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Maandagmorgen briefing (Week 14, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 11-04-2011
Met uitzondering van Syrië, lijkt de Arabische revolutie van 2011 volledig tot
stilstand te zijn gekomen. Over de situatie in het land waar op dit moment het
meeste verzet tegen de regering is, wordt gezwegen (Irak). In het land met de
meest succesvolle revolutie knuppelt politie en leger weer op mensenmassa’s in
(Egypte). In mini-landjes met een apartheid-regime is de revolte volledige de kop
in gedrukt (Bahrain). In machtige olie-landen flakkert slechts hier-en-daar nog
wat revolutionair vuur (Saudi Arabië). En in het land met de “primeur” lijkt alles
weer terug bij het oude (Tunesië). Zelfs de militaire acties van de NATO tegen Libië lijken even op een laag
pitje te staan. De “rebellen-regering” rond de Libische stad Bengasi lijkt zich meer druk te maken om olieexport en Centrale Banken dan militaire successen. De NATO moet maar vechten voor het nieuwe Libië, lijkt
de gedachte te zijn. Niet eens zo gek gedacht. De “mission-creep”, het langzaam oprekken van
doelstellingen en acties, is in Libië al aan de gang. De EU staat te trappelen om voor het eerst haar “battlegroups” in te zetten. Voor humanitaire doeleinden natuurlijk.
Ghadaffi is nog steeds onder ons, het wordt steeds duidelijker wie de Libische “opstandelingen” zijn en wat
zij willen en langzaam wordt duidelijk dat de NATO en EU niet Libië bombarderen uit “humanitaire
beweegredenen” maar omdat er olie moet worden gepompt. Oorlog is stomvervelend, riep iemand ooit,
vooral niks doen en veel wachten. In Libië is veel gedaan de afgelopen weken, maar ergens loopt alles niet
naar wens. Zoals het er nu naar uitziet, heeft een plan B de beste kaarten: het opdelen van Libië.
Inclusief de meest geavanceerde luchtdekking die men zich kan wensen, zijn de Libische rebellen niet in
staat een grondoorlog te winnen, laat staan “gewonnen terrein” vast te houden. Daarom zal “het westen” nu
in allerijl de opstandelingen gaan trainen. Is het idee. En wanneer de VN er om vraagt, gaat de EU
humanitaire corridors openen voor de Libische burgerbevolking. Met geweld. Ondertussen wordt er gepraat
over een wapenstilstand door partijen als de Afrikaanse Unie en Turkije. Het is alsof iemand met dikke
letters op de voorkant van dit scenario “opdeling” heeft geschreven. Tripolis vs Bengasi. Net als vroeger.
Ivoorkust
Het blijft bizar. De VN en Frankrijk vechten zij-aan-zij, en voor, een ongeorganiseerde, moordende,
plunderende troep. Terwijl de nog zittende president van Ivoorkust Gbagbo zich heeft ingegraven in zijn
paleis, en wordt uitgehongerd, treedt zijn rivaal Ouattara al op alsof hij het ambt heeft overgenomen. Dat zijn
troepen de meest verschrikkelijk oorlogsmisdaden plegen, is hij zich niet bewust. Het zijn vooral de mensen
loyaal aan Gbagbo die misdaden plegen.
Ouattara, een ex-funactionaris van het IMF, moet president worden. Hij is als het ware de “uitverkorene”.
Onmiddellijk door de “internationale gemeenschap” erkende winnaar van de omstreden
presidentsverkiezingen, zo uitgeroepen door Youssouf Bakayoko, de president van de kiescommissie,
minister van Buitenlandse Zaken onder rebellenleider Guilliaume Soro en lid van een partij die opriep om
vooral op Ouattara te stemmen. Volgens de grondwet van Ivoorkust riep deze Bakayoko Ouattara een dag
te laat met 54,1% van de stemmen uit tot president. In het hoofdkwartier van Ouattara. Sindsdien wil de
uitgeroepen president niet meer van compromissen weten, en wordt hij gesteund door Frankrijk. Niet
onbelangrijk: Ouattara’s vrouw bezit een onroerendgoed-imperium.
De strijd in Ivoorkust is bijna “klassieke” neokolonialisme. En wordt met de dag bloediger.
Syrië
Het Assad-regime in Syrië wankelt ondertussen ook. Tientallen doden bij protesten in de stad Daraa, zeker
vier doden in de havenstad Banias. Leger en veiligheidsdienst treden keihard op tegen demonstranten,
terwijl Assad zelf hervormingen belooft. Ook Assad spreek van een “buitenlandse samenzweringen” tegen
zijn land, zoals Mubarak en Ghadaffi voor hem. Ook Assad probeert met veer-en-knuppel te overleven. Met
een twist. De Syrische overheid beweert dat vooral de politie slachtoffer is.
Niemand die werkelijk weet wat er aan de hand is. Net als in Libië ligt alles plat, of zijn bronnen anoniem,
vaag of de Syrische staat.
SAS
Groot-Brittannië legt met arrestatie twee leden van de SAS en SBS het zwijgen op. De twee zouden
gevoelige informatie over missies van de Britse elite-eenheden naar de pers hebben gelekt. Het zou vooral
om missies in Afghanistan gaan, maar mogelijk ook informatie over acties in Libië.
Irak
Het is acht jaar na de val van Saddam Hoessein en de Amerikanen gaan nog lang niet naar huis. Het kan
zelfs jaren duren voordat Irak “zonder Amerikaanse soldaten kan”, iets wat de Amerikaanse minister van
Defensie Gates lijkt te onderstrepen. Het Amerikaanse leger blijft in Irak, als dat wordt overeengekomen en
mogelijk voor (slechts) training en advies.
Maar het is vooral “Yankee go home” wat de Irakezen willen. Met een (hernieuwde) massa-demonstratie legt
de Irakese geestelijke en belangrijkste verzetsstrijder Muqtada Al Sadr deze eis op tafel van de Amerikanen
maar vooral van de Irakese regering. En het zijn niet alleen de sjiieten van Al Sadr die protesteren tegen de
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Status of Forces Agreements (SOFA). Overal in Irak wordt gedemonstreerd op de jubileumsdag van
“mission accomplished”.
Dat terwijl in Irak, net als in de rest van de Arabische wereld, al maanden wordt geprotesteerd tegen de
(autoritaire) regering en de semi-politiestaat. Zelfs de VN voelt zich nu, terwijl de media nog steeds zwijgen
als een graf over de situatie in Irak, geroepen de Irakese regering een standje te geven.
Icesave
“De tijd voor onderhandelen is afgelopen”, noteert onze minister van Financiën Jan Kees de Jager
strijdlustig. Toch gaat de minister eerst even bij de Engels buren langs om te kijken wat zij van plan zijn.
IJsland wil het verloren geld van Icesave niet terug betalen. In een referendum sprak 60% van de IJslandse
bevolking zich uit tegen een terugbetalingsregeling en weigert daarmee als schuldslaven op te draaien voor
de verliezen van de bank Landsbanki die met beloften van super-rentes klanten ronselde in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland. Met officiële goedkeur van de Nederlandse Bank.
Wikileaks
Voor de wikileaks-conspiracy-theorists: the Israel-cables. Eindelijk dan nieuws over Israël van het wikileaks
front. Wellicht om de geruchten rond “wikileaks als Israëlische operatie” tegen te gaan worden eindelijk
cables gepubliceerd die betrekking hebben op Israël. Het is allemaal weinig wereldschokkend, en zoals
Haartz zelf toegeeft: de vijf eerst kranten die cables publiceerden waren niet geïntresseerd in cables over
Israël. Hoewel ze toegang hadden tot al het materiaal.
Het ruikt allemaal weer bijzonder politiek, overigens.
911
Het heeft tien jaar geduurd, en het proces is en blijft een militair proces, maar de zaak tegen de verdachten
van de aanslag op 11 september 2001 gaat nu echt los. De zaak is rond, met tonnen aan financiële- en
communicatiedata.
Afghanistan
Publiek geheim wordt een beetje meer publiek. De Amerikanen hebben een berg geheime gevangenissen in
Afghanistan.
Daarmee wordt je niet echt populair.
Rusland
In Rusland worden FSB-officieren onrustig van skype, gmail en hotmail.
China
China publiceert een rapport over de mensenrechten-situatie in de Verenigde Staten.
En in Egypte Revolutie take 2.
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_14_2011/

Maandagmorgen briefing (Week 15, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 18-04-2011
Terwijl de NATO in Berlijn vergadert over de oorlogen in Libië en Afghanistan,
treffen op het Chinese eiland Hainan de zogenaamde BRICS-landen elkaar. Het
is de derde keer dat deze groep, bestaande uit Brazilië, Rusland, India en China,
een gezamelijke conferentie beleggen en deze ronde wordt een nieuw lid
ingewijd. Zuid Afrika. BRIC, een geuzennaam uitgevonden door een Goldman
Sachs analist, wordt officieel BRICS. Hoewel de groep bestaat uit landen die op
vlakken als cultuur en economie compleet van elkaar verschillen, sommige
landen concurenten van elkaar zijn of zelfs licht vijandig tegenover elkaar staan, worden de BRICS door
twee zaken een pact: kapitalisme en de westerse, en vooral Amerikaanse, dominantie (en agressie). De
BRICS willen dat veel verandert. Een nieuwe wereld-reserve-munt, meer invloed organisaties die uitsluitend
voor het westerse kapitaal werken als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds en een einde
aan de nu lopende NATO-oorlogen.
“Regime change”, en niets minder. De NATO, en vooral de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, de
voorhoede in de oorlog tegen het Libië van Ghadaffi, leggen de kaarten op tafel. Over geen enkel
vredesplan of “staakt-het-vuren” kan gepraat worden zolang de “mad-dog” kolonel de scepter in Tripolis
zwaait. In een open brief, gepubliceerd in geselecteerde kranten, wijzen de regeringsleiders van de drie
genoemde landen op de “verantwoordelijkheid om te beschermen (R2P, ofwel responsiblity to protect” van
de “internationale gemeenschap” ten aanzien van de burgerbevolking van Libië. Ghadaffi zal niet ophouden
zijn volk te vermoorden en met Ghadaffi zal Libië vervallen in een “failed state” dat “extremisme aantrekt”. De
internationale gemeenschap moet daarom meer doen om Ghadaffi van het toneel te laten verdwijnen. De
secretaris-generaal van de NATO springt Frankrijk, Engeland en de VS bij. Onvermoeibaar weet hij in iedere
kwart-zin die hij tijdens interviews uitspreekt de zinssnede “bescherming van burgers” in te bouwen.
Bescherming tegen Ghadaffi. Anders dreigt een nieuw Sebrenica (volgens de Amerikaanse minister van
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Buitenlandse Zaken Clinton, die waarschijnlijk niet weet hoe (met de wetenschap van nu) cynisch de
vergelijking is).
Naast het intensiveren van de bombardementen op de troepen van Ghadaffi, zullen de opstandelingen ook
wapens moet krijgen. Hoe de burgerbevolking van Libië precies wordt beschermd met het uitdelen van
wapens, terwijl daarnaast ook nog eens een wapenembargo tegen Libië geldt, is onduidelijk. De regels
worden gebogen terwijl we ze uitvoeren, om het zo uit te drukken. Wapens die in handen komen van een
groot contingent doorgewinterde “Al Qaida"-achtigen, waar de “rebellen” aantoonbaar uit bestaan.
Extremisme is geen extremisme zolang het “onze” extremisten zijn. Afghanistan 1980 redux.
De EU, dat staat te trappelen om voor het eerst haar “battle-groups” in het veld te brengen, wil militairen
inzetten voor “humanitaire missies”. Het idee is om corridors te openen, en open te houden, waardoor
hulpgoederen aan de Libische bevolking kunnen worden geleverd. Vooral de belegerde stad Misrata zou
doel van de hulpacties van de EU kunnen worden. De stad waar 247 burgers, volgens Humand Rights
Watch, onder het vuur van de troepen van Ghadaffi sneuvelden. De massa-moord waar steeds op wordt
gehamerd blijft nog steeds uit. De EU wil alleen handelen als er om hulp wordt gevraagd door VNhulporganisaties. Die vraag blijft uit. Hulpgoederen komen in Libië aan. Op dit moment is militaire
ondersteuning niet gewenst.
Ondertussen vertelt de dokter in een ziekhuis in Begasi voor de gretige camera’s van de westerse media
nieuwe horrorverhalen over de misdaden van het leger van Ghadaffi. Gevallen soldaten zouden zijn
gevonden met kilo’s viagra-pillen om de massa-verkrachtingen vol te houden, kinderen worden beschoten,
executies. De beelden van de gewonde kinderen in het ziekenhuis doen de rest. Op straat zijn weer
“demonstranten” samengekomen om steun te betuigen aan de vechtende rebellen. Zij zwaaien met de oude
vlag van Libië, de vlag van de koning. Een dictator voor een dictator, is de misschien onbedoelde
boodschap. Gelukkig weet niemand in het westerse tv-publiek wat die vlag betekent. De “overgangsregering/raad” onderhandelt in de tussentijd hoe zij olie-voor-wapens kunnen krijgen, met goedkeuring van
Hillary Clinton die in guns-for-oil een mogelijkheid tot “regime change” ziet. De internationale gemeenschap
wil dat.
In het Chinese Hainan kwam dus een deel van die “internationale gemeenschap” samen, en sprak zich uit
voor een wapenstilstand. Een ander deel van de “internationale gemeenschap”, de Afrikaanse Unie, spande
zich zelfs tot het diplomatische uiterste in om een wapenstilstand te beklinken. Weer een ander deel van de
internationale gemeenschap, de Arabische Liga, vindt het langzaam tijd om misschien toch maar een
moment de wapens te laten rusten. De Libische rebellen, die gesteund worden door de “internationale
gemeenschap” maar toch vooral de “contact-groep voor Libië” (die bestaat uit Qatar, de Verenigde
Arabische Emiraten, de NATO, de EU en een assortie lidstaten van genoemde organisaties) wijzen iedere
vorm van staakt-het vuren af. Ghadaffi moet weg. Het is de wil van de internationale gemeenschap.
Bahrain
De internationale gemeenschap geeft ondertussen geen moer om wat er in het door Saudi Arabië
binnengevallen Bahrain gebeurt. Daar worden democratie-bewegingen en sjiietische vakbonden verboden,
prominenten opgepakt en een keiharde politiestaat doorgevoerd.
Syrië
Hoe anders is het met Syrië. Ook daar massa-protesten, ook daar toenemend politiegeweld. Wat
machthebber Assad ook doet of beloofd, nu zal de “martial law” de al jaren in het land geldt worden
opgeheven, de revolte houdt aan.
De Saudische invasie van Bahrain is zo oninteressant, dat de Verenigde Staten nu beweren dat Iran Syrië
helpt met het neerslaan van de protesten in Syrië.
Sterker, het is Iran die het complete gebied van Syrië tot Jemen loopt de destabiliseren! Volgens
Amerikaanse inlichtingendiensten duikt opeens overal de Iraanse hand op. De Arabische revolte van 2011
heeft niets te doen met sociale misstanden en het leven onder door het westen gesteunde dictators......nope,
Iran did it.
Al Qaida
Nu we toch bezig zijn: zonder die dictators worden al die Arabische landen tot broeinesten van Al Qaidastrijders en ander soortige extremisten (zoals in Libië?). De FBI houdt rekening met een horror-scenario.
Japan
Wordt ons de waarheid verteld over Fukushima? Nou, volg het geld. Waarom “default” een onroerend-goed
fonds van Morgan Stanley voor 3.3 miljard dollar met investeringen in Tokio?
Griekenland te koop
Dat zag niemand aankomen. Griekenland mag winstgevende staatsbedrijven gaan verpatsen. Ongeveer 50
miljard aan staatseigendom gaat over in private handen. Daar nog een beetje besparingen bovenop
en.......de Grieken gaan weer de straat op.
Honduras
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Het regime in Honduras wordt beloond na de “putch” en binnenkort zal een derde Amerikaanse militair
steunpunt in het land worden geopend. Na de coup van 2010 werd kort alle betrekkingen verbroken.
Empire
De Amerikanen moet sparen, en net als in Europa kondigt de Amerikaanse president Obama keiharde
snoeimaatregelen aan in regeringsuitgaven. Overal wordt bespaard, en misschien gaan belastingen voor
super-rijken omhoog (right). Zelfs op het leger moet bespaard worden. Het leger? Gelukkig is daar zoveel
“off-budget” dat eigenlijk niet bezuinigd gaat worden op defensie-uitgaven.
Stuxnet
Nu bijna 100% duidelijk is dat een regering Stuxnet heeft gebouwd, of twee regeringen waarbij Israël en de
Verenigde Staten de twee prime suspects zijn, beschuldigt een Iraanse onderzoeker het Duitse Siemens van
het meewerken aan de bouw van het virus. Stuxnet valt alleen complexe industriële systemen van Siemens
aan. De “worm” zou zijn ontworpen om het Iraanse kernenergie-programma aan te vallen.
Voedsel
Nog niet genoeg doom&gloom? Oke, neocon as&"% Robert Zoellick van de Wereldbank voorspelt dat we op
het randje van een enorme, ook in het westen voelbare, voedselcrisis staan.
Nog vergeten, Oman, de UAE, Koeweit, Irak, Jemen........
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_15_2011/

Maandagmorgen briefing (Week 15, 2011 conspiracy edition) /
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-04-2011
Kennelijk hadden de Britse leider David Cameron en de Franse
president Sarkozy behoefte om hun acties en standpunten ten aanzien
van Libië nog eens extra toe te lichten. Het duo klom daarom in de pen
en stuurde vervolgens naar een select groepje kranten een brief. De
Amerikaanse president Obama (die regelmatig in periodieken zijn
gedachten publiceert) mocht dit document slechts medeonderschrijven. De twee politici wijzen erop dat de VN-resolutie 1973
een zogenaamde “regime-change” in Libië niet ondersteunt maar dat
het desondanks de verantwoordelijkheid van de “internationale gemeenschap” is om het volk van Libië niet
in de steek te laten (R2P). De sterke man van Libië Ghadaffi moet weg, anders dreigt terreur, chaos en Libië
als “failed state”. De NATO, en met name de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland, zal zich tot het
uiterste inspannen om dit doel te bereiken. De vervolgens in The Times of London, the International Herald
Tribune en Le Figaro gepubliceerde brief bleef echter een voetnootje in het nieuws rond de NATO-top in
Berlijn.
De oorlog tegen kolonel Ghadaffi loopt niet. De verschillende rebellengroepen zijn niet in staat om het leger
van de dictator te verslaan, de NATO is verdeeld en heeft te weinig bommen en vliegtuigen en klaarblijkelijk
kan een luchtoffensief (wederom) niet een oorlog beslissen. Daarnaast ligt het optreden van de NATO en
Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten nationaal en internationaal onder vuur. De Russen en
Chinezen voelen zich “bedonderd” ten aanzien van de uitleg van resolutie 1973, Obama krijgt kritiek van zijn
congres omdat presidenten geen oorlogen mogen beginnen, en Zuid Amerika en Afrika zien diplomatieke
offensieven en vredesbesprekingen sneuvelen op de onwilligheid van de drie oorlogvoerende staten en de
Libische rebellen om gespreken te voeren met het regime van Ghadaffi.
Langzaam worden vraagtekens gezet bij het optreden van het westerse bondgenootschap. Is het toeval dat
het “responsibilty to protect” principe van de VN in werking wordt gesteld tegen een regime in een olie- en
gasrijk land? Dat ook nog eens Afrikaanse emancipatie ondersteunt, grote (water) infrastructurele projecten
met eigen geld op poten zet en buitenlandse oliemaatschappijen tegen elkaar uitspeelt. Bovendien, hoe
bescherm je burgers door wapens uit te delen aan rebellen die uit een bonte mengelmoes van extremisten,
avonturiers en (ongetrainde) jonge mannen bestaat? Wapens die via in haast door de rebellen-regering
opgezette oliemaatschappijen via “de Arabische steun aan de operaties” Qatar worden gekocht met olie.
Dan nog de rebellen/overgangs-regering/overgangs-raad. Ondertussen duikt de ene CIA-asset na MI-6
beschermeling op in het Bengasi. Oer-oude, door de CIA betaalde, oppositiegroepen als National
Conference of Libyan Opposition (NCLO) of de koningshuis-vlaggenzwaaiers rond “prins” Mohammed elSenoussi (MI6) duiken op. Het is net even te gelikt georganiseerd. Wat ook klopt. De organisatie van “het
verzet” tegen Ghadaffi kan ondertussen maand-na-maand teruggelopen worden naar het overlopen van
Ghadaffi’s Chef Protocol Nuri Mesmari naar Parijs in oktober 2010. Alfred Ross van het Institute for
Democracy Studies beweert zelfs dat rond de tijd van het overlopen van Mesmari Frankrijk en GrootBrittannië een bondgenootschap sloten om “een staat in Noord Afrika” aan te vallen. Dit zou blijken uit
militaire websites (niet na te trekken). Het verklaart in ieder geval de snelle militaire actie van de beide
landen en waarom, in tegenstelling tot Egypte en Tunesië, de opstand in Libië onmiddellijk een gewapende
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opstand werd. Verklaart ook waarom de “oppositie” gewoon door facebookte en twitterte terwijl het internet
in Libië plat lag. En dan hebben het nog niet eens over de deal tussen de VS en Saudi Arabië. Steun van de
Arabische Liga voor stilte ten aanzien van de repressie in Bahrain en SA zelf.
Hoe vaak de secretaris-generaal Rasmussen ook zegt dat de NATO “de burgers van Libië beschermt”, de
wereld, met uitzondering van Europa (dat via de massamedia wordt klaargestoomd voor een grondoperatie
met EU-troepen) en de VS, gelooft het niet meer. Een VN-resolutie om de zo gewenste “regime-change” te
bewerkstelligen, zoals de Franse minister van Defensie opperde, is bij voorbaat kansloos.
Daarom maar een ingezonden brief om te pleiten voor het vertrek van de (in theorie) genocide-pleger
Ghadaffi. Dat lijkt (deels) de unieke actie van Sarkozy en Cameron (en Obama) te verklaren. Deels, omdat
het Sarkoo en Cameron natuurlijk niet gaat om de lezertjes van de dodebomenmedia The Times of London,
the International Herald Tribune en Le Figaro te overtuigen van hun gelijk. Ook de NATO-partners die in
Berlijn zijn samen zijn gekomen om te praten over de oorlog in Libië zijn niet het beoogte publiek, ook al
hebben sommige NATO-landen bedenkingen bij het militaire ingrijpen.
Nee, de brief is gericht op een heel ander publiek. Een publiek dat zich op dat moment aan de andere kant
van de wereld bevindt. In het Chinese Hainan om precies te zijn. Daar vergaderen de BRICS-landen over de
economische toekomst van onze wereld en hun rol daarin. En de oorlog in Libië. Brazilië, Rusland, India,
China en Zuid Afrika veroordelen de acties van de NATO en wensen een staakt-het-vuren. Zuid Afrika
bemiddelt zelfs als lid van de Afrikaanse Unie actief tussen de strijdende partijen.
De brief van Sarkozy en Cameron is powerplay. Terwijl de aanval op Libië langzaam maar zeker wordt
ontmaskerd als een ordinaire militaire operatie van voormalige koloniaalmachten, sturen Frankrijk, Engeland
en de Verenigde Staten een waarschuwing. De boodschap tussen de regels is duidelijk: “wij doen met Libië,
en daarmee min-of-meer Afrika, wat we willen”. Een boodschap verzonden vanuit Berlijn, Duitsland. Het
enige Europese NATO-land en (tijdelijk) veiligheidsraad-lid dat zich tijdens de stemming rond resolutie 1973
van stem onthield. Tijdens de NATO-top is het centrum van Berlijn compleet afgesloten, van Alexanderplatz
tot de Brandenburger Tor geen verkeer. De oud-bezetters van de stad lijken even te laten zien wie er nog
altijd de baas is.
Is het toeval dat de drie “grote” kernmachten de brief onderschrijven? De enige landen met een actief kernarsenaal, dat in tegenstelling tot de kernmachten van de BRICS, waar India slechts een handvol bommen
heeft ter afschrikking van Pakistan, China een mini-nuke-macht is en het kernwapenbestand van Rusland
verouderd, kapot of op non-actief staat.
Misschien zochten Sarkoo en Cameron werkelijk een uitlaatklep voor hun frustraties ten aanzien van Libië
en zochten ze werkelijk steun van de “internationale gemeenschap” voor hun nobele optreden en hun
maatregelen “ter bescherming van de burgerbevolking van Libië”, wie weet, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
Een dergelijk brief is bedoeld om gelezen te worden in Peking, Moskou en Brasilia. Een dergelijk brief legt
alle kaarten op tafel. Met of zonder resolutie, Ghadaffi gaat. En Libië is van ons.

Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer
Onder het mom van het aanpakken van downloads, kiest Fred Teeven definitief voor een gecensureerd
Nederlands internet. Hoewel de officiële toelichting pas vanmiddag verwacht wordt, is wel duidelijk dat de
VVD inzet op het filteren van het internetverkeer.
Door deze technologie worden de Nederlandse providers straks gedwongen ons internetverkeer te
controleren én te censureren. Het feit dat Teeven zich beklaagt over juridische problemen bij het ‘op zwart
zetten’ van sites als the PirateBay, doet vermoeden dat Teeven inzet op een variatie op de Internet KillSwitch die Hirsch-Ballin afgelopen zomer voorstelde. Dat voorstel zou het mogelijk gemaakt hebben dat een
officier van justitie zonder tussenkomst van een rechter sites op een verboden lijst kan laten plaatsen.
De enige manier waarop de censuurwet van Teeven kan worden gehandhaafd is wanneer de providers het
volledige internetverkeer van alle Nederlanders continu in de gaten gaan houden. Op basis van een zwarte
lijst, die Teeven blijkbaar zonder rechterlijke toetsing aan wil gaan leggen, zouden sites onbereikbaar
moeten worden gemaakt voor Nederlandse internetters. Dat betekent dat bij iedere pagina die straks
opgevraagd wordt, de provider toestemming moet hebben van het Ministerie van Veiligheid voor deze
doorgegeven mag worden. Het wrange van deze situatie is dat het kabinet aan de andere kant de export van
dit soort filtertechnologie naar China en het Midden-Oosten wil gaan verbieden, juist vanwege het feit dat
deze programma’s uitsluitend gebruikt worden om het internet te censureren. Zeer recent sprak Verhagen
zich expliciet uit tégen de export van internetfiltertechnologie, juist onder verwijzing naar het belang van het
internet voor de vrijheid van meningsuiting.
De vraag die overblijft is wat Teeven heeft bewogen met dit gevaarlijke voorstel te komen.
Kiest Teeven hier nadrukkelijk en kritiekloos voor het onbeperkte lobbygeld van de auteursrechten industrie,
of zien we hier een minister van Veiligheid de macht grijpen over de informatievoorziening in Nederland?
Bron: dePiratenPartij
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Bestaat “Made in Japan” straks nog wel?
Clark Kent - 07 april 2011
Als gevolg van een dubbele natuurramp is Japan getroffen door een
industriële ramp van formaat. Langs de oostkust van Honshu zijn in
steden, havens en fabrieken enorme verwoestingen aangericht. Steden
waar 1,8 miljoen Japanners woonden en 30% van alle autoproductie ter
wereld plaatsvond.
Made in Japan
Lang geleden kwam Japan in de greep van een kwaadaardige ideologie
die het land omvormde tot een agressieve, militaristische en imperialistische macht. Na jaren van
genadeloze oorlogvoering met brandbommen en zelfs atoomwapens onderging het land de meest weldadige
ommekeer van een complete natie in de geschiedenis: Japan werd een liberale democratie naar westers
model. Net als in (West-)Duitsland volgde een Wirtschaftswunder en Japan werd een industriële macht van
formaat.
Veel Amerikanen waren in de jaren tachtig en negentig zelfs bang om door Japan in de schaduw te worden
gesteld. Dit bleek o.a. uit boeken en films als Rising Sun, maar ook uit de Back to the Future-trilogie, waarin
Dr. Emmet Brown van Marty McFly te horen kreeg dat in de toekomst al het goede spul uit Japan komt. Voor
de consument was de productiviteit en innovatiekracht van de Japanners uiteraard een zegen.
Als gevolg van een dubbele natuurramp heeft Japan als industriële natie echter enorme schade geleden.
Kunnen we in de toekomst nog de vruchten plukken van “Made in Japan”?
De echte industriële ramp
Terwijl de media geobsedeerd zijn door de atoomcrisis in Fukushima, ontsnapt de echte ramp aan hun
aandacht. In Sendai, met 1,4 miljoen inwoners, en acht kleinere Japanse steden met nog eens 600.000
inwoners zijn grote verwoestingen aangericht door de aardbeving en de daarop volgende tsunami. In al deze
steden vonden belangrijke industriële activiteiten plaats. 30% Van de wereldwijde autoproductie is
afhankelijk van toeleveringsbedrijven uit dit gebied.
Toyota, Nissan, Honda en Suzuki hebben hun automobielproductie fors moeten inperken. Vanwege de
‘globalisering’ zijn ook andere, niet-Japanse fabrikanten getroffen door de productie-uitval in Japan. Ook
andere fabrieken hebben de productie terug moeten schroeven.
Niet alleen de auto-industrie
Vanwege stroomuitval in het noorden van Honshu hebben zinkfabrikanten hun zinksmelterijen stil moeten
leggen. Hierdoor is de zinkproductie in Japan met 60% gedaald. De toevoer naar minstens een derde van de
havens op Japans belangrijkste eiland is onderbroken en verscheidene grote havens worden uitsluitend
gebruikt voor de aanvoer van noodgoederen. De normaal zo overvloedige im- en export van goederen zal de
komende maanden flink worden belemmerd.
Olie, gas en graan
De grootste aanvoerhavens voor ruwe olie en LNG (vloeibaar gas) in Chiba en Shinminato zijn zwaar
beschadigd. De containerhavens in Kashima, Hachinohe, Sendai, Ishinomaki en Onahama liggen tijdelijk
stil. Hierdoor kunnen productielijnen bij Hitachi en Daikin niet draaien. De export van industriële producten,
suiker, papier en houtproducten is belemmerd en de import van graan in de havens van Shiogama,
Tomakomai, Kamaishi, Ishinomaki en Kashima via Panamax bulkcarriers is momenteel niet mogelijk.
Er wordt hard gewerkt om ankerplaatsen vrij te maken en wegen en spoorlijnen vrij te maken van puin en de
havens in het noordoosten van Honshu weer in bedrijf te stellen. Voorlopig kunnen alleen schepen met
noodgoederen aanleggen in Sendai, terwijl in Sendai-Shiogama en Hachinohe benzine, kerosine, diesel en
propaan worden aangevoerd.
Een strategisch luchtbombardement in het klein
In de eerste week na de tsunami, kostte het gebrek aan havencapaciteit $ 3,4 miljard per dag. Volgens de
Japanse regering kunnen de verliezen als gevolg van de aardbeving en de tsunami oplopen tot $ 309
miljard. Meer dan 80% van de verliezen wordt veroorzaakt door uitgevallen productie tegenover hooguit 20%
wegens verloren gegane vaste activa.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de lente van 1944, vernam de Amerikaanse generaal Spaatz dat
dankzij de strategische luchtbombardementen op Duitse olieraffinaderijen en de infrastructuur
(spoorwegemplacementen, bruggen, onderhoudswerkplaatsen voor locomotieven) de Achtste Luchtmacht
breuken in de keten van arbeidsdeling in de Duitse economie deed ontstaan. In de herfst van 1944, toen de
campagne echt goed op gang kwam, begon de Duitse oorlogseconomie in te storten. Onderdelen voor
industriële goederen lagen onbenut in goederenwagons op rangeersporen in plaats van gemonteerd te zijn
in werkende vrachtwagens en tanks. Kolen voor elektriciteitscentrales lagen onbenut bij mijnen en het
wegtransport kwam krakend tot stilstand. De Luftwaffe was vleugellam wegens gebrek aan brandstof. Ook
het Ardennenoffensief mocht niet meer baten.
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In Japan is de verwoesting nu gelukkig minder groot dan in Duitsland na de oorlog. Maar de tsunami duurde
slechts 30 minuten, de luchtbombardementen vele maanden. In Sendai en langs de hele oostkust van
Honshu zijn onderdelenfabrieken, havens, spoorlijnen, wegen en delen van het elektriciteitsnet verwoest.
De ware industriële ramp
In onze moderne, mondiale economie, waar economische principes als arbeidsdeling en het comparatieve
voordeel in hoge mate worden benut, heeft dat wereldwijd gevolgen. Honderden miljarden door productieuitval. Dát is de echte industriële ramp.
Daarmee is niet gezegd dat 'Fukushima' niets voorstelt. Tussen een kernramp en ‘niets aan de hand’ bestaat
ook nog zoiets als een atoomcrisis. Deze crisis zal weinig mensenlevens eisen. Extra kankergevallen als
gevolg van radiologische vervuiling zullen statistisch waarschijnlijk niet eens aantoonbaar zijn.
De gedeeltelijke meltdowns in drie reactoren, de waterstofexplosies en beschadigde koelbassins voor
opgebruikte splijtstof betekenen echter wel dat minstens vier reactoren moeten worden afgeschreven (een
reactor zou overigens onlangs sowieso buiten bedrijf zijn gesteld). Daar komen eventuele kosten voor
decontaminatie van de veiligheidszone rond Fukushima nog bij.
Dit alles is weliswaar een kapitale ramp die TEPCO vele miljarden zal gaan kosten, maar verzekeraars zijn
vanwege de aardbeving en tsunami alleen al aan verwoeste huizen, fabrieken en vaste activa een veelvoud
daarvan kwijt. De grootste schadepost voor Japan vormt echter de weggevallen industriële productie. Dat
gaat minstens twee- tot driehonderd miljard dollar kosten. (Bijna) twee ordes van grootte meer dan
'Fukushima'. Het dodental als gevolg van de aardbeving en de tsunami wordt nu geschat op 25.000,
waarvan 12.500 al bevestigd zijn.
De comeback van “Made in Japan”
De titel van dit artikel is natuurlijk een tikje gedramatiseerd. Ik ga ervan uit dat ook nu weer Japan erin zal
slagen zich te herstellen van de omvangrijke schade die is aangericht door de allesbehalve harmonieuze
natuur. Binnenkort zal ik nog uitgebreid stilstaan bij 'Fukushima'.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13080

