlossende evangelie echter nog verkondigd wordt, is echter maar de vraag. 'Doch de Zoon
des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde?' (Lucas 18:8)
Xander - Bron: Raiders News Network

Nieuwsbrief nr. 107 – 20 oktober 2010 - pag. 73

EU doet rechtstreekse aanval op ons en uwgeld.
Posted by silviavideler op 20/10/2010
Wij waarschuwen op de Vrijspreker al jarenlang dat er binnen de EU-organisatie
steeds meer pogingen gedaan worden om rechtstreeks uw verdiensten te
plukken.
Vandaag zien we zelfs op de NOS de bevestiging en aanduiding dat het plukken
verder gaat en uw eigen vrijheid steeds beperkter wordt.
We citeren hier het NOS bericht:
Met enkele nadruk van ons om op de essenties te wijzen.
Ik neem aan dat u geen nadere uitleg nodig hebt om de aanval op uw vrijheid pijnlijke ervaren:
———————————
NOS: EU wil eigen belasting innen (Euro’s ANP)
De Europese Unie heeft voorstellen gedaan voor een eigen belasting die rechtstreeks bij de burgers geïnd
moet worden. Het gaat om een btw, een energiebelasting en een vennootschapsbelasting.
Dat staat in een plan van de Europese Commissie over nieuwe manieren om de Europese Unie in de
toekomst te kunnen financieren. Door een Europese belasting kunnen de nationale bijdragen omlaag, zei
Alain Lamassoure, voorzitter van de begrotingscommissie van het Europese parlement, vorige week.
De commissie stelt dat de bijdragen van de lidstaten aan de Europese begroting de voorbije decennia zijn
gestegen van tien tot zeventig procent.
Volgens de commissie hebben de bijdragen van de grote landen en de nettobetalers geleid tot “bittere
debatten over nettobetalers en ingewikkelde kortingen”. Door eigen inkomsten te creëren voor de Europese
Unie zou daar iets aan gedaan kunnen worden. [RED: ziet u, "eigen inkomsten"]
Eerste aanzet:
Nederland is één van de nettobetalers. Al sinds het referendum over Europa in 2005 woedt in Nederland de
discussie over de afdracht aan Europa. Nederland bedong onder premier Balkenende al een korting van één
miljard euro, maar blijft nog steeds een nettobetaler. Dat betekent dat Nederland meer betaalt dan het
terugkrijgt via subsidies uit EU-fondsen.
EU-commissaris Janusz Lewandowski (Begroting) zei in september al dat hij Nederland en andere
nettobetalers tegemoet wilde komen. Het gepresenteerde document is een eerste aanzet voor een breed
debat over de meerjarenbegroting van de EU voor de periode na 2013.
Domheid
Nederlandse Europarlementariërs lopen vooralsnog niet warm voor een Europese belasting. De PVV wil dat
Nederland uitsluitend inzet op een verlaging van de afdracht aan Brussel. Het kabinet-Rutte zet in op een
jaarlijkse korting van één miljard euro. [RED: voor de bühne}
PVV-Europarlementariër Lucas Hartong sprak van "domheid". "Lamassoure wil graag meer geld voor zijn
Europese hobby's en is dus boos op de PVV en soevereine lidstaten", zei Hartong.
Ook SP-Europarlementariër Dennis de Jong is niet blij. Volgens hem betekent een Europese belasting dat
"de burger meer moet betalen en dat Europa nog meer macht opeist". {RED: wordt zelfs de SP wakker?]
D66 en GroenLinks zien wél wat in de plannen. Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) kan de contributie van
Nederland erdoor omlaag. “Dan kost het de burger niet meer geld, maar minder.” [RED: Zie je hoe dom deze
politici zijn?]
——————————————————Geplakt uit <http://nos.nl/artikel/192391-eu-wil-eigen-belasting-innen.html>
Kwart Thailand is overstroomd
BANGKOK – De ergste overstromingen in Thailand in tientallen jaren
tijd hebben ongeveer een vierde van het land onder water gezet. Dat
heeft minister van Binnenlandse Zaken Chavarat Charnvirakul
woensdag laten weten. Het dodental als gevolg van het snel stijgende
water is opgelopen naar twaalf. Reddingsteams helpen gestrande
mensen met boten. Woningen en enorme landbouwvelden zijn
overspoeld. Vier mensen kwamen om in de oostelijke provincie Buriram. Ook de zwaar getroffen provincie
Nakhon Ratchasima telde vier doden. Daarnaast vielen in de centrale provincies Rayong, Trat en Lopburi
enkele slachtoffers. Bewoners die aan de Chao Phraya rivier in de hoofdstad Bangkok wonen, bereiden zich
voor op vertrek. De minister beloofde de hulp aan getroffen provincies te verdubbelen. Premier Abhisit
Vejjajiva zei dat Nakhon Ratchasima met de ergste overstromingen kampt in veertig tot vijftig jaar tijd. Hij
schatte dat er twee keer zo veel regen in het bergachtige gebied is gevallen als vorig jaar. Landen in de
regio worden al weken geplaagd door slecht weer zoals zware regenval. In Vietnam zijn tientallen mensen
door het wassende water omgekomen. In de Filipijnen eiste tyfoon Megi zeker veertien levens.
© ANP
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Europa krijgt door dat multiculturele samenleving totaal is mislukt
Eén blik over de grenzen leert dat deze mannen beslist géén grapjes maken,
zoals velen nog steeds schijnen te denken.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel is de eerste zittende Europese leider
die hardop heeft durven zeggen dat de multiculturele samenleving is mislukt, ook
al haastte ze zich om deze pijnlijke waarheid te 'balanceren' met politiek correcte
lippendienst door te beweren dat de islam een onderdeel is van het moderne Duitsland. Hét grote probleem
dat ze, net zoals de progressieve linkse gevestige orde, nog steeds niet wil erkennen is dat de liefde voor de
islam niet wederzijds is, en dat de islam géén onderdeel wil zijn van het moderne Duitsland, noch van het
moderne Nederland, noch van heel Europa. De islam wil blijven wat het is: de islam, en dat betekent
automatisch verplichte onderwerping van alle anderen.
Zou Angela Merkel door hebben gehad dat haar totaal onlogische en tegenstrijdige bewering dat de islam
altijd een onderdeel van Duitsland zal blijven haar eerdere erkenning van de waarheid dat de multiculturele
samenleving is mislukt, alleen maar onderstreept en bevestigt dat wat iedereen al weet, namelijk dat
hoofdzakelijk de islam de oorzaak is van deze mislukking? Wellicht bevindt Frau Merkel zich echter nog
maar in de eerste fase van verwarring en beginnende ontzetting die volgde op haar constatering dat niet
alleen in Duitsland, maar in heel Europa mensen wakker beginnen te worden voor het feit dat onze
democratische maatschappij ondermijnd wordt door een racistische, als religie vermomde fascistische
ideologie.
De Duitse leider van de CDU (vergelijkbaar met het CDA), Horst Seehofer, is één van hen. Hij verklaarde
recent dat Duitsland niet nog meer immigranten uit 'buitenlandse culturen' nodig heeft, waarbij het
overduidelijk was dat hij moslims bedoelde. Seehofers erkenning dat het onzinnige concept van de
multiculturele samenleving niet gewerkt heeft krijgt natuurlijk veel tegenstand van de Europese 'progressieve'
-linkse- partijen, die de islam omhelst hebben en het snel toenemende aantal moslims met stemrecht als
verzekering van hun eigen toekomstige politieke macht zien.