VN rapport – HAARP kan ontploffing veroorzaken die op een nucleaire explosie lijkt
Door Wouter op 10 april 2011 voor Argusoog.org
“Aledia Centeno Rodriguez, Frente Patriotico Arecibeño, zei dat haar organisatie vorig jaar bij de VN
gesproken heeft over de toestemming om in Puerto Rico een nucleaire wapenfabriek toe te laten dat het
niet- uitbreidingsverdrag (Non-Proliferation) schendt voor nucleaire wapens. Zij legde uit dat Arecibo de
basis is voor het Arecibo National Astronomy and Ionospheric Centre (NAIC), dat gebruikt wordt als een
“ionosferische verhitter” [ een verzameling antennes die worden gebruikt om het bovenste deel van de
atmosfeer te verhitten]. Arecibo werd ook genoemd als de testlocatie voor de High Frequency Auroral
Research Programme (HAARP) in een patent dat een individu in de Verenigde Staten aangemeld heeft om
experimenten uit te voeren die gerelateerd zijn met ionosferische manipulatie. HAARP kan functioneren als
een antiraket en antivliegtuig verdedigingssysteem, om communicatie op te vangen en te verstoren, om
onderzeese en ondergrondse communicatie mogelijk te maken en nog veel meer. De HAARP patent
documenten noemen ook dat deze uitvinding het mogelijk maakt om “hetzelfde te simuleren of te doen als bij
het tot ontploffing brengen van een zwaar type nucleair apparaat”.
Bron: http://www.dutchsinse.com/blog/ (Vrij vertaald door Wouter)
Meer info: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/gacol3160.doc.htm
De gespleten Unie
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 09-04-2011
In een moment van eerlijkheid verklaart de Luxemburgse minister van Financiën
Luc Frieden tegenover de Duitse krant Frankfurter Algemeine Zeitung(FAZ)
waarom de zogenaamde “Euro-landen” het Europese Stabilisatie Mechanisme
hebben opgezet. FAZ: “Worden door het ESM de banken voor onbepaalde tijd
tegen afschrijvingen (haircuts) beschermd?” Frieden: “Wanneer we in een zo
verweven wereld anderen helpen, dan helpen we ook onze eigen banken.
Gezien de grote betrokkenheid van Europese banken in de Euro-landen, stellen
we vast dat we onszelf helpen, als we anderen helpen.” Met andere woorden:
het helpen van Euro-landen met reddingsschermen en stabilisatie-fondsen is niets anders dan een verkapte
“bank-bailout”. Voor wie het nog niet weet: sinds maart 2011 is er niet meer één Europese Unie, maar zijn er
plotseling twee EU’s. Een groep met de zogenaamde “Euro-landen”, Europese landen met de Euro als als
munt, en een groep zonder Euro.
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De Euro-landen trekken ten strijde om hun gemeenschappelijke munt, de Euro, te “redden”. Telkens weer
worden landen die de eenheidsmunt voeren, de zwaksten als eerste, aangevallen door speculanten,
investeerders en rating-agencies. Teveel schulden, onduidelijk of überhaupt terug betaald kan worden. Dat
terwijl bij de invoering van de munt duidelijke regels ten aanzien van begroting, schulden en tekorten waren
opgesteld. De rente die landen als Griekenland, Portugal en Ierland op hun staatsleningen betalen
exploderen al maanden, de prijzen van verzekeringen op staatsobligaties (derivaten) schieten omhoog en
“Euro-land” en de Europese Centrale Bank moeten al een jaar lang bijspringen om hun broeders niet ten
onder te laten gaan aan “debt-servicing kosten” en begrotingsgaten. Om de “speculatie” eens en voor altijd
het hoofd te bieden hebben de Euro-landen nu twee instrumenten in werking gezet. Het zogenaamde “EuroPlus-Pact” en het Europese Stabilisatie Mechanisme. Daarvoor moest slechts een paragraaf in het Verdrag
van Lissabon worden aangepast en enkele passages in het Treaty on the functioning of the European Union
bijgeschreven. De rest is geschiedenis. Vanaf nu bestaat de Europese Unie uit twee delen. Met en zonder
Euro. Toegegeven, op vrijwillige basis kunnen landen zich onderwerpen aan het Euro-Plus-Pact, wat onder
andere Polen, Denemarken en de Baltische Staten hebben gedaan. Feit blijft: de Unie is in principe geen
Unie meer. Daarnaast, toetreden tot de groep rond de Euro is pure masochisme en betekent een honderd
procentige onderwerping aan de neoliberale dictatuur en winstmaximalisatie van banken.
Het Euro-Plus-Pact is een idee uit de politieke koker van export-wereldkampioen en dumploon-voorbeeld
Duitsland. Onder EPP moeten Euro-landen in snel tempo hun sociaal-staten en voorzieningen afbouwen, en
vooral de “loon-stuk-kosten” zien te drukken. Dit betekent concreet “arbeidsmarktsanering”. Einde vaste
contracten, meer uitzend-arbeid, prestatie-loon, opening van beschermde beroepen en beroepssectoren,
aanpassing van pensioensgerechtigde leeftijd aan levensverwachting. Het is de truc waarmee Duitsland
binnen het Euro-gebied voor de meeste ongelijkheid in handelsbalansen zorgde, en is daarmee een
grondprobleem van de Euro. Waar in landen als Frankrijk of Portugal de lonen meestijgen met inflatie, daalt
in Duitsland het reëele loon al jaren. Lagere loonkosten is lagere kosten is meer export. Dat door de
negatieve loonontwikkeling ook de binnenlandse vraag terugloopt, waardoor importen vanuit andere Eurolanden afnemen en de handelsbalans doorslaat , is van ondergeschikt belang. Dat intussen de meeste
arbeidnemers op kortstondige basis werken, met contracten van beperkte duur (en door ultra-goedkope
arbeidskrachten uit Oost Europa worden verdrongen) ook. Voor werkloosheid betaalt de staat en uiteindelijk
de belastingbetaler.
Het Euro-Plus-Pact en de hervormingsmaatregelen zijn op dit moment nog, gelukkig typisch Europa, op
vrijwillige basis. Wordt tegen het pact gezondigd, bestaat er geen straf. Toch lijken veel landen de
maatregelen te omarmen. Het Duitse model voor sociaal-afbouw, en daarmee minder staatsuitgaven, en
loondumping wordt de Europese politieke norm, ook bij eeuwige “tegenstanders” als Frankrijk (na de
stakingsgolf tegen de plannen voor het verhogen van de pensioensgerechtigde leeftijd, lijkt het verzet tegen
de plannen te zijn gebroken). Niet dat dit veel oplost: als iedereen hetzelfde doet, verandert er in principe
niets aan de onderliggende en structurelen problemen met de Euro.
Anders is het voor landen die al geld krijgen van Europa of het Internationaal Monetair Fonds. Griekenland
of Ierland moeten zich onderwerpen aan de saneringsregels van de Euro-Unie of het IMF. Deze landen
krijgen het geld in tranches, waarbij bij iedere nieuwe uitbetaling wordt gekeken in hoeverre er
veranderingen zijn doorgevoerd en hoe hard de staat spaart. Griekenland, Ierland en nu Portugal zijn landen
aan de ketting, die een groot deel van hun souveraniteit hebben verloren. Voor de redding van deze
kwakkel-kandidaten is er vanaf 2013, als het reddingsscherm afloopt, dhet Europese Stabilisatie
Mechanisme gedacht. Met een pot van 700 miljard Euro zal het ESM vanaf 2013 hoogverschuldigde Eurostaten redden. In tegenstelling tot het “oude” reddingsscherm moeten de Euro-landen nu ook cash aftikken
en inleggen. Dit is nieuw, en heeft grote gevolgen. In totaal wordt 80 miljard “cash” ingebracht, de overige
620 miljard zijn garanties of “oproepbaar kapitaal”.
Door dit cash-geld ontstaat een rare tegenstelling. De Euro-Unie wordt eigenlijk een zogenaamde “Transfer
Unie”, waarbij gelden en schulden van een land worden overgeslagen naar andere lidstaten. Iets wat
uitdrukkelijk door verdragen wordt verboden. De truc van het “cash-geld” is het feit dat het geld niet ten
goede komt van het onder schulden gebukt gaande land (dus geen trnasfer Unie) maar als dekking van de
reusachtige kredietposities van banken. Daarvoor zal de toezichtsraad van het ESM “de keuze aan
instrumenten die het ESM ter beschikking staat veranderen”. Kortom, het ESM gaat staatsobligaties kopen
op de secudaire markt, van banken. Iets wat tot voor kort alleen de ECB deed, die gelijk miljarden aan
Grieks, Spaans, Portugees staatspapier van banken toegeworpen kreeg.
Zo ver is het nog niet. Eerst zal Portugal nog onder de oude bail-out regeling geld op kunnen nemen. Spanje
is met (bijna) zekerheid het volgende land dat voor 2013 op de schouders van sterkere Euro-landen leningen
kan opnemen. De Spaanse banksector zwalkt al maanden, en een bail-out met belastinggeld gaat er komen.
Dan is er nog Ierland, dat bijna maandelijks (staats)miljarden in de banksector blijft pompen (om toch vooral
de banken op het Europese vasteland voor verliezen te beschermen). Om dit alles te faciliteren worden
verdragen en afspraken herschreven, verbogen of bijgeschreven en is de EU, de faco, opeens toch
verdeeld.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_gespleten_unie/rss
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Eerste EU-belasting voor klimaatverandering op handen
11-04-2011, Auteur: OneWorld, Bron: Wall Street Journal
De Europese Commissie(EC) zal woensdag waarschijnlijk een
minumumbelasting aankondigen op de CO2-uitstoot van brandstoffen. Voor het
gebruik van benzine, diesel, biogassen en kool zal vanaf 2013 meer moeten
worden betaald aan de hand van hun CO2-uitstoot. Het is de eerste belasting
die de Commissie invoert vanwege de klimaat verandering. Pas als hij
woensdag officieel wordt aangekondigd is het zeker dat de maatregel er gaat
komen. Het is belangrijk dat alle EU landen instemmen met deze
belastingverhoging. Als dat niet gebeurt, is er het risico dat mensen bij goedkopere buurlanden de tank vol
gaan gooien.
Lees meer bij Wall Street Journal

Innocentius XI maakt plaats voor Johannes Paulus II
Hilversum (Van onze redactie) 10 april 2011 - De stoffelijke resten van de zalige paus Innocentius XI zijn
eergisteravond verplaatst. Zijn gebalsemde lichaam lag in een graf in de Sint-Sebastianuskapel in de
Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek. Het moest plaats maken voor het lichaam van paus Johannes Paulus II, die
op 1 mei wordt zalig verklaard en tot de 'eer der altaren' wordt verheven.
Ander altaar
Onder begeleiding van liturgische gezangen werden de relieken van Innocentius XI overgebracht naar het
Altaar van de Transfiguratie elders in de basiliek. Het ritueel, waaraan diverse Vaticaanse prelaten
deelnamen, werdgeleid door kardinaal Angelo Comastri, aartspriester van de Sint-Pieter.
Zalige paus
Innocentius XI (Benedetto Odescalchi) was paus van 1676 tot 1689. Zijn pontificaat werd gekenmerkt door
zijn strijd tegen nepotisme, corruptie en zedenbederf. Geregeld lag de sober levende pontifex in de clinch
met de Franse koning Lodewijk XIV. In 1956 werd hij door paus Pius XII zalig verklaard.
Lichaam Johannes Paulus II
Op vrijdagmorgen 29 april wordt de kist van Johannes Paulus II uit zijn graf in de
Vaticaanse Grotten naar het graf van Sint Petrus gebracht. Op zondagochtend 1
mei zet men zijn lichaam voor het pauselijk hoofdaltaar van de basiliek. Na de
zaligverklaring wordt hij bijgezet in het altaar van de Sint-Sebastianuskapel.
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2011/detail_objectID726319_FJaar2011.html

Bizarre Horror film met titel “11-11-11″ komt uit op11-11-11
april 13, 2011 pineut
Op 11 November 2011 a.s. wordt de Horror/SciFi/Thriller film “11-11-11″
uitgebracht. Het getal 11 heeft op verschillende websites de wenkbrauwen al
doen fronsen. In de 1e vrijgekomen teaser trailer valt een psychologische
verwijzing (dus geen letterlijke verwijzing) naar “The Bohemian Grove” vooral op.
De film is geproduceerd door dezelfde mensen die achter de bekende en bizarre
SAW films zitten. Zoals eerder vermeld maakt Hollywood de laatste jaren nogal
erg extreme en vreemde films met gevaarlijke subliminale boodschappen.
Zoals met de meeste films geldt dat kijken geheel op eigen risico geschiedt,
maar het genre waarin dit soort films valt is voor Christenen al genoeg reden om
het te bestempelen als ordinaire rotzooi. De film 11-11-11 is zelfs nog meer dan
dat, het is demonische rommel en in geestelijk opzicht zeer gevaarlijk, niet alleen
om naar te kijken, maar ook om wat het psychologisch door middel van
subliminale boodschappen met mensen kan doen.
(Denkt u bijv. maar niet dat de schietpartijen zoals afgelopen week in Alphen a/d Rijn op zichzelf staan)
http://pineut.wordpress.com/2011/04/13/bizarre-horror-film-met-titel-11-11-11-komt-uit-op-11-11-11/
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Niet CO2 maar luchtvervuiling is de oorzaak van klimaatverandering
Door Redactie op 9 april 2011
Levensverhaal en observatie van een milieuvluchteling met Multiple Chemical
Sensitivity.
Naar de bollen, die mooie bollen
Mijn verhaal begint in de bollenstreek in Lisse vlakbij de Keukenhof. Als baby
werd ik door mijn moeder op een handdoek in het gras gelegd. Dat bleek een
grote vergissing. Daarna heb ik zes maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik bleek een extreem allergische
reactie te hebben en eczeem te hebben gekregen waardoor men mij vast moest binden met mijn armen in
kokers om te zorgen dat ik mezelf niet volledig tot bloedens toe openhaalde. Het woord “allergie” bestond
toen nog niet. Mijn hele jeugd heeft gestaan in het teken van hevig eczeem en later ook astma. Als ik
weleens op zomerkamp naar de Veluwe ging bleek echter mijn eczeem als sneeuw voor de zon te
verdwijnen. Ook als ik ‘s zomers in zee ging zwemmen ging mijn eczeem snel weg. Helaas kwam de
eczeem ook weer snel terug als het te koud was om in zee te zwemmen.
Ik ontwikkelde ook astma. Mijn broertje had ook astma en heel vaak waren we precies tegelijk ziek thuis van
school. Toen ik na mijn 20ste naar Hilversum verhuisde bleek ook mijn astma als sneeuw voor de zon te zijn
verdwenen. Als ik dan wel weer eens terugkwam in Lisse kwam mijn astma ook weer direct terug. Veel later
pas kon ik de link leggen tussen mijn eczeem en astma en de pesticiden die in die tijd o.a. met spuitvliegtuigjes op loopafstand van onze woning over de bollenvelden werden gespoten.
In 2004 was ik in Canada en toen verscheen daar een artikeltje in de krant. Canadese wetenschappers
hadden ontdekt dat grassen, bomen en planten de uitlaatgassen van het verkeer inademen. Deze stoffen
bleken dan ook weer aanwezig in gras- en boompollen. Hiermee wordt duidelijk waarom er vroeger
nagenoeg geen pollen allergieën bestonden. En ook dat het woord “allergie” eigenlijk
“vergiftigingsverschijnselen” betekent.
Vluchtpogingen
Ik ben op een bepaald moment voor een maand naar de Verenigde Staten geweest. Ik ben toen in New
York, New Mexico, Colorado en Los Angeles geweest. Tijdens die vakantie kreeg ik hevige
gezondheidsklachten waarvan ik toen totaal niets begreep maar als ik er later op terugkijk precies begrijp
waar dat van kwam. Van de vier plaatsen waar ik was geweest was ik alleen in Colorado klachten-vrij.
Mijn verhuizing naar Hilversum was een zeer goede beslissing i.v.m. mijn gezondheid. Ik woonde in een
rustige buurt zonder verkeer. Maar dat veranderde helaas. 10 jaar later was deze straat (Neuweg) een zeer
drukke straat geworden. En op een dag besloot de gemeente Hilversum dat al het verkeer van Hilversum
door mijn straat geleid moest worden. Vanaf die dag werd mijn leven een hel. Ik kreeg ernstige
gezondheidsklachten doordat de uitlaatgassen van de auto’s in mijn woon en werkruimte binnenkwamen. Ik
had een geluidsstudio waar ik boven woonde en kon niet zomaar vertrekken. Ik had huidklachten (vreselijke
jeuk over mijn heel lichaam), oogklachten, hartklachten, ademhalingsklachten, vermoeidheidsklachten,
rugklachten, slaapstoornissen en nog veel meer. De enige oplossing was het experimenteren met
luchtreinigers en (zuurstof)tenten. Dit hielp mij om te overleven. Na een gesprek met een lid van de
gemeenteraad over mijn klachten en de overduidelijke oorzaak werd mij snel duidelijk dat de politiek er niet
was om de burger te helpen.
Op zoek naar een alternatieve woon / werk locatie merkte ik dat als ik vanuit Hilversum de brug over het
Veluwe-meer overstak dat aan de andere kant mijn gezondheidsklachten direct weggingen. En als ik dan
weer terugreed waren de klachten dan ook direct weer terug. Het was duidelijk wat ik moest doen. Ik wist dat
ook daar de vervuiling zou toeslaan, maar hoopte dat ik daar zo’n 10 jaar zou kunnen blijven werken en
wonen en dan mijn zaak verkopen. Ik ben naar Almere verhuisd alwaar ik een nieuwe geluidsstudio heb
kunnen realiseren. Maar helaas al na 5 jaar begon ik daar ook ernstige klachten te krijgen. Vliegtuigen
vlogen laag over mijn huis en ik kon de kerosine in huis ruiken en er stond toen ook dagelijks een file op de
snelweg A6. Ook kwam ik erachter dat als de wind de rookgassen van de schoorsteen van de
stadsverwarming mijn kant uitblies dat ik daar onbeschrijflijk ziek van werd. Daarnaast werd er natuurlijk ook
pesticide gebruikt in de landbouwpolder. In die tijd sliep ik al in een tent waar ik door luchtreinigers
gezuiverde lucht inpompte. Helaas waren de filters niet in staat om alle gassen te filteren, waardoor ik
uiteindelijk daar ook heb moeten vertrekken.
Multiple Chemical Sensitivity
Doordat ik op vakantie ging werd ik veel wijzer wat betreft de oorzaken van mijn klachten. Ik had op gegeven
moment een vriendin in Neurenberg. Als ik in de auto zat en naar Zuid-Duitsland reed werd ik heel ziek
iedere keer als ik een grote Duitse stad passeerde of industrie met uitstoot passeerde die mijn kant uit
kwam. Vaak werd ik ziek in de auto zonder iets te zien en dan 5 minuten later doemden de rokende
schoorstenen op waarvan dan de uitstoot recht op mij afkwam. Met name het passeren van Frankfurt was
altijd een uitputtingsslag. Ik herinner dat ik altijd pijn in mijn onderrug en troebel zicht kreeg bij de vele malen
dat ik Frankfurt passeerde. Als ik Frankfort dan weer uit was was dat ook snel weer over. Wat mij ook opviel
dat er vrijwel nooit een schoorsteen was waar ik niet ziek van werd als de rook mij bereikte.
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Jaren eerder, tijdens mijn reis naar de VS, kreeg ik voor de eerste keer van mijn leven ernstige
luchtvervuilings-klachten. Los Angeles en New York waren afschuwelijk en in New Mexico waar de lucht erg
schoon was bleek ik achteraf gereageerd te hebben op de achtergrondstraling van de atoomproeven die in
dat gebied zijn gedaan. Daar werd ik jaren later op gewezen door Amerikanen met Multiple Chemical
Sensitivity (MCS) die allemaal diezelfde ervaring hadden. In derde wereld landen daarentegen voelde ik me
heel gezond, plaatsen waar mensen geen geld hebben voor auto’s, geen industrie met uitstoot, geen
pesticiden. Vreemd genoeg bleek ik mij in een stad als Bangkok met 32 graden hitte, waar de politieagenten
allemaal mondkapjes droegen tegen de zwarte walm van het verkeer, beter te voelen dan in Nederland. Een
kennis van mij ook met MCS wist mij hetzelfde te melden tijdens zijn verblijf in Moskou.
Natuurlijk filter
Later begreep ik dat de huid en de longen van het menselijk lichaam een fijnmazig filter zijn wat uitstekend
de zichtbare grote deeltjes van de luchtvervuiling kan tegen houden. Het menselijk ras is geëvolueerd
doordat het eeuwen lang aan rook van vuren heeft blootgestaan en kan daar blijkbaar goed tegen. Door de
ontwikkeling van rookgas-filters en katalysatoren hebben we nu echter te maken met een range aan gassen
en fijnstof wat onzichtbaar en reukloos is geworden. We weten echter van het reukloze en onzichtbare
koolmonoxide hoe gevaarlijk dat kan zijn. Aan aardgas heeft men om die reden dan ook een geur
toegevoegd. In een vochtig warm klimaat zoals Thailand stijgen gassen op en de grotere deeltjes hechten
zich aan het vocht in de lucht en vallen dan naar beneden. Je voelt je vies plakkerig door de vuile vochtige
lucht, maar dat spoel je met regelmatig douchen gemakkelijk weg. Er dringt op die manier weinig gif het
lichaam binnen.
Ooit sprak ik met een olie deskundige die een hoge technische positie had bij de NAM en ook de Shell. Hij
wist mij te vertellen dat ze tijdens benzine en gas-productie goed moeten controleren op bepaalde
chemicaliën die bij een bijna onmeetbaar aantal giftige deeltjes per m3 al dodelijk kan zijn.Een mede MCS
patiënt die in een olieraffinaderij had gewerkt wist mij te vertellen dat naarmate de benzine “schoner” (meer
geraffineerd) was hij er des te meer klachten van kreeg.
Definitieve vlucht
Luchtvervuiling is een zeer verraderlijk iets. Omdat het over vele jaren heel langzaam toeneemt wordt het
door bijna niemand gezien als oorzaak van zijn of haar klachten. Ik denk vaak aan de kikker die langzaam
gekookt wordt en dan niet de pan uitspringt. Luchtvervuiling is zo gevaarlijk omdat wij 24 uur per dag
gifstoffen in lage doses inademen en er niet voor kunnen kiezen om dat niet te doen. In tegenstelling tot
gifstoffen in voeding waarop we kunnen selecteren en wat ook nog eens door de maagzuur wordt
afgebroken
Uiteindelijk heb ik Nederland moeten verlaten en ben ik in Noord Oost Thailand gaan wonen. Ik heb daar
zo’n 4 jaar nagenoeg klachten-vrij gewoond. Sinds 2004 hebben we de beschikking over wereldwijde
satelliet beelden van o.a. NO2. (zie afbeeldingen) Deze beelden zijn intussen downloadable als google earth
layer. Daarop is goed te zien dat er weinig plekken waar mensen normaal kunnen leven op deze aardbol
meer schoon zijn. Europa en Noord Amerika zijn bijna geheel vervuild. China is de laatste jaren dusdanig
vervuild dat bij Noordoosten wind het vasteland van Zuid Oost Azië eraan moet geloven. Je kunt de kaartjes
ook gebruiken om te begrijpen dat in Europa en Amerika ditzelfde luchtvervuilings-proces heeft
plaatsgevonden maar dan beginnend in de 50er jaren to de jaren 80 en daarna langzaam toenemend omdat
het wereldwijd toeneemt.
Een andere factor zijn de teelt voor biobrandstoffen. Rijstboeren in Thailand en omliggende landen kunnen
nu net iets meer verdienen met suikerriet teelt voor biobrandstoffen. Voordat er wordt geoogst word de hele
zaak in brand gestoken om alleen de suikerriet stengels over te houden.
Het vuur hiervan is huizenhoog en daardoor worden grote gebieden en
hele steden in rook gehuld. Ik ben vorige winter in Thailand op zoek
gegaan naar een schone plek en die bleek er niet meer te zijn. Zelfs op de
eilanden in het zuiden bleek ik nauwelijks op te knappen. Op dit moment
moet ik ‘s winters uitwijken naar het buitenland voor schone lucht. India zal
eerdaags China gaan overtreffen in aantallen inwoners en al die miljarden
mensen willen een eigen auto, een eigen huis enz.
De één kan er beter tegen dan de ander
Wat mij al jarenlang opviel was dat als ik ziek werd van luchtvervuiling dat
veel mensen in mijn omgeving ook lichte klachten kregen. In Thailand
waar de laatste winters door de Noordoost moesson de enorme vervuiling
vanuit China en de rook van het verbranden van suikerriet en rijstvelden
de luchtvervuiling steeds erger wordt krijgen heel veel mensen dan astma
en een pijnlijke keel en allerlei andere klachten. Op het platteland
overlijden dan plotseling extreem veel mensen, omdat hun huizen geen
bescherming bieden tegen de luchtvervuiling. In sommige dorpen
overlijden zoveel mensen in een korte tijd dat de monniken worden
ingehuurd om de geesten te verjagen.
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Luchtvervuiling Azië 2010
Intussen is er nog een andere methode dan Google Earth NO2 layers om te checken op luchtkwaliteit. Van
de meeste steden in de wereld zijn op internet wel statistieken van astma en kanker te vinden. Ik heb
gemerkt dat gebieden met een hoog percentage aan astma- en kankergevallen ook zeer slecht zijn voor mij
om te verblijven, dus gebieden met veel luchtvervuiling. Bijvoorbeeld Auckland in Nieuw Zeeland heeft
ondanks zijn gunstige ligging, ingesloten door oceaan aan beide kanten, een percentage van 25% astma bij
kinderen. Daar ben ik dus ook ernstig ziek geworden. Dan blijkt tijdens mijn verblijf dat daar dan miljoenen
auto’s rondrijden en buiten de stad het hele jaar door overal wordt gespoten met pesticiden in eindeloze
fruitboomgaarden in valleien waar geen goede luchtdoorstroming is.
Actieve geïmpregneerde koolstof
Gedurende de periode dat ik experimenteerde met luchtreinigers vond ik op gegeven moment een
luchtreiniger die gevuld was met een nieuw soort actieve geïmpregneerde kool wat behoorlijk effectief
werkte. Deze actieve kool (met kaliumpermanganaat impregnatie) is ontwikkeld voor het afvangen van
rookgassen in de industrie. De werking daarvan opende mijn ogen. Mijn vader was huisschilder en werkte in
de tijd voor en tijdens mijn geboorte bij allerlei chemische bedrijven met stoffen die nu waarschijnlijk intussen
allemaal verboden zijn.
Schilderskinderen
Een aantal jaren geleden verscheen er een rapport waarin onderzoek was gedaan naar gezondheid van
kinderen van schilders en timmerlui. De uitkomst was dat schilderskinderen 5 tot 6 keer zoveel afwijken
hebben dan timmermanskinderen.Nu bleek dat die nieuwe soort actieve geïmpregneerde koolstof precies
dezelfde range gassen filterde als waar mijn vader ook altijd aan had blootgestaan. Mijn vader leed ook aan
astma en overleed op 66 jarige leeftijd aan de gevolgen van de schilders-ziekte. Uit onderzoek blijkt dat veel
MCS patiënten DNA beschadiging hebben opgelopen als ongeboren kind. Het is niet helemaal duidelijk,
maar er zijn artsen die zeggen dat het DNA deeltje dat zorgt voor ontgiften van het lichaam beschadigd is.
Ander onderzoek wijst uit dat er beschadiging is door gifstoffen van de hersen-bloed-barriere waardoor
chemische stoffen in de hersenen (hypothalamus) kunnen komen met alle gevolgen van dien. De
hypothalamus is vergelijkbaar met het operating system van een computer en dan kun je je voorstellen dat
als daar giftige stoffen binnenkomen een veelheid van klachten het gevolg kan zijn. Hier in Thailand werd
gezegd dat ik stroperig bloed heb. Ik vermoed dat het bloed stroperig wordt als beschermingsmechanisme
van het lichaam tegen het verspreiden van de giftige stoffen. Het bloed stroomt dan niet meer goed door de
haarvaatjes in de huid met eczeem, jeuk, oogklachten en vermoeidheid als eerste gevolg. Het is intussen
heel duidelijk hoe het werkt. Het probleem zit n.l. tussen je oren alleen op een heel andere manier. Het zijn
geen psychische problemen, maar een letterlijk vergiftiging van de hersenen.
An Incoveniant Lie
Als je de Google Earth layers bekijkt vanaf 2004 t/m 2010 is zeer duidelijk te zien dat we hebben te maken
met toenemende globale luchtvervuiling. We kunnen daardoor zien wat er echt aan de hand is met onze
planeet en de “wetenschappers” die eindeloos bakkeleien over opwarming en afkoeling door CO2 van onze
planeet kunnen opnieuw hun huiswerk gaan doen. Hoe duidelijk wordt het dan dat de industrie en politiek
hier de verdeel en heers tactiek toepast. Amerika heeft jarenlang geen akkoorden over CO2 reductie willen
ondertekenen, totdat Al Gore kwam met zijn film An Inconveniant Truth. Er viel plotseling veel geld te
verdienen aan CO2 reductie via emissiehandel. De hele discussie van voor en tegenstanders van CO2 kan
dus nu ook per direct ophouden. We moeten de vervuiling aanpakken. We hebben een slimmerik nodig die
er voor gaat zorgen dat er geld te verdienen is door de vervuilers aan te pakken. Vervuiling in het lichaam
veroorzaakt een veelheid van klachten. Hetzelfde gebeurt met de natuur. Onze planeet en al het leven op
aarde heeft hierdoor een veelheid van klachten die onmogelijk te voorspellen zijn. Duidelijk is dat
luchtvervuiling mede verantwoordelijk is voor het uitsterven van veel planten en diersoorten.
Het CO2 verhaal is een perfecte halve waarheid (erger dan een hele leugen) die de wereld is in geholpen
om diverse redenen. Van CO2 wordt je namelijk niet ziek en het is voeding voor bomen en planten. Dit
verhaal is bedacht en wordt ondersteund door bedrijfsleven en overheid ter voorkoming van schadeclaims
vanwege giftige gassen door zieke mensen en mensen die daardoor overlijden. Bedrijven zijn in overtreding
vanwege de uitstoot van giftige stoffen. De overheid garandeert ons schone lucht. Dit is vastgelegd in de
grondwet. De luchtvervuiling bestaat uit de uitstoot van honderdduizenden gassen waarvan velen zeer giftig.
Dit kun je lezen op de website Temis van het KNMI die de exacte gegevens van al deze gassen wereldwijd
dagelijks meten.
Betalen de vervuilers werkelijk???
Helaas krijgen wij alleen maar NO2, fijnstof en een handjevol andere gegevens te zien. Was het niet “de
vervuiler betaald”. De vervuilers zijn de industrieën en de overheid is wettelijk verantwoordelijk voor
regelgeving en controle die ons moet beschermen tegen deze vergiftiging. In plaats van ons te beschermen
tegen de vervuilers, zijn onze overheid samen met de lobbyende vervuilers begonnen aan
gemeenschappelijke winstmaximalisatie. In Brussel is een wijk waar tienduizenden lobbyisten van
vervuilende bedrijven dagelijks bezig zijn om de wettelijke normen op te rekken zodat ze weer meer kunnen
vervuilen. Vaak worden hele wetsvoorstellen in opdracht van het Europarlement door deze lobbyisten
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geschreven. Dan veranderd de betreffende Europarlementariër daarin tien zinnen en zet zijn handtekening
eronder. Daarnaast roept dan het RIVM altijd maar dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is om
zogenaamd geen paniek te veroorzaken, maar in werkelijkheid om de belangen van vervuilende bedrijven
en politici te beschermen.
Rijks Instituut voor Mindcontrol
Het RIVM is zeer selectief in het meten van giftige stoffen in de lucht. De gevaarlijkste stoffen in meest lage
concentraties worden helemaal niet gemeten. Bijna al hun data komt van computermodellen die allemaal
geïnterpreteerd en geëxtrapoleerd worden. Ze publiceren over het algemeen alleen maar de cijfers van
gassen die afnemen. Al die andere gassen die toenemen worden verzwegen. Volgens Kyoto en
Kopenhagen moeten wij met zijn allen gaan opdraaien voor onschuldige CO2 uitstoot. Maar de werkelijkheid
is dat de industrie wegkomt met de uitstoot van zwaar giftige gassen en er ook nog geld aan verdient in de
vorm van subsidies voor groene energie zwendel en handel in emissierechten wat totaal oncontroleerbaar is.
Iedereen die hierdoor ziek is geworden kan geen schade verhalen, want er komt immers alleen maar CO2
uit de schoorsteen en van CO2 kun je immers niet ziek worden.
Het gaat zover dat er nauwelijks tot geen artsen te vinden zijn die officieel zullen zeggen dat iemand ziek is
van luchtverontreiniging. Voor de farmaceutische industrie is luchtverontreiniging de perfecte manier om
enorme winsten te behalen. Voor al die vage klachten die mensen krijgen door luchtvervuiling kunnen zij
ontelbare nieuwe middeltjes op de markt te brengen. Ondertussen hebben zij de artsen dusdanig in de tang
dat als zij de diagnose luchtvervuiling gaan stellen deze artsen het vaak wel kunnen vergeten met hun
carrière. Voor luchtvervuilings-ziekte zijn n.l. geen echte medicijnen. Daarvoor moet je ontgiften, dus juist
geen medicijnen slikken. Dus zal geen arts die diagnose stellen, want daar is geen geld aan te verdienen.
Daarnaast zijn farmaceutische bedrijven ook nog eens zelf enorme vervuilers en producenten van giftige
pesticiden. Mensen met luchtvervuilings-ziekte worden daarom psychisch gestoord verklaard en kunnen op
die manier weer volgestopt worden met psychiatrische medicatie.
Echte behandeling krijgt geen kans
In de zomer van 2003 werd ik opgenomen in het AMC. Die hete zomer was de lucht in heel Europa zo
vervuild dat duizenden bejaarden zijn overleden. In Frankrijk ging het verplegend personeel daarna de straat
op om te protesteren omdat ze langer moesten gaan werken. In Engeland lagen de gangen in de
ziekenhuizen vol met patiënten. Ik werd melaats van eczeem opgenomen op de afdeling huidziekten /
allergie van het AMC. Er was daar een arts genaamd Meinardi. Deze arts behandelde patiënten met
luchtvervuilings-klachten en MCS. Hij had goede ideeën en werd door zijn collega’s als zeer bekwaam
aangeschreven.
Meinardi begreep de problemen en werkte aan medicatie die oplossingen kon bieden. Ik was bij hem onder
behandeling, maar plotseling stond er een psychiater aan mijn bed, gestuurd door zijn baas professor Bos.
Op een zeer agressieve manier werd geprobeerd mij er van te overtuigen dat ik psychische klachten had en
dat ik daarvoor medicatie moest innemen. Later toen ik al in Thailand zat kreeg ik te horen van de secretaris
van Prof. Bos dat Meinardi eruit gewerkt was nadat er een “arbeidsconflict” was ontstaan tussen hem en
Prof. Bos. Van Meinardi kreeg ik te horen dat alles wat hij had proberen te ondernemen voor MCS patiënten
van hogerhand gesaboteerd was. Altijd werden zijn budgetten gekort. Een briljante medewerker van hem die
een sleutel positie had in ontwikkeling van medicatie voor MCS patiënten overleed ook plotseling. We zullen
het nooit weten, maar….. Een paar jaar later kreeg ik via email van een Amerikaanse MCS groep een
enquête opgestuurd waarin ik gevraagd werd om aan te geven hoe ik door het ziekenhuis was behandeld.
Daarbij ging het met name om het feit dat MCS patiënten worden gedwongen tot het gebruik van
psychiatrische medicamenten terwijl allang duidelijk is aangetoond dat MCS patiënten lijden aan
vergiftigingsverschijnselen.
Van gifhout zaagt men planken
We kennen intussen het verhaal van klokkenluider Ad van Rooij met betrekking tot de gelegaliseerde uitstoot
van zwaar giftige maar onmeetbare gassen waarvan ik dus ook het slachtoffer ben. Bedrijven zijn
tegenwoordig niet meer tevreden met winst. Bedrijven doen aan winstmaximalisatie. Gevolg hiervan is dat
grondstoffen zo goedkoop mogelijk moeten worden ingekocht. Geperfectioneerde automatisering zorgt
ervoor dat nog minder arbeidskrachten nodig zijn, die dan ook nog zo goedkoop mogelijk kunnen worden
ingehuurd vanwege het hoge aanbod van (buitenlandse) werknemers. Het afval, maar ook het giftig afval
moet zoveel mogelijk worden hergebruikt. Gevolg hiervan is dat er wordt bekeken hoe ze het afval weer
kunnen verwerken in de producten die ze maken. Vele producten die wij kopen zijn daardoor tot de wettelijk
toelaatbare grens volgestopt met giftige ingrediënten. Onze woningen zitten boordevol tot de wettelijk
toelaatbare grens met giftige stoffen. Bijna al het eten uit de supermarkt zit boordevol tot de toelaatbare
grens met giftige stoffen. We worden continue blootgesteld aan de wettelijk toegestane hoeveelheid straling.
En dan zit het eten ook nog vol met E-nummers, kleurstoffen etc. Bekend is ook het verhaal van ruwe
stookolie voor schepen wat gebruikt wordt voor het illegale dumpen van zware giffen. Een vrachtschip heeft
dezelfde uitstoot als 6000 auto’s terwijl de uitstoot tegelijk wie weet hoeveel malen giftiger is. Nog een
vreselijker voorbeeld van winstmaximalisatie met radioactief afval is dat van het verarmd uranium waarbij
kernafval niet meer voor eeuwig opgeslagen hoeft te worden maar als verzwaringen middel fungeert voor
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bunkerbusters en antitank munitie. We kennen allemaal de verschrikkelijk foto’s van verminkte levende
misgeboren kinderen uit Irak. Al de landen waar de Amerikanen oorlog hebben gevoerd en verarmd uranium
munitie (vuile bommen) is gebruikt zoals Irak, Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Koeweit en nu waarschijnlijk
ook Libië zijn voor mij verboden gebied. De woestijnwind verspreid dit radioactieve stof over enorme
gebieden. Ook landen als Laos, Cambodja, Vietnam geven problemen doordat daar Agent Orange van
Monsanto is gebruikt wat overal in het milieu terecht is gekomen. We brengen dood en verderf onder het
mom van democratie alleen naar landen waar wat valt te halen. Legio documentaires over deze corruptie en
collusie op internet vertellen iedere keer weer hetzelfde verhaal. Zelfreinigend vermogen bij multinationals
werkt niet omdat het een dictatoriale, ondemocratische, criminele structuur is.
Degeneratie van de mensheid
Ooit was ik in het Muiderslot en probeerde ik de harnassen op te tillen waar vroeger in werd gevochten. Het
gewicht was enorm. Mijn conclusie is dat mensen van voor het industriële tijdperk heel veel sterker moeten
zijn geweest. Wij zijn allemaal enorm verzwakt door o.a. de vervuiling in ons lichaam. Als ik hier in Thailand
mensen op het platteland met blote handen huizen zie bouwen en op het land zie werken met als enige
bescherming tegen de zon een doek met ooggaten om hun gezicht en een strooien hoed, dan zie ik mensen
die vele malen sterker zijn dan de gedegenereerde vergiftigde westerse mens. Ik heb meegemaakt dat dit
soort mannen mij met een hand kunnen optillen. Mijn Thaise vriendin vertelde mij toen zij een kind was zo’n
40 jaar geleden en ze nog in het oerwoud leefden zonder leidingwater en elektriciteit dat er heel veel
mensen honderd tot honderdtwintig jaar oud werden. Iedereen was gezond. Ze hadden geen toegang tot
ziekenhuizen en moesten het doen met geneeskrachtige kruiden. Tot op de dag van vandaag weet elke
Thaise vrouw van 40 jaar en ouder die op het platteland is opgegroeid alles over wat welke plant of boom
kan betekenen als geneesmiddel. Ik ken een oude vrouw van negentig die elke dag haar eigen eten bij
elkaar gaat scharrelen in het rijstveld en het bos.
Halve waarheid zijn erger dan hele leugens. Iedereen geloofd dat dankzij de farmaceutische industrie en de
moderne gezondheidszorg we allemaal steeds maar ouder worden. Alleen antibiotica etc. hebben een
revolutie veroorzaakt in de strijd tegen bacteriën en virussen. Wat de farmaceutische industrie nu alleen doet
is symptoom bestrijding door vergiftigingen met chemicaliën te bestrijden. Gevolg daarvan is dat naarmate je
ouder wordt voor een steeds grotere groep de kwaliteit van het leven sneller achteruit gaat.
De ene steen op de andere steen
Door het stapelings-effect van gifstoffen en straling degenereerd de mens en gaan de zwakken in de
samenleving eerder dood. Hierdoor hebben bijna al onze kinderen nu allergieën oftewel
vergiftigingsverschijnselen en gaat een steeds groter groeiende groep dood aan kanker. Door het niet
erkennen van de overheid van luchtvervuilings-ziekte kan ik niet anders concluderen dan dat toename van
luchtvervuiling beleid is. De overheid kiest systematisch de kant van vervuilende bedrijven. Er zijn legio
voorbeelden in het nieuws van o.a. Hoogovens die decennia lang zware giffen uitstoten. Het RIVM blijkt
deze bedrijven jarenlang stilzwijgend hun gang te hebben laten gaan en is dus medeplichtig. Ik kan dan
alleen maar concluderen dat dit onderdeel is van de geheime agenda van het door de wereldelite
aangestuurde overheden is voor populatie reductie door vergiftiging. Er is een systeem in werking gezet dat
niet alleen de bevolking langzaam ziek maakt en uitmoord maar er wordt tegelijkertijd ook nog grof geld aan
verdiend door diezelfde vervuilende bedrijven, politici en de elite in de vorm van subsidies. Daarnaast maakt
de farmaceutische industrie hierdoor ook nog torenhoge winsten door de explosieve verkoop van
medicijnen. Toen ik en anderen zo vreselijk begonnen te lijden onder de gevolgen van luchtvervuiling, terwijl
iedereen mij ook nog eens voor gek versleet omdat luchtvervuiling van overheidswege ontkend werd,
werden tot mijn verbijstering ook nog alle luchtvervuilings normen door het RIVM flink verruimd. Juist op het
moment dat mensen die er zo ziek van werden bij de overheid aan de bel begonnen te trekken. Overigens
zien wij nu precies hetzelfde gebeuren met de radioactieve normen voor de produckten uit Japan. Ze
hebben de signalen opgevangen dat de strategie van vergiftiging werkt en kunnen overgaan tot echte actie.
Tot slot
De groot aandeel houders in Nederland van Biliton / Shell / Afval Verwerking Rijnmond / Engergiebedrijven
en de overheid verdient ongelofelijk veel geld aan het diffuus in het milieu brengen van giftige
chemicaliën.En tegelijkertijd wordt er weer iets aan het probleem overbevolking gedaan. Er zijn elegantere
manieren te bedenken en al voorhanden om dit probleem aan te pakken. laat de discussie hierover maar
snel losbarsten zodat we met humane oplossingen komen voor het vreselijke lijden van vele mensen en het
geld wat de criminele elite en farmaceutische bedrijven hiervoor opstrijkt kan dan worden gebruikt om te
investeren in een betere volksgezondheid en welzijn en schoner milieu.
Dick van Nieuwkoop
Milieuvluchteling
P.s. Ik zou graag feedback ontvangen van mensen die ook in het buitenland zijn gaan wonen vanwege
gezondheidsproblemen en of mensen die mij kunnen adviseren in luchtreiniging in mijn woning.
Lees meer achtergronden
http://www.xs4all.nl/~dvannieu/MCS/MCS.html
Auteur: Dick van Nieuwkoop - Bron afbeeldingen: You Tube, kevindooley @ Flickr.com
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Dagboek van een christen: Help, ik ben ontaard!
10 apr 2011 | Door E.J. Bron
Het is tegenwoordig politiek correct om Bijbels te verbranden. Of een
Israëlische vlag. En als het kan zoveel mogelijk. Maar o wee diegene, die
ook maar een koran verbrandt. Waarschijnlijk moet ik naar de psychiater,
want ik voel me op een bepaalde manier ontaard. Onder ons: ik vind het niet
meer dan “normaal” dat moslims onlangs honderden Bijbels in het openbaar
verbrand hebben en niemand ertegen protesteerde. En dat vier weken voor
de verbranding van één enkele koran in Florida, wat daarna zorgde voor veel begrip voor de moorden door
de zogenaamde zo vredelievende aanhangers van de islamuitvinder Mohammed op VN-medewerkers.
Moslims hebben in februari heel officieel – opnieuw – in het openbaar honderden Bijbels verbrand.
Bijvoorbeeld in de Islamitische Republiek Iran. Dat gebeurt immers iedere dag. Moslims zijn er trots op als ze
Bijbels verbranden. En wat gebeurde er? Zoals gewoonlijk – niets! Geen Amerikaanse president, geen
Europese politicus, geen islamitische of christelijke leider wond zich er over op. Wij beschouwen dat
intussen als volledig “normaal”.
Het is ook volledig “normaal” dat er op Duitse basisscholen vanwege het lerarentekort lessen uitvallen en wij
– zoals nu in Lüneburg – deze lessen gewoon vervangen door lessen islamonderwijs. Tegelijkertijd
verwijderen we uiteraard de kruisen uit de klaslokalen. Wie dat niet “normaal” vindt – zoals ik – voldoet
tegenwoordig niet meer aan de norm. In plaats daarvan verbieden we op steeds meer Europese scholen –
dus in het christelijke Avondland van weleer – de Bijbel, want deze zou immers de geïmmigreerde
islamitische medeleerlingen kunnen beledigen.
Wanneer jonge moslims in het Duitstalige gebied in het doopvont van een kerk urineren en het altaar met
uitwerpselen besmeren (bijvoorbeeld in Zwitserland), dan is dat nu zogenaamd op een bepaalde manier
“cool”. En een vermoedelijk tamelijk achterlopende en kleinburgerlijke Brusselse pastoor liet zijn kerk door
de Belgische politie ontruimen, nadat veel Afghanen deze als de gewoonste zaak van de wereld als
openbaar toilet gebruikten. Uiteraard werden de islamitische kerkschenders niet tot een gevangenisstraf
veroordeeld, zoals die op eigen houtje handelende Duitser, die enkele koranverzen op toiletpapier drukte. In
islamitische landen steken moslims christelijke kerken in brand, alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is, als ze denken door christenen beledigd te zijn. Daarvoor moeten we uiteraard het volste begrip hebben.
Als christen mag ik in Duitsland absoluut niet telefonisch trouwen met een moslima in Pakistan, die ik
daarvoor nog nooit heb gezien. Voor een Pakistani in Duitsland echter is zoiets intussen volledig legaal en
moet in Duitsland geaccepteerd worden. Ook het ondermijnen van onze rechtsorde moet ik als christen dus
heel gewoon vol begrip slikken. De islamitische sharia staat nu boven het Duitse recht.
Ik moet het als christen in Europa tegenwoordig accepteren dat steeds meer islamitische taxichauffeurs
blinden met een blindengeleidehond in Europa niet willen vervoeren, omdat een blindenhond mogelijkerwijs
de islamideologie beledigt. Ik moet het ook accepteren, dat er op onze scholen wordt onderwezen dat de
God van de christenen en de Allah van de moslims toch eigenlijk hetzelfde zouden zijn. Maar opgepast: in
het islamitische Maleisië hebben christenen tegen deze achtergrond in hun Bijbels het woord “God”
vervangen door het woord “Allah”. De islamitische regering heeft toen meer dan 35.000 Bijbels in beslag
laten nemen en wil deze nu laten verbranden of op een andere manier laten vernietigen, omdat christenen
gewoon niet het woord “Allah” voor God mogen gebruiken. Als ik dat allemaal niet als volledig “normaal”
beschouw, dan leef ik buiten de genormeerde wereld, waarin alles, wat de aanhangers van de islamuitvinder
Mohammed doen, met veel begrip begeleid moet worden en christenen kennelijk steeds vaker
kleinburgerlijke en achtergebleven tweederangs mensen zijn.
Wanneer vijf Turkse officieren worden gearresteerd, die in Turkije een Duitse Bijbelvertaler en andere
christenen uit pure christenhaat hebben vermoord, dan is dat in Duitstalige media zelfs niet eens een
vermelding waard. Christenhetze is in Turkije aan de orde van de dag. Om christenen te vermoorden is
gewoon “cool” en heeft te maken met de trend des tijds.
Wanneer moslims in het Afrikaanse land met de meeste bevolking – Nigeria – voor de komende weken zelfs
heel officieel een volkerenmoord op de christelijke bevolkingsgroep aankondigen – dat interesseert
tegenwoordig niemand in Europa. Ik moet dat als christen allemaal gewoon accepteren, anders ben ik niet
politiek correct. Ik moet het immers ook gewoon accepteren, dat onze propagandistische staatsmedia nooit
noemen dat er bij de burgeroorlog in Ivoorkust niet twee politici of partijen tegen elkaar vechten, maar twee
religies: moslims tegen christenen. De door de Europese regeringen gevleide en ondersteunde meneer
Alassane Ouattara is namelijk moslim en zijn islamitische strijders maken uitsluitend jacht op christenen. Dat
verzwijgen onze media uiteraard, maar men kan echter de beelden van de islamitische christenmoordenaars
op het internet bekijken. Buiten Europa berichten de grote media over de barbaarse slachtingen op
christenen in Ivoorkust en hun jacht op christelijke priesters.
Zoekt u eens naar ook maar één aanwijzing hiervoor in de Duitstalige (Nederlandstalige!?) media. Als het
omgekeerd zou zijn – en christenen zouden daar jacht maken op moslims en met kapmessen afslachten –
ja, dat zou een schandaal zijn, maar zo? Ik moet het ook accepteren, dat onze staatkundige propaganda
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brutaal beweert, dat tijdens de presidentschapverkiezingen in de herfst in Ivoorkust de moslim Alassane
Ouattara gewonnen zou hebben. De waarheid luidt: op druk van het Westen werd Ouattara wereldwijd als
winnaar van de verkiezingen erkend, hoewel er sterke twijfels bestaan over het verkiezingsresultaat: de
zogenaamde verkiezingsoverwinning berust op doorzichtige 90%-resultaten in meerdere kiesdistricten, die
gecontroleerd worden door pro-Ouattara milities. Verkiezingswaarnemers waren daar niet toegestaan; een
hertelling van de stemmen, die meer duidelijkheid gegeven zou kunnen hebben, werd op druk van het
Westen strikt afgewezen door de secretaris-generaal van de VN. Nog vragen? Het christelijke Europa stuurt
ondertussen soldaten om de louche moslim Ouattara samen met zijn islamitische moordenaarsbendes met
wapengeweld tegen de christenen van het land te steunen.
En toen moslims enkele dagen geleden de Noorse pilote Siri Skare (53) en de 33-jarige Zweedse
mensenrechtenactivist Joakim Dungel op een Afghaans VN-steunpunt de keel doorsneden en nog andere
mensen vermoordden, moest ik daar zogenaamd ook begrip voor hebben. Per slot van rekening had
daarvoor een Amerikaanse christen ergens in Florida een koran verbrand. Nogmaals: één enkele koran
wordt verbrand en ik moet diep geschokt begrip hebben voor de volgende wereldwijde geweldsorgie van de
aanhangers van de islamuitvinder Mohammed tegen onschuldige mensen. Per slot van rekening heeft hun
voorbeeld Mohammed immers zelf in het jaar 627 (volgens alle bekende islamoverleveringen) voor meer
dan 500 Joden, die zijn ideologie niet wilden volgen, graven laten delven en hen daarna laten onthoofden.
Hes het bloedbad van Yatrib, tegenwoordig heet de stad Medina; de krant Die Welt noemde het optreden
van de zogenaamd zo fijne meneer Mohammed onlangs een “genocide” en Die Zeit noemt het een
“bloedbad”. Als christen dien ik er begrip voor te hebben dat moslims zo´n massamoordenaar, dus
bloedbad-Mohammed, als grootste voorbeeld hebben en zich tegenwoordig ook steeds opnieuw gedragen
zoals Mohammed het hen heeft voorgedaan.
Terug naar Afghanistan, waar enkele dagen geleden vele niet-moslims door de islamitische meute werden
vermoord. Afghanistan is dat land, waarin Duitse soldaten zich niet openlijk mogen bekennen tot het
christelijke geloof en waar Duitse ambulances ook geen rood kruis meer mogen hebben – alleen om de
moslims daar mogelijk niet te beledigen. En wanneer de Duitse marine bij haar inzet in Somalië islamitische
Somalische piraten arresteert, dan moet ze deze misdadigers eerst een gebedskleedje en een koran ter
beschikking stellen, berichtten onlangs Deense kranten. Zulke consideraties kent onze krijgsmacht alleen
tegenover de aanhangers van de islamuitvinder Mohammed.
Bij de islam zijn we gewoon allemaal voortdurend diep geraakt – bij christenen geldt dat in vergelijkbare
situaties uiteraard niet: de Amerikaanse president Obama heeft de koranverbranding door een christelijke
predikant uiteraard onmiddellijk veroordeeld. Maar net zo vanzelfsprekend heeft niemand tot nu toe de vele
daaraan voorafgaande Bijbelverbrandingen veroordeeld. Dat had je gedacht! Ook de ARD, die gefinancierd
wordt met onze gedwongen bijdragen, verbrandt ook wel eens een Bijbel. Ik moet als christen een
gedwongen bijdrage betalen en het ook accepteren, dat ook de voor ons christenen heilige Sint Nicolaas op
de staatstelevisie als zogenaamde perverse kinderverkrachter wordt voorgesteld. Ik moet dat allemaal in het
christelijke Avondland van weleer als heel “normaal” beschouwen. En als ik met een Europese
vliegtuigmaatschappij zoals British Midlands International vlieg, dan is het volledig “normaal” dat ik op
bepaalde routes geen Bijbel mag meenemen of zelfs in het vliegtuigmag lezen. Ik word vanwege mijn religie
met voorbedachten rade gediscrimineerd. Moslims worden heel anders – dus als eersterangs mensen –
behandeld: een koran is uiteraard overal toegestaan.
Het gaat mij echter niet alleen zo. In Groot-Brittannië voelen steeds meer christenen zich vanwege hun
geloof gediscrimineerd in hun eigen land. Aanvallen op christenen worden overal in Europa tot “normaliteit”.
En als het om arbeidsplaatsen gaat, die een Europees land aan jonge mensen geeft, dan worden deze
tegenwoordig steeds vaker bij voorkeur aan migranten uit de islamitische cultuurkring gegeven. De kinderen
van mijn christelijke vrienden worden opzettelijk door onze politici gediscrimineerd en vanwege hun
lidmaatschap van een etnisch-religieuze groepering (christen) buitengesloten. En wie zich ertegen verzet om
door onze migranten uit de islamitische cultuurkring als varkensvreter beledigd te worden, wordt
tegenwoordig vanzelfsprekend direct ontslagen. Ook het tot slaaf maken van Duitse leerlingen in islamitische
woongebieden is uiteraard een taboethema.
Misschien zult u nu zeggen, dat dit allemaal op zichzelf staande gevallen zouden zijn. Misschien klopt dat
zelfs. Maar precies dat is het: een christen verbrandt een koran. Dat is een op zichzelf staand geval. En wij
zouden er allemaal begrip voor moeten hebben dat de islamitische meute losbarst en onschuldigen
vermoordt. Zouden onze lieftallige moslims er ook begrip voor hebben wanneer wij christenen na de
volgende strontaanval op een christelijk altaar of pisaanvallen van moslims in een Europese kerk wereldwijd
moskeeën aanvallen en onschuldige moslims zouden doden? Waarschijnlijk niet, of wel? Maar als christen
zou ik het tolerant moeten accepteren dat moslims min Europa hun islamitische oorlogsverklaringen
uitschreeuwen en mijn geloof daarmee opzettelijk vernederen. Het is dezelfde oorlogsverklaring die de
islamitische meute ook brult wanneer hij mensen de keel doorsnijdt of kerken in brand steekt. Dan moet men
zogenaamd tolerant zijn, want per slot van rekening staan moslims volgens soera 3, vers 10 boven mij als
christen en mogen erover beslissen wat goed en wat slecht is. En vaak heet het dan gewoon islamitisch
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politiek correct: kop eraf in naam van Allah! Per slot van rekening heeft Mohammed dat zo voorgedaan aan
zijn geestverwanten.
Ik ben eerlijk: ik vind dat allemaal niet meer “normaal”. Ik ben als christen in het christelijke Avondland van
weleer tegenwoordig een tweederangs mens en ik vind de politieke correctheid, die de omschreven waanzin
zelfs ook tegenover geïmmigreerde islamitische nazi´s als volledig normaal wil verklaren, gewoon om van te
kotsen.
Bron: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/hilfe-ich-bin-entartet-.html
Auteur: Udo Ulfkotte - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

VN resolutie wil 'moeder Aarde' dezelfde rechten geven als mensen
Door de natuur en de planeet als levend wezend te gaan beschouwen
wordt in feite teruggekeerd naar eeuwenoude (af)godenverering.
Deze maand zal er in de VN een resolutie worden ingediend waarin
'moeder Aarde' (ook wel 'Gaia') dezelfde rechten krijgt als mensen. De
resolutie is afkomstig van het Zuid Amerikaanse land Bolivia, waar
recent een vergelijkbare wet werd aangenomen waarin insecten, bomen
en alle andere onderdelen van de natuur op gelijke hoogte worden gesteld met mensen.
De resolutie is gemodelleerd naar Bolivia's 'wet op de rechten van moeder Aarde', die in januari door de
linkse Boliviaanse president Evo Morales werd ondertekend. Morales is goede vriendjes met andere antiWesterse staatshoofden zoals Hugo Chavez (Venezuela), Fidel Castro (Cuba) en Mahmoud Ahmadinejad
(Iran). In de resolutie wordt voorgesteld om 'moeder Aarde' als een levende entiteit te erkennen die
beschermd moet worden tegen de 'dominantie en exploitatie' door mensen. De aarde moet het 'recht op
water, leven en schone lucht' krijgen, het recht om door mensen aangetaste leefomgevingen te herstellen en
het recht om vrij te blijven van vervuiling. In Bolivia is hiervoor een speciaal 'ministerie van Moeder Aarde'
opgericht, dat onder andere voorziet in een ombudsman wiens taak het is de klachten van de natuur -geuit
door milieugroeperingen en de staat- 'aan te horen' en vervolgens voor de planeet in de bres te springen.
'Hoe kan er balans zijn als mensen en bedrijven de enigen zijn met rechten?' aldus Pablo Salon, Bolivia's
VN-ambassadeur. 'Je kunt deze balans bereiken door te erkennen dat de natuur ook rechten heeft en door
te zorgen voor wettelijke maatregelen om deze rechten te beschermen.' De invoering van de wet betekent
een nieuw obstakel voor de bedrijven die opereren in Bolivia, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen -inclusief
aardgas en lithium-, maar desondanks één van de armste landen van Zuid Amerika is. Ambassadeur Salon
liet blijken dat de activiteiten van (mijnbouw)bedrijven in zijn land kritisch tegen het licht zullen worden
gehouden. 'Het is echter niet zo dat we zeggen dat je geen vlees meer mag eten omdat je dan tegen de
rechten van de koe zou ingaan,' verduidelijkte hij. 'Maar als de menselijke activiteit dermate omvangrijk wordt
dat er een andere soort door dreigt te verdwijnen, dan verander je de vitale cycli van de natuur of van
moeder Aarde. Natuurlijk moet er ijzer of zink worden gewonnen, maar wel binnen zekere limieten.' In 2008
deelde Evo Morales, de eerste inheemse president van een Zuid Amerikaans land, bij de VN al eens een
pamflet uit met daarop de 'tien geboden' om de planeet te redden. Het eerste gebod: het einde van het
(Westerse) kapitalisme. De grote armoede onder zijn eigen bevolking -die grotendeels gelooft in de 'aarde
godheid' Pachamama, waarin mensen gelijk zijn aan al het andere leven- laat zien wat Morales klaarblijkelijk
als ideaal voor ogen heeft. Het debat in de VN begint twee dagen vóór de erkenning door de VN van de
tweede internationale 'Moeder Aarde Dag' op 22 april, wat eveneens een door Morales geleid initiatief is. De
Canadese milieuactivist Maude Barlow ondersteunt het plan met onder andere de publicatie van het boek
'De Natuur heeft Rechten'. Volgens Barlow zal de campagne over de hele wereld aandacht krijgen en ook in
bijvoorbeeld Canada opgepikt worden. Ze hoopt dat de Canadezen zich zullen gaan verzetten tegen de
exploitatie van de teerzanden (oliewinning) in de staat Alberta.
Depopulatie
In tegenstelling tot de rechten voor boompjes en beestjes zijn de rechten van ongeboren baby's in dezelfde
linkse kringen eigenaardig genoeg veelal niets waard, gezien de felle pro-abortus standpunten die veelal
worden verkondigd. De VN resolutie gaat dan ook direct in tegen de door God in de Bijbel vastgestelde
Scheppingsorde, waarin de mens duidelijk een plaats krijgt als heerser over de natuur en al het andere
leven. De internationale campagne om de mens te degraderen tot hetzelfde niveau als een plant of een
insect -of zelfs nog lager- past dan ook perfect in het streven van de Nieuwe Wereld Orde machtselite om de
joods-christelijke cultuur te vernietigen en te vervangen door een systeem waarin depopulatie van de planeet
Aarde -het opruimen van miljarden mensen- één van de hoofddoelen is. Eén van de belangrijkste
indoctrinerende speelfilms die dit plan promoten is de in 2009 uitgekomen blockbuster 'Avatar'.
Xander - (1) National Post
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Japan waarschuwt voor nieuwe 9.0 aardbeving; Fukushima naar hoogste alarmstatus
Gisteren brak er brand uit in het gebouw van reactor 4, de reactor waarin volgens onafhankelijke experts een
meltdown in de open lucht heeft plaatsgevonden.
De Japanse meteorologische dienst heeft gewaarschuwd dat de zware 9.0
aardbeving op 11 maart de 20 vulkanen in het land heeft geactiveerd. In het
verleden hebben er diverse malen vulkaanuitbarstingen plaatsgevonden na
aardbevingen. In maart werden er 77 aardbevingen van 6.0 en hoger geteld, 50
bevingen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Een studie waarschuwt
bovendien voor een mogelijke nieuwe 9.0 aardbeving.
Japan is nog lang niet van alle natuurellende af. Vanochtend kwamen er in de stad Iwaki 6 Japanners om
het leven toen het land werd getroffen door een 6.4 beving (2). De 6 kwamen om bij een aardverschuiving; 3
anderen konden worden gered. Het epicentrum van de beving, die op een diepte van 13 kilometer
plaatsvond, lag op zo'n 125 zuidoostelijk van Tokyo. Gisterenavond kwam er in Iwaki ook al iemand om bij
een krachtige 6.6 beving. Uit een onderzoek blijkt bovendien dat er een substantieel risico is op nóg een
zware 9.0 aardbeving. Daarnaast worden er vooral bij de vulkanen Fuji, Hakone en Aso-San aardschokken
waargenomen die wijzen op mogelijke aanstaande uitbarstingen. (1)
Fukushima naar alarmstatus 7
In het eerdere artikel van vandaag ('Saudi Arabië: Tweede Fukushima als Iran in mei Bushehr opstart')
schreven we al dat de alarmstatus van Fukushima vanwege de totale hoeveelheid vrijgekomen straling is
opgehoogd van 6 (volgens andere bronnen 5) naar 7, het hoogste niveau (3)(5). Dat betekent dat de ramp
nu officieel net zo erg is als die in Chernobyl in 1986. We schreven al menigmaal dat Fuksuhima volgens
onafhankelijke experts in werkelijkheid echter één van de allergrootste rampen ooit is. Desondanks beweren
experts dat het hoogste alarmniveau 'overdreven' is en Fukushima lang zo erg niet is als Chernobyl.
Ondanks het feit dat er gisteren opnieuw brand uitbrak in het gebouw van reactor 4 -de reactor waar naar
alle waarschijnlijkheid een kernsmelting in de open lucht plaatsvond- houdt ook de Japanse premier Kan vol
dat de situatie in de Fukushima centrale 'langzaam stabiliseert' en dat de autoriteiten over willen gaan van
noodmaatregelen naar 'herbouw op lange termijn'. Het lijkt er echter sterk op dat TEPCO (Tokyo Electric)
nog altijd geen stap dichter bij het herstellen van de koelsystemen in de getroffen reactors is.
Het Japanse ministerie van Wetenschap gaf gisteren toe dat er in de bodem bij de Fukushima Daiichi
centrale een kleine hoeveelheid strontium -één van de meest langdurige en schadelijkste radioactieve
elementen- is gevonden. In eerdere artikelen bespraken we al de sterke aanwijzingen die er zijn dat de
autoriteiten en TEPCO de ware ernst van de ramp bagatelliseert en doelbewust niets naar buiten brengt
over bijvoorbeeld ontsnapt plutonium (4) en vrijgekomen neutronenstraling, dat duidt op een aan de gang
zijnde nucleaire kettingreactie.
Xander - (1) International Business Times, (2) CNN ; (3) Arutz 7, (4) Lucas Whitefield Hixson, (5) Reuters
Zie ook o.a.:
07-04: Frans nucleair concern noemt Fukushima één van de grootste rampen ooit
04-04: 'Neutronenstraling wijst op kettingreactie reactor 1 Fukushima'
31-03: Beroemde Japanse wetenschapper op TV: Drie kernsmeltingen gaande, Fukushima bijna veel erger
dan Chernobyl
30-03: Kernsmelting Fukushima niet meer in de hand te houden'; Ontsnappen hoog radioactief gas kwestie
van tijd
28-03: Fukushima nu bijna net zo erg als Chernobyl; Mogelijke beurscrash Tokyo als gevolg
26-03: Straling in Fukushima centrale nu dodelijk; Japan erkent mogelijke kernsmelting; Evacuatiezone
vergroot naar 30 km.
23-03: Japanse expert: Wereld wordt gruwelijk voorgelogen over ernst Fukushima ramp
Thorium reactoren
Complete artikel: www.wired.com
Kerncentrale te Qinshan, China
China heeft officieel aangekondigd een project op te starten om een met thorium
gestookte gesmolten zout kernreactor te ontwikkelen, waarmee het een cruciale
stap zet op weg naar nucleaire energie als primaire energiebron.
Het project werd onthuld tijdens de jaarlijkse conferentie van de Chinese Academie van Wetenschappen
afgelopen week in Shanghai, en vermeld in het nieuwsblad Wen Hui Bao. Als de reactor werkt zoals gepland
dan zou China een lang uitgestelde droom van schone kernenergie kunnen verwerkelijken. Het is niet
ondenkbaar dat de Verenigde Staten afhankelijk kunnen worden van China als het aankomt...
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Straling risico’s uit Fukushima ‘niet langer te verwaarlozen’
Bron / origineel: (c) www.euractiv.com - Gepubliceerd: 11 April 2011
De risico's verbonden met jodium-131 verontreiniging in Europa zijn niet
langer "te verwaarlozen", volgens CRIIRAD, een Frans onderzoeksinstituut
op het gebied van radioactiviteit. De NGO adviseert zwangere vrouwen en
zuigelingen tegen "riskant gedrag", zoals het consumeren van verse melk of
groenten met grote bladeren. In antwoord op duizenden vragen van
bezorgde burgers over de gevolgen van de kernramp Fukushima in Europa, heeft CRIIRAD een
informatiepakket over de risico's van radioactieve besmetting van jodium-131 in Europa samengesteld. Het
document, gepubliceerd op 7 April, adviseert tegen het consumeren van regenwater en zegt dat kwetsbare
groepen zoals kinderen en zwangere of zogende vrouwen moeten vermijden groenten met grote bladeren,
verse melk en romige kaas te eten. De risico's in verband met langdurige verontreiniging onder kwetsbare
groepen van de bevolking kan niet langer worden beschouwd als "te verwaarlozen" en het is nu noodzakelijk
"riskant gedrag" te voorkomen, beweerde CRIIRAD. Echter, het Instituut wil onderstrepen dat er absoluut
geen vergrendelen of zich binnenshuis opsluiten noodzakelijk is en ook geen jodiumtabletten genomen
hoeven te worden. CRIIRAD zegt dat haar informatie pakket niet beperkt is tot de situatie in Frankrijk en van
toepassing is op andere Europese landen, omdat het niveau van luchtverontreiniging momenteel hetzelfde is
in België, Nederland, Duitsland, Italië en Zwitserland, bijvoorbeeld. Uit gegevens van de westkust van de
Verenigde Staten, die de radioactieve neerslag van Fukushima 6-10 dagen voor Frankrijk ontvingen, blijkt
dat voor niveaus van radioactief jodium-131 de concentratie 8 - 10 keer hoger liggen, zegt het Instituut.
Regenwater en leidingwater - Voedselketen
Volgens CRIIRAD blijkt dat uit een groot deel van de onderzoeken die het heeft ontvangen dat er
bezorgdheid is over de risico's voor besmetting van het regenwater en het drinken van leidingwater.
Het instituut benadrukt dat er geen risico bestaat, zelfs niet voor kinderen, van in de regen staan zonder
bescherming, maar zei wel dat consumptie van regenwater als een primaire bron van drinkwater moet
worden vermeden, vooral onder kinderen. Zowel voor leidingwater als ondergrondse stroomgebieden of
grote rivieren ziet het vooralsnog geen problemen. Maar het Instituut stelt dat de situatie van water van de
reservoirs die regenwater van één of meer stroomgebieden, zoals van hillside verzamel bekkens, nauwer
moet worden onderzocht hoeveel verontreiniging deze accumuleren. Voor het besproeien van de tuin met
ingezameld regenwater, adviseert CRIIRAD alleen de aarde te wateren en niet de bladeren van groenten,
omdat absorptie sneller en in belangrijkere mate op blad oppervlakken plaatsvind dan via wortels.
Spinazie, salades, kool en andere groenten met een groot oppervlak zijn die voedselproducten die bijzonder
gevoelig zijn voor besmetting met jodium-131. Groenten wassen helpt niet, omdat jodium-131 te snel wordt
gemetaboliseerd door de planten, aldus de CRIIRAD notities. Verse melk en romige kazen, zowel als vlees
van runderen die zijn geweest buiten eten van gras, worden gecategoriseerd als voedingsmiddelen die
indirect kunnen zijn besmet en ook moeten worden gecontroleerd. Verontreiniging van de melk en kaas uit
schapen en geiten kan van een grotere omvang zijn dan die van de productie van koeien.
Risico niveau van een dosis
De Euratom-richtlijn van 13 mei 1996 voorziet in de algemene beginselen en veiligheidsnormen t.a.v.
stralingsbescherming in Europa. Volgens de richtlijn kunnen de effecten van nucleaire activiteiten/fallout als
te verwaarlozen worden beschouwd wanneer de doses van straling de tien micro sievert (mSv) per jaar maar
niet overschrijdt. Boven deze waarde, zegt de richtlijn, moeten er mogelijke maatregelen overwogen worden
om vermindering aan blootstelling te bewerkstelligen. Omdat radioactief jodium-131 meestal in de lucht
aanwezig is in de vorm van gas, denkt CRIIRAD dat in het geval van de fallout van Fukushima, het op dit
moment het belangrijkste is om de inname van jodium-131 te beperken. CRIIRAD zegt dat de hoeveelheid
jodium-13 voor het ontvangen van een dosis van 10 mSv sterk af hangt van de leeftijd van de consument.
Kinderen tot twee jaar oud zijn het meest kwetsbaar en bij inname van al 50 becquerel (Bq) dit voor hen
reeds een dosis van 10 mSv oplevert. Als het voedsel (bladgroenten, melk enz.) tussen de één en 10 Bq / kg
of meer bevatten, is het mogelijk dat het referentieniveau van 10 mSv mag worden overschreden binnen
twee tot drie weken. De radioactieve jodium-131 waarden welke de afgelopen dagen werden gemeten door
het Franse Instituut voor stralingsbescherming en nucleaire veiligheid (IRSN), tonen de verschillende
niveaus van besmetting: 0,08 Bq/kg in sla, spinazie en prei in Aix-en-Provence, 0,17 Bq per liter in melk in
Lourdes en 2,1 Bq per liter in geiten melk in Clansayes.
Besmetting in komende weken
CRIIRAD merkt op dat sinds zaterdag 12 maart 2011 er "enorme hoeveelheden radioactief materiaal zijn
vrijgekomen bij Fukushima Daiichi”. Op dinsdag 5 April, 24 dagen na het ongeval, blijven de releases nog
steeds hoog. Dit betekent dat de verontreiniging van lucht massa's in Europa net zo lang zullen aanhouden,
met een vertraagde duurt, gekoppeld aan de tijd die de radioactieve aerosol gassen er over doen om de
ongeveer 15.000 kilometer afstand af te leggen." Het haalde ook een technisch verslag aan van het bedrijf
(TEPCO) en de Japanse nucleaire veiligheidsautoriteiten (NISA) die "vreesde voor releases over meerdere
dagen, zelfs weken".
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De stupiditeit van Sarkozy
Bron / origineel: english.pravda.ru
Nicolas Sarkozy had het gigantisch fout in Libië en nu blijkt dat hij het gigantisch
mis heeft in Frankrijk. Terwijl Frankrijk pret heeft met internationale islamitische
terroristen in Libië hebben de Franse burgers nu een kledingsvoorschrift
opgelegd gekregen. Zijn de Fransen lokale kledingsvoorschriften nagekomen
tijdens eeuwen van imperialistische praktijken?
Van de 16e tot de 20e eeuw koloniseerde Frankrijk grote delen grondgebied,
waaronder veel gebieden die bewoond werden door moslims. Hebben de Franse
koloniale en imperialistische meesters gebruiken, overleveringen en wetten
aangenomen van de gebieden die zij bezet hadden met de Bijbel en wapens?
Of heeft Frankrijk, bijvoorbeeld, tussen de 500.000 en 1,5 miljoen Algerijnen afgeslacht tijdens de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog? Heeft Frankrijk Algerijnen vastgehouden tussen prikkeldraad? Hebben Franse
troepen civiele structuren en landbouwproducten op de korrel genomen? Heeft Frankrijk ooit zijn
verantwoordelijkheid in de Algerijnse genocide geaccepteerd?
Wat deden de Fransen in Setif en Guelma? Waarom doen de Fransen nu hetzelfde in Libië? Waarom
hebben de Franse strijdkrachten 45.000 burgers in Setif en Guelma afgeslacht? Waarom heeft de Franse
luchtmacht terreuraanslagen tegen burgers in de Algerijnse dorpen uitgevoerd? Waarom werden de
Europese gevangenen vrijgelaten om kruisvaarderbloedbaden tegen moslims te plegen?
Waarom kunnen moslimvrouwen vandaag in Frankrijk niet handelen en kleden zoals ze willen?
Waarom is Sarkozy dom?
Is Sarkozy dom? Ja, dat is hij. Stekeblind, stompzinnig, idioot en een laffe kleine fascist. De man is een
idioot, een racist en een xenofoob. Een verbod opleggen op gezichtsbedekkende islamitische sluiers ...
waarom stuurt hij zijn gendarmes niet naar christelijke kerken om de bruiden elke zaterdag en zondag
tussen nu en het einde van de zomer te arresteren?
In Frankrijk kan een dame vandaag geen sluier dragen, als ze het doet moet ze een boete van 150 euro
(215 dollar) betalen en een "inburgeringcursus" volgen. Dus bruiden van Frankrijk, ga de straat op.
En vraag Sarkozy om deze vragen te beantwoorden met betrekking tot de geschiedenis van zijn land in
Algerije en elders.
Door, Timofei Belov.