Sleutelposities ingenomen door linkse pro-islamitische krachten
De laatste decennia hebben ook in Nederland deze linkse machten hun pionnen op sleutelposities in onze
maatschappij weten te plaatsen, zoals in de academische en culturele wereld en vooral in de uiterst
invloedrijke massamedia. Zo zijn ze er in geslaagd om de Europese bevolking decennialang onder het mom
van 'objectieve' berichtgeving te indoctrineren met (extreem) linkse denkbeelden waarin de multiculturele
samenleving als een groot goed werd gepredikt, de islamitische landen alleen maar uit zouden zijn op vrede
en waarin met name het door moslims gehate Israël en al zijn medestanders met verdraaide feiten en
regelrechte leugens werden en worden zwartgemaakt, verketterd en verdoemd. (Kampioen misleiding in
eigen land: de NOS, waar al tientallen jaren uitsluitend links-progressieven aan het roer staan.)
De zichzelf als 'verlicht' beschouwende linkse partijen -in Nederland de PvdA, GroenLinks, de SP en D66vinden nog steeds dat we de komst van de islam naar Europa moeten vieren als een verrijking van onze
cultuur, waarbij totaal genegeerd wordt dat moslim immigranten hun aanwezigheid in Europa juist gebruiken
als een manier om hun isolationisme te versterken en zich af te zetten tegen onze democratische regels en
waarden. In hun ogen moeten niet zij zich aan ons aanpassen, maar wij aan hen. Dat 'links' maar ook de
christendemocraten hier onvoorstelbaar ver in zijn meegegaan blijkt uit het feit dat moslims al op diverse
terreinen een uitzonderingspositie hebben weten af te dwingen. Denk alleen maar aan de aparte
zwemuurtjes voor moslima's en het verbannen van varkensvlees uit de kantine.
Natuurlijk houdt lang niet iedere moslim in Europa zich strikt aan alle regels van de islam, de jihad en de
sharia, maar als gekozen moet worden tussen de Europese cultuur van 'leven en laten leven' en die van hun
eigen exclusivistische ideologie, kiest de overweldigende meerderheid voor het laatste. Ondanks het feit dat
dit al veel langer duidelijk is hebben tot nu toe bijna alle Europese overheden hier doelbewust hun ogen voor
gesloten, zodat de discriminatie en onderdrukking van vrouwen, het schenden van de mensenrechten en het
aanzetten tot haat tegen Europa, Israël en alle ongelovigen vrijelijk door islamitische imams gepredikt mag
blijven worden.
Politiek blijft vasthouden aan multiculturele mislukking
Erger nog: iedere keer als er in de media toch berichten sluipen waarin de islam in een minder vriendelijk
daglicht wordt gesteld, brengen onze politieke leiders in alle haast 'experts' ten tonele die worden betaald om
het pro-islam beleid te ondersteunen met zogenaamd 'objectieve' onderzoeken en gegevens. Ondertussen
doet men er hardnekkig het zwijgen toe als steeds meer 'gewone' burgers met banen zoals bij de politie en
het gevangeniswezen uit de school klappen en toegeven dat het leeuwendeel van de criminaliteit in de grote
Europese steden wordt veroorzaakt door islamitische immigranten.
Naast in eigen land de haatdragende hetze tegen Geert Wilders en de PVV is er bijvoorbeeld ook de Franse
professor Robert Redeker die met de dood werd bedreigd, zijn baan moest opzeggen en moest rennen voor
zijn leven omdat hij het had gewaagd de islam te omschrijven als een vijandige ideologie. Natuurlijk hielden
de 'progressieven' hun mond stijf op elkaar toen dit gebeurde, net zoals je ze ook nooit hoort over de
voortdurende agressie van islamitische immigranten in het Openbaar Vervoer, op scholen, tegen
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ambtenaren, tegen buren - laat staan over de vele honderden christenen (dagelijks 300!), 'zondige' vrouwen,
homo's en overige andersdenkenden die iedere dag worden vermoord in de door de islam overheerste
landen. Zelf na de terreuraanslagen in Madrid in 2004 en in Londen in 2005, de moord op Theo van Gogh in
2004, de krankzinnige reacties na de beruchte Mohammed cartoons in Denemarken in 2005 (die wereldwijd
tot meer dan 1000 doden leidden) en het mislukte plan van 'loyale' Europese moslims om zeven Europese
vliegtuigen boven de Atlantische Oceaan op te blazen in 2006 is een groot deel van onze 'verlichte'
Europese politieke leiders blijven vasthouden aan de 'zegeningen' van de multiculturele samenleving.