Supervulkaan onder Yellowstone groter dan gedacht
Nieuwe beelden tonen aan dat de pluim van deels gesmolten gesteente
onder Yellowstone nog groter is dan uit eerdere studies al bleek.
Wetenschappers doen al lang onderzoek naar de supervulkaan. Zo
probeerden ze met behulp van seismische trillingen vast te stellen hoe
groot de ondergrondse pluim gesteente was. Wetenschappers hebben
dat onderzoek nu nog eens dunnetjes overgedaan. Alleen werd er nu
gelet op de elektrische geleiding van de pluim. Het levert een heel ander
plaatje op. “Het is een heel nieuwe en andere manier om de vulkanische
wortels van Yellowstone in kaart te brengen,” stelt onderzoeker Robert B.
Smith.
Pluim
Eerdere onderzoeken wezen erop dat de pluim onder Yellowstone in een hoek van zestig graden liep en 240
kilometer lang en 660 kilometer diep was. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat het om een hoek van veertig
graden gaat en dat de pluim maar liefst 640 kilometer lang is. De diepte is onduidelijk: met deze methode
konden de onderzoekers maar 320 kilometer diep ‘kijken’.
Dezelfde plaats
Het onderzoek wijst erop dat zich onder het aardoppervlak nog meer vloeistoffen bevinden. De pluim bevindt
zich wel op ongeveer dezelfde plaats als de eerdere onderzoeken aantoonden.
Het onderzoek zegt niets over de kans dat de supervulkaan weer uitbarst, zo benadrukken de onderzoekers.
De studie verschijnt binnenkort in het blad Geophysical Research Letters.
Geschreven door Tim Kraaijvanger voor Scientias.nl
http://www.ouramazingplanet.com/yellowstone-national-park-old-faithful-super-volcano-0591/
http://news.yahoo.com/s/livescience/20110411/sc_livescience/yellowstonesupervolcanobiggerthanthought
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Bye, bye blue sky…?!
Door GuidoJ. woensdag, 13 april 2011 Reageer (3) Email Print A A A
Bye, bye blue sky..?! - Peter Vereecke © april 2011
x
Zaterdag 9 april 2011: prachtig weer en geen enkel streepje aan de lucht.
De Belgische oud-burgemeester, Peter Vereecke, heeft het tot zijn
levensopdracht gemaakt, het stinkende onderwerp van 'chemtrails' te onderzoeken.
Zondag 10 april 2011 : prachtig weer maar de hemel doorkruist door vliegtuigstrepen; ‘Men’ zegt dat dat het
enkel gaat om condensatie van waterdamp …
Maar bekijk deze compilatie van clipjes eens op YouTube. En lees ook het onderstaande artikel van Patrick
Passin, die gedurende jaren dit fenomeen heeft bestudeerd en hierover een schitterende documentaire
maakte onder de titel : ” Bye, bye blue sky “
Deze film werd onlangs getoond op een Zwitserse TV-zender en deze tekst kwam tot stand naar aanleiding
van reacties van mensen die dit niet konden geloven. En het is inderdaad ongelofelijk : het leger (US Air
Force en Nato vooral ) sproeit om diverse redenen zware metalen, chemische stoffen en biologische
micro-organismen in de lucht en dat maakt ons allemaal ziek : mens, dier en natuur.
U moet mij niet geloven, ga zelf op onderzoek. Dit moet in ieder geval stoppen !
met vriendelijke groeten, Peter Vereecke
X
Vertaalde tekst van Patrick Pasin, de producer en regisseur van ‘ Bye, Bye Blue Sky’
“Geachte dames en heren,
De berichten die jullie ontvangen hebben na de uitzending van’ Bye Bye Blue Sky’ zijn geen verrassing voor
mij. Welke ook de objectieve elementen zijn die we naar voren kunnen brengen, zoals bv grondanalyses die
ik in Parijs heb laten uitvoeren, of het feit dat het Franse leger 10 ton bariumsulfaat heeft gekocht, jullie
zullen altijd zulke berichten ontvangen van mensen die zichzelf ‘debunkers’ (ontmaskeraars, sceptici )
verklaren.
Klimaatverandering
Sedert 7 jaar doe ik grondig onderzoek naar klimaatveranderingen en chemtrails. Ik heb tientallen boeken,
studies en rapporten over deze kwesties gelezen. In januari van dit jaar heb ik de redactie van mijn boek “ La
manipulation du climat par les militaires” (De manipulatie van het klimaat door het leger. Vert.) beëindigd.
‘Klimaatverandering’ (dit is de officiële term) heeft al een lange geschiedenis. De eerste officiële poging
dateert al van 1891 met het experiment van General Dyrenforth in de Staked Planes in Texas. Het
Amerikaanse Congres had 10.000 dollar toegekend, maar na 2 jaar werden de subsidies gestopt omdat er
maar weinig resultaat was.
De verschijnselen zijn té verdacht om er géén aandacht aan te besteden.
(klik op de foto voor een zéér uitgebreide lead)
Het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer door het leger heeft
ook al een lange geschiedenis. De eerste poging om het klimaat te
beïnvloeden met vliegtuigen had plaats in de Verenigde Staten in 1924
toen de ‘Army Air Service ‘ twee vliegtuigen uitrustte volgens instructies
van Dr. Emory Leon Chaffee, een fysicus van Harvard Universiteit.
De Amerikaanse militairen zijn niet de enigen die deze experimenten
hebben gedaan : Russen, Chinezen en ook anderen hebben het getest. Ik heb bv gelezen dat het Chinese
leger in 1930 Deolin had uitgesproeid over Hong Kong om een droogte te bestrijden.
Dit was maar het begin, maar alles begon eigenlijk na 1946 met de uitvinding van Dr. V. Schaeffer van
General Electric die met het uitsproeien van zilver iodide in de wolken regen tot stand kon brengen.
Duizenden pogingen zijn inmiddels over de hele wereld uitgevoerd en vooral door militairen. In de Verenigde
Staten werden de oorspronkelijke onderzoeken toevertrouwd aan de Naval Air Weapon Station op de basis
van China Lake in Noord California. Het werd een lopende zaak om chemische stoffen uit te sproeien in de
atmosfeer en dit vooral uitgevoerd door het amerikaanse leger (en anderen). Als voorbeeld kunnen we hier
aanhalen de strijd tegen orkanen met projecten op lange termijn zoals Cirrus (1947-1952) en Stormfury
(1961-1983).
Officieel werd de eerste toepassing om chemische stoffen te gebruiken om het weer te veranderen en als
dusdanig als wapen te gebruiken gedurende de oorlog in Vietnam uitgevoerd. Het project had codenaam
‘Operation Popeye’. Tussen 1967 en 1972 werden er ongeveer 2700 vluchten uitgevoerd om deze stoffen uit
te spreiden boven Vietnam en Laos. Bijna tot het einde konden de militairen dit geheim houden.
Het hele verhaal kwam aan het licht in 1971 en het leidde tot een auditie in het Congres van de Verenigde
Staten op 23 maart 1974. De hoorzitting en de details van operatie Popeye zijn opgenomen in het officieel
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rapport, titel ‘Prohibition of weather modification as a weapon of war: Hearing before the Subcommittee on
International Organizations of the Committee on International… first session,H.Res.28…July 29,1975..
Niet alleen de Amerikanen ‘sproeien’..!
Ik heb aangeduid dat het Pentagon niet de enige was die zich bezig hield met het sproeien van chemische
stoffen: Engelsen hebben het ook gedaan. De BBC heeft bv. bekend gemaakt dat de plotse overstromingen
die in 1952 het klein stadje Lynmouth (34 doden) had verwoest, te wijten was aan experimenten uitgevoerd
door de RAF met codenaam ‘Operation Cumulus’.(Zie HIER). Ondanks de bewijsstukken die de BBC naar
voren bracht, heeft de regering haar verantwoordelijkheid afgewezen en ze weigerde de opening van een
officieel onderzoek.
Het klimaat veranderen is één zaak, bevolkingen vergiftigen is een andere zaak.
In 1997, op aanvraag van het Congres, heeft het National Research Council (NRC) een opvallend rapport
uitgegeven waarvan de titel als volgt luidde ‘ Toxicologic assessment of the U.S. Army’s zinc cadmium
sulfide dispersion tests’. In het rapport wordt uitgelegd dat 40 jaar geleden, in de jaren 50 en 60, het
Amerikaanse leger een compositie van cadmium-zink, sulfur en micro-organismen uitsproeide vanuit
vliegtuigen, over daken van gebouwen en mobiele wagens en dit over 33 zones (steden en platteland) in de
Verenigde Staten en Canada in het kader van bacteriologische oorlogstesten.
Steden als Minneapolis en St.Louis waren daarin betrokken. Het NRC en haar experten beweren in dit
rapport dat deze experimenten geen gevaar betekenden voor de bevolking. De lezing van het hele rapport
wijst wel op andere conclusies. We benadrukken hier het feit dat de militairen verklaard hebben niet meer te
weten waar die testen precies uitgevoerd werden en dat bijna alle dossiers verdwenen zijn.
Wij leren ook uit dit rapport dat gelijkaardige testen uitgevoerd zijn op de bevolking en het leefmilieu
gedurende dezelfde periodes in Scandinavië en Groot-Brittannië en dit gedurende meer dan 40 jaar ! Het
dagblad The Observer deed een onderzoek over deze zaak (te lezen op de website van The Guardian).
‘Vele testen bestonden uit het sproeien van chemische stoffen en micro-organismen over uitgespreide
bewoonde gebieden, zonder de bevolking ervoor ingelicht te hebben’. De gevolgen waren verschrikkelijk,
maar nogmaals, zoals in de Verenigde Staten hebben de heren experts besloten dat deze testen geen
bedreiging waren voor de bevolking en het leefmilieu. En alles werd definitief afgesloten.
Nog één van de vele foto's die duidelijk laten zien, dat er speciale sprayopeningen onder sommige vliegtuigen zijjn aangebracht.
Terwijl ze de bevolking van de Verenigde Staten, Engeland en andere gebieden
aan het besproeien waren kwamen natuurlijk ‘deskundigen’ en ‘wetenschappers’
uitleggen dat de vliegtuigsporen in de hemel absoluut normaal waren. Het
Amerikaanse tijdschrift The Free-Lance Star van 6 mei 1972, legt bv uit dat ‘die
vertrouwde contrails die door vliegtuigen op hoge vluchthoogten nagelaten
worden gedurende een lange periode kunnen voortduren onder speciale
omstandigheden’.
Ook in het boek ‘Clouds of the world: A Complete Color Encyclopedia’ , in 1972 uitgegeven, wordt er in het
hoofdstuk 11 – Condensation trails – uitgelegd dat deze aanhoudende vliegtuigsporen helemaal normaal
zijn. In films en Amerikaanse TV reeksen van die tijd ziet men ze overal. Men kan bv in aflevering 25 van de
eerste televisiereeks van Zorro , in 1957-58 uitgezonden, deze vliegtuigstrepen opmerken, vooral tijdens de
race..
In het boek ‘Planet Earth, the The latest Weapon Of War’, schrijft Dr .Rosalie Bertell dat ‘de Verenigde
Staten en Canada al sinds 1958 samenwerken aan testen om het klimaat te veranderen ‘(…). Het
Programma Churchill CRM ( Chemical Release Modules) bestond uit bariummengsels (bariumverbindingen)
waaronder barium azotus, bariumchloraat, bariumnitraat, barium perchloride en barium peroxide. Al deze
stoffen zijn vermengbaar in de brandstof en hoogst schadelijk voor de ozonlaag.
Tijdens een programma in 1980 werd er ongeveer 2000 kg chemische produkten in de atmosfeer
uitgesproeid waaronder 1000 kg lithium. Lithium is een hoog reactief chemisch product dat gemakkelijk
ioniseert onder invloed van zonnestralen. Dit verhoogt de ionisatie-dichtheid van elektronen in de onderste
laag van de ionosfeer en produceert vrije radicalen die zeer reactief zijn en die andere chemische bindingen
tot stand kunnen brengen.
(…) Ik heb de conservator van de bibliotheek van het Canadees Parlement gevraagd of er officiële verslagen
(rapporten) bestonden omtrent de gevolgen van deze testen. Hij antwoordde mij dat er geen problemen
waren voor het milieu omdat de wetenschappers die deze experimenten uitgevoerd hadden, geen
problemen naar voren hadden gehaald en omdat het publiek niet verontwaardigd was. Natuurlijk , omdat het
publiek niet bewust was dat die prachtige kleuren die ze in de hemel konden waarnemen de oorzaak waren
van deze experimenten.
Voor degenen die ons willen wijsmaken dat deze experimenten niet bestaan , zie hier een uittreksel
van een recente briefwisseling van Dr. Rosalie Bertell :
‘ Op 19 september 2010, heeft de U.S.Navy een raket afgevuurd vanuit haar basis in Virginia om artificiële
wolken met aluminiumoxyde te vormen op ongeveer 500 mijl boven de oostkust van de Verenigde Staten.
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De hoogste natuurlijke wolken vormen zich ongeveer op een hoogte van 50 mijl ! Deze gigantische
wolkenschaduw heeft een vroegtijdige sneeuwval veroorzaakt op de oostkust (…)’.
Het oorspronkelijk plan voorzag ook een test in Singapore. Wanneer ik hierover begon te spreken, heeft de
U.S. Navy Reserve informaties over dit project van haar website weggetrokken…
Zoals hierboven aangeduid, heb ik over dit onderwerp een boek geschreven en dus zou ik omtrent deze
experimenten verdere toelichtingen kunnen geven alsook over militaire operaties die gemeengoed zijn
geworden sinds meer dan 60 jaar. Wie kan nog beweren dat dit niet bestaat ? Dat dit enkel een
‘complottheorie’ is ? Iedereen kan al deze informatie controleren want ze komen uit officiële rapporten en
grote media-kanalen zoals de BBC en The Guardian.
Laten we nu over de film spreken. Ik heb natuurlijk wetenschappers (waaronder een meteoroloog,
onderscheiden lid van het IPCC) hierover ondervraagd. Ze hebben me uitgelegd dat chemtrails niet bestaan
en dat alles contrail is. Als ik hen gedurende het interview vroeg of ze analysen, welke ook om hun
argumenten te staven, uitgevoerd hadden, was het antwoord natuurlijk telkens nee. In feite hebben ze het
fenomeen nooit bestudeerd. Zij kennen enkel de officiële versie en ze stellen zich tevreden die naar voren te
brengen . Dit is geen wetenschap maar politiek.
Ze konden ook geen uitleg te geven op de vraag hoe barium op het bodemoppervlak van een zandbak in
Parijs was terechtgekomen en ook in andere gebieden waar regelmatig die vliegtuigsporen verschijnen. En
ik spreek zelfs niet over die 10 ton barium gekocht door het franse leger : geen enkele expert of
wetenschapper was in staat mij een geloofwaardige (plausibel) verklaring te geven wat hun gebruik betreft…
En ik herinner jullie eraan dat, zoals in de film vermeld is, de militairen deze informatie onmiddellijk van hun
website weggehaald hebben na mijn bezoek en nadat ik dit opgenomen had. Waarom?
Deze wetenschappers die ik geïnterviewd heb verschijnen niet in mijn documentaire film : gewoon een witte
bloes dragen en officieel als wetenschapper gekwalificeerd worden is niet voldoende. Om pertinent te zijn
moet men in dit vakgebied gewerkt hebben. Het is kwestie van een minimum aan respect voor het publiek.
Bovendien is het ‘officieel’ antwoord reeds duidelijk in de film, vermits ik een passage aanhaal uit de
brochure van de U.S. Air Force waarin duidelijk beweerd wordt dat chemtrails een ‘hoax’ zijn. Ik heb
gefocust op wetenschappers die het fenomeen van aanhoudende vliegtuigstrepen sinds jaren al
daadwerkelijk bestudeerd hebben.
Sommige e-mails die jullie ontvangen hebben proberen ze in diskrediet te brengen. Is het echt noodzakelijk
hierop te antwoorden ? Dr Rosalie Bertell is een grote dame, met zoveel aanbevelingen, realisaties en
zoveel beloningen ! In juni laatstleden was ze uitgenodigd in de Verenigde Naties om er te spreken over de
ontwapening. Ze heeft de Internationale Medische Commissie in Bhopal bestuurd die een onderzoek leidde
over de gevolgen van deze ramp in Indië. Ze heeft de Internationale Medische Commissie in Tjernobyl tot
stand gebracht. Ze heeft meegewerkt aan het project ‘Star Wars’ tijdens de regering v R. Reagan, etc.,etc.,
Ze is één van de weinige wetenschappers genoemd in het Rapport Theolin (1999) van het Europees
Parlement. Iedereen zou dit rapport moeten lezen.
Referenties en realisaties van Dr Nikos Katsaros zijn ook heel indrukwekkend. Hij schrijft en spreekt
onophoudelijk over dit onderwerp, ook in Parlementen en instellingen die hem regelmatig uitnodigen. Dr
Coen Vermeeren van de TU/Delft is aeronautisch ingenieur; hij is volledig geëngageerd in het onderwerp
waarover hij hardnekkig maar wel met eenvoud onderzoeken instelt en dit sinds vele jaren.
Gedocumenteerde informatie kun je overal zoeken. De Duitse televisiezender RTL 9 heeft een reportage
(HIER) uitgezonden waarin meteorologen, geleid door Karsten Brandt, het Duitse leger verplicht hebben te
erkennen dat ze chemische stoffen uitgesproeid hebben in de lucht in 2005 en 2006.
Talrijke analyses zijn beschikbaar op internet (HIER bijv.).
Wat Dr Hildegarde Stanninger uitlegt is ongelooflijk : ze heeft analyses laten uitvoeren die aantonen dat in
Texas en in andere regio’s substanties , gevonden in chemtrails, ook dezelfde zijn als deze gevonden bij
patiënten die lijden aan ‘Morgellon Desease’.
***
Wij plaatsen in deze brief het volgende YouTube-filmpje, waarin duidelijk is, dat in chemtrails
smerige dingen zijn verpakt. Dit is het commentaar wat bij DIT ARTIKEL staat en bij het filmpje hoort.
“Ik heb een nano-formaat organisme uit een chemtrail-draadje ge-extraheerd, uit chemtrail fall-out, na heftig
sprayen ni Nebraska. Ik heb de groei van dit organisme vastgelegd met mijn dark-fieldmicroscoop. Het
levende draadje heb ik naar een vriend gestuurd, die een betere toegang heeft tot een laboratorium voor
onderzoek. Ik heb ook tests gedaan op mensen en het bleek dat 23 van de 35 volwassenen en 3 van de 4
kinderen positief testte op de aanwezigheid van deze draadjes. Geen van de positief-geteste personen bleek
aan de buitenkant enig signaal van de morgollons-ziekte te vertonen. Ik weet inmiddels dat deze draden
responderen op elektro-magnetische frequenties; laten we hopen dat geen van onze goed-gezinde
regeringen het in hun hoofd haalt, om de frequentie ‘los te laten’, die deze gruwelijke zaken activeert..”
***
Vervolg van de Brief:
Luchtverkeersleiders beginnen ook te spreken ( lees het artikel van William Thomas die al lang
onderzoekingen doet over chemtrails op Rense.com ).
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Jullie kunnen ook lezen wat Dr R.Michal Castle daarover shrijft : ‘“In de loop van deze eeuw, denken we dat
we getuige zijn van een progressieve en opzettelijke ondergang van de natuurlijke ordening van de aarde. Er
zijn er die alles wat er geschreven wordt over chemtrails ‘debunken’ en hierover desinformatie verspreiden.
Waarover gaat het ? Chemtrails zijn maar een vage aanduiding komende van gewone mensen om een veel
wijder gamma aan te duiden van toxische stoffen die uitgesproeid worden in de atmosfeer/ stratosfeer voor
een oneindig aantal schandalige en giftige programma’s.”
Ik zou nog zoveel meer informatie kunnen verstrekken, maar deze tekst is al lang genoeg. Ik hoop dat deze
jullie zullen helpen. Zoals in het begin aangeduid, mogen jullie deze tekst gebruiken zoals jullie wensen.
Om te eindigen, wil ik graag jullie moed en verantwoordelijkheid groeten. Laten we hopen dat het publiek
druk zal uitoefenen op politici om deze militaire projecten te verhinderen.
Met vriendelijke groet,
Patrick Pasin / producer en regisseur van ‘ Bye, Bye Blue Sky’
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/bye-bye-blue-sky/

Laser mogelijk nieuw wapen in strijd tegen piraten
De Amerikaanse marine heeft tests uitgevoerd met een laser die piratenschepen kan uitschakelen. Met het
wapen kunnen scheepsmotoren in brand worden gestoken.
(Novum/AP) - NAIROBI - De Amerikaanse marine heeft tests uitgevoerd met een laserwapen dat de
schepen van piraten kan uitschakelen. Vorige week werd met succes met een laserstraal de motor van een
verderop liggend vaartuig in brand gestoken.
Wanneer het nieuwe wapen ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden is nog niet bekend. Het wapen zou
vooral geschikt zijn om kleine piratenbootjes uit te schakelen. Het kan echter ook gebruikt worden om piraten
zelf te treffen.
"Je kan de laser gebruiken om een aanval af te slaan, maar je kan de straal ook zo instellen dat deze niet
dodelijk is, maar wel fel genoeg om hun te laten weten dat je ze in het vizier hebt", zei Michael Deitchman
van het onderzoekscentrum van de marine woensdag.
http://nieuws.nl.msn.com/buitenlands-nieuws/laser-mogelijk-nieuw-wapen-in-strijd-tegen-piraten

Meer aardbevingen in Europa?
Ingevoerd: 21-04-2011 ; Geplaatst door: Redactie Earth Matters;
Bron: Scientias
(Scientias) Onderzoek wijst erop dat de Euraziatische plaat onder die
van Afrika begint te duiken. En zo’n nieuwe subductiezone kan grote
gevolgen hebben.
De Afrikaanse plaat (met daarop nog een stukje van de Middellandse
Zee) beweegt al jaren in de richting van Europa. Hard gaat dat niet:
ongeveer een centimeter per jaar. De platen komen zo met elkaar in
botsing en door de kracht moet de één op een gegeven moment onder de ander duiken. Zo ontstaat een
subductiezone. Onderzoek naar recente aardbevingen in dit gebied wijst er nu op dat zo’n nieuw
subductiezone aan het ontstaan is voor de kust van Algerije en Sicilië. En dat is bijzonder. “De vorming van
een nieuwe subductiezone is heel zeldzaam, ” vertelt onderzoeker Rinus Wortel van de Universiteit Utrecht.
De Euraziatische plaat duikt onder de Afrikaanse plaat. Zo’n proces duurt lang: het kan enkele miljoenen
jaren in beslag nemen. Maar de gevolgen ervan kunnen al eerder merkbaar worden.
Zo neemt de kans op aardbevingen in dit gebied toe. Er wordt in de regio wel rekening gehouden met
bevingen, maar niet met zware gevallen zoals bijvoorbeeld in Japan. Onterecht, zo stelt Wortel. “Ook al is
het in geen honderd jaar voorgevallen, dat wil niet zeggen dat er geen risico is.” Hij haalt de zware
aardbeving uit 1908 nog even op. Toen kwamen in Messina (Italië) 70.000 mensen om door een beving met
een kracht van 7.1 en een tsunami met golven van twaalf meter hoog. En in 1755 kwamen in Lissabon naar
schatting honderdduizend mensen om door een tsunami.
Het is niet bewezen dat de subductiezone dezelfde verwoestende effecten heeft, maar Wortel wijst erop dat
het in ieder geval geen kwaad kan om ons meer bewust te worden van de grotere risico’s die de zone
eventueel met zich meebrengt.
Bron: www.scientias.nl
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De koloniale “As van het Kwaad” is klaar voor de invasie van Libië
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
Het podium staat klaar voor de imperialistische invasie van Libië.
De voormalige kolonisten en slavenhandelaren van Afrika - UK, Frankrijk en
VS - hebben zich gecommitteerd om de Libische overheid te verdrijven.
Gefrustreerd omdat de NAVO-bombardementen niet genoeg waren om de
overwinning van de anti-Gadaffi rebellen veilig te stellen, bereiden de
belangrijkste NAVO-mogendheden een dramatische escalatie van de oorlog
voor. Ze hopen dat de dreiging van escalatie Gadaffi en zijn medestanders
zal overtuigen de macht op te geven zoals de dreiging van een invasie in juni 1999 Milosevic dwong te
capituleren en de NAVO-troepen toestond om Kosovo over te nemen. Of, wellicht als alternatief, lanceren zij
een militaire invasie van het land.
"... [H]et is onmogelijk om een toekomst van Libië voor te stellen met Kadhafi aan de macht", schreven
Barack Obama, Nicolas Sarkozy, en David Cameron in een gezamenlijk artikel dat op 15 april werd
gepubliceerd in de New York Times en een aantal Europese kranten.
Hun verklaarde voorwendsel om "burgers te beschermen" in de burgeroorlog van Libië (resolutie 1973
aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 17 maart met onthoudingen van Rusland, China, Duitsland,
Brazilië en India) heeft de weg vrij gemaakt voor deze laatste openbare proclamatie van hun werkelijke
intentie om de Libische regering te vervangen door een nieuw proxy-regime in het land dat de grootste
oliereserves in het Afrikaanse continent heeft.
"Geen politieke oplossing waarbij de dictator op zijn plaats blijft, zal werken. Het Westen en haar partners
moeten bereid zijn om politieke, economische en militaire druk te handhaven totdat hij weg is ", zegt de New
York Times in haar 15 april hoofdartikel.
Laat je niet misleiden door de anti-dictatoriale motivatie van de New York Times. Toen de CIA en de Britse
inlichtingendiensten de democratisch gekozen regering van Iran van Dr Mohammad Mossadegh omver
wierp en deze verving door de dictatuur van de Sjah, schreef de New York Times: "Onderontwikkelde landen
met een rijke grondstofbronnen hebben nu een lesje gekregen in de zware lasten die worden betaald als een
van hen amok maakt vergezeld van fanatiek nationalisme."
Mossadegh had het etiket van "fanatieke" verdiend, omdat hij de Anglo-Iranian Oil Company (aka British
Petroleum) had durven nationaliseren en de winsten van de olie van Iran gebruikte om het land uit de
immense armoede te halen.
Alle doelen van de imperialistische invasie en "regime change"-strategieën worden volledig gedemoniseerd
voorafgaand aan de agressie. Van Iran in 1953, Guatemala in 1954, de Congo in 1961, Grenada in 1983,
Panama in 1989, Joegoslavië in 1999, Afghanistan in 2001 tot Irak in 2003, was het proces van selectieve
demonisering van de leiders een voorloper van agressie. De motieven van de invallers zijn zuiver en nobel.
De bommen die vallen zijn slim. Ze doden alleen slechte mensen, de vijanden van de vrijheid.
Op dit moment zetten de corrupte politici aan beide zijden van het gangpad in Washington, DC - van Tea
Party Republikeinen tot de meeste Democratische Partij politici - alle verschillen op zij om zich aan te sluiten
bij het koor van de heilige veroordeling van de onder vuur liggende demon terwijl de troepen in stelling
worden gebracht, de oorlogsvliegtuigen opstijgen en de kruisraketten inslaan in hun doelen. Ze zijn trouw
aan het imperium en beseffen dat hun bevoorrechte baantje als "volksvertegenwoordigers" snel wordt
beëindigd, indien zij de oorlogshitsers trotseren met hun propaganda machine. Ook zij kunnen worden
gedemoniseerd als ze een stap te ver gaan.
De mensen van de Verenigde Staten willen deze oorlog niet. Ze willen dat de oorlog in Afghanistan en Irak twee andere oorlogen van het Imperium – nu worden gestopt. Ze doorzien de leugens van de regering die
zegt dat het land zo bankroet is dat tienduizenden leerkrachten, verpleegkundigen en andere werknemers in
overheidsdienst moeten worden ontslagen. Toch is het diezelfde overheid, die een globaal imperialistische
buitenlandse beleid uitvoert dat de grootste banken en oliebedrijven bevoordeelt en dat onbeperkte middelen
heeft om landen van andere werkende mensen binnen te vallen en te bezetten.
Brian Becker - Zaplog.nl

Het westen tegen China: de nieuwe koude oorlog begint in Libië
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
De vraag waarom de door de VS geleide NAVO-troepen vastbesloten zijn
om een verandering van regime in Libië te bewerkstelligen is nu duidelijk.
Hoewel de media experts en politieke deskundigen nog discussiëren over de
vraag of de opstandige bendes in Libië daadwerkelijk worden ondersteund
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en geleid door de inlichtingendiensten uit VS, UK en Israël, worden de werkelijke westerse
beleidsdoelstellingen voor Libië volledig genegeerd.
Men hoeft alleen maar de strategische briefings in de VS AFRICOM documenten
(http://www.africom.mil/downloadCenter.asp) te lezen om het ware eindspel in Libië te begrijpen: de controle
over de grondstoffen en de verwijdering van China uit Noord-Afrika.
Toen de VS in 2007AFRICOM vormde, ondertekenden zo'n 49 landen het Amerikaanse militaire handvest
voor Afrika, maar een land weigerde: Libië. Zo’n verraderlijke daad door de leider van Libië Moummar
Kadhafi zou de kiem leggen voor het conflict dat nu aan de gang is.
Volgens voormalig Reagan kabinet official dr. Paul Craig Roberts, is de situatie met betrekking tot Khadafi
heel anders dan de andere recente protesten in de Arabische wereld. "Waarom is de NAVO daar?" is
geworden tot de echte vraag waarom het gaat, zegt Roberts.
de Chinese belangen in Libië
Volgens het Bejing Ministerie van Handel betreffen de lopende contracten van China in Libië niet minder dan
50 grote projecten van totaal meer dan 18 miljard USD. Wat nog meer onthullend is, is dat ten gevolge van
de recente instabiliteit in de Noord-Afrikaanse regio, China's investeringen een serieuze klap hebben
gekregen. De Chinese contracten dalen met 53,2%. Die in Libië met 45,3% en 13,9% minder omzet; die in
Algerije met 97,1%, en 10,7% minder omzet – dat allemaal binnen de eerste 2 maanden van dit jaar.
Aanvullend op de vele Chinese investeringen in Libië, heeft het Noord-Afrikaanse land onlangs een van de
duurste en meest geavanceerde waterprojecten in de wereldgeschiedenis opgeleverd: Libië’s door mensen
gebouwde rivier. Deze 30 jaar durende onderneming werd pas vorig jaar afgerond en geeft Libië het
potentieel voor een groei in de landbouw die zeker problemen zouden betekenen voor concurrerende
landbouwmarkten in de buurlanden Israël en Egypte. Het kan ook Libië transformeren tot de opkomende
‘graanschuur' van Afrika.
Met oplopende mondiale voedselprijzen, en met Libië in het bezit van een stabiele munt en een goedkope
binnenlandse energievoorziening, hoef je geen economisch genie te zijn om te zien wat de rol van Libië zou
kunnen zijn in de mondiale markt.
africom: zoon van pnac
Opgericht onder de Amerikaanse president George Bush Jr, is AFRICOM een onderdeel van een groter
neo-conservatief Project voor een New American Century (PNAC). Centraal in de strategische doelen van
AFRICOM staat de confrontatie met de toenemende Chinese invloed op het Afrikaanse continent. Een
AFRICOM studie suggereert dat China uiteindelijk troepen zal zenden naar Afrika om daar haar belangen te
behartigen:
"China heeft een stadium bereikt van economische ontwikkeling die de langjarige aanvoer van Afrikaanse
grondstoffen vereist en is het begonnen het vermogen om invloed uit te oefenen in de meeste uithoeken van
de wereld te ontwikkelen.”
De angst van een deel van de Amerikaanse militaire planners is dus een militaire confrontatie met China ...
in Afrika. Vandaag is het Libië, maar morgen, is het Soedan. Komt dat een beetje bekend voor? Nou, dat
zou wel moeten ...
de nieuwe koude oorlog met China
Wat de hierboven getoonde Chinese economische gegevens wel duidelijk maken is dat de strategische
doelstellingen van Washington zoals weergegeven in de AFRICOM documenten, en met name degenen die
ontworpen zijn voor confrontatie en om de belangen van China in Afrika te minimaliseren - zeer goed werken
als gevolg van instabiliteit in de regio. 'Destabilisatie' als een instrument van controle heeft altijd gewerkt voor
koloniale machten. Georganiseerde chaos kan dan worden beheerst door een sterke militaire aanwezigheid
in de regio.
Waar we hier in feite getuige van zijn, is de opkomst van een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS-EURO
mogendheden en China. Deze nieuwe Koude Oorlog zal veel weg hebben van de lange en langdurige VSUSSR confrontatie die we zagen in de tweede helft van de 20e eeuw. Het vindt plaats, in Afrika, ZuidAmerika, Centraal-Azië en de oude brandhaarden zoals Korea en het Midden-Oosten.
Wat deze nieuwe koude oorlog veel dieper en subtieler maakt dan de vorige, is dat het niet zal worden
gehuld in populaire ideologie zoals 'kapitalisme versus Communisme'.
Deze nieuwe oorlog centreert zich rond een kwestie - natuurlijke hulpbronnen. Het afvangen en de controle
over de resterende hulpbronnen van de wereld en de energievoorziening zal het thema zijn dat alle grote
conflicten domineert in de 21e eeuw. Het zal worden uitgevochten door middel van tal van proxies, en in
verre oorden over de hele wereld, maar het zal nooit worden besproken door het Witte Huis of het Foreign
Office in Downing Street.
opstandelingen en geen demonstranten
De grote PR truc in de aanloop naar de NAVO-bombardementen In Libië was dat het Westen in staat was
om gewelddadige gewapende bendes in Libië te karakteriseren als louter demonstranten. De gemiddelde
Amerikaanse, Britse of Franse mediaconsument stelde de Libische opstand gelijk met die eerder in Tunesië
en Egypte. De werkelijkheid was natuurlijk allesbehalve dat.
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Echter, de klokken van vrijheid en democratie hadden inderdaad geklonken, dus alles wat nodig was, was
een slimme diplomatieke truc om de rijen van intellectueel uitgedaagde diplomaten bij de VN in New York
City te sluiten. De 'No Fly Zone' werkte goed genoeg voor de politici om hun voet te krijgen tussen de deur
van hun respectievelijke oorlogsbelangen.
Het lijkt te hebben gewerkt tot nu toe, maar nu de civiele lijkzakken zich beginnen op te stapelen, zal de
volgende fase - grondtroepen en een NAVO-militaire bezetting van Libië, iets ingewikkelder zijn om uit te
voeren, zonder zware politieke confrontaties. Al deze complexe inspanningen zijn dus nodig om de agendas
van westerse bedrijven en de militaire lange termijn strategie in de regio te verduisteren, allemaal onderdeel
van de nieuwe grondstoffen oorlogen met China.
historisch geheugenverlies
Voor de Amerikanen in het bijzonder gaat de relevante geschiedenis slechts terug tot het vorige seizoen van
Dancing with the Stars, of American Idol. Sommigen beweren wellicht dat dit georganiseerd is en dat over
het geheel de de massa's zijn geconditioneerd zijn tot passieve actoren in de nieuwe media-rijke moderne
democratie, omdat het het hoeden van de kuddes veel gemakkelijker maakt.
De lessen van Afghanistan en Irak zijn nog lang niet aangekomen in de VS en Groot-Brittannië - beide
projecten zijn nog steeds een zorg voor het massale kartel van westerse bedrijven. Dit maakte het mogelijk
voor ambitieuze bureaucraten in Washington, Londen en Parijs om hun hand te leggen op Libië. Na verloop
van tijd echter zullen de Amerikanen en Europeanen leren wat elke burger al lang geleerd heeft in de
wereldgeschiedenis. In theorie kan het werken, maar in de praktijk is 'bezetting' een paradox. De VS-UK
kunnen plannen maken om Irak of Libië te bezetten, maar het werkelijke verloop komt meestal niet overeen
met hun imperiale ambities.
Dat loopt een keer slecht af omdat het neo-Anglo-Amerikaanse imperium met al zijn legioenen in het
buitenland, haar fragiele binnenlandse aangelegenheden niet kan managen. Eerst valt de Senaat, dan is er
de opkomst van de Ceasar, en ten slotte de ineenstorting van de Denarius ($). Het licht in het eens zo grote
rijk gaat uit als een nachtkaars - te vet om door te gaan en totaal aan de grond.
Terug in de tijden van Rome, gaven de burgers weinig om de details van de veroveringen in het buitenland.
Er was alleen interesse voor de glorie van Rome en voor brood en spelen. Terwijl de Grote Grondstoffen
Oorlogen van de 21e eeuw onverminderd doorgaan, komt een vraag op: wat doen de bewuste burgers in de
agressor landen om de huidige loop van de geschiedenis veranderen?
Te oordelen naar het gemak waarmee het Westen erin geslaagd is om hun laatste overval in Libië in elkaar
te zetten, zou ik zeggen ... nu heel weinig.
Auteur Patrick Henningsen
zaplog.nl

EU-miljoenen, nee miljarden, worden grofweg verspild. Dus ons geld
april 18, 2011 By: silviavideler
2011 - Door: Gerard Driehuis - Bron: The Sunday Times (betaald)
In Bamako, Mali, is een Centre for Migration Information and Management,
heeft de Europese belastingbetaler 9 miljoen gekost (tot nu toe) en heeft 6
(zes) Malinese aan werk geholpen, terwijl dat het doel is van het Centre.
Het is slechts een enkel uitwerpsel uit een beerput.
De EU doet ook aan ontwikkelingshulp. Miljarden gaan er heen, geld dat
uiteraard eerst is opgehaald in de lidstaten zoals Nederland en Engeland.
De Sunday Times ging het geld achterna. Toegegeven de krant spant zich bijna wekelijks in een aan te
tonen dat Europa met geld gooit, maar slaagt daarin ook wekelijks met controleerbare verhalen. De Times
bezocht bijvoorbeeld een medisch centrum in Sierra Leone, dat met veel geld is opgezet. Wordt niet
gebruikt, is bezig in te storten en dient tot niets. Er zijn Belgen die Europees geld krijgen om Afrikanen te
leren dansen. (Het “I dance therefore I am” project heet als motto “If its music moves, Africa will also move”)
In Sierra Leone, waar onlangs 50.000 mensen stierven bij de burgeroorlog, heeft de EU een natuurpark.
En zo heeft de Sunday Times een lange lijst treurige verhalen.
De Times staat niet alleen: een interne audit van de EU stelde ook vast dat er veel van de miljarden worden
weggegooid, verkwist, misbruikt.
Maar dat heeft nog niet geleid tot verandering van beleid. Daar wordt op gestudeerd.
Bron: The Sunday Times
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Verdeel Libië onder in twee staten
REDACTEUR: GERMEN OP 6 APRIL 2011
Geografisch bestaat Libië uit twee delen: Tripolitanië (het westelijke kustgebied)
en Cyrenaica die het grootste deel van de geschiedenis ook twee aparte
provincies of rijken vormden. Het opsplitsen van Libië in twee staten heeft de
nodige voordelen.
De Libische bevolking leeft geconcentreerd in twee gebieden: Tripolitanië en Cyrenaica.
Libië is een enorm, maar dunbevolkt land waar de meeste mensen in maar twee kleine gebieden wonen: het
waterrijke Tripolitanië, rond de hoofdstad Tripoli, en Cyrenaica, rond Benghazi en Tobroek. De rest van het
land, Fezzan, bestaat uit woestijn met een handjevol oases in het zuiden. De burgeroorlog in Libië golft heen
en weer tussen de twee grote bevolkingsconcentraties in het land. Zodra de aanvoerlijnen van één kant te
lang worden, legt deze het af. Een steeds groter deel van het ooit zeer welvarende land wordt in puin
geschoten – door Gadaffi, door de opstandelingen en door NAVO-vliegtuigen: de zogeheten
vredesbombardementen, dat laatste vanzelfsprekend met een nobel doel.
Volgens de main stream media is Moeammar Gadaffi een eenling, een knotsgekke en bloeddorstige dictator
die zijn volk wil uitmoorden en zijn de opstandelingen nobele, naieve idealisten die een democratie naar
westers model voor ogen hebben. De werkelijkheid is, zoals wel vaker, anders dan de media doen
voorkomen.
Gadaffi
Gadaffi heeft het nodige bloed aan zijn handen. Hij steunde diverse terroristische groeperingen en trad
bloedig op tegen dissidenten in binnen- en buitenland. Ook de burgeroorlog toont aan dat Gadaffi niet
terugschrikt voor een mensenleven meer of minder. Hierin is hij echter geen uitzondering en zelfs naar
Noord-Afrikaanse maatstaven vrij mild. Denk bijvoorbeeld aan de gewaardeerde bondgenoten van het
westen, wijlen koning Hassan II van Marokko die buurland Sahara onder de voet liep (en duizenden
dissidenten liet verdwijnen), het tirannieke Saoedische bewind of Saddam Hussein die meer dan een miljoen
doden op zijn geweten heeft. De man heeft zijn zakken aanzienlijk gevuld, maar heeft zijn volk hierin redelijk
mee laten delen.
Gadaffi is een eigengereide man die een eigen, unieke politieke filosofie heeft ontwikkeld waarin socialisme
en de islam zijn samengevoegd tot wat hij de “Derde Weg” heeft genoemd. De enorme olie-inkomsten en de
geringe bevolking van Libië maakten dat hij zijn aandacht verlegde naar het buitenland. Buiten Libië deed hij
zijn best om de islamisering te bevorderen. Zo was hij in Darfur de grondlegger van het Islamitische Legioen,
wat later de moordzuchtige Janjaweed zou worden en liet overal in Afrika grote moskeeën verrijzen. Zijn
steun aan terroristische groeperingen en revolutionaire retoriek maakten hem weinig populair bij de westerse
grootmachten. Op middelbare leeftijd werd hij iets gematigder en deed hij afstand van zijn
massavernietigingswapens, waardoor steeds meer westerse leiders over hun bezwaren heenstapten en een
plek op de lucratieve Libische markt probeerden te veroveren. Ze waren echter niet vergeten wat hij in het
verleden heeft gedaan. Vandaar dat ze de kans om van lastpost Gadaffi af te komen met beide handen
aangrepen.
De islamistische achtergrond van veel rebellen
Cyrenaica is al decennia lang een hotbed voor islamisme. Een groot deel van de Al Qaeda-strijders komt uit
dit gebied. Islamisme blijkt een geschikte ideologie om zich af te kunnen zetten tegen Tripolitanië en Gadaffi.
Weliswaar is Gadaffi zlf een fervente islamist en Arabische nationalist, maar Gadaffi voerde enkele
vernieuwingen door, zoals vrouwenrechten en het moderniseren van de sharia (w.o. het afschaffen van
lijfstraffen voor vergrijpen als diefstal en overspel), die in de ogen van fundamentalistische soennieten
ongehoorde ketterij vormen. In tegenstelling tot Gadaffi zelf hebben de rebellen geen gezamenlijke
ideologische achtergrond. De berichten van de laatste weken wijzen op een steeds grotere invloed van
islamistische elementen.
Twee islamisten maken onderdeel uit van de Libyan National Transition Council: Abd al-Hakim Hasidi, Al
Qaeda Afghanistanveteraan en Al-Amin Bilhaj, lid van de Lioische afdeling van de Moslimbroederschap en
betrokken bij een extremistische islamistische groep in Groot-Brittannië die nu naar Benghazi af is gereisd.
Kortom: krijgen de rebellen in Cyrenaica de controle over heel Libië, dan betekent dit waarschijnlijk dat het
land een islamistischer staat wordt.
De voordelen van het opdelen van Libië
Libië kent nu al de facto twee infrastructuren met eigen oliehavens,verzorgingsgebieden en dergelijke. De
animositeit tussen beide delen is groot. Daarom is het verstandiger het land in twee stukken op te delen.
Daarmee stopt de burgeroorlog. Gadaffi moet veel minder olieinkomsten verdelen over een relatief grote
bevolking (driekwart van alle Libiërs woont in het westen, terwijl de olieproductie maar een derde van het
totaal is), waardoor hij nauwelijks geld overhoudt voor woeste avonturen. Eventueel kan een van zijn wat
minder extremistische zonen, zoals Sayf ul-Islam Gadaffi, de macht overnemen. Diens grote overschrijftalent
bewijst dat de man in tegenstelling tot zijn vader niet erg creatief is, een groot pluspunt voor een puppet
dictator. Het oosten van het land is wel een probleem, maar ook hier geldt dat er veel geld zal moeten
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worden gestoken in het opbouwen van een nieuwe overheidsbureaucratie en het opbouwen van de vele
vernielde huizen en gebouwen. Wel is een permanent probleem dat er grote hoeveelheden wapens in
handen van schietgrage islamisten vallen. Dit zal de regio zwaar destabiliseren. Aan de andere kant, daar
heeft Gadaffi zelf ook al behoorlijk aan meegeholpen…
http://www.visionair.nl/wereld/verdeel-libie-onder-in-twee-staten/

De Libische rebellen hadden vanaf dag 1 NAVO wapens
Bron / origineel: tv.globalresearch.ca
De Libische rebellen van de gewapende poging tot omver werpen van de Libische regering van 17 februari
hadden gloednieuwe wapens sinds de eerste dag van de opstand. Deze wapens waren van niet-Libische
oorsprong en waren al stiekem ingevoerd in Libië in voorbereiding op 17 februari. Het zijn voor miljoenen
dollars aan technisch geavanceerde lichte en zware wapens.
Het blijkt dat er geheime buitenlandse weldoeners zijn die state-of-the-art wapens gaven aan de Benghazi
terroristen voor de couppoging, en de video toont zelfs Westerse trainers die laten zien hoe de wapens te
gebruiken tegen het Libische leger. De Benghazi-terroristische rebellen van de opstand van 17 februari
blijken betaalde huurlingen te zijn en Libische expats, gemixt met naïeve studenten en Al-Qaeda veteranen,
die allen hopen dat zij aan de top zullen komen.
Er zijn bewijzen dat de rebellen ex-Libiërs zijn op de loonlijst van CIA en MI6 die zijn teruggestuurd en Libië
hebben geïnfiltreerd als onderdeel van de poging tot staatsgreep tegen de Libische regering van Kol.
Muammar Gaddafi.
Door Nickolay Starikov
PVV wil grenscontroles weer invoeren
Bron: A.D.
Geert Wilders. FOTO ANP
Nederland moet onmiddellijk grenscontroles invoeren om Noord-Afrikaanse
immigranten te weren die in Italië een tijdelijk visum hebben gekregen. Daarvoor
pleit de PVV, meldt De Pers.
De partij wil dat Nederland het voorbeeld volgt van Duitsland. ,,Duitsland en Frankrijk voeren grenscontroles
weer in om 28 duizend Noord-Afrikaanse immigranten met visum Italië tegen te houden. Moet NL ook doen”,
zo twitterde PVV-leider Geert Wilders. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Hermann,
maakte vandaag al bekend dat de politie in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren extra gaat controleren op de
illegale instroom van migranten in het grensgebied met Oostenrijk. Ook Frankrijk houdt controles aan de
grens om Noord-Afrikaanse vluchtelingen te weren.

Het einde nadert: EU wil al eigen gestapo
De EU wil nu haar eigen geheime dienst oprichten. Een eigen gestapo
(Geheimes STAatsPOlizeiambt).Een zelfstandige afdeling die zelf allerlei
beslissingen kan nemen om totalitaire plannen uit te voeren.
De grote fracties van het Europarlement zijn daar vóór. En de Commissie zal dat
wel met beide handen aangrijpen.
Zij vertellen dat dat nodig is om een goede gezamenlijke “buitenlandse” dienst te
hebben. Het zal echter iedereen die de ontwikkelingen in de EU een beetje volgt
duidelijk zijn dat dit weer een belangrijke stap wordt in de richting van de
EUSSR.
Er wordt nog niets gezegd over het afschaffen van de verschillende geheime
diensten in de afzonderlijke deelnemende staten. Maar uit wantrouwen zullen die
politici wel graag hun eigen AIVD houden.
Zie: EU will eigenen Geheimdienst
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Jiaogulan – Een wonderbaarlijke plant uit China
Bron / origineel: bloginfo.educate-yourself.eu
Er is een plant genaamd Jiaogulan die wonderbaarlijke geneeskundige
krachten heeft. Het is een plant die voornamelijk te vinden is in China. De
plaatselijke bevolking noemt deze plant Xiancao, wat letterlijk vertaald wordt
als"kruid der onsterfelijkheid". Jiaogulan wordt vertaald als "kronkelende
klimorchidee". Voor de echte planten liefhebbers? Zijn botanische naam is "Gynostemma Pentaphyllum".
De werking van deze plant heeft veel gelijkenissen met de Ginseng plant maar is veel sterker en heeft
meerdere geneeskundige eigenschappen. Verder in het artikel vind u de verschillende toepassingen
waarvoor deze vooral gebruikt wordt. Jiaogulan is een klimplant en is geen familie van de Ginseng, maar
toch hebben zij beiden vergelijkbare stoffen die de helende werking bezitten. Deze plant is ook makkelijker
te kweken dan een Ginseng plant. Men kan hem in een pot laten groeien maar evengoed in de tuin. Vandaar
dat ik hier toch even aanhaal dat u best deze plant het nodige onderhoud geeft zodanig deze niet u volledige
tuin inpalmt. Deze groeit nogal snel en is vrij hardnekkig (bijna zoals onkruid) en voor dat u het weet staat u
hele tuin er dus van vol.
Het leuke aan deze plant is ook dat deze niet zo veel tijd nodig heeft als de Ginseng om zijn geneeskundige
krachten te bekomen. Daar waar een Ginseng enkele jaren nodig heeft om zijn medische krachten te
ontwikkelen, kan men de Jiaogulan het eerst volgende jaar, na het planten, al gebruiken.
Men kan de Jiaogulan het beste nuttigen als een thee. Hij heeft een zeer lekkere, zoete smaak waardoor hij
toch een breed publiek aanspreekt. Het beste is, om zijn blaadjes in wat warm water te laten trekken,
zodanig hij zijn werkende krachten afscheidt en deze dan als een gewone thee te drinken.
De voornaamste eigenschappen en toepassingen van Jiaogulan zijn de volgende :
- Hartinsufficiëntie (verbetert de pomp-werking en daardoor de algemene doorbloeding)
- Hoge / lage bloeddruk (te hoge of te lage bloeddruk wordt tot normale waarden teruggebracht)
- Te hoog cholesterol (Jiaogulan verlaagt vooral de vetspiegel ?LDL? in het bloed)
- Bij beroerte en hartinfarct (Jiaogulan verhindert klonteren van bloedplaatjes)
- Immuunzwakte (de werkzaamheid van de lymfocyten wordt merkbaar verhoogd)
- Bloedvormend (belangrijk bij mensen die een chemo- of stralingtherapie ondergaan)
- Diabetes ( Jiaogulan verlaagt de bloedsuikers en bloedvetten in het bloed)
- Bij tumoren (Jiaogulan bevat tumorremmende stoffen zoals Rh2)
- Bij stress (Jiaogulan werkt rustgevend en harmoniserend op het zenuwstelsel)
- Bij stofwisselingsproblemen (Jiaogulan verbetert de doorbloeding in de organen)
- Bij sportbeoefenaars (verbetert de mentale en fysieke conditie)
U kan Jiaogulan in verschillende toepassingen verkrijgen. U kan het verkrijgen in zaden, als u deze zelf wil
kweken in u tuin of pot, is ook verkrijgbaar in thee zakje of als losse thee. Ze hebben zelfs een
cadeauverpakking, voor als u het als geschenk wil geven aan iemand van u naasten of vriendenkring.
U kan bestellen via de website van Sanleaf. Zij zijn de verdeler voor België en Nederland. Ik raad jullie aan
om te bestellen via èèn van deze bronnen omdat u anders de kans loopt dat u thee gaat bekomen die niet
van dezelfde kwaliteit is als deze van Jiaogulan-Europe. Zij staan namelijk garant om u de best mogelijke
kwaliteit te bezorgen die zij u kunnen aanbieden.

China de verborgen crisis, Spooksteden & Winkelcentra
april 17, 2011 pineut
De florerende economie in China maakt dat men enorme hoeveelheden steden en winkelcentra’s bouwt in
het hele land. En dat gebeurd met een snelheid van 10 steden inclusief alle faciliteiten per jaar. Maar al deze
steden en centra´s blijken vrijwel allemaal ongebruikte spooksteden te zijn.
Dit alles is onderdeel van de regering van China om de economie op een hoog niveau te houden. Er zijn
vele mensen die in de steden zouden willen wonen maar voor de meesten is het gewoonweg veel te duur.
Video journalist Adrian Brown dwaalde door de winkelcentra´s met lege winkels en over de wegen met de
vele lege luxe appartementen. 64 Miljoen appartementen schijnen naar men zegt leeg te staan door het
hele land en één van de weinige winkeleigenaren zei dat hij vier tot vijf dagen helemaal niets kon verkopen.
Zijn de inspanningen om de economie op peil te houden in China een wassen neus en zal dit uiteindelijk een
averechts effect blijken te hebben met als resultaat een financiele crisis voor China ?
In onderstaande video neemt Video journalist Adrian Brown u mee op een tour van 14 minuten.
Bron : SBS Australië
Bron en video: http://pineut.wordpress.com/2011/04/17/china-de-verborgen-crisis-spooksteden-winkelcentra/
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Bescherming tegen constante radioactieve straling en Chernobyl
Complete artikel: www.health-matrix.net
Oorspronkelijke titel: Detoxify or Die: Natural Radiation Protection Therapies for Coping With the Fallout of
the Fukushima Nuclear Meltdown
Geschreven door Gabriela Segura, MD, 19 maart 2011
Chernobyl zal veel mensen nog vers in het geheugen zitten. Het aantal radioactieve deeltjes was uiteindelijk
100 maal groter als dat van de atoombom op Hiroshima en het leven van tientallen miljoenen mensen werd
verwoest. Tegenwoordig leven meer dan 6 miljoen mensen op nog steeds zeer besmet land. En 20 jaar na
de ramp, nemen de gevaren zelfs toe door de natuurlijke verspreiding van die radioactieve deeltjes. De
autoriteiten hebben nogal gedaan of hun neus bloedde en de mensen schandelijk in de steek gelaten.
40% van Europa is toen besmet, en Azië en Noord-Amerika hebben ook het een en ander binnen gekregen.
De conclusie van het IAEA (International Atomic Energy Agency), en andere ‘experts’ dat de ramp de
natuurlijke achtergrond straling ‘slechts’ met 2% verhoogde, doet geen recht aan een aantal andere
belangrijke factoren.
1. Veel gebieden hebben nog steeds een veel te hoog stralingsniveau
2. Hoge stralingsniveaus waren de eerste weken na de ramp heel wijd verspreid
3. Nog gedurende tientallen jaren zal chronische laagstralige besmetting doorgaan.
4. Hoe laag ook, straling heeft hoe dan ook effect op het lichaam en de voortplanting
Pas 8 à 9 jaar later gaf de medische wetenschap de wereldwijd toegenomen staar, schildklier kanker,
leukemie en aandoeningen aan de centrale zenuwstelsel toe. De hoeveelheid voedsel met een te hoge
stralingsbesmetting is de afgelopen 14 jaar na 1986 niet afgenomen. Het percentage is vanaf 1996 zelfs
gestegen. En pas nu wordt duidelijk hoeveel gebieden er destijds wel niet besmet zijn.
Mensen zijn op die manier nog steeds blootgesteld aan straling. Het is belangrijk hierbij op te merken dat
kinderen 3 tot 5 maal meer zijn blootgesteld (ze wegen minder, maar verbranden meer). Tegenwoordig is
meer dan 90% van de stralingsbelasting afkomstig van Caesium-137 (Cs-137), dat een halfwaarde tijd van
zo’n 30 jaar heeft. Besmette gebieden zullen dus nog zeker drie eeuwen een gevaarlijk hoog stralings
niveau hebben. Helaas is de stralingsbewaking door de overheid overal ronduit lachwekkend en ook is het
aantal opeen gehoopte, geaccumuleerde deeltjes helaas moeilijk na te gaan.
De tijdens de ramp vrijgekomen Cs-137, Strontium-90 (Sr-90), Plutonium (Pu), en Americium (Am) deeltjes
zwerven nu overal in het milieu rond en zullen nog een paar eeuwen doorstralen in het noordelijke halfrond.
De deeltjes worden vooral opgeslagen in de schildklier, de bijnieren de pancreas, de thymus, de botten, de
milt, het hart en de lever. Dit alles in volgorde van afnemende hoeveelheden.
De besmetting van de schildklier behoeft geen nadere uitleg maar ook de aantasting van de bijnieren
verdient zeker enige aandacht. Sinds de ramp zijn er een aantal ‘nieuwe’ ziekten bijgekomen die sterk doen
denken aan uitputting van de bijnieren.
Het aantal Chernobyl doden vanaf 2004 wereldwijd zo’n 824.000 zal gedurende de volgende generaties nog
stijgen.
Vrije radicalen
Stralingsvergiftiging is het beschadigen van weefsel door overmatige blootstelling aan radioactieve straling.
Straling bevat een deeltjes component en een electomagnetische golf component. Die elektromagnetische
golf heeft genoeg energie om de elektronen van de atomen, moleculen los te maken. zodat die geïoniseerd
worden. Deze atomen, moleculen heten vrije radicalen. Ze missen electronen en proberen die af te snoepen
van andere atomen, moleculen. Je kun ook zeggen dat ze chemisch onstabiel en reactief worden. Dit hele
proces roept ontstekingen op en termen zoals oxidatieve stress, oxidatieve schade en lipide peroxidatie, zijn
hierbij van toepassing. Het gebeuren kan zelfs het DNA aantasten. Anti-oxidanten neurtaliseren of remmen
de vrije radicalen en beperken de schade. Ze lenen electronen uit [de meeste anti-oxidanten worden
daardoor zelf een oxidant, maar er zijn een paar moleculen die dit niet doen]. Bekende anti-oxidenten zijn
bijvoorbeeld vitamine C, E, carotenoïden, resveratrol, taurine, coenzyme Q10 en melatonine.
Medische aandoeningen
Aandoeningen die te maken hebben met de Chernobylramp zijn:
Aantasting van bloedvaten, klieren (vooral schildklieren), afweersysteem, ademhalingssysteem, urogenitale
systeem (nieren, blaas, plasbuis, geslachtsorganen), voortplantingssysteem, spieren, botten, centrale
zenuwstelsel (delen van de hersenen => leerproblemen, gedrags problemen), ogen (staar, bindweefsel),
spijsverteringssysteem. Afwijkingen aan geslachtsorganen, benen en hoofd, schildklier kanker, leukemie,
andere kwaadaardige weefsel afwijkingen.
Het spreekt voor zich dat het aantal (ernstige) infectie ziekten na de ramp gestegen is (zie boven), en het
verouderings proces van zowel kinderen als van ouderen versneld.
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Aan de ramp van Chernobyl hebben we een aantal nieuwe termen te danken: 'Cancer rejuvenescence',
'Vegetovascular dystonia' en voorheen onbekende fenomenen zoals 'Incorporated long-life radionuclides',
'Acute inhalation lesions of the upper respiratory tract', 'Chronic fatigue syndrome', 'Lingering radiating illness
syndrome' 'Early aging syndrome'.
Er zijn bodem bacteriën die vooral Cs-137 opslaan en ook in de darmen voorkomen. Een scherpe afname
van gezonde darmbacteriën (bifidus bacteria) en een stijging van het aantal Escherichia coli is opvallende bij
Ukraïnse kinderen.
Door de straling verandert het DNA van virussen, bacteriën, schimmels, en protozoa in record tempo.
Hoewel de gevolgen daarvan nog onduidelijk zijn spreekt het voor zich dat het lichaam meer moeite zou
kunnen hebben met veranderde ziektekiemen.
Wat opmerkingen over het milieu
Men dacht aanvankelijk dat het milieu snel minder radioactief zou zijn, dat bleek onjuist. Het gemiddelde
besmettingsniveau van water, lucht en de aarde schijnt enorm te varieren, de kringloop van Sr-90, Cs-137,
Pu, and Am die nog steeds aanwezig is, verbaast de Chernobyl wetenschappers. De eerder uit oppervlakte
verdwenen Cs-137, Sr-90, Pu, en Am hebben zich geconcentreerd in de bovengrondse delen van planten.
Zo worden mensen ondanks de dalende straling in hun omgeving via hun voeding alsnog aan meer straling
bloot gesteld.
In 1986 waren de radioactiviteits niveau’s van planten en dieren in West Europa, Noord Amerika de
zuidpool en oost Azie soms 100 maal en zelfs duizend maal boven de toegestane hoogtes. De eerste
piek in radioactiviteit na de ramp en de daarna constante lage straling hebben geresulteerd in morfologische,
fysiologische en genetische afwijkingen in alle levende organismen in besmette gebieden die bestudeerd
zijn. Planten, zoogdieren, vogels, amfibieën vissen, invertebrata bacteriën en virussen.
De komende generaties mensen zullen het zelfde lot ondergaan. Dat wil zeggen gestegen mutaties,
gestegen sterfte, verkorte levensduur, verkorte levensverwachting, minder nageslacht en veranderingen in
de verhouding aantal mannen/aantal vrouwen.
Bewezen werkzame ontgiftings methoden
Groen spul en ander zeevoedsel
In Chernobiel was 5 gram spirulina gedurende 45 dagen effectief tegen stralingsvergiftiging.
Chlorella toonde ook een beschermende werking. Vooral spirulina werkte goed tegen radioactief cesium. Er
traden geen neven effecten op. Het is wel belangrijk spirulina en chlorella te kopen waarvan bewezen is dat
ze geen zware metalen bevatten.
Sodium alginate (natrium alginaat) uit zeewier zoals kelp binden selectief radioactief strontium, maar ook
calcium, barium, cadmium en radium. Sommige zeewieren zijn besmet met lood of arsenicum. Kelp bevat
organisch jodium, je kunt het dus niet onbeperkt innemen.
Zwarte en groene thee
Zwarte en groene thee (catechinen) zijn prima anti-oxidanten.
Pectine
Pectine is een van de beste middelen om jezelf tegen straling (Cs 137) te beschermen als het eten van
besmet voedsel onvermijdbaar is. Het zit van nature in veel in rijpe peren, appels maar is ook als
voedingssupplement te krijgen. Zie bijvoorbeeld Vitapect.
Anti-oxidanten en zwavel componenten
Zwavel is een veel gebruikte anti-stralings stof. Het zit in veel anti-oxidanten. Zwavelbevattende antioxidenten blijken een van de betere antidotes te zijn.
Dimethylsulfoxide (DMSO) is eentje die met kop en schouders boven deze groep anti-oxidanten uitsteekt.
Zelfs lage doseringen beschermen nog het DNA. Zie ook DMSO: The Antidote for Radiation Poisoning.
Andere anti-oxidanten zoals alpha lipon zuur, vitamine E, vitamine C (ascorbine zuur), vitamine B, selenium,
N-acetylcysteine zijn net zo goed onmisbaar. Het is belangrijk om ze niet los van elkaar te gebruiken,
aangezien ze elkaars werking versterken.
Alpha lipon zuur (Alpha Lipoic Acid, ALA) is vetoplosbaar en kan dus ook de bloed hersen barrière passeren
om ook daar het DNA te beschermen. ALA neemt zware metalen op beschermt de lever en niet
onbelangrijk, zorgt ervoor dat geoxideerde vitamine C, vitamine E (tocotriënolen) en glutathion weer
bruikbaar worden als anti-oxidant. ALA en de afgeleide vorm daarvan, DHLA, stimuleren de cel om meer
glutathion (tot 70% meer) te maken. Glutation wordt in onder andere in de mithochondriën (energie
fabriekjes in de cel) gemaakt en is een super anti-oxidant
Het anti-oxidant N-acetyl cysteïne (NAC), is een grondstof voor glutathion en zwavel. Het helpt ook bij het
uitscheiden van zware metalen.
Andere belangrijke stoffen zijn onder andere magnesium en vitamine C. Calcium en magnesium helpen
beiden om Strontium-90 kwijt te raken. Let wel op de juiste verhoudingen van magnesium/calcium, want een
teveel van een van twee, drukt de andere weg.
Vitamine C repareert eerdere beschadigingen. Een vitamine B complex supplement is goed voor de witte en
rode bloedlichaampjes.
Vitamin E en selenium werken samen beter als elk apart.
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Zink helpt bij het uitscheiden van americium-241, cadmium, aluminium en lood. Ook zink kun je niet in
onbeperkte mate slikken. Een overdosis zorgt bijvoorbeeld voor een koper tekort.
Als het lichaam een tekort heeft aan kalium dan neemt cesium-137, cesium-134, of het radioactieve kalium40 en kalium-42, de plaats in. En ook kalium kan men niet onbeperkt slikken.
Melatonine, het 'slaap hormoon' is een krachtige anti-oxidant en beschermt aantoonbaar tegen straling.
Melatonine passeert ook de hersen bloed barrière en beschermt daar dus ook de hersenen. Melanine wordt
vooral aangemaakt als je slaapt en wel vooral als het pikkedonker is.
Curcumine [geelwortel] is een onderdeeel van kerry en een anti-oxidant, een anti-ontstekinsmiddel en een
anti-tumor middel.
Ademhalings en meditatie technieken
Zie Éiriú Eolas. Het behoeft geen nadere uitleg dat de gevolgen van radioactieve straling ook emotioneel
diep ingrijpen. Ademhalingsoefeningen en meditatie verhogen de anti stress hormonen GABA, melatonine
en serotonine en verlagen de stress hormonen cortisol en adrenaline. Kijk hier en hier.
Dieet
Er zijn simpele kooktechnieken om het aantal radioactieve deeltjes te verlagen. Zoals een aantal malen
koken en het water weggooien. Goed wassen, laten weken en het water weggooien, fruit en groenten
schillen, zouten en aanzuren van voedsel, maar het vocht weggooien. Eet geen geconcentreerde bouillon,
gebruik boter enzovoorts.
Veel anti-oxidanten binnen krijgen is zo wie zo goed en wij [Gabriela Segura et al] bevelen een dieet aan van
geen granen, weinig calorieën en geen zuivelproducten.
Allergieën (chronische kwaaltjes) zijn zaken die ontgiften belemmeren en een eliminatie dieet, om allergenen
te ontdekken is noodzakelijk.
Knoflook, uien en ander voedsel helpen bij het binden van radioactieve isotopen en cadmium, lood en kwik.
De zwavel ondersteunt de nieren en helpt de lever het lichaam te ontgiften.
Melk bevat altijd veel radioactieve isotopen. Boter en ghee, veel minder.
Spierweefsel bevat de minste radioactieve stoffen. Voor orgaanvlees (Cs-137) geldt in aflopende
hoeveelheden longen > nieren > lever > vet.
Voor vlees (Cs-137) geldt: kip> biefstuk> lam> varken.
Zie voor vissen in het oorspronkelijke document.
Kortom varken en vet zijn gezond!
In tegenstelling wat de reguliere medische wetenschap al jaren beweert.
Cs-137 lijkt chemische gezien erg op gewoon kalium en Rubidium, en Sr-90 and Pu lijken op calcium. Het is
dus zaak om géén tekorten aan kalium, Rubidium en calcium te hebben.
Kalium zit vooral in aardappels, bieten, rozijnen, gedroogde abrikozen, banaan, thee noten, citroen, en
gedroogde pruimen. Calcium zit vooral in boter ghee, eieren, mierikswortel, bosuitjes, koolraap,peterselie,
dille en spinazie. Rubidium zit vooral in blauwe druiven.
Diversen
Zeoliet (vulkanische gesteente) is een mineraal dat Cs and Sr bindt, maar ook bruikbaar is voor zware
metalen ontgifting. Het werkt antibacterieel en stimuleert het immuunsysteem. Het is ook gebruikt bij de
Chernobyl ramp.
Organische germanium (Ge-132) beschermt de cellen tegen cesium-137.
Geactiveerde kool (norit) absorbeert en neutraliseert radioactieve deeltjes. [geactiveerde kool absorbeert
nog veel meer, dus uitkijken en graag niet tijdens de maaltijden].
Voor meer ontgiftings methoden zie ook:
Treatments for Nuclear Contamination
Iodine Treatments for Radiation Exposure
Greenmedinfo.com – Radioprotective
Kijk voor de doseringen en de literatuur bronnen in het oorspronkelijke artikel.

Gerald Celente voorziet voedselrellen in de VS (2012)
Complete artikel: geraldcelentechannel.blogspot.com
Een videoserie uit 2008, direct na de verkiezing van Obama tot president.
Het is nu 2011 en er is nog een jaar te gaan tot 2012.
De Amerikaanse economie kruipt uit het dal (tenminste voor aandeelhouders en de rijke Amerikanen)
Maar er zijn miljoenen werkelozen bijgekomen; de voedselprijzen en de brandstofprijzen zijn weer even
hoog als in 2008. Krijgt Celente gelijk?
Bron en video’s: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/gerald_celente_voorziet_voedselrellen_in_de_vs_2012
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Nieuwe serie UFO-files FBI: 'Aliens komen uit andere dimensie'
Recent haalde de eerste serie vrijgegeven FBI-documenten over de
landing -of crash- van een UFO in Roswell (New Mexico) in 1947
wereldwijd de reguliere media, al werden de gepresenteerde feiten
onmiddellijk in twijfel getrokken als slechts het verhaal van één
veronderstelde ooggetuige, de speciale FBI-agent Guy Hottel. Een paar
dagen geleden werden er echter opnieuw documenten vrijgegeven, en
die bevatten onder andere een geheime memo met een brief van een
doorgestreept persoon die schrijft dat de aliens waar destijds contact mee werd gemaakt zouden hebben
laten weten dat ze niet van een andere planeet uit de ruimte komen, maar uit een andere dimensie - precies
wat christelijke onderzoekers van het UFO-fenomeen al jaren beweren.
De voorheen geheime documenten en memo's worden gepubliceerd op 'The Vault', een recent gelanceerde
FBI-blog waarop mensen het grijze verleden van het Amerikaanse federale onderzoeksbureau kunnen
bekijken. De eerste serie (1) kreeg wereldwijde aandacht omdat de beroemde vermeende UFO-landing of crash in 1947 Roswell (New Mexico), waar drie cirkelvormige 'vliegende schotels' met ieder een diameter
van ongeveer 15 meter gevonden zouden zijn, op indirecte wijze werd bevestigd. Ook zouden er drie
mensachtige lichamen van ongeveer 1 meter lengte in de UFO's zijn aangetroffen. Iedere alien was
gewikkeld in een verfijnd metaalachtig gewaad dat deed denken aan de 'blackout' zwaartekracht pakken van
testpiloten. De inhoud van de brief van de niet bekend gemaakte persoon, volgens eigen zeggen een
voormalig universiteits-afdelingshoofd met diverse universitaire titels, werd klaarblijkelijk zo belangrijk
gevonden dat deze onmiddellijk als 'geheim' werd geclassificeerd. Het memorandum was gericht aan
belangrijke wetenschappers, de luchtvaart- en militaire autoriteiten en een aantal publieke officials. De
schrijver maakte zich overigens geen illusies en schreef dat hij weinig verwachtingen had dat er iets met zijn
informatie gedaan zou worden, omdat het uit 'bovennatuurlijke' bron afkomstig zou zijn. Toch achtte hij het
zijn plicht om de informatie te delen. 'Op ieder moment kan er een zeer ernstige situatie ontstaan betreffende
de 'vliegende schotels,' aldus de schrijver. 'Als er één zou worden aangevallen zal het aanvallende vliegtuig
vrijwel zeker worden vernietigd. Bij het publiek kan dit bijna paniek veroorzaken en internationale
verdachtmakingen. De belangrijkste gegevens van deze vaartuigen zijn nu beschikbaar en moeten worden
aangevoerd, ongeacht hoe fantastisch en onbegrijpelijk het op degenen die niet van tevoren over deze
denkwijze zijn voorgelicht ook moge overkomen:
1. Een deel van de schotels bevatten een bemanning, anderen worden op afstand bestuurd.
2. Hun missie is vreedzaam. De bezoekers overwegen zich in deze dimensie te vestigen* (in de context lijkt
dit de meest voor de hand liggende vertaling - X.)
3. Deze bezoekers zijn mensachtig maar zijn veel groter.
4. Het zijn GEEN 'geëxcarneerde' aardlingen (van menselijke oorsprong), maar zijn afkomstig van hun eigen
wereld.
5. Ze komen NIET van enige 'planeet' zoals wij dat woord gebruiken, maar van een etherische (of
'geestelijke') planeet die te vergelijken is met de onze maar die voor ons niet zichtbaar is (= uit een andere
dimensie).
6. Bij het binnengaan van de vibratiewaarde van onze dichte materie (het binnengaan in onze dimensie)
materialiseren de lichamen van de bezoekers en ook hun vaartuigen automatisch.
7. De schotels bezitten een soort stralingsenergie, of straal, die eenvoudig ieder aanvallend schip uit elkaar
doet vallen. Op ieder gewenst moment keren ze in de etherische ruimte terug en verdwijnen op deze wijze
heel eenvoudig en spoorloos uit het zicht.
8. Het gebied waar ze vandaan komen is NIET het 'astrale vlak' (zoals vaak in de New Age wordt gedacht),
maar komt overeen met de 'Lokas' of 'Talas' (komt neer op een wereld in een andere dimensie). Ingewijden
in esoterische zaken zullen deze termen begrijpen.
9. Ze kunnen waarschijnlijk niet worden bereikt met de radio, maar mogelijk wel met de radar, als daar een
signaalsysteem voor ontworpen wordt.' 'Al wat we kunnen doen is informatie geven en waarschuwen. Laat
de nieuwkomers met alle vriendelijkheid worden behandeld. Tenzij de schotels worden teruggetrokken dreigt
een (....onleesbaar...) waar onze cultuur en wetenschap niet mee kunnen omgaan. Er rust een zware
verantwoordelijkheid op de paar gezaghebbende mensen die in staat zijn deze kwestie te begrijpen.'
Naast deze brief bevat de memo een krantenartikel dat gedateerd is op 9 juli 1947, met daarin een door een
schooljongen gemaakte foto van een veronderstelde UFO. Daarnaast een rapport over iemand die een UFO
van bijna 200 meter lengte had gezien, een bericht over een ervaren piloot die boven Californië tien
vliegende schotels was tegengekomen, een melding van vier ervaren piloten die eveneens UFO's hadden
gezien en nog een aantal andere verslagen van 'ontmoetingen' tussen luchtmachtpiloten en 'vliegende
schotels'.
De UFO-misleiding en de Bijbel
Op 25 maart besteedden we aandacht aan het boek 'de UFO-misleiding' (3), waarin onder andere wordt
uitgelegd dat de in de Bijbel voorzegde grote misleiding in de eindtijd wel eens heel goed kan bestaan uit de
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openlijke verschijning van UFO's en de bekendmaking dat 'aliens' de wereld komen redden van een zekere
ondergang. Het ligt voor de hand dat deze wezens beweren van andere planeten uit het heelal afkomstig te
zijn, maar bovenstaand verslag lijkt de lezing dat 'ze' uit een andere dimensie komen te onderstrepen.
Dit lijkt de in de Bijbel genoemde 'geestelijke wereld' te zijn, waar al in de tijd van Noach de 'gevallen
engelen' uit afkomstig waren. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze kwaadaardige wezens zich al minstens
tientallen jaren opnieuw bezig houden met de mensheid en toewerken naar het moment waarop ze met
behulp van de 'wereld verlosser' -de Bijbelse antichrist- de hele planeet in hun macht denken te kunnen
krijgen. We bespraken al vaker dat veel signalen erop lijken te wijzen dat deze gebeurtenissen al vanaf 2012
zouden kunnen gaan plaatsvinden.
Xander - (1) International Business Times ; (2) International Business Times
(3) Xandernieuws 25-03: Boek 'De UFO-misleiding' actueler dan ooit