Omgekeerde discriminatie moet stoppen
Desondanks kan de ongelooflijk effectieve pro-islamitische stoomwals waar de linkse 'progressieve' partijen
zich jarenlang van bediend hebben niet langer de toenemende druk uit de samenleving weerstaan, die in de
eigen steden, dorpen, wijken en straten steeds vaker te maken krijgt met de rottende en stinkende vruchten
van het multiculturalisme. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet
worden geroepen en zijn de door de overheden gepromote omgekeerde discriminatie -namelijk dat
autochtonen zich maar moeten aanpassen aan allochtonen- spuugzat. Partijen die openlijk onze eigen
cultuur en onze vrijheid willen bewaren en beschermen schieten in heel Europa dan ook als paddenstoelen
uit de grond.
Hoewel Angela Merkel later wellicht als de eerste officiële boodschapper zal worden gezien van het einde
van de multiculturele samenleving in Europa, zal het nog wel een poosje duren voordat de meerderheid van
onze politieke leiders openlijk begint toe te geven dat er een kapitale fout is gemaakt met het vrij baan geven
aan een antidemocratische, antisociale en racistische ideologie. Als er echter alvast een begin wordt
gemaakt met het terugdraaien van de omgekeerde discriminatie is er al veel gewonnen. Moslim oké, maar
wil je geen varkensvlees in de kantine, dan eet je maar buiten. Wil je niet samen zwemmen met mannen of
'onreine' ongelovigen, dan trek je je baantjes maar in het kanaal. Wil je bidden, dan doe je dat maar in je
eigen tijd maar niet in die van de baas. En overtreedt je onze wetten, dan kun je je niet langer beroepen op
'ies koeltoer, ies koeltoer'.
Kortom: de islam past zich maar aan ons aan, en niet andersom. Wil je dit niet, weiger je dit, heb je een
afschuw van onze gebruiken, gewoonten en onze vrijheid, ons wederzijdse respect voor elkaar, en wil je dat
iedereen zich maar aan jóu aanpast en een jóuw regels, dan hoor je hier simpelweg niet thuis.
'De islam is de islam!'
'De islam is de islam!' reageerde de Turkse premier Erdogan woedend toen journalisten hem onlangs
vroegen of hij een voorstander was van de 'gematigde' islam. En hij had gelijk, want hoewel er wel degelijk
gematigde moslims bestaan, is de 'gematigde islam' niet meer dan een Westers verzinsel. Daarom moet de
islam door Europeanen erkend worden zoals deze is: een verderfelijke, vrouwonvriendelijke en racistische
combinatie van maatschappij ondermijnend religieus extremisme, links fascisme en antisemitisch nazisme,
dat in de landen waar ze de baas is vrijwel geen enkele ruimte laat voor andersdenkenden en deze actief en
gruwelijk vervolgt en vermoordt. Om die reden kan de islam nooit een deel van onze samenleving uitmaken,
niet in het minst omdat het dat zélf niet wil en in ideologisch opzicht niet eens kan en mag. Laten we echter
hopen dat steeds meer moslims in Europa een andere keus zullen maken, voordat het komt tot harde
botsingen.
Xander - Deels gebaseerd op: Ynet News Opinion

Wat is er aan de hand ?
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Nederlandse F16′s onderscheppen Russische bommenwerpers
Dinsdagmiddag hebben twee F16′s van de Koninklijke Luchtmacht boven de
Noordzee twee Russische bommenwerper onderschept.
Eerst kwamen Deens en Britse toestellen in actie en daarna stegen de
Nederlandse straaljagers op vanuit Leeuwarden.
Dat meldt een woordvoerder van de luchtmacht. Voor de tweede maal in ruim een maand zijn Russische
langeafstandsbommenwerpers gesignaleerd boven Europees luchtruim. Britse, Deens en Duitse toestellen
kwamen in de nacht van 15 op 16 september in actie vanwege twee Russische toestellen.
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