Thuis roken kan strafbaar zijn
In Australië groeit de mogelijkheid dat roken verboden wordt in heel wat
woningen. Steeds meer mensen maken zich immers zorgen over de schadelijke
gevolgen van passief roken, zegt de KankerRaad van South Australië.
Eerder deze maand kregen de bewoners van een appartementsgebouw in
Sydney het voor elkaar dat er niet meer gerookt mag worden in heel hun blok, inclusief de terrassen en
appartementen. De beslissing leidde tot heel wat controverse, maar de bewoners argumenteerden dat de
rook van de buren bij hen binnenwaaide langs de ramen en het ventilatiesysteem. “Je kan het gebruik van
een legaal product in iemands eigen huis niet verbieden,” argumenteerde voorzitter Cameron Murphy van de
Raad voor Burgerlijke Vrijheden van deelstaat New South Wales tevergeefs. “Straks verbieden ze nog het
drinken van koffie.”
Niet eerste verbod
Dergelijke verbodsbepalingen zullen steeds meer voorkomen, voorspelt Rex Jory van The Punch. Australië
speelt hierin niet eens een voortrekkersrol, daar in New York geleidelijk aan rookverboden worden ingevoerd
in residenties met tien of meer appartementen. Sommige verhuurders weigeren gewoonweg rokers, en eisen
dat hun eigendom rookvrij blijft. Australië heeft sinds enkele jaren een rookverbod in cafés en openbare
gebouwen. De exacte bepalingen verschillen van staat tot staat, maar op veel terrassen en stoepen is roken
verboden. In New York is het vanaf eind mei verboden te roken in parken, op stranden en zelfs in
voetgangerszones, en sommige Amerikaanse staten hebben al rookverboden in natuurparken en op
stranden. In Calabasas, een voorstad van Los Angeles, mag sinds 2006 niet meer in appartementen worden
gerookt als er in de blok ook kinderen wonen. En als een woning of tuin aan een openbare ruimte grenst –
en dat kan gaan van een wasruimte tot een zwembad - is roken verboden.
Schade
“Terwijl mensen steeds beter beseffen welke schade passief roken veroorzaakt, groeit de verwachting dat er
geen rook meer hangt in gedeelde plaatsen”, zegt professor Brenda Wilson van de KankerRaad van South
Australië. Ze ziet een trend waarbij steeds meer mensen vragen om rookvrije gebieden, zoals bv. tijdens
kerstparades. De regering van South Australia heeft ook plannen aangekondigd om speelpleinen te
beschermen. Een Brits onderzoek bracht vorig jaar nog eens in kaart hoe schadelijk meeroken is. The Royal
College of Physicians, de koninklijke raad van artsen, wees erop dat er jaarlijks 9.500 kinderen worden
opgenomen in het ziekenhuis door de effecten van meeroken.
De artsen becijferden dat alleen al in Groot-Brittannië jaarlijks 20.000 kinderen langdurige en moeilijk te
genezen infecties aan de luchtwegen oplopen. Ze weten ook 120.000 gevallen van acute
middenoorontsteking aan roken. Meestal ontstaat deze gevaarlijke ontsteking in aansluiting op een
verkoudheid. Verder verhaalden de artsen 200 gevallen van bacteriële meningitis op passief roken. Ze
claimden dat jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk 40 kinderen sterven omdat hun ouders roken.
Niet of, maar wanneer
In discussies over het rookverbod op café wordt vaak lacherig geopperd dat de volgende stap een
rookverbod in de eigen woning is, maar zo ondenkbeeldig is een dergelijk verbod dus niet. Professor Wilson
acht het wel degelijk mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat Australiërs die een appartementsblok delen, die
gebouwen rookvrij willen hebben. “Het feit blijft dat tweedehandsrook schadelijk is. De mate van blootstelling
kan iemands risico bepalen, en je kan je voorstellen dat velen de keuze willen hebben om hun woning een
veilig toevluchtsoord te maken, iets wat een redelijk grote uitdaging is in een gemeenschappelijke plaats
zoals een appartementsblok.”(hlnsydney/sam)
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Glenn Beck: Obama wil president van de hele wereld zijn
Barack Obama, de eerste president van de hele wereld?
Glenn Beck stopt in de loop van dit jaar met zijn immens populaire
show waar dagelijks vele miljoenen Amerikanen naar kijken. Hij
waarschuwde zijn vele vijanden -waaronder het Witte Huis- echter
niet te vroeg te juichen. 'Jullie zullen bidden dat ik nog steeds de 5
uur show zou doen!' lichtte hij een tipje van de sluier op van wat hij
van plan is. Bij zijn vriend Andrew Napolitano, rechter en
presentator van Fox' Freedom Watch, gaf hij nogmaals zijn
ongezouten mening over de huidige president Barack Obama, de linkse kliek waarmee deze zich heeft
omringd en de plannen die hij heeft voor de VS en de wereld.
'Wat een schok! Wat een verrassing!' begint Napolitano op Becks aankondiging dat hij gaat stoppen met zijn
5 uur show. 'Echt?' reageert Beck met verbazing. 'Ik praat er namelijk al bijna een jaar over dat mensen zich
moeten voorbereiden op een tijd dat ik er niet meer zal zijn om het te doen.' Op Napolitano's vraag wat Beck
nu gaat doen aarzelt hij even, maar benadrukt dan dat hij bij Fox blijft en een aantal 'specials' zal doen die
zijn vijanden zal doen terugverlangen naar zijn 5 uur show.
'Een paar straten hiervandaan haalt de president in Harlem geld op voor zijn verkiezingscampagne.
Ondertussen dreigt de overheid stilgelegd te worden (vanwege onenigheid over de begroting en het
schuldenplafond) en zijn Congresleden koortsachtig met elkaar aan het onderhandelen...' vervolgt
Napolitano.
'Ik snap niet waarom, ' geeft Beck als commentaar. 'Het Congres heeft al sinds 2009 de begroting niet meer
goedgekeurd. Waarom nu ineens al die haast? Het lijkt er wel op alsof ze stilgelegd willen worden. En de
president -hoe onverantwoordelijk en arrogant kun je zijn!- haalt geld op! Wat zegt het als een president
weet dat de overheid stilgelegd kan gaan worden en hij intussen gewoon geld ophaalt voor zijn politieke
campagne? Hij weet dat de pers hem toch niet aan de tand voelt en zich afvraagt wat voor een charlatan we
hebben gecreëerd.'
Napolitano: 'En waarom lieten de Democraten hem zijn gang gaan toen hij buiten het Congres om de oorlog
verklaarde aan Libië? Dat was ongrondwettelijk! Maar niemand legt hem het vuur aan de schenen omdat ze
hem aardig vinden en alles okay vinden wat hij doet. Hij verwoest de grondwet, verwoest mensenlevens,
verandert de machtsbalans tussen de president en het Congres en ze laten het hem gewoon doen! Geld
ophalen in Harlem in plaats van zich met de begroting bezig te houden! Zal de pers hem ook zijn gang laten
gaan?!'
Beck: 'Ja, absoluut! De pers laat het toe dat de vrouw van Cass Sunstein (hoofd van de afdeling informatie
en regelgeving van het Witte Huis, die onder andere voorstander is van de afschaffing van het huwelijk, het
zonder toestemming verwijderen van organen en totale overheidscontrole over de pers en zelfs de inhoud
van ieders persoonlijke emails) allerlei plannetjes in de oor van de president fluistert, waardoor deze het
Congres totaal irrelevant heeft gemaakt bij hun taak om het volk te beschermen. Dat heeft de hele dynamiek
veranderd; niet alleen het Congres, maar ook de president doet er niet meer toe bij een oorlogsverklaring.
Nu is het de VN die de oorlog verklaart!'
Napolitano: 'Je voorspelde al toen er minder bewijs voor was dan nu dat de president geen respect heeft
voor onze nationale soevereiniteit. De president ging naar een stelletje Arabische dictators in Caïro, naar
een clubje sociaal democraten in België (Brussel, de EU) en naar een stelletje punthoofden in boven
Manhattan, maar niet naar het Congres!'
Beck: 'Vraag jezelf eens af: waarom gaf de president een campagnetoespraak in Berlijn?'
Napolitano: 'Voor 200.000 mensen!'
'Beck: 'En waarom? Hij wil de president van de wereld zijn! De Verenigde Staten én de wereld worden
fundamenteel veranderd! Waarom kan (de linkse multi miljardair) George Soros Bretton Woods 3 erdoor
drukken? Bretton Woods 1 kwam er na de Tweede Wereldoorlog toen we besloten dat de Amerikaanse
dollar de nieuwe goudstandaard zou worden. Bretton Woods 2 kregen we omdat we oorlog gingen voeren
en het niet meer konden betalen, dus veranderden we alle regels. En over Bretton Woods 3 wordt NU
gesproken met George Soros, en niemand zegt er iets van. (George Soros is één van de vele vijanden van
Glenn Beck en heeft bedrijven opgeroepen geen advertentieruimte meer te kopen op Fox totdat ze Glenn
Beck hebben ontslagen).' (1)
Becks opmerking dat Obama de president van de hele wereld wil zijn zal veel -met name Amerikaansechristenen sterken in hun overtuiging dat Barack Obama op zeker moment de in de Bijbel voorzegde
antichrist zal worden. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan gebeurt dat mogelijk 3, 5 jaar (1260 dagen,
gebaseerd op de Bijbelboeken Daniël en Openbaring) na zijn aantreden, dus ongeveer halverwege 2012.
Xander - (1) Fox Business
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Onbedaarlijk lachen om de staat van Nederland
april 7, 2011 pineut
Laten we voorop stellen: u mag niet klagen. U bent namelijk blank, hoog tot hoger opgeleid en vrij van
financiële of medische zorgen. U houdt zich aan de wet én de normen van het fatsoen, heeft een goede
baan, leeft in relatieve welvaart, rijdt auto en doet uw boodschappen bij Albert Heijn – zonder per se naar de
aanbiedingen te hoeven zoeken. OK, de euro heeft alles wel duur gemaakt en de accijns op benzine is bij de
pomp altijd goed voor wat bozig binnensmonds gemompel, maar soit: u kunt gaan waar u wilt zonder
zomaar te worden aangehouden en u heeft nooit honger, alleen trek. Kindjes in Afrika, die hebben honger.
Kortom: u mag dus niet klagen. U behoort namelijk tot de demografische groep die zich de ‘breedste
schouders’ mag noemen. U vormt, zoals dat in CBS-taal heet, een cohort van mensen die zowel in financiële
als in morele zin dit land boven water houdt. U verdient het gros van het BNP omdat u een diploma heeft
gehaald en hard werkt, terwijl u aan de andere kant niet of nauwelijks in aanmerking komt voor subsidies,
toeslagen en andere dure (financiële) steun. Dat kunt u namelijk allemaal zelf. Bovendien bent u
welopgevoed: u houdt zich aan de letter van de wet, waardoor u ook op dat vlak niet voor extra druk op de
samenleving zorgt. Tenslotte consumeert u lekker veel en dat stimuleert de economie. Al met al doet u het
op alle fronten best lekker. Anders gezegd: u mag dus niet klagen. Maar waarom eigenlijk niet ?
Waxinelichthouders en gratis geld
Terwijl u namelijk hard werkt en de regels respecteert, ziet u om u heen heel veel dingen waar u het niet
mee eens bent, die u boos maken of die tegen elk gevoel van rechtvaardigheid indruisen. U ziet hoe een
homostel vanwege hun geaardheid uit een nabijgelegen Vinexwijk wordt gepest door Marokkaans straattuig.
Niemand die er iets zinnigs tegen doet. De verantwoordelijke burgemeester stopt ondertussen wel verlopen
zwervers gratis in een landhuis. U zag Nederlandse militairen sterven in een opportunistische oorlog in
Afghanistan en vreest nu een vergelijkbare situatie in nieuwe brandhaard Libië. De eerste Nederlandse heli
staat er al. In eigen land mag u heel symbolisch 130 op de snelweg, maar niemand die u tegemoet komt in
de stijgende brandstofprijzen. U ziet de waarde van hbo-diploma’s door het toilet verdwijnen omdat
geldzucht en kromme regels fraude in hand hebben gewerkt terwijl studeren aan het hoger onderwijs
langzaam onbetaalbaar wordt. U leest in een van censuur geredde scriptie dat het Jongerenloket gratis geld
gaf aan drugs dealende en bendeleden wervende boefjes. Verderop in dat verhaal leest u hoe de
inburgering mede faalt omdat de PvdA allochtonen zielig en hulpbehoevend houdt om het eigen
baantjesnetwerk in stand te houden. U ziet een verwarde man gedwongen in een kliniek verdwijnen omdat
hij een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide en u ziet een gedecoreerde oorlogsheld tot aan zijn
borstharen onderzocht worden om per se te bewijzen dat hij wel eens coke gebruikt. U ziet directeuren van
door overheidsgeld geredde banken en bedrijven al weer enorme bonussen opstrijken terwijl hun schuld aan
de staat nog verre van gesaneerd is. De enige bonus dis u zelf aantreft, is een naheffing op uw
studiefinanciering van jaren geleden, omdat de overheid tijdens het spel de regels verandert.
Ondertussen vraagt u zich af waar de politici zijn die dit soort missers, misstanden en schandalige
wanpraktijken in een democratie moeten aanpakken, voorkomen of in betere banen zouden moeten
leiden…?
Haagse bezigheden
Welnu, PvdA’er Job Cohen en D66-voorman Alexander Pechtold, hebben het samen met SP-chef Emile
Roemer zo druk met het bestrijden van de persoon Geert Wilders, dat ze onderling nog net niet ruziënd over
de vloer rollen. Wilders beloofde op zijn beurt Den Haag op te schudden, maar is vooral gericht op zijn
persoonlijke oorlog tégen de islam en vóór Israël. Bij GroenLinks is Femke Halsema er tussenuit geknepen,
opvolgster Jolande Sap is vooral druk met de opportunistische voorwaarden voor een nieuwe oorlogsmissie
in Afghanistan, waar zeventig procent van Nederland zich trouwens tegen uitgesproken heeft. Bij het CDA is
Maxime Verhagen amper op adem gekomen van het huzarenstukje dat hem, ja hem, in het centrum van de
macht hield, of de volgende uitdager wacht hem al met geslepen messen op, dus die heeft ook geen tijd
voor u. Bij de VVD zijn Fred Teeven en Ivo Opstelten druk met het inperken van de vrijheid van onschuldige
internetters en automobilisten, het bestrijden van echte misdaad is van latere zorg. Het CDA/VVD-duo Hans
Hillen & Uri Rosenthal strompelt ondertussen van faal naar faal, waarmee ze vooral steeds dikker
onderstrepen dat ze hun functies toegeschoven hebben gekregen als dank voor bewezen loyaliteit, niet
omdat ze daadwerkelijk geschikt zijn voor hun taak. Marianne Thieme heeft alleen oog voor kiloknallers,
SGP en CU zijn sowieso niet serieus te nemen en PvdA’er Diederik Samsoms prioriteit ligt bij het duiden van
kernrampen,al is het in het geval van de ‘Rode Ingenieur’ misschien maar goed ook dat hij zich verder
nergens mee bemoeit. Enfin, om kort te gaan: op Den Haag hoeft u in ieder geval niet te rekenen om uw
onvrede met de gang van vele zaken te adresseren. Die zijn te druk met de wensen van het buitenland,
stoeltjes in de G20 of met persoonlijke doelstellingen.
Lokale afleidingen
Dan het vertrouwen maar op provincie en gemeente richten? Mwa, dat zal u ook niet helpen. De nummer 2
van D66 , Magda Berndsen, ving als korpschef van de politie in Friesland een ton teveel en doet alsof het de
normaalste zaak van de wereld is. Op zich niet eens een rare gedachtegang, aangezien toenmalig
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burgemeester van Leeuwarden Geert Dales zijn akkoord gaf aan haar vergoedingseisen. U weet: waar
hijhakt, vallenaltijd spaanders. Ook VVD-politica Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, is aan het
rommelen met korpschefs. PvdA-collega Wolfsen van Utrecht blijft juist zo ver mogelijk weg van
ongeregeldheden waar politieoptreden gewenst zou zijn en Eerste Kamer-PvdA’er Marleen Barth geeft
sowieso niet thuis als de gewone man wat nodig heeft. GroenLinks dan, als laatste redmiddel? Nope. Voor u
het weet mag u op het terras van de kroeg niet meer roken onder de verwarming, is het verboden om je
eigen tuin te betegelen of word je uitgescholden voor ‘egomobilist’ als je in je auto stapt.
Terwijl u zuchtend het bovenstaande rijtje in uw hoofd afgaat, brengt de postbode u drie enveloppen. De
eerste is van het CJIB. Drie kilometer per uur te hard gereden. 19 euro boete, plus 6 euro
administratiekosten. De tweede is ook van het CJIB. 60 euro voor het een half uur te vroeg aan de straat
zetten van uw zakken huisvuil. Ze hebben even in de zak gekeken om te achterhalen van wie hij was –
normaalste zaak van de wereld in Nederland. De derde is van de gemeente, die u in een keurige brief
meedeelt waarom de aanvraag voor de bouw van een dakkapel op uw woning is afgewezen: het zou niet in
het straatbeeld passen. Mistroostig kijkt u uit het raam, naar de blauwige minaretten van de gloednieuwe,
pastelkleurige moskee aan het einde van een straat waar alle overige bebouwing uit donkerrode baksteen is
opgetrokken.
Tranen over uw wangen
Maar u mag niet klagen over dit alles. Sterker nog, u zou keihard, onbedaarlijk en schaamteloos moeten
lachen. Tranen over uw wangen, pijn in uw buik. Niet omdat u degene bent die deze eindeloze
opeenstapeling van nationaal politiek falen betaalt, want dat is vooral om te janken. Nee, u zou in een
hysterisch lachen uit moeten barsten omdat al die integere, principiële, meevoelende, meedenkende,
aandachtig luisterende, eervolle, oprechte, inhoudelijke, vakkundige, vaandel dragende en capabele
‘bestuurders’ die hierboven de revue passeerden u op gezette tijden een rood potloodje in de hand drukken
en daarbij de volgende, magische woorden uitspreken:
“U mag kiezen, dus u bepaalt wat er gebeurt.”
Bron : De Jaap
Church Revolution in Pictures : Photo of the Week (1)

Ambiguous symbol on papal vestments
During his visit to England, Benedict XVI wore a a blue stole with stylized hearts, as seen above. It
was at a prayer service in St. Mary's University College in London on September 17, 2010. The
hearts were copied from Cardinal Newman's coat-of-arms, shown below, and to place them on a
papal stole was meant to be a glorification of that symbol of Newman.
Now then, since throughout his life Newman professed a particularly ardent love for some male
disciples or companions he had, the last being his "dearly beloved" companion of 32 years Fr.
Ambrose Saint John, the motto on his coat-of-arms - The Heart Speaks to the Heart - and the symbol
of the heart have, at the least, a double meaning. They can represent the love of benevolence every
Catholic should have for his neighbor as an expression of his love for God. Or they can represent
homosexual love. The heart as Newman's symbol is quite ambiguous.
Therefore, by glorifying that symbol Benedict also glorified its ambiguity. It seems to us difficult not to
say that somehow he strengthened the homosexual movement, which presents Newman as one of
their own.
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A411rRatzHeart.html
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Prijs van het GOUD naar ongekende hoogte
april 09, 2011 By: silviavideler
De goudprijs heeft vrijdag voor de allereerste keer de kaap
van 1.470 dollar per ons overschreden, een historisch record.
Dat is onder meer te wijten aan de zwakke dollar en de
blijvende ongerustheid over de inflatie en de budgettaire
moeilijkheden in sommige Europese landen.
De prijs voor een ons goud steeg vrijdagavond naar 1.475,
52 dollar, een ongekend niveau.
De prijsopstoot heeft onder meer te maken met de zwakke
dollar tegenover de euro, die een duwtje in de rug kreeg door de renteverhoging die de Europese Centrale
Bank deze week aankondigde. De dollar lijdt ook onder de onzekerheid over de VS-begroting en de
mogelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten. Het maakt de aankoop van edelmetalen die ook
in dollar worden verhandeld aantrekkelijker.
Daarnaast is er nog de opnieuw stijgende inflatie en de budgettaire moeilijkheden in sommige EU-lidstaten,
zoals Portugal, dat de Europese Commissie om financiële hulp vroeg. (afp/mvl)
09/04/11 Bron: HLN
Church Revolution in Pictures : Photo of the Week (2)
A Catholic church lent to Muslims in Belgium
Above, you are looking at a Muslim act of
worship being carried out inside the Catholic
Church of St. Laurent in the city of Charleroi, in
the Diocese of Tournai, Belgium.
Since the nearby neighborhood of Gilly closed
its mosque for reasons of public security, the
parish priest of St. Laurent, Fr. Henry Remy with the due approval of the religious authority is lending his church to the Muslims to use every
Friday. As a "good" ecumenist, the priest hides
the altar and Cross behind curtains in order not to offend Islamic feelings against Our Lord Jesus
Christ...
Below first and second rows, the Muslim worshippers arrive, take off their shoes and seat themselves
on the floor turned toward Mecca; third row, the mufti preaches the falsities of the Koran; fourth row,
some candles before a statue of Our Lady lit by one of the Catholic faithful who had to leave his
church to allow the Muslims to worship there...
Photos from Gloria TV
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A371rcMuslimBelg.html
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Russische geheime dienst wil verbod op e-mail en Skype
© afp
De Russische veiligheidsdienst FSB wil een verbod op emaildiensten als Hotmail en Gmail, omdat het ‘ongecontroleerde
gebruik’ een bedreiging zou vormen voor de staatsveiligheid.
Ook de onlinecommunicatiedienst Skype zou hieronder vallen.
Dat meldden lokale overheidsfunctionarissen vandaag. De
controle van internetverkeer via deze diensten wordt door
buitenlandse servers verzorgd waardoor ze populair zijn bij
terroristische organisaties, zei een FSB-topman.
De bekendmaking komt enkele dagen nadat de in Rusland zeer populaire socialmediasite livejournal.com
door een cyberaanval werd platgelegd. Ook de website van de regeringskritische krant Novaja Gazeta ligt
plat. Volgens Russische bloggers zit het Kremlin hierachter. (ANP/redactie) - Bron: AD
Internationale conferentie voor oprichting VN-wereldregering en invoering wereldmunt
Oud en bekend plaatje op herhaling: Obama als 'de verlosser', met
pal rechts van hem 'peetvader' George Soros (met blauw
overhemd), die goedkeurend toekijkt.
Gisteren is er in de Verenigde Staten een grote internationale
conferentie van start gegaan die bedoeld is om het complete
wereldwijde financiële systeem te reorganiseren en onder leiding
van de VN een wereldregering met bijbehorende wereldmunt in te
voeren. Initiatiefnemer van de conferentie in Bretton Woods (New
Hamsphire) is de linkse miljardair George Soros, één van de
grootste steunpilaren van de huidige president Barack Obama.
Onder de prominente aanwezigen bevinden zich ex-FED topman Paul Volcker, de voormalige Britse premier
Gordon Brown en de voormalige hoofdeconoom van de Wereldbank, de
Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Soros heeft $ 50 miljoen uitgetrokken -voor hem
een schijntje- om zo'n 200 leidinggevende academici, zakenmensen en (oud) politici
bij elkaar te brengen voor zijn Institute for New Economic Thinking (INET). De
conferentie wordt doelbewust gehouden in het Mount Washington Hotel in Bretton
Woods, waar in 1944 de huidige financiële wereldorde werd opgericht met de
Amerikaanse dollar als nieuwe standaard in plaats van goud. De bestaande
wereldorde begon in 2008 -overigens geheel volgens plan- in elkaar te storten. Zoals
in 1944 het toenmalige financiële systeem werd 'bevrijd' van de goudstandaard, zo wil
George Soros het huidige, op schuld gebaseerde systeem bevrijden van de
dominantie van de VS en de dollar. Dat moet ook wel want vrijwel alle belangrijke
Westerse economieën zijn doelbewust op de rand van bankroet gebracht, zodat dezelfde internationale
bankiers die dit veroorzaakten nu met de 'oplossing' kunnen komen.
Die oplossing is volgens Soros de oprichting van een VN-wereldregering en de invoering van een
wereldmunt, waarbij de leidinggevende rol van Amerika moet worden overgedragen aan China. Al jaren
geleden liet Soros zijn intense haat voor Amerika blijken en bezwoer hij er alles aan te zullen doen om het
land ten onder te brengen, ten gunste van de Nieuwe Wereld Orde (NWO).
Soros' haat betreft overigens meer zaken. De van oorsprong Hongaarse jood verafschuwt zijn afkomst en is
er trots op anti-God, anti-joods, anti-Amerikaans, anti-familie en anti-Israël te zijn. In een TV-interview
beschreef hij het jaar 1944 ooit als 'het beste jaar uit zijn leven' omdat hij toen meehielp de huizen van Joden
in Hongarije in beslag te nemen. Nadat hij zijn eerste miljard had verdiend richtte hij over de hele wereld een
spoor van financiële verwoestingen aan, onder andere in Groot
Brittannië, Rusland, Thailand, Maleisië, (voormalig) Joegoslavië,
Japan, Indonesië, Georgië, Oekraïne en Birma (Myanmar).
Daarnaast is NWO-voorman Soros net als zijn troetelkindje
Barack Obama een groot voorstander van abortus, het
legaliseren van drugs, vrije seks, euthanasie, het feminisme, de
globalisering (het vervagen en uiteindelijk opheffen van alle
grenzen), massa immigratie en het homohuwelijk. Niet voor niets
was hij één van de grootste financiers van Barack Obama's
verkiezingscampagne en is hij een vaak geziene gast in het Witte
Huis.
Xander - Zie ook o.a.: 08-04: Glenn Beck: Obama wil president van de hele wereld zijn
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Vrij bankieren in 25 vragen en antwoorden
versie 8 april 2011
1. Wat is vrij bankieren?
Vrij bankieren (bekend als "free banking") is een volledig vrije markt voor geld en bankieren. Er is dan een
scheiding tussen geld en staat; overheden hebben geen enkele bemoeienis met de banken en het
geldsysteem. Banken moeten hun contractuele verplichtingen nakomen en vallen dan onder de wetgeving
tegen fraude. Op zo'n vrije markt zijn er in elk geval de volgende vrijheden:
* Vrije toetreding van banken, geldproducenten en overige financiële dienstverleners.
* Vrijheid om geld uit te geven, munthuizen en gelddrukkerijen op te richten en betaalwijzen aan te bieden.
* Vrijheid om geld te accepteren, te weigeren of tegen korting te aanvaarden, ook als deposito's, cheques en
dergelijke.
* Vrijheid om naar eigen inzicht een portfolio in te richten en de rente te bepalen voor het lenen, uitlenen en
investeren van eigen of vreemd vermogen en om rentes te bepalen op besparingen en investeringen.
* Vrijheid om financiële diensten aan te bieden, zoals het uitgeven van kredietbrieven, obligaties, garanties
en andersoortige zaken op de balans.
* Vrijheid om filialen op te richten en te fuseren met andere banken of financiële bedrijven.
2. Waarin verschilt die vrije markt van het huidige banksysteem?
Er is dan geen centrale bank als "bank der banken". Ook zijn er dan geen wetten op de betalingsmiddelen of
financieel toezicht en geen overheidsgaranties op spaartegoeden en hypotheken. Verder kan geen enkele
bank een beroep doen op overheidssteun bij problemen. Geld is dan (weer) een marktproduct en wordt niet
uitgegeven via het staatsmonopolie, maar door particuliere banken en financiële instellingen. Die kan men
vrij oprichten en financieren, met eigen risico voor de kapitaalverschaffers en klanten, zoals bij elk bedrijf.
Banken bestaan dan op grond van winstgevendheid en vertrouwen bij klanten, niet door vergunningen en
privileges. Zij kunnen niemand dwingen hun geld te gebruiken of tot wettig betaalmiddel laten verklaren en
moeten aan hun zakelijke verplichtingen voldoen, anders volgt faillissement. Zo'n vrije markt is volledig
anders dan het huidige systeem, waar centrale banken, als verlengstuk van overheden, de geldhoeveelheid,
de rente en de randvoorwaarden voor de private banken bepalen. Nu verrijken private bankiers en hun
zakenpartners zich enorm door investeren en speculeren met ongedekte geldschepping (fractioneel
bankieren) en wentelen de risico's daarvan af op de rest van de bevolking.
3. Welk soort geld zou er bij vrij bankieren zijn?
Goud, want dat geniet overal automatisch vertrouwen. Daarom is het ooit in vrijheid geld geworden. In
zekere mate geldt dat ook voor zilver, koper, platina en palladium, die op een vrije markt wellicht concurreren
met goud. Banken kunnen onderling één gouden standaard afspreken met eenzelfde goudgewicht per
geldeenheid. Ook kunnen ze naar wens van de klanten, een eigen gouden standaard definiëren, met een
eigen merknaam en een vaste verhouding tot die van andere banken, net zoals vroeger tussen landen.
Onder vrij bankieren zullen er, net als nu, munten, bankbiljetten en digitale rekeningen en andere gewenste
betalingsvormen bestaan. Nu al kan men online met edelmetaal per gewicht betalen, gekoppeld aan de (nu
stijgende) marktprijs en met een merk (bijvoorbeeld de GoldGram) als "standaard". Munten en biljetten
zullen op een vrije markt door private munters en drukkerijen worden gemaakt en concurreren op kwaliteit.
Ook zullen valsemunters worden aangepakt, omdat die een bank te gronde kunnen richten door hun valse
geld te komen inwisselen.
4. Wat zijn de voordelen van vrij bankieren?
Die zitten in de organisatie van het bankieren, in de gebruikte geldsoort en de macro-economische toestand.
De principiële steun voor de vrije markt, het beëindigen van monetair wanbeleid, een echte rem op inflatie en
het stoppen met het financieren van de staatsschulden via de geldpers kan men als voordelen zien. Geld op
goudbasis is betrouwbaar en de klant staat bij vrij bankieren echt centraal. Stabiliteit en betrouwbaarheid van
een bank zijn cruciaal om klanten en investeerders aan te trekken en te behouden, anders stappen die naar
de concurrentie. De bonuscultuur ontbreekt dan, omdat banken door de vrije concurrentie en de afwezigheid
van een wettelijk geldscheppend kartel, nimmer excessieve winsten op basis van een privilege kunnen
behalen. Alleen als bankiers zeer goed beleggen of investeren behalen zij grote winsten, maar dat komt dan
ook de klanten en geldschieters ten goede. Tussen landen werkt de gouden standaard zowel nuancerend
(beperking van de geldschepping) als corrigerend (handelsbalans en prijzen rechttrekken als men toch
inflateert). Sterke conjunctuurgolven zijn dus afwezig onder de gouden standaard en op een vrije
bankenmarkt blijft deze als beste gehandhaafd.
5. Hoe zouden zulke banken functioneren?
Naast de vrijheden van vraag 1, zijn er werkwijzen en organisatievormen op een vrije bankenmarkt.
* Concurrerende uitgifte van (door edelmetaal gedekt) geld. In de praktijk betekent dit de handhaving van
een gouden standaard, met allerlei betalingsvormen.
* Onderlinge acceptatie van munten, bankbiljetten en digitale tegoeden (tegen nominale waarde). Ook
onderlinge inwisseling van geld door directe uitwisseling of verrekening. Dat kan ook via clearing houses,
zodat niet alle geld naar de uitgevende bank terug hoeft.
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* Samenwerking in de vorm van onderlinge maar ook concurrerende betaalsystemen en interbancaire
diensten.
* Kredietmarkten, waar banken tegen rente kunnen investeren of lenen.
* Het ontwikkelen van en investeren in verhandelbare onderpanden, die korte-termijn investeringen kunnen
leveren en ook dienen voor interbancair lenen en kredietverstrekking.
* Geen door een centrale bank verplichte gestelde fractionele reserve-vereisten; deze mogen banken zelf
bepalen. Dit zal leiden tot volledige reserve-bankieren of variabele reserve-percentages voor financiële
producten.
6. Kan op een vrije bankenmarkt fractioneel bankieren toch gaan voorkomen?
Zelfs legaal fractioneel bankieren is niet levensvatbaar, doordat marktkrachten dit automatisch tegenhouden
en de schade zeer beperken als een bank er toch aan deed. Een groot aantal factoren zorgt hiervoor:
* Niemand zou verplicht zijn, met zo'n bank zaken te doen en geld te accepteren waarvan de waarde daalt
en dat elders kan worden geweigerd.
* Fractioneel bankieren verzwakt de bank, die zijn dekking verliest en versterkt de concurrentie die meer
(goud)reserves opbouwt en rijker wordt.
* Er zal tegen de risico's van fractioneel bankieren geen private verzekering mogelijk zijn, die de rol van de
centrale banken zou vervullen.
* De scherpe sociale controle van concurrerende banken en beoordelaars ontmaskert een frauderende bank
direct. Dat kan een bankrun in gang zetten, temeer daar er dan geen wetgeving tegen het oproepen tot
bankruns zal zijn.
* De vraag naar ongedekt geld zal nimmer groot zijn, wegens het risico om met niet-inwisselbaar geld te
blijven zitten. Zonder overheidsgaranties is men het geld dan kwijt.
* Mensen kunnen ook kiezen voor gouden munten, goudgewichten, waardepapieren en andere
betaalmethoden. Eenvoudig bij te maken biljetten en digitale rekeningen zijn niet de enige geldvorm.
* Een bank heeft een beperkte klantenkring, door de vrije toetreding. Het geld komt al snel bij klanten van
andere banken terecht, die het willen wisselen (in goud). Ongedekt geld maken betekent feitelijk het
weggeven van de eigen goudvoorraad, met faillissement tot gevolg.
* Banken zullen niet collectief meedoen met fractionele banken, omdat de klanten daarvan toch wel komen
aanwaaien, op zoek naar kwaliteit en betrouwbaarheid.
* Niemand zou bij het deponeren van goud bij een bank, in ruil geld accepteren zonder volledige
inwisselbaarheid in goud. Anders zou men het goud eigenlijk deels weggeven.
Merk op dat banken op microschaal de prikkel hebben om niet aan inflatie te doen; wachten tot de lonen en
prijzen stijgen doen zij niet en evenmin zouden zij indexcijfers gebruiken. Banken zouden evenmin zomaar
eigen geld van de markt (deflatie) halen, want dat zou hen marktaandeel en winst kosten, hun investeringen
onaantrekkelijk maken en henzelf vatbaar voor overname.
7. Zullen banken op de vrije markt wel een gouden standaard handhaven?
Ja, omdat hun klanten dat zullen eisen. Politici en centrale bankiers hebben de gouden standaard al vaak de
nek omgedraaid. In 1933 confisqueerde de Amerikaanse president Roosevelt zelfs het goud van de burgers,
op basis van een leugen. Goudbezit bleef in Amerika verboden tot 1975. De "goudwisselstandaards" uit de
twintigste eeuw in Europa en de Verenigde Staten leidden tot enorme ongedekte geldschepping,
onvermijdelijke crises (die uitmondden in de Tweede Wereldoorlog resp. de monetaire onrust en recessies in
de jaren zeventig) en vervolgens de afschaffing van de gouden standaard. Dit pleit tegen ongedekt fiatgeld
en vóór strikte handhaving van de gouden standaard. Beleidsmakers zijn nooit voor hun wanbeleid gestraft.
Op een vrije markt daarentegen betekent schending of afschaffing van de gouden standaard een
bankfaillissement, met grote schade voor aandeelhouders, investeerders, klanten, medewerkers en
bankbestuurders. Voldoende prikkel tot stipte naleving dus.
8. Leidt het ontbreken van overheidsgaranties niet tot onaanvaardbare risico's?
Nee, integendeel. Men moet oorzaak en gevolg niet omdraaien. Garanties zijn er louter omdat er nu
fractioneel bankieren in een collectief geldstelsel met een centrale bank is. Zonder dat zouden die
staatsgaranties niet bestaan. Vergunningen, bailouts, staatstoezicht en allerlei garantiefondsen leiden tot
moral hazard: banken doen vrijwel eindeloos aan fractioneel bankieren en gevaarlijke investeringen; bij
problemen worden ze op kosten van het publiek toch wel gered. Bailouts bestaan vaak ook uit nieuw geld,
dat de geldhoeveelheid vergroot en zo via prijsinflatie de rekening alsnog bij het publiek neerlegt. Toezicht
op de banken is een zwaktebod: zonder garanties, lenen en investeren de banken veel verstandiger;
insolvabele en illiquide banken gaan dan gewoon failliet. Daarom zijn ze op een vrije markt overbodig. De
klanten, concurrenten en handelspartners bij vrij bankieren vormen een onovertroffen toezicht: de verplichte
nakoming van contracten is een voldoende restrictie voor verantwoord gedrag, zonder garantstellingen.
9. Hoe zouden klanten en investeerders de kwaliteit van banken kunnen inschatten?
Hetzelfde als bij alle andere aanbieders van producten. Klanten weten nu vaak ook niet hoe goed een bedrijf
draait en hebben geen verstand van het product zelf; dat is bij vrij bankieren niet opeens een bezwaar. Als
slechte banken mogen omvallen, blijven de goede over en leert het publiek onderscheid te maken tussen
goede en slechte. Hier hebben consumentenorganisaties en banken- en kredietbeoordelaars een nuttige rol.
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In tegenstelling tot de huidige bankenmarkt, waar banken toch wel worden gered en beoordelingen weinig
waarde hebben, is onafhankelijkheid ook voor hen dan een vereiste. Openheid van informatie vanuit de
banken en kennis bij investeerders en publiek, maken een verantwoorde keuze voor geld en banken
mogelijk. Voor banken in een vrije markt is een reputatie opbouwen en handhaven cruciaal, door ermee te
adverteren en zich ermee te onderscheiden in deugdelijke producten als geld.
10. Kunnen banken wel inspelen op vraag en aanbod van geld?
Ja, zelfs veel beter dan een centrale bank. Het winststreven houdt aanbieders scherp, waardoor zij kunnen
reageren en anticiperen op veranderingen in geldbehoeften. Stijgende koopkracht van het goudgeld
stimuleert goudwinning en daarmee (gedekte) geldgroei. Daardoor stijgen de prijzen, daalt de koopkracht
van het geld en neemt goudwinning af; zo blijven vraag en aanbod van geld in evenwicht. Centrale bankiers
hebben geen enkele binding met de geldgebruikers en volgen geen klantwensen. Hun monetaire modellen,
een bepaalde groei van het BNP, de dwaling van de Real Bills Doctrine, een vaste percentuele geldgroei en
inflation targeting zijn ongeschikte instrumenten die hebben geleid tot decimering van muntwaardes, een
grote reeks zeepbellen in allerlei markten en een illusoire economische groei. Vrije banken spelen alleen in
op de behoeften van klanten en de totale geldhoeveelheid of groei daarvan zijn irrelevant. Zowel het
ontstaan van geld, als het voorzien in de schommelingen in vraag en aanbod, zijn bij uitstek marktfuncties.
Geld is in dat opzicht niet anders dan andere producten. Nog een relevant punt is dat het geldaanbod, zijn
eigen vraag schept en vervolgens weer meer aanbod. Bij fractioneel bankieren stijgen de geldhoeveelheid
en de prijzen daardoor vanzelf exponentieel, bij een gouden standaard is dat onmogelijk.
11. Hoe wordt op een vrije markt met een gouden standaard in kleingeld voorzien?
Hiervoor zijn diverse opties. Omdat gouden pasmunten erg klein zouden zijn, kan men het goud in een
legering doen. Met munten van zilver en koper kan theoretisch alsnog de Wet van Gresham gaan optreden.
Daarom kan ook een goedkoop, niet-edelmetaal worden gebruikt. Wegens het formaat, zitten hier juist
bovengrenzen aan de denominaties. Om te voorkomen dat mensen een grote hoeveelheid munten van een
waardeloos metaal inwisselen voor een gouden muntstuk, kunnen banken en winkels eventueel een grens
stellen aan de hoeveelheid in te leveren pasmunten. Munten kunnen overigens voor zowel banken als
munters, goede reclame vormen.
12. Leidt het uitlenen van spaargeld alsnog tot dubbele claims op geld, dus tot fractioneel bankieren?
Nee. Spaarders zullen gebruik maken van deposito's, waarmee hun geld tegen rente voor een tijd vast staat
en zij er dus tijdelijk afstand van doen. Ook kunnen banken investeringskapitaal ophalen met aandelen en
obligaties. In het huidige geldsysteem worden banktegoeden impliciet als "lening aan de bank" gezien en
mag die erover beschikken en het geld in veelvoud uitlenen voor investeringen en hypotheken. Dat heet
fractioneel bankieren.
13. Zijn vrije banken wel onafhankelijk van de politiek?
Marktpartijen op een vrije markt zijn vrij van politieke druk, ook bij monetaire zaken. In een democratie
kunnen mensen daar zelf voor kiezen. Centrale banken worden algemeen benut voor de financiering van
staatsschulden en voor politieke doeleinden als economische groei en "volledige werkgelegenheid". Vrije
banken hebben een ander doel met hun activiteiten, namelijk het inspelen op vraag en aanbod van geld bij
klanten en zakenpartners, niet op macro-economische statistieken. Juist de onzichtbare hand zorgt hier voor
het beste economische resultaat. Een consequente vrije markt, zonder verstorende (loon)wetgeving, zorgt
vanzelf voor optimale werkgelegenheid en reële economische groei; daar is geen geldschepping van een
centrale bank voor nodig.
14. Moet er niet een centrale bank zijn die de prijzen stabiliseert?
Nee. Juist goud zorgt voor relatief stabiele prijzen; fiatgeld en zwevende wisselkoersen zijn per definitie
instabiel. Centrale bankiers die de geldhoeveelheid hiervoor aansturen, falen om meerdere redenen. Zo is
de relatie tussen geldgroei en vooral individuele prijsbewegingen nooit exact statistisch vast te stellen: zowel
geld als andere goederen zijn soms meer, dan weer minder gewild. Verder ontberen centrale bankiers de
nodige alomvattende marktinformatie voor monetair beleid. Ook is prijsstabilisatie slechts
symptoombestrijding uit welbegrepen eigenbelang: centrale bankiers willen geen hyperinflatie, die hun
ondergang zou betekenen. Ze omzeilen wel de oorzaak van de prijsstijgingen, door een gemanipuleerde
consumentenprijsindex te gebruiken en zo de aandacht weg te houden van de groeiende geldhoeveelheid.
Een ogenschijnlijke prijsstabiliteit, met hoogstens enkele procenten stijging per jaar, betekent op lange
termijn dit toch een enorme koopkrachtdaling van de munt. Een gouden standaard betekent automatisch de
hoogst haalbare vorm van stabiliteit, omdat goud een schaars goed is dat alleen met grote investeringen is
te winnen; fiatgeld maakt men gratis bij. Voordat centrale banken bestonden was prijsstabiliteit dan ook de
regel en dit kan men weer bereiken op een vrije bankenmarkt met goud.
15. Leidt een vrije bankenmarkt niet alsnog tot een kartel of een centrale bank?
Nee, hoogstens als de klanten daar voordeel in zien. Dat is onwaarschijnlijk: centrale banken leiden steevast
een wettelijk kartel opgericht of zijn ontstaan door toekenning van privileges, dus geen vrije keuze van
klanten. Dat is nadelig voor burgers en is daarom op een vrije markt kansloos is: producenten hebben
voordeel bij het breken van de kartelafspraken, als zij dan meer winst kunnen maken. Bij vrije toetreding van
nieuwe aanbieders geldt dat ook. Het huidige wettelijke kartel zet dit op zijn kop: een eerlijke bank, die een
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gouden standaard handhaaft, krijgt hetzij geen kans, dan wel verdient stukken minder dan de kartelbanken
of verliest geld door de prijsstijgingen door andermans ongedekte geldgroei. Aansluiting bij het huidige kartel
is nu juist lonend. Wel zullen vrije banken bepaalde zaken centraal regelen of overgaan tot standaardisaties.
Maar al ontstaat er een kartel op de vrije markt, dan rechtvaardigt dat niet dat een overheid zo'n kartel
overneemt, het geld monopoliseert en een centrale bank instelt.
16. Als vrij bankieren zo goed is, waarom hebben we dat dan niet?
De huidige monetaire systemen dateren vooral uit de 19e en 20e eeuw. Zowel politieke belangen als
heersende ideeën liggen eraan ten grondslag. Centrale banken financieren vaak overheidsschulden om
impopulaire belastingen te omzeilen en versterken zo mede de staatsmacht. Daarnaast denken veel mensen
dat geld een collectief goed is, dat moet worden geleverd door overheden, op basis van een monopolie. Ze
denken dat een vrije markt dat niet kan en in chaos vervalt, wat door politici en de meeste economen niet
wordt tegengesproken. Maar de enorme geldontwaarding, de met geldschepping gefinancierde oorlogen, de
enorme groei en rijkdom van de financiële sector en de voortdurende conjunctuurgolven en crises, bewijzen
dat deugdelijk geldbeheer onder centrale banken een dwaling is. Deze instituties afschaffen en vervangen
door een vrije markt, is een kwestie van willen, niet van kunnen. Omdat vrij bankieren geen politiek
onderwerp is en niet leeft bij de meeste mensen, blijft de macht echter in handen van politici en centrale
bankiers. Dat louter het bestaan van centrale banken bewijst dat vrij bankieren niet kan of onwenselijk zou
zijn, is onjuist: zo zou men alle geweld, dwalingen of subjectieve belangen kunnen verdedigen.
17. Hoe gaan banken op een vrije markt met elkaars geld om?
Zolang banken vertrouwen hebben in elkaar, wisselen zij hun munten, biljetten en digitale tegoeden uit tegen
de nominale waarde. Bij dalend vertrouwen in (het geld van) een concurrent zal men het weigeren of tegen
lagere koers ruilen. Banken kunnen in een clearing house onderlinge verrekening toepassen, zoals in het
vroegere Suffolk Banking System. Bij ongedekte gelduitgifte door een bank, zal er een saldo ontstaan tijdens
die verrekening. Dat saldo zal vroeg of laat tegen goud worden ingewisseld en de geldscheppende bank zal
zijn goudvoorraad kwijt kunnen raken en failliet gaan. Een eventuele bankrun als dat feit bekend wordt
gemaakt, zal dat proces versnellen. Banken hebben onderling dus een bewakings- en informatiefunctie, wat
fraudeurs ontmaskert en de klanten direct ten goede komt. Nog een sterk punt van de vrije markt is dat
zonder wetten op de betalingsmiddelen, Wet van Gresham ("Slecht geld verdrijft goed geld uit de circulatie,
bij een wettelijk vastgelegde wisselkoers") niet in werking treedt. In plaats van slecht geld te gebruiken en
het goede geld te bewaren, verdwijnt slecht geld uit de circulatie, wordt het ingewisseld of geweigerd. Dit
prikkelt om kwalitatief goed geld uit te geven en te handhaven. Ook hier is afwezigheid van
overheidsgaranties de beste waarborg.
18. En wat als banken elkaars geld weigeren?
Dat doen banken alleen als er reden voor is. Er kan een vermoeden van ongedekt en/of vervalst geld zijn of
de situatie van een concurrent kan slecht zijn. Door dit naar buiten te communiceren, versterkt de bank ook
zijn eigen naam. Een bank die zonder aanleiding andermans geld weigert, zal aannemelijkerwijs zelf acuut
geïsoleerd komen te staan. Het vertrouwen in samenwerking is dan weg en klanten van de weigerende bank
hebben meteen een probleem. Geld is tenslotte een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, dus samenwerking
tussen banken is voor iedereen van cruciaal belang.
19. Functioneren de financiële instellingen anders bij vrij bankieren?
Ja. De banken zijn onder vrij bankieren niet zo kunstmatig groot en rijk als nu. Door fractioneel bankieren
groeit niet alleen geldhoeveelheid, maar ook de financiële sector zelf, ten koste van schaarse bronnen en
productieve bedrijven in de economie. Personeel uit andere sectoren wordt met veel salaris gelokt; dat drijft
de loonkosten op. De organisatie en de gebouwen worden vergroot en de hoeveelheid eigendommen groeit,
wat de prijzen verhoogt. Er worden veel financiële mensen opgeleid, die niet voor andere sectoren
beschikbaar zijn. Banken en projectontwikkelaars profiteren ook van met belastinggeld betaalde openbare
voorzieningen in door hen gefinancierde nieuwe wijken, die de aantrekkelijkheid bevorderen en de winsten
voor hen nog verder opdrijven. IJsland kende in de periode 2000-2008 zo'n zeepbel in de bancaire sector.
De productiviteit en het ondernemerschap in dat land daalden door de scheefgroei; de import steeg, de
export daalde en er ontstond een groot handelstekort. Ook maakten veel mensen enorme schulden. Vanzelf
klapte deze zeepbel, toen de schulden niet meer met de eigen productiviteit konden worden afbetaald. Op
een vrije bankenmarkt kan zulke ontwrichting niet gebeuren.
20. Wat voor economie zouden we hebben onder vrij bankieren?
Er zou bij vrij bankieren welvaartsgroei zijn, in plaats van de welvaartsverplaatsing van nu. Doorslaggevend
is dat op de vrije markt, goud en andere standaards het geld zullen vormen; kredietschepping door
fractioneel bankieren ontbreekt dan. Goud is veel schaarser, waardoor de rentes hoger zullen zijn, de risico's
reeël ingeprijsd en conjunctuurcycli ontbreken. Kapitaal wordt daardoor veel efficiënter gebruikt en alleen die
producten en diensten waar voldoende vraag naar is, worden geproduceerd. Ook hier staat de afnemer
centraal. De dienstensector zou een stuk kleiner kunnen zijn dan nu en de productieindustrie die in
werkelijke vraag voorziet, groter. Hierdoor zullen er structurele prijsdalingen zijn, veel minder schulden en
een toenemende reële welvaart. De onnatuurlijke groei van de financiële sector uit de vorige vraag, ten
koste van de productieve bedrijven, geeft een indicatie. Op een vrije markt worden alleen die producten en

Nieuwsbrief nr. 124 – 21 april 2011 - pag. 46

diensten aangeboden waar vraag naar is. Zo zal nimmer een overaanbod of wildgroei aan banken en
geldsoorten ontstaan, evenmin als er nu teveel winkels zijn. Dat banken nu zelden of nooit failliet gaan
betekent niet dat het goed gaat in de financiële wereld. Eigenlijk failliete banken worden overeind gehouden
met belastinggeld, wat eigendommen van burgers en de welvaart aantast. Het huidige financiële systeem
creeërt economische chaos en zorgt voor een collectieve geldrace.
21. Wie bepaalt de rente bij vrij bankieren?
Banken bepalen dan individueel hun rente, waarbij beide dimensies van sparen (de hoeveelheid spaargeld
en de tijdsduur) meewegen. Dit leidt tot de natuurlijke rente, die de onderliggende economische factoren
weergeeft en zorgt voor een juiste verdeling van geld voor tussen consumptie en productie.
Langetermijnrentes zijn normaal hoger dan de korte, wegens de grotere risico's op de langere duur. Met de
natuurlijke rente is een duurzame economische groei mogelijk, doordat spaargeld wordt benut voor
productiegroei. In het kort werkt het als volgt:
* Bij meer geldvraag voor investeringen, verhoogt een bank zijn rente. Dit motiveert spaarders, maakt de
investeringen mogelijk en bevoordeelt spaarders, investeerders en leners. Bij verzadiging van hiervan daalt
de rente en stijgt de consumptie, temeer omdat de prijzen door de voorafgaande investeringen en
productievergrotingen zijn gedaald.
* De grotere vraag doet de prijzen en winstgevendheid weer stijgen. Dat jaagt de investeringen en de
geldvraag aan, de rentes en besparingen stijgen weer en de prijzen dalen. Banken stemmen hun rente dus
af op de marktvraag. Zij gebruiken steeds de bestaande geldhoeveelheid, die hoogstens groeit door
goudwinning.
22. Zijn er onder vrij bankieren ook sterke conjunctuurcycli en economische crises?
Nee, alleen de normale schommelingen in voorkeuren bij de burgers. Het verstorende handelen waarmee
(centrale) bankiers conjunctuurcycli veroorzaken, ontbreekt. Dit wordt in grote lijnen als volgt beschreven in
de Oostenrijkse Theorie van de Conjunctuurcyclus:
* Door kredietexpansie via leningen en korte termijn deposito's (fractioneel bankieren), worden kortlopende
verplichtingen aangegaan, waarmee langlopende projecten worden gefinancierd. Geldinjecties maken geen
welvaart (nieuwe goederen), maar verstoren alleen de prijsstructuur omdat de prijsstijgingen ongelijk zijn: het
geld stroomt niet overal evenredig de economie binnen.
* Deze korte termijn deposito's zijn geen spaargeld, maar nieuw geld; de consumptie mindert niet.
* Met die expansie worden de rentes kunstmatig verlaagd, tot onder het niveau dat bij het reële spaargeld en
de tijdsvoorkeuren van spaarders hoort. De tijdsstructuur van sparen en rentes raakt dus verstoord.
* Ondernemers starten met de kredietexansie meer en langduriger projecten dan er worden gesteund door
de reële besparingen; voordat deze projecten zijn afgelopen, volgt een crisis (als de rente oploopt om de
prijsinflatie te beteugelen).
* De afwezigheid van spaargeld om de productieprocessen te ondersteunen en kapitaalgoederen te maken,
wreekt zich; de malinvesteringen worden geliquideerd en de productiestructuur wordt in lijn gebracht met de
werkelijke voorkeuren van de consument.
Ongedekte geldschepping verstoort de balans in vraag en aanbod van kapitaal en verhoogt de prijzen omdat
de spaarquote niet meestijgt. De lage rentes en prijsinflatie jagen beleggers weg van onrendabele
spaarrekeningen naar productiesectoren als auto's en luxegoederen, vastgoed, aandelen, grondstoffen,
financiële producten en staatsobligaties Daar ontstaan de malinvesteringen en speculatieve zeepbellen
ontstaan die onvermijdelijk klappen. Dat kan door renteverhogingen of omdat de herfinanciering van
kortlopende leningen, waarmee langlopende investeringen worden gefinancierd, mislukt. Centrale bankiers
veroorzaken dus onnatuurlijk heftige conjunctuurcycli, waarna de roep ontstaat om nog meer "stimulering
van de economie", door hetzelfde wanbeleid te herhalen. Op een consequent volgehouden vrije
bankenmarkt met een of meer monetaire standaards kan dit allemaal niet.
23. Kunnen banken op een vrije markt wel verantwoord lenen en investeren?
Ja; investeringen komen dan uit spaargeld en worden daar ook door begrensd. De rentes geven zowel het
spaarbedrag als de tijdsvoorkeur (kort of lang sparen) weer; de economie is in harmonie. Financiering kan
ook via aandelen of obligaties; die zijn dan weer echt investeringsvehikels, geen door goedkoop geld
gedreven speculantenmiddelen meer. Kredietverstrekkende banken zullen actief de "gouden regel"
handhaven: krediettransacties = debet transacties, oftewel: de verplichtingen (aan de bank geleend geld)
mogen niet kortlopender zijn dan de tegoeden (door de bank uitgeleend geld), anders dreigt illiquiditeit. Dat
is volkomen anders dan fractioneel bankieren, waar met direct opvraagbare tegoeden, langlopende
investeringen plaatsvinden. Dat heet "maturity mismatching", oftewel "kort lenen, lang uitlenen". Op een vrije
markt is maturity mismatching net zo min levensvatbaar als fractioneel bankieren:
* Kort lenen-lang uitlenen is riskant, omdat het afhangt van hernieuwing van korte termijn-leningen.
* De inwisseling van geld bij een bank beperkt het fractioneel bankieren en zo ook de kredietexpansie.
* Concurrenten zouden een zwakke bank onderuit kunnen halen door geld uit te lenen op korte termijn en,
nadat ze zijn geïnvesteerd in lange termijn-projecten, deze gelden via een bankrun op te eisen.
* Iets soortgelijks kan door de aandelen van zo'n bank plots te verkopen. Dat maakt zo'n bank ook rijp voor
goedkope overname.
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* Klanten kunnen maturity mismatching in zeer beperkte mate en met voldoende rentevergoeding toestaan.
Banken zullen dan wel voor de zekerheid voldoende kapitaal moeten aanhouden.
24. Heeft vrij bankieren ooit al bestaan?
In diverse landen en perioden hebben er relatief vrije markten voor geld en bankieren bestaan, die vaak free
banking worden genoemd. Enkele voorbeelden:
* In de Verenigde Staten was er tussen 1837 en 1863 de Free Banking Era, maar daar verschilden per staat
de voorwaarden en bleef er staatsinterventie. Zo moesten banken als onderpand voor gelduitgifte vaak
staatsschulden aankopen; waardedaling daarvan leidde tot de ondergang van veel banken.
* Zweden kende van 1830 tot 1903 een relatief vrije geldmarkt, maar behield een centrale bank en ook
mochten de vrije banken geen kleine coupures uitgeven.
* Schotland in 1716-1845 wordt wel als hét voorbeeld van free banking gezien, maar dat is een mythe: de
banken stapelden ongedekt krediet bovenop tegoeden bij de Bank of England en schortten de uitbetaling
van edelmetaal vaak op. Ook waren ze vaak klantonvriendelijk, deden ze aan fractioneel bankieren en
waren de reserve-ratio's zeer laag, rond de twee procent.
* Hong Kong had tussen 1935 en 1964 geen centrale bank, geen reserve-vereisten geen depositogaranties.
Wel hadden drie private banken het privilege op uitgifte van bankbiljetten; munten en lage waarden waren
een overheidstaak.
Deze historische voorbeelden bewijzen niet dat vrij bankieren niet kan werken; wel is eruit te leren hoe het in
de toekomst anders en beter kan.
25. Hoe kunnen we overgaan tot vrij bankieren?
Het volledig privatiseren van geld en bankieren is niet een kwestie van kunnen, maar van willen. Daarvoor
moeten alleen de hinderpalen worden verwijderd: alle relevante wetgeving en vergunningen afschaffen, vrije
concurrentie in geld en bankieren toestaan en de centrale banken opheffen. Het belangrijkste obstakel is
wellicht een ideologisch bezwaar tegen vrij bankieren. Het traject naar vrij bankieren is minder relevant dan
het einddoel zelf. Men kan natuurlijk ook wachten tot het huidige systeem instort na hyperinflatie of doordat
banken en daarna landen bezwijken onder hun schuldenlast.
Zie ook: De Gouden Standaard in 40 vragen en antwoorden
© RatioVincit.nl

Geboortecertificaat
In de staten Oklahoma en Arizona zijn nog steeds vergevorderde plannen om wetgeving in te voeren die het
van presidentskandidaten eist dat ze eerst hun originele geboortecertificaat overleggen alvorens ze op de
kieslijst mogen komen te staan. In diverse andere staten wordt vergelijkbare wetgeving overwogen. (3)
Tevens is er steeds meer vraag naar het boek 'Waar is het Geboorte Certicaat' van Jerome Corsi, dat reeds
een dubbele nummer 1 bestseller in de New York Times bestsellers lijst werd. In het boek worden sterke
bewijzen aangedragen voor de stelling dat Obama géén grondwettelijke president is. Het lijkt er dus op dat
Obama, die ettelijke miljoenen uitgaf aan advocaten om al zijn persoonlijke gegevens -niet alleen zijn
geboortecerfticaat, maar ook zijn diploma's en medische gegevens- verborgen te blijven houden voor het
publiek, in het verkiezingsjaar niet langer de zaak kan blijven ontlopen (4).
Hersenoperatie?
Over medische gegevens gesproken: de afgelopen week werd er zowel in de alternatieve als sommige
reguliere media opnieuw aandacht besteed aan een in januari 2010 op deze site al eens besproken
verondersteld litteken op het hoofd van Barack Obama. Behalve de vraag of Obama dus wel een echte
president is en misschien wel een heimelijke moslim is wordt er nu druk gespeculeerd of hij ooit een
hersenoperatie heeft ondergaan en om die reden ook zijn medische dossier verborgen wil houden voor het
wereldpubliek.
Littekens van hersenoperaties of gewoon een bad hair day?
Een groot aantal neurochirurgen die werden gevraagd naar hun
mening weigerden een direct antwoord te geven, maar gaven wel
toe dat de littekens vergelijkbaar zijn met littekens die achterblijven
na grote hersenoperaties (5). Op het internet gaan natuurlijk de
wildste geruchten rond - zo zou Obama misschien wel een robot zijn
of een 'alien'. Sommige christenen wijzen op de 'dodelijke
hoofdwond die genas' die volgens het Bijbelboek Openbaring 'het
beest' (de antichrist) in de eindtijd zal kenmerken.
Xander - (1) Sad Hill News ; (2) Fox News ; (3) World Net Daily
(4) World Net Daily ; (5) Mail Online - Zie ook:
10-01-10: Profetische foto's: Obama, Het Beest uit Openbaring?
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Spervuur raketten Hamas; Eén miljoen Israëliërs naar schuilkelders
Hamas werkt steeds nauwer samen met Hezbollah en Egypte
Archieffoto van een Israëlische luchtaanval op een doelwit van Hamas
tijdens de Cast Lead anti-terreuroperatie in januari 2009. Komt er nu
wellicht een vervolg?
Nog vóór het ochtengloren vuurde de Palestijnse terreurorganisatie
Hamas een waar spervuur aan raketten op zuidelijk Israël af. Naast
tientallen mortiergranaten werden er meer dan een dozijn zware Grad
raketten op zeven Israëlische steden afgevuurd, zodat in totaal een miljoen mensen de schuilkelders in
moesten vluchten. Bij de explosies raakten 10 burgers gewond. Eén raket was gericht op de onderzoeks
kernreactor in Nahal Soreq. De twee Iron Dome anti-raketsystemen wisten zes Grad raketten die op
Beersheba, Ashkelon en Ashdod werden afgevuurd te onderscheppen. Het Israëlische leger voert
ondertussen steeds zwaardere vergeldingsaanvallen uit op doelen van Hamas op de Gazastrook.
De huidige escalatie in vuurgevechten tussen Hamas en Israël begon eergisteren met een aanval van de
Palestijnen op een schoolbus met een moderne Kornet anti-tankraket. Hierbij raakte een 16 jarige scholier
zwaar gewond. Deze aanval werd gevolgd door 50 raketten en mortiergranaten, gericht op Israëlische
dorpen en steden. Een dag later kwamen er daar nog eens 60 bij.
Met het opvoeren van de aanvallen op Israël volgt Hamas het advies en de aanwijzingen van de grotere,
eveneens door Iran aangestuurde terreurgroepering Hezbollah in Libanon op. De Palestijnse terroristen
willen op deze manier Israël dwingen de 500 meter brede bufferzone tussen de Gazastrook en Israël te
verlaten. De zone werd door Israël ingesteld om de vele directe infiltraties van Israël door Hamas, waar
regelmatig terreuraanslagen en ontvoeringen uit voortkwamen, te voorkomen.
Cast Lead 2?
Het Israëlische leger (IDF), dat zich de afgelopen weken bij de regelmatige raketaanvallen buitengewoon
inhield, begint inmiddels steeds heviger op de Palestijnse agressie te reageren. In de laatste 48 uur werden
doelen van de terroristen op de Gazastrook door helikopters, tanks en marine eenheden bestookt, wat
nieuwe Palestijnse raketaanvallen op Israëlische burgerdoelen tot gevolg had. Het IDF toont hiermee dat het
desnoods een nieuwe militaire campagne op de Gazastrook zal uitvoeren. In januari 2009 leden de
islamitische terroristen van Hamas en Jihad Islami zware verliezen tijdens Israëls Cast Lead operatie.
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu liet doorschemeren dat een mogelijk vervolg op Cast Lead niet
ondenkbaar is nu Hamas volgens hem een grens heeft overschreden door schoolkinderen aan te vallen.
Aan de andere kant van de grens weet Hamas zich deze keer gesterkt door de sympathie van de nieuwe
heersers van Egypte, dat steeds openlijker het vredesverdrag met Israël ondermijnt. Het valt dan ook te
verwachten dat de aanvallen van Hamas en Jihad Islami niet zullen stoppen.
Nauwere banden Egypte en Hamas
Bij een Israëlische tegenaanval werd een doelbewust bij een ziekenhuis gebouwde basis van Hamas door
een raket verwoest, als signaal dat dit soort doelen niet langer immuun zijn voor vergeldingsaanvallen.
Israëls militaire experts beseffen echter dat het enkel uitvoeren van zware luchtaanvallen zonder de inzet
van grondtroepen niet afdoende is om het enorme en steeds moderner wordende wapenarsenaal van
Hamas uit te schakelen. Dit betekent dat een half miljoen Israëliërs permanent met de dreiging van
Palestijnse raketaanvallen moeten leven en het dagelijkse leven -zoals werk en school- vaak onderbroken
wordt. Door de hevige Israëlische reactie keerde Hamas zich voor het eerst tot Caïro om een staakt-hetvuren te bemiddelen. Israël nam echter niet de moeite te reageren omdat de beloften van de Palestijnen nog
nooit één cent waard zijn gebleken. De militaire junta in Caïro stuurde echter wel generaal-majoor Mourad
Mowafi naar Damascus. Daar kreeg hij van de door de protesten in zijn land in het nauw gedreven president
Bashar Assad toestemming om met de politieke leider van Hamas, Khaled Meshaal, te praten, alsmede ook
met Abdullah Ramadan van Jihad Islami. Beiden kregen een uitnodiging om in Caïro op bezoek te komen.
Eigen staat zonder vrede met Israël steeds dichterbij
Tevens deelde Mowafi hen mee dat de nieuwe Egyptische leiders bereid zijn om te helpen de twee
rivaliserende Palestijnse fracties, Hamas en Fatah, met elkaar te verzoenen. De voorwaarde is dat Hamas
akkoord gaat met een twee-statenoplossing, echter zonder dat Hamas het tweede deel van de internationale
eis hoeft in te willigen, namelijk dat de Palestijnen voortaan in vrede en veiligheid naast Israël zullen leven.
In deze formule wordt het Hamas en de andere Palestijnse terreurgroeperingen dus toegestaan om vanaf
een nieuw te stichten Palestijnse staat in Judea en Samaria gewoon door te gaan met de raketaanvallen op
Israël. Hamas heeft er dus alles bij te winnen als door wordt gegaan met de huidige rakettenbarrage op
Israël, wetend dat de internationale gemeenschap in september de Palestijnen lijkt te gaan geven wat ze
willen: een eigen staat, zonder echte vrede met Israël te hoeven sluiten, zodat de terreur tegen de Joodse
staat kan worden voortgezet. Nu vier commandanten van Hamas bij de vergeldingsaanvallen van Israël zijn
gedood verklaarden de terroristen vandaag vastbesloten te zijn om, als de luchtaanvallen niet stoppen, zelfs
nog meer raketten op Israël af te vuren (2).
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post
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Grote mysterieuze objecten: één voor de zon, drie inkomend en ander produceert ruimtepuin
Ingevoerd:
09-12-2010, Geplaatst door:
Miguel Estevez, Bron: From the Old
Volgens een aantal SDO en SOHO beelden lijkt er zich een groot object of
planeet voor de zon te verplaatsen. Men is niet zeker waar het hier om gaat,
zelfs NASA kan geen verklaring bedenken. Wat ze wel kunnen vertellen is
dat dit niet de maan is, zoals velen beweerden bij het uitkomen van de
plaatsjes. NASA has no explanation or announcements on what this could
be so we can only guess that this is another planet moving past the
SOHOimagery.The question is what planet could this be? Is it a astroid,
Venus or Mercury maybe? Bron: www.fromtheold.com
Het object bewoog zich op 6 december 2010 voor de zon en er is nog steeds
geen verklaring voor gevonden. Is het één van de planeten in ons zonnestelsel zoals Venus? Is het een
grote astroide? Niemand lijkt het antwoord te weten. Het onderstaande is een versnelde video opnames, je
ziet rond de 10 seconden het object voor de zon scheren in de rechter bovenhoek.
Het is niet de maan, maar wat dan wel?
Velen dachten direct dat dit gewoon foto's en opnames waren van de maan die tussen de aarde en de zon
bleek te zweven. Maar na nader onderzoek bleek dit niet mogelijk te zijn, gezien op dat tijdstip de maan zich
op een hele andere positie bevond.
Planeet X/Niburu?
Natuurlijk was ook één van de eerste geluiden die je op het internet tegenkwam over dit object dat het
mogelijk "Niburu" is, ook bekend als Planeet X. Maar dat gebeurt iedere keer als er grote objecten in de
ruimte worden gespot. Dus laten we maar af wachten tot de werkelijke verklaring is gevonden. Als het toch
Niburu lijkt te zijn, zijn we weer af van een oud mysterie. Wat het is, is nog niet bekend. Maar NASA
kennende zullen ze daar snel genoeg een hele logische verklaring voor ontdekken. (of bedenken)
Momenteel zijn er nog weinig nieuwsbronnen die melding maken hier van, maar dat zal denk ik met de
dagen wel toenemen wanneer meer mensen gewaar worden van wat er zich op 6 december heeft
afgespeeld in ons zonnestelsel. Of wanneer een verklaring gevonden wordt voor deze gebeurtenis.
Meer vreemde objecten nabij ons zonnestelsel?
Nu is dit niet het enige vreemde object in ons zonnestelsel op dit moment. Volgens wetenschappers, lijkt er
een tot nu toe onbekend object invloed te hebben op ons zonnestelsel door asteroiden en andere
hemellichamen ons zonnestelsel in te sturen. Wat het precies is weet niemand, men weet alleen dat het
groot, duister en waarschijnlijk heel koud is. Volgens de laatste berekeningen is het object ongeveer drie tot
vier keer groter dan Jupiter. Wetenschappers van de universiteit van Louisiana, komen met de theorie dat
ons zonnestelsel misschien meer hemellichamen en planeten herbergt dan dat we voorheen dachten. Zo
wordt de Niburu theorie in eens een stuk aannemelijker. Naast dit blijken er drie grote objecten onze kant op
te komen. Niemand weet wat deze objecten zijn, maar ze komen deze kant op. Het lijkt echter uitgesloten
dat het hier om willekeurig ruimte puin gaat of astroide. Er lijkt een patroon in de koerste zitten.
earth-matters.nl/
Einde van privacy op straat is bijna definitief
Onder het motto iedereen is potentieelterrorist heeft de politie weer een
nieuw speeltje inhanden, Preventief fouilleren kan volgens in de toekomst
sneller en vaker worden ingezet bij dreigende onrust in een gemeente,
bijvoorbeeld om geweld rond een voetbalwedstrijd te voorkomen.
Hier tracht de MSM het onschuldig te laten klinken, maar:
Preventief fouilleren om geweld te voorkomen? Op basis van wat wordt
iemand dan gefouilleerd? Een voetbalwedstrijd? De minister wil het
burgemeesters toestaan om per direct in hun een gemeente een risicozone aan te wijzen waar vervolgens
twaalf uur lang mag worden gecontroleerd op het bezit van wapens.
Per direct en 12 uur lang?
Dit betekend dus het einde van rustige openbare feesten, politie die tijdens oud en nieuw 12 uur lang iedere
willekeurige voorbijganger kan fouilleren. Hoe zal een massa mensen daarop reageren? Zou het inderdaad
een stuk rustiger gaan worden..??
Maar ze doen er NOG een schepje boven op: Het wetsvoorstel regelt ook dat agenten arrestanten altijd
kunnen onderzoeken op wapens of drugs in hun kleding of tas…..mag een agent ook aan het lichaam op
zoek gaan naar verboden spullen als de omstandigheden daarom vragen.
Ofwel als u als ‘verdacht’ wordt aangezien, kan u op straat worden opgepakt, meegnomen, en zonder
pardon worden gestript.. Tot zover uw privacy..
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/04/07/einde-van-privacy-op-straat-is-bijna-definitief/
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Donald Trump eist geboortebewijs Obama, wil als president olievelden Irak in bezit nemen
Zakenmagnaat doet eigen onderzoek naar echte geboorteplaats Obama en ontdekt 'onvoorstelbare' dingen
Donald Trump: 'Afghanistan? Platbombarderen!' Inzet: Afgelopen week
was er opnieuw veel discussie over deze littekens op Obama's hoofd.
Heeft de omstreden president van de VS ooit een hersenoperatie
ondergaan?
Donald Trump, de steenrijke Amerikaanse magnaat, wordt genoemd
als één van de mogelijke presidentskandidaten voor de Republikeinen
voor de verkiezingen van november 2012. Trump staat bekend om zijn
brutale en ongezouten meningen en is iemand die controversiële
beslissingen durft te nemen. In een interview met USA Today schaamt
hij zich er niet voor te zeggen dat er ´niemand militaristischer is dan ik´
en zegt hij keihard te willen optreden tegen Iran en in Afghanistan. Daarnaast zou een team dat hij
inschakelde om op Hawaii onderzoek te doen of Obama daar nu wel echt geboren is ´onvoorstelbare
dingen´ te weten zijn gekomen.
Interviewer: 'Dus u vindt dat het nu tijd geworden is om iets te doen?'
Trump: 'Absoluut. We zijn het lachertje geworden van de wereld. We worden door andere landen in de
maling genomen.'
'Als u president zou zijn zou u dan voor onbepaalde tijd militairen in Irak willen laten?'
Trump: 'Laat me iets duidelijk maken: er is niemand militaristischer dan ik, maar het is wel een zaak van het
juiste doelwit. Iran gaat Irak overnemen omdat wij Irak in militair opzicht hebben gecastreerd. Zodra wij daar
weg zijn gaan ze de boel daar heel snel overnemen, en als dat gebeurt pakken ze ook de olievelden - de op
één na grootste olievelden ter wereld. En als dat gebeurt dan zeg ik: laten wij die olievelden pakken voordat
zij het doen. Dus ik zou beslist niet vertrekken uit dat deel van het land, maar de olie veilig stellen. De buit is
voor de winnaar. Vroeger voerde je een oorlog en won je die ook, en nam je het land over, of dat nu om olie
of goud ging of wat dan ook. Je neemt het land gewoon over.'
'Okay, maar zou u als president wel weggaan uit Afghanistan?'
'Tja, niets is eenvoudig. Ik geloof echter niet in soldaten op de grond, want die worden opgeblazen in de
straten. Ik geloof wél in vliegtuigen op 15 kilometer hoogte. Als we dan door onze inlichtingendiensten weten
wat er gebeurt, gooi ze dan gewoon helemaal plat. Trouwens, ik ben véél militaristischer dan Obama. Hij
kreeg de Nobelprijs voor de Vrede, al zullen ze daar nu, iedere keer als hij weer een land aanpakt (Libië),
waarschijnlijk spijt van hebben. Het probleem is dat hij landen aanpakt maar niet wint. Ik zou geen soldaten
de straten in sturen en ze laten opblazen en neerschieten door sluipschutters, zodat we hun ouders moeten
bellen met de mededeling 'uw zoon werd zojuist gedood in een straat in Afghanistan.' Maar die mensen daar
zullen met mij veel meer problemen krijgen dan ze nu hebben. Ik zou het echter allemaal door de lucht doen,
dus zonder dat er bij ons slachtoffers vallen.'
'Denkt u, gezien wat er allemaal speelt in dit land, dat dit iets is waar het publiek zich druk om maakt? Dat ze
hier iets om geven?'
Trump: 'De Grondwet van de VS... fantastisch document. Ben je het daar mee eens?'
'Ja, natuurlijk.'
Trump: 'Daar staat in dat je in dit land geboren moet zijn (om president te kunnen worden). Dat is essentieel.
Je moet hier geboren zijn, okay? Als hij (Obama) niet in dit land geboren is dan heeft hij de hele wereld
belazerd.'
'Dus u zegt dat hij een bedrieger is.'
Trump: 'Ik zeg helemaal niets. Ik zeg...'
'Dat zegt u wel!'
Trump: 'Ik zeg dat ik zijn geboortecertificaat wil zien. Het is heel simpel. Hoe komt het dat zijn eigen familie
niet weet in welk ziekenhuis hij is geboren? Hoe komt het - goed, vergeet dat certificaat even, laten we
stellen dat er geen certificaat bestaat. Hoe komt het dat er in het ziekenhuis zélf geen gegevens zijn van zijn
geboorte? Met andere woorden, er is niets te vinden over hoeveel ze (zijn ouders) moesten betalen, wie de
arts was, hoe hoog de rekening was...'
'U heeft van al deze zaken gegevens, dat u dit weet?'
Trump: 'Ik heb mensen die dit onderzoeken en ze kunnen amper geloven waar ze achter zijn gekomen...'
'U heeft mensen die dit onderzoeken - in Hawaii?'
Trump: 'Absoluut. En ze kunnen niet geloven wat ze daar allemaal ontdekken. En ik ben bloedserieus.' (1)
In een recente opiniepeiling van de Wall Street Journal stond Donald Trump samen met Mike Huckabee op
een gedeelte tweede plek met 17% van de stemmen, net achter Mitt Romney, die 21% behaalde. Trump
besluit waarschijnlijk in juni of hij daadwerkelijk een gooi doet naar het presidentschap van de Verenigde
Staten. Veel mensen steunen Trumps eis dat Obama zijn originele geboortecertificaat moet overleggen als
hij herkozen wil worden (2).
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'Die duivelse joden, ze zijn zo moeilijk te vermoorden!'
Officials en militairen van Hamas -allen gemaskerd, de
helden!- deden vandaag een zeer ongebruikelijke oproep
aan Israël om de vergeldingsaanvallen op Gaza te stoppen.
Voorlopig blijven er echter nog steeds raketten en granaten
vanaf de Gazastrook afgevuurd worden.
'Die duivelse joden. Ze maken het ons zo moeilijk om hen te
vermoorden!'
'Ze haalden iedere vader, moeder en kind weg van de
Gazastrook, waar wij hen makkelijk konden pakken. Ze
trokken ook hun leger terug, tot op de laatste tank en soldaat. De enige die we hier nog hebben is Gilad
Schalit (een in 2006 door Hamas ontvoerde Israëlische soldaat).'
'Sommigen van hen dachten dat wij dit genoeg zouden vinden. De idioten! Ze dachten dat de internationale
gemeenschap hen zou afbranden als we door zouden blijven gaan hen proberen te vermoorden.
Stommelingen. Natuurlijk stopten we niet, en natuurlijk zou niemand ons proberen te stoppen! We stoppen
niet totdat we hen uit heel Palestina hebben weg geterroriseerd. Daar maken we tenslotte geen geheim van,
dat staat in ons handvest.'
'Maar de hemel sta ons bij, ze zijn niet makkelijk weg te krijgen. En ze hechten waarde aan het leven, zelfs
aan dat van onze mensen. Wij zorgen er voor dat onze strijders omringd zijn met vrouwen en kinderen als
we het vuur openen en dat ze niet te onderscheiden zijn van gewone burgers - geen uniformen voor ons. En
toch blijven die Joden alleen maar terugvuren als ze er tamelijk zeker van zijn dat ze alleen onze mannen
raken. Ongelooflijk! Wij doen er alles aan om ons gewone volk vermoord te krijgen, en zij doen juist alles om
hen te sparen. Wat is dit voor omgekeerde wereld?'
'Hoe weten ze eigenlijk wie onze strijders zijn? Bedenk eens wat een moeite ze doen om ervoor te zorgen
dat ze niet de verkeerde mensen raken! Gelukkig is de rest van de wereld te dom en te kortzichtig om te
realiseren wat er gaande is; gelukkig hebben ze nog steeds niet door dat we doelbewust ons eigen volk in
de vuurlinie zetten, terwijl die joden hun best doen hen niet te raken.'
'En wat hún levens betreft - zoals ik al zei, het wordt steeds moeilijker hen te vermoorden. Ze hebben
waarschuwings- en alarmsystemen, schuilkelders, veilige kamers, betonnen beschermblokken en een
werkelijk fantastische en heroïsche gezondheidszorg. Stel je eens voor dat wij vergelijkbare maatregelen
zouden nemen, dan zou er niemand meer van ons vermoord worden. En waar zouden we dan blijven?'
'Nu ik het daar over heb - we zouden niet al die maatregelen hoeven nemen als we alleen maar zouden
stoppen met op hen te schieten. Zij schieten namelijk niet als eerste, weet je. Maar als wij stoppen met
schieten, hoe kunnen we dan bij de rest van de wereld blijven klagen over die gemene Zionistische vijand?
Hoe zouden we dan al die sukkels bij de VN aan onze kant kunnen houden? Hoe zouden we de jodenhaat
onder ons volk dan nog springlevend kunnen houden? Hoe zouden we dan onze nobele, bloederige
doelstellingen nog kunnen verwezenlijken?'
'Maar die vermaledijde joden en hun slimme uitvindingen! Naast hun alarmsystemen en hun schuilkelders
hebben ze nu een nieuw foefje: Iron Dome. Wij dachten dat dit in geen miljoen jaar zou gaan werken.
Daarmee zouden ze onze raketten uit de lucht gaan schieten? Ja vast, dit is geen Xbox of een Playstation!'
'Toch hebben ze het voor elkaar gekregen. In de afgelopen dagen zijn 10 van onze raketten uit de lucht
geschoten (2). Zo frustrerend! We waren er immers zeker van dat ze flink wat slachtoffers zouden maken.
En dan te bedenken dat het systeem nog steeds in de testfase is. Zelfs de Israëlische media dachten dat het
niet zou gaan werken, maar dat doet het wèl.'
'Ik zweer het je, soms vraag ik me wel eens af of God misschien aan hun kant staat. Idioot, hè? Ja, ik weet
ook niet wat me ineens bezielt. Maar kijk eens naar het bewijs: het afgelopen weekend kwam één van onze
Grad raketten neer bij een administratief gebouw in een kibbutz. Een andere ontplofte precies naast een
school in Ofakim. Maar wat denk je? Geen enkel slachtoffer! En op donderdag hadden we, als we een paar
minuten eerder waren geweest, een hele bus vol schoolkinderen te pakken kunnen hebben. Maar nee hoor,
ze waren nèt allemaal uitgestapt voordat onze raket dat felgele doelwit raakte. Alleen de chauffeur en één
tiener raakten gewond.'
'Wat? Wat zeg je? Berg jullie wapens dan op? Ga waarde hechten aan het menselijke leven? Belachelijk! Zo
meteen gaan jullie nog zeggen dat we vrede met hen moeten sluiten en moeten erkennen dat ze het recht
hebben om hier te wonen! Of dat we onze mensen een betere toekomst moeten geven in plaats van hen in
armoede te onderdrukken, zodat de wereld hen zielig blijft vinden. Dat we iets produktiefs moeten gaan doen
in plaats van ons alleen maar bezig houden met het zaaien van haat, terreur, dood en verderf.'
'Nooit zeg ik je, nooit! Want -zoals onze moeders het ooit treffend uitdrukten- wij houden meer van de dood
dan jullie van het leven.'
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) YouTube (onderschepping Palestijnse raket door Iron Dome)
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Japans eiland van puin drijft naar Amerikaanse kust
Bron / origineel: (c) www.hln.be
De Verenigde Staten moeten niet enkel rekening houden met radioactieve
wolken uit Japan. Na de tsunami heeft zich voor de Japanse kust ook een
'eiland van puin' gevormd, dat langzaam koers zet richting Hawaï en de
westkust van de VS.
Na de tsunami kwamen chemicaliën, afval, autobanden en zelfs hele huizen
in zee terecht. Wetenschappers spreken van een heus "eiland van puin", dat
langzaam de oceaan zal oversteken. Een onderzoeksteam van het
International Pacific Research Center van de Universiteit van Hawaï
bestudeert al jaren de afvalstromen in de Stille Oceaan. Op basis van hun
computermodellen schatten de wetenschappers dat de massa vuilnis over
ongeveer een jaar zal aanspoelen op de stranden van Hawaï.
Naar verwachting zal het afval verder koers zetten naar de westkust van
Noord-Amerika. Hawaï moet zich voorbereiden op nog een tweede golf,
omdat zeestromingen het afval enkele jaren later terugvoeren naar de
Hawaïaanse kusten, waar de ecosystemen zich nog niet hersteld zullen hebben.
Draaikolk van vuilnis
Op termijn zal een deel van het vuilnis terechtkomen in de "trash vortex", een draaikolk van vele honderden
kilometer doorsnee in de Stille Oceaan waar de zeestromingen al decennia lang afval aanvoeren.
In het gebied is er nauwelijks leven mogelijk door een dikke laag plastic, chemicaliën en ander afval.
Onderzoekers schatten dat 80 procent van het afval afkomstig is van land, de rest van schepen.

Per eind april wordt alternatieve geneeskunst en phytotherapie onmogelijk gemaakt, tenzij...
(Save natural health) Niet iedereen is een voorstander voor alternatieve
geneesmiddelen of alternatieve geneeswijzen. Dat hoeft ook niet. Het is
alleen jammer dat we binnenkort niet meer de keuze hebben of we het wel
of niet willen. Per eind april wordt er een wet doorgevoerd waardoor
alternatieve geneeskunst onmogelijk wordt gemaakt inclusief Chinese de
Ayurvedische geneeskunst met haar kruiden. Maar ook alle andere
vormen van kruiden geneesmiddelen. Als dit doorgaat zijn deze niet meer
te verkrijgen.
De farmaceutische industrie heeft hier jaren voor gelobbyd om deze wet
door te voeren zodat zij meer winst kunnen maken.
Het zou voor ieder mens een keuze moeten zijn of hij of zij voor chemische middelen kiest (met de daarbij
behorende bijwerkingen) of voor alternatieve geneeskunde. Door deze wet wordt deze keuze voor ons
gemaakt en valt er niets meer te kiezen!!
De chemische geneeskunst is van de laatste decennia terwijl beproefde natuurlijke middelen al eeuwen
bestaan en worden toegepast.
Via deze link kun je de video bekijken www.savenaturalhealth.eu
Van de enige groep die zich hier op dit moment hard voor maakt is een petitie uitgegaan die je kunt tekenen:
www.savenaturalhealth.eu/sign.php
Alvast bedankt voor je support!
Aanvulling van Désirée Röver:
Peterselie in de vensterbank
De Europese Unie heeft het bijna voor elkaar.
Big Farma krijgt het alleenrecht over onze lichamen:
Per 30 april 2011 worden in de EU kruiden en kruidenpreparaten VERBODEN.
In Canada is al een wet gepasseerd die het een misdaad maakt om kruiden te verbouwen of zelfs een potje
peterselie in de keuken te hebben staan...
Na het wereldbedrog met de Mexicaanse griep door de WHO en lieden als Klink die miljoenen verspildenaan
giftige vaccins (Pandemrix geeft narcolepsie) weet iedereen toch dat de farmaceutische industrie grenzeloos
gewetenloos en monsterlijk graaizuchtig is?
Onderteken de petitie van de enige groep die werkelijkin het geweer komt tegen deze maatregelen:
www.savenaturalhealth.eu
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'Ramp Japan zorgt uiterlijk in juli voor totale instorting wereldeconomie'
Citigroup adviseert klanten aandelen ALLE autofabrikanten te verkopen
Michael Ruppert, auteur van het bekende boek Crossing The Rubicon
(2004) waarin hij 'peak-oil' en het einde van het Amerikaanse imperium
voorspelde, heeft afgelopen vrijdag in zijn huidige functie als president
van Collapse Network Inc. zijn 'ernstigste waarschuwing ooit' afgegeven.
Volgens Ruppert kan zelfs een holbewoner zien dat de wereldeconomie
uiterlijk in juli van dit jaar totaal zal gaan instorten, waardoor de
maatschappij al in de herfst geheel zal zijn veranderd - en bepaald niet ten goede.
'Deze noodwaarschuwing is waarschijnlijk mijn belangrijkste ooit maar ook de makkelijkste te begrijpen, '
begint Ruppert. 'We hebben tot uiterlijk juli om ons voor te bereiden op een compleet economisch
pandemonium dat gepaard zal gaan met de sociale onrust die nu al aan het uitbreken is, maar wat de
mainstream media proberen te verbergen.'
Tekort onderdelen uit Japan
'De logica hierachter is ontzettend simpel: de kwartaalcijfers van de bedrijven zijn het fundament van de
aandelenmarkt. Bijna mijn hele leven heb ik gewijd aan het documenteren van de ontzettende corruptie van
iedere financiële graadmeter die er bestaat. Er is echter één ding dat niet verdoezeld kan worden, omdat de
aandeelhouders dit wel driedubbel moeten checken, en dat zijn de kwartaalcijfers van grote bedrijven - het
enige waar de beleggers op Wall Street zich écht druk om maken.' 'In mijn laatste noodwaarschuwing heb ik
een lijst gegeven van 30 grote Japanse bedrijven -van Sony tot Samsung, van Toyota tot Nissan, Toshiba,
Mitsubishi, Yamaha- die werden stilgelegd en dat nog steeds deels zijn. De gevolgen van het hierdoor
ontstane tekort aan componenten en onderdelen doen zich nu al goed voelen. Zo zijn bijvoorbeeld zes grote
Duitse bedrijven, waaronder Siemens, geraakt omdat ze de microchips en andere onderdelen niet meer
kunnen krijgen die nodig zijn voor hun eigen producten. Het gevolg is dat de complexe en nauw met elkaar
verbonden wereldwijde bevoorradingsketen nu zwaar onder druk staat.'
Kwartaalcijfers niet te verbergen
'Dat is echter niet het enige. Toyota heeft besloten om alle fabrieken in Noord Amerika -dus in Mexico,
Canada en de VS- te sluiten. Exacte cijfers zijn er nog niet maar er worden minstens 50.000 mensen
werkloos, en de auto's die niet meer worden gemaakt dragen nu ook niet meer bij aan het BNP. Ook een
aantal General Motors fabrieken moeten vertragen of tijdelijk hun deuren sluiten. Gisteren kwam het nieuws
naar buiten dat Toyota nu ook zijn fabrieken in Groot Brittannië voor een onbepaalde tijd op slot gooit. Dus
ook hier ontslagen en niet-verkochte auto's.'
'Ieder bedrijf is verplicht om kwartaalcijfers te publiceren. Het begin van zo'n kwartaal verschilt per bedrijf,
maar als we uitgaan van 11 maart, de aardbeving (en tsunami) in Japan, dan zal dat na een kwartaal te zien
zijn in de cijfers van de Japanse bedrijven. Waar we echter op moeten letten zijn de eerstvolgende
kwartaalcijfers van bedrijven over de hele wereld. De meeste van deze rapporten zullen in juni en juli dit jaar
worden gepubliceerd. Van tevoren zullen er de nodige winstwaarschuwingen worden afgegeven. Deze
cijfers zal men dus niet verborgen kunnen houden.'
Japan heeft wereldeconomie om zeep geholpen
'De impact op het BNP van de wereld zal verwoestend zijn, vooral in de VS en Canada, waar alle fabrieken
van Toyota, Honda en Nissan (gedeeltelijk) werden gesloten vanwege een tekort aan onderdelen. Ook de
consumentenelektronica in de geïndustrialiseerde wereld zal als gevolg van een tekort aan microchips hard
worden geraakt. Dit zal paniek veroorzaken op de toch al totaal overgewaardeerde aandelenmarkten, die
geheel drijven op een voortdurende groei van het BNP. Japan heeft niet alleen de groei van de
wereldeconomie om zeep geholpen maar misschien zelfs wel de hele wereldeconomie zélf. We weten
immers niet wat voor schade er nog volgt als gevolg van de radioactieve straling.'
'We weten dus dat als de kwartaalcijfers uitkomen de aandelenkoersen zullen kelderen. Europa is nu al uit
elkaar aan het vallen; Portugal heeft om een bailout gevraagd en Spanje wordt met mooie woorden
omschreven als 'too big to bail', dus te groot om te redden. Natuurlijk zal het BNP van ieder ander land dat
werd gered met een bailout -Griekenland, Ierland- falen, omdat deze bailouts er kwamen vanwege de
aanname dat de economie weer zou gaan groeien.'
Over en uit
'Als uit cijfers van over de hele wereld zal blijken dat er juist sprake is van negatieve groei zal er voor de
aandelenmarkten geen redden meer aan zijn. En dat kan níet verborgen worden gehouden. Ja, ze hebben
via elektronische weg de regels veranderd en gebruiken Orwelliaanse Newspeak om de mensen te
misleiden, maar de kwartaalcijfers van bedrijven kunnen niet verborgen blijven. Kortom, we hebben nog
maximaal één kwartaal totdat de rapporten van de bedrijven verschijnen, en daarin zal het ontbreken van het
aandeel van Japan in het BNP van de wereld verwerkt moeten zijn. En dan is het over en uit.'
'Het lijdt geen twijfel, dit is de simpelste conclusie die ik in tientallen jaren heb getrokken. De hele boel zal
pijlsnel uit elkaar vallen. De Dow Jones index zal onvermijdelijk enorme verliezen laten zien, en al die
bailouts in Europa en Amerika zullen voor niets geweest blijken te zijn.'
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'Niemand van ons heeft ook maar enig idee wat de Amerikaanse regering nu allemaal aan het doen is. Het
beste waar ze op het gebied van energie mee zijn gekomen is de OPEC te dreigen met een rechtszaak.
Obama heeft daarnaast echt een aantal absurde beloftes gedaan. Maar geloof me, hiermee hebben ze hun
plaatsen op de Titanic gereserveerd.'
'Volgens Business Insider heeft de zakenbank Citigroup zijn klanten aanbevolen om hun aandelen van ALLE
grote autofabrikanten te verkopen (en dat terwijl in eigen land de BOVAG en de RAI de verwachte
autoverkopen over 2011 naar boven hebben bijgesteld (2)). Logisch: ze gebruiken allemaal in Japan
gemaakte onderdelen. Volgens Citigroup heeft de markt nog steeds niet door hoe groot de werkelijke impact
van de Japanse aardbeving is.'
Hoge olieprijs versterkt aanstaande instorting
'Wat de situatie verergert is het feit dat de brandstofprijzen steeds verder stijgen. Of het nu om boeren in de
Amerikaanse graangordel gaat of de vissers in Nicaragua - ze planten geen nieuw voedsel en vangen niets
meer omdat ze de brandstof niet meer kunnen betalen. Dat komt door de ronduit kwaadaardige wijze
waarop geld werkt: juist in een jaar waarin de wereldoogsten enorm lijken tegen te vallen en we dus méér
voedsel moeten verbouwen, kunnen we dit niet doen vanwege de hoge olieprijzen. De fysieke realiteit is dat
er genoeg olie is voor de tractors en er voldoende voedsel verbouwd zou kunnen worden, maar het huidige
financiële systeem verhindert dit.'
'Een quote van Zero Hedge: Terwijl de Amerikaanse minister van Energie zijn grote zorgen uit over de hoge
olieprijzen neemt de olie export af. Waar is Saudi Arabië, dat beloofde 3 miljoen vaten per dag extra te
produceren? De minister erkende dat hoge prijzen een bedreiging vormen voor de wereldeconomie en het
zeer fragiele herstel dat deze laat zien. Volgens de president kan er echter weinig gedaan worden aan de
hoge prijzen. De markten hadden het vervolgens wel gezien, vooral nadat de Europese Centrale Bank
besloot de rente te verhogen.' 'Niets zal kunnen verbergen wat er uiterlijk in juli in de financiële wereld zal
gebeuren. Dan zal alles compleet in elkaar storten. Als het BNP van de wereld als gevolg van de ramp in
Japan grote klappen zal krijgen dan is het onvermijdelijk dat de Dow Jones met 4000, 5000 punten zal
dalen. Het hele financiële systeem zal op zijn gat gaan.'
'In de herfst niets meer over van huidige beschaving'
'In zekere zin ben ik dankbaar voor wat er in Japan is gebeurd, omdat we nu een moment hebben waar we
naar toe kunnen leven. We hebben nog tot juli om ons zo goed mogelijk voor te bereiden met voedsel,
bescherming, warmte, zodat we zoveel mogelijk uit de wind kunnen blijven totdat alles weer tot rust is
gekomen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat er in deze herfst niets meer over zal zijn van onze huidige
beschaving. Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest. Dit is een ernstige waarschuwing. We hebben nu
echter een datum, een klok: het wordt niet later dan juli, aangenomen dat er voor die tijd niet nog meer
zaken fout lopen. Maar het is heel duidelijk: zelfs een holbewoner kan zien dat dit gaat gebeuren.'
Xander - (1) YouTube (Collapse.net) ; (2) NU.nl
Google video stopt
wo, 20/04/2011 - Ivo
Misschien had je het al zien staan maar het komt er steeds meer aan. De
censuur op het internet. Terwijl Fred Teeven het downloaden probeert te
illigaliseren zal Google eindigen met Google Video. De volgende melding
is te lezen bij Google Video.
Vanaf 29 april 2011 kunnen video's die zijn geüpload naar Google
Video's, niet meer worden afgespeeld. We hebben een knop
Downloaden toegevoegd aan de pagina Videostatus , zodat u video's die
u wilt bewaren, kunt downloaden. Als u uw video's niet wilt downloaden,
hoeft u verder niets te doen. (De functie 'Downloaden' wordt na 13 mei 2011 uitgeschakeld.)
Google Video was gelanceerd in 2005 om te concurreren met het toen nog nieuwe YouTube. In 2006 kocht
Google You tube over voor 1, 65 miljard dollar. Dus voor een ieder die een favoriete film of documentaire
heeft staan op Google video is nu de tijd om deze nog snel te downloaden. Overigens is veel materiaal wat
nu op Google video staat al terug te vinden op You Tube en andere kanalen. Zolang You Tube nog niet met
haar nieuwe censuur golf komt.
Een van de zeer boeiende documentaires die te vinden is op Google video is Who Killed The Electric Car Nederlands Ondertiteld.
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Europese Denktank: Schok van $ 20 biljoen zorgt in herfst voor 'zeer ernstige instorting'
Nieuwe gouverneur Californië verwacht regime crisis en burgeroorlog VS - 'Politiek Washington lijkt steeds
meer op psychiatrisch ziekenhuis'
De toonaangevende Europese Denktank LEAP/E2020 is er zeker van:
deze herfst volgt er een 'zeer ernstige instorting van het economische,
financiële en monetaire systeem' van de hele wereld. Wat in 2008 als een
ontsteking begon en door middel van miljarden kostende
stimulanspaketten werd uitgesteld, zal over slechts enkele maanden als
een vlam in het kruitvat slaan en maar liefst $ 20 biljoen aan financiële
spookbezittingen wegvagen. Het gevolg: de razendsnelle instorting van de
VS en Groot Brittannië en een devaluatie van de Amerikaanse dollar met
minstens 30%. In september 2010 voorspelde de Denktank dat uiterlijk in het voorjaar van 2011 de
Verenigde Staten gedwongen zouden zijn om over te gaan tot forse bezuinigingen. Ze kregen gelijk. Voor
het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog moesten de Amerikanen overgaan tot het snijden in de eigen
uitgaven. Hiermee is het systeem waarin de VS zorgde voor een continue groei van de welvaart op de
wereld -tot 1970 reëel en vanaf 1970 virtueel- definitief aan zijn einde gekomen.
Groot Brittannië 'zieke man' van Europa
De crisis in Japan, de besluiten van China en de schuldencrisis in Europa zullen eveneens een belangrijke
rol spelen in de historische ineenstorting die deze herfst een feit zal zijn. Niettemin ziet LEAP/E2020 de
schuldencrises in Griekenland, Ierland en Portugal niet als het grootste risico voor de Europese economie.
Die positie wordt volgens de economische experts ingenomen door Groot Brittannië, wat de echte 'zieke
man van Europa' zou zijn. De maatregelen van de Eurozone voor het bedwingen van de schuldencrisis
zullen afdoende zijn, en het feit dat investeerders wellicht genoegen zullen moeten nemen met een 'haircut',
waarbij ze slechts een deel van hun belegde geld terugkrijgen, behoort volgens de denktank niet tot de
systeemcrisis die nu langzaam maar zeker zijn hoogtepunt gaat bereiken.
Onder druk van de publieke opinie, massale demonstraties en de oorlog in Libië is de Britse premier
Cameron gedwongen de hoogst noodzakelijke bezuinigingen naar beneden bij te stellen. De
financieringsbehoeften van Groot Brittannië nemen daardoor nog verder toe, een situatie die er nu al voor
zorgt dat de Britse economie terugvalt in een recessie. De Franse-Britse-Amerikaanse militaire operatie
tegen Gadaffi zorgt daarbij voor een krachtige versnelling van de aan de gang zijnde wereldwijde
geopolitieke ontwrichting en de snelle veranderingen in de verhoudingen tussen de belangrijkste
wereldmachten.
Drie megacrises VS
Sinds het begin van de financiële crisis in de herfst van 2008 is ongeveer de helft van $ 30 biljoen aan
financiële spookbezittingen uit het wereldwijde financiële systeem verdwenen. In 2009 werd in een deel
hiervan echter nieuw leven geblazen door de inspanningen van de wereldwijde centrale banken, met name
door de Federal Reserve van de VS en diens 'Quantitative Easing' beleid (ronde 1 en ronde 2). De $ 20
biljoen financiële spookbezittingen die er nu nog zijn zullen echter in het begin van de herfst van dit jaar met
een forse schok in rook opgaan. Dat zal het gevolg zijn van de gezamenlijke impact van de drie steeds
groter wordende megacrises in de VS:
1. De begrotingscrisis, waardoor de VS gewillig of gedwongen fors moet bezuinigen en daardoor een spoor
van vernieling zal achterlaten in de wereldeconomie.
2. De staatsobligatie crisis. De Federal Reserve zal 'het einde van de weg' bereiken die in 1913 werd
ingeslagen en zal, ongeacht welk trucje deze keer wordt gekozen, een bankroet niet langer kunnen
vermijden.
3. De dollarcrisis. Aan het einde van het tweede kwartaal, als Quantitative Easing ronde 2 is uitgewerkt, zal
de dollar fors beginnen te devalueren (zo'n 30% in een paar weken tijd).
Iedereen die structureel afhankelijk is van de Amerikaanse economie -centrale banken, het wereldwijde
banksysteem, pensioenfondsen, multinationals, de grondstoffenhandel, de Amerikaanse bevolking, de dollar
zone economieën- zal als gevolg van het verdwijnen van de $ 20 biljoen spookbezittingen forse klappen te
verwerken krijgen. Het zal een historische ineenstorting zijn waardoor de inkomens van landen, bedrijven,
instellingen en particulieren enorm zullen dalen. De driedubbele megacrisis in de VS betekent het
permanente afscheid van de wereld zoals we die na 1945 hebben gekend.
Bezuinigingen zijn kruimeltjes
De dollar zou ondanks de huidige lage stand nog even tijdelijk in waarde kunnen toenemen als in de VS de
rente moet worden verhoogd, maar een devaluatie met 30% is een half jaar na nu onvermijdelijk. Het IMF
heeft de aangekondigde bezuinigingen in de VS -volgens sommigen '6 biljoen in 10 jaar', volgens Obama '4
biljoen in 12 jaar'- in ieder geval niet geloofwaardig genoemd. De ongewoon scherpe veroordeling van de VS
door het IMF betreft de recente 'strijd' tussen de Democraten en de Republikeinen over de hoogte van de

Nieuwsbrief nr. 124 – 21 april 2011 - pag. 56

bezuinigingen. De tientallen miljarden waar het over ging zijn namelijk slechts kruimeltjes vergeleken bij de
totale Amerikaanse schuldenlast.
De 'massale' bezuinigingen in de VS blijken slechts kruimeltjes te zijn
van het enorme begrotingstekort, en stellen feitelijk dus niets voor.
Psychiatrisch ziekenhuis
Wat zal er gebeuren als over enkele maanden blijkt dat er niet
tientallen, maar honderden miljarden bezuinigd moeten worden? De
nieuwe gouverneur van Californië, Jerry Brown, denkt het te weten:
een regime crisis die mogelijk zal uitmonden in een heuse
burgeroorlog. Naarmate de presidentsverkiezingen in november 2012
dichterbij komen zal het risico op een totale en gewelddadige
confrontatie tussen verschillende groeperingen in de VS steeds groter
worden, zeker omdat de politiek in Washington volgens commentatoren 'steeds meer begint te lijken op een
psychiatrisch ziekenhuis'.
Tragedie in oktober 2012: bankroet onvermijdelijk
Niet de Chinezen, maar de besluiten van de kliek in Washington zélf zullen de val van de VS versnellen. Het
'ideale' moment van deze tragedie valt in oktober 2012, als gestemd moet worden over de jaarlijkse
begroting. LEAP/E2020 verwacht dat deze stemming niet met een happy ending zal eindigen. Niet
Hollywood, maar de rest van de wereld zal dan de rest van het scenario bepalen, en dat ziet er niet goed uit
voor de VS. Het begin van deze laatste fase van de instorting van Amerika volgt echter al in de herfst van dit
jaar, als het federale budget voor de eerste keer enorm ingekrompen zal moeten worden. De aanhoudende
recessie zal in combinatie met het einde van Quantitative Easing ronde 2 zorgen voor hogere rentetarieven
en daarmee voor hogere kosten om de schulden van de VS te kunnen blijven financieren. Ondertussen
blijven de belastinginkomsten juist dalen, waardoor een terugval in een diepe recessie onvermijdelijk is. Het
bankroet van de Amerikaanse federale overheid is volgens Richard Fisher, president van de Federal
Reserve in Dallas, dan ook slechts een kwestie van tijd.
Xander - (1) LEAP/E2020

Vrijgekomen FBI-files: aliens zijn op aarde geland
Een screenshot uit de al dan niet echte autopsie van aliens in
Roswell, in 1947
Pas vrijgegeven documenten van het FBI zouden bevestigen wat
samenzweringstheorieën al jarenlang beweren: vliegende schotels,
bemand door aliens, zijn op de Aarde geland.
De documenten, die jarenlang topgeheim zijn gebleven, lijken de
theorie te staven dat buitenaardse wezens inderdaad in 1947 in het
Amerikaanse stadje Roswell zijn geland.
Roswell geniet internationale bekendheid vanwege het zogenaamde ‘Roswellincident’. De discussie tussen
aanhangers, tegenstanders en wetenschappers over de gebeurtenis houdt tot op de dag vandaag
wereldwijd aan. Na de landing zouden de aliens volgens de FBI-gegevens naar een legerbasis zijn
overgebracht. Het ging om 3 cirkelvormige ruimtetuigen, met aan boord telkens 3 aliens van ongeveer een
meter groot, zo beweerde een FBI-agent al in 1950.
Bewijzen
Volgens ufo-’experts’ kunnen de documenten bewijzen dat aliens en ufo’s geen verzinsels zijn. Ex-FBI-agent
Guy Hottel onthulde ‘de ontdekking’ in 1950 aan zijn directeur. Hottel had op zijn beurt de informatie van een
inspecteur van de Amerikaanse luchtmacht.
‘Drie zogenaamde vliegende schotels zijn aangetroffen in New Mexico. Ze worden omschreven als
cirkelvormig en bol in het midden, met een diameter van ongeveer 15 meter. Elke schotel was bemand door
drie lichamen met menselijke vormen. Ze waren echter slechts een meter groot, gekleed in een verfijnde
metaalachtige stof. Elk lichaam droeg een pak zoals testpiloten dragen.’
In de documenten is de naam van de inspecteur die deze onthullingen tegenover Hottel deed geschrapt.
Bovendien is er geen melding gemaakt van de datum van de ‘ontdekking’.
Neergestort
De aliens hebben volgens Hotell geen zachte landing gemaakt. De ex-FBI’er, die voor het kantoor in
Washington werkte, meent dat de krachtige radar van Roswell de besturingssystemen van de UFO’s heeft
verstoord. Daardoor zouden ze zijn neergestort.
Het document is door het FBI in het online archief The Vault gepubliceerd, samen met duizenden andere.
Dat meldt The Sun. 11/04/11
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Zowel de Belgische als de Nederlandse media worden selectief in het berichten over rampen
17 April, 2011
Het aantal aardbevingen wordt duidelijk niet gecommuniceerd.
Tornado’s met vele dodelijke slachtoffers worden amper meer gemeld.
Talloze misoogsten worden verzwegen en men merkt het slechts aan de prijsstijgingen.
De vele gewelddadige en extreme uitingen v.d. islam wordt ten onder gehouden.
Het feit dat christenen worden vervolgd is overduidelijk niet interessant voor de media.
De vele burgerrechten beperkende wetten vanuit ‘Brussel’ halen evenmin de pers.
De ‘leugenmachine’ van RTL-Z doet ons krampachtig geloven dat het prima gaat.
Iets gelezen of gezien over deze ramp gisteren in de V.S.? Ach, er waren ook maar 22 doden te betreuren.
Who cares?
http://www.youtube.com/watch?v=jUOF00czTq4&feature=player_embedded

Capri jaagt met DNA-database op baasjes die hondenpoep niet opkuisen
Tot 2.000 euro boete op vakantieparadijs
Capri in de Baai van Napels staat bekend als het mondaine
paradijselijke vakantie-eiland, waar vooral miljonairs dolgraag
toeven. In ware CSI-stijl wil Capri's burgemeester het eiland
proper houden met een unieke maatregel: een DNAdatabase van honden moet voorkomen dat eigenaars de
hondenpoep van hun viervoeters niet zelf opruimen. Zo wil
de burgervader de pittoreske wandelpaadjes onbezoedeld
houden. Overtreders moeten een boete tot liefst 2.000 euro
ophoesten.
De troep zelf opruimen is de boodschap op Capri. © photo news
Ciro Lembo heet die revolutionaire burgemeester van het amper 10, 4 km² grote eiland
met 7.305 inwoners. Lembo wil hoogtechnolische DNA-tests inschakelen om zijn eiland
aantrekkelijk te houden voor (rijke) toeristen. Hondeneigenaars zullen de genetische
details van hun huisdieren moeten laten registreren in een centrale database. Als er dan
toch hondenpoep op straat wordt aangetroffen, zullen daarvan stalen genomen worden
en die zullen door een heus misdaadslaboratorium onderzocht worden.
Gewonden bij glijpartijen
Lembo zegt dat hij dol is op honden, maar dat hij onverantwoorde eigenaars haat. "Er zijn al toeristen
gewond geraakt toen ze uitgleden over die hondentroep." Lembo beroept zich ook op de al bestaande wet
die stipuleert dat alle honden een bloedtest moeten ondergaan om de besmettelijke hondenziekte canine
leishmaniasis (doorgegeven door zandvliegjes) van Capri weg te houden.
Duizend honden
Als het systeem optimaal werkt, moet zo de schuldige hond (en vooral zijn baasje) geklist worden. De lokale
politie zal de kraaknette trottoirs en wandelwegen screenen op hondenpoep en een staaltje kunnen matchen
met één van de duizend geregistreerde honden op het eiland. De boete bij een overtreding loopt op tot liefst
2.000 euro.
Keizer Tiberius en Liz Taylor
Het rotsachtige Capri is al sinds de Oudheid een populair vakantie-eiland met heel wat buitenverblijven van
rijke Italianen en buitenlanders. De legendarische Romeinse keizer Tiberius hield er 2.000 jaar geleden
bacchanalen in zijn Villa Jovis. In moderne tijden hadden supersterren als Liz Taylor, Clark Gable en Rita
Hayworth er hun vakantiestek.
Ook klompen en bikini's verboden
Burgemeester Lembo is niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden probeerde hij al grasmaaiers en
'bladerenblazers' te verbieden tijdens de zomermaanden. De tuiniers stonden echter op hun achterste poten
en Lembo trok zijn plan weer in. Houten klompen en bikini's op straat zijn wel al verboden op Capri. (kh)
Hln.be
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Japan voorspelde eigen ondergang in rampenfilm uit 2006
Fukushima: Britse professor vermoedt nucleaire explosie
De overeenkomsten met de gebeurtenissen in Japan vanaf 11
maart dit jaar zijn bijna luguber te noemen. In de vijf jaar oude
Japanse rampenfilm 'Sinking Of Japan' begint het einde van Japan
met een grote aardbeving in het oosten van het land. Wat daarna
volgt zou volgens sommige wetenschappers wel eens het
uiteindelijke tragische lot van het land kunnen zijn, namelijk
compleet wegzinken in de Stille Oceaan.
Higashi Nihon Daishinsai is de oorspronkelijke titel van de film - letterlijk 'De Grote Aardbevingsramp in Oost
Japan'. In de film worden Misaki, een jong meisje, en Toshiro, kapitein van een onderzeeër, gered uit een na
een grote aardbeving in puin gestorte stad die precies in brand vliegt door brandstoflekkages. Toshiro is lid
van een wetenschappelijk team dat onder leiding staat van dr. Tadokoro, die berekend heeft dat Japan in
ruim 338 dagen tijd in de zee zal zinken als gevolg van het verschuiven van de tektonische platen.
Na de eerste grote schok vinden er steeds meer aardbevingen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen plaats,
iets waar in werkelijkheid eveneens voor gevreesd wordt. Grote delen van Japan worden verwoest en de
overheid vraagt hulp aan het buitenland. Premier Yamamoto vliegt naar China om daar te onderhandelingen
over de opname van Japanse vluchtelingen, maar zijn vliegtuig wordt verwoest door een vulkaanuitbarsting.
Dan wordt besloten om het plan van dr. Tadokoro om gaten te blazen in de tektonische platen onder de
zeespiegel bij Japan uit te voeren, in de hoop het land van de totale ondergang te redden. Ondertussen
heeft Toshiro, die een relatie met Reiko heeft gekregen, een baan aangeboden gekregen in Engeland, maar
ze wil niet met hem meegaan. Diep in de aardkorst worden er explosieven geplaatst om het zinken van de
tektonische plaat waar Japan op rust te stoppen. Er gaat echter iets mis met de ontsteker, waarna een
collega onderzeeër kapitein van Toshiro om het leven komt bij een poging om de situatie te redden. (1)
De in 1990 uitgekomen Japanse rampenfilm 'Mount Fuji in Red' (2) concentreert zich op een meltdown in
een grote kerncentrale bij Mount Fuji. Door de explosies in zes reactors van de centrale kleurt de hele lucht
rood. Miljoenen Japanners vluchten letterlijk de oceaan in. Drie volwassenen en twee kinderen blijven achter
en realiseren zich dat ze zullen omkomen door de straling. 'Ze zeiden dat er geen ongelukken met de
kerncentrales konden plaatsvinden, maar ze hebben gelogen!' gilt de vrouw met de kleine kinderen het uit
als ze beseffen dat ze niet kunnen ontsnappen aan de dodelijke radioactieve straling.
Fukushima: nucleaire explosie?
De informatie die officieel wordt vrijgegeven over de toestand in de Japanse rampcentrale Fukushima is
minimaal, wat het vermoeden versterkt dat de situatie bij lange na niet onder controle is. De autoriteiten
verklaarden in maart dat twee explosies in de centrale veroorzaakt werden door waterstofgas. De Britse
professor Chris Busby, expert op het gebied van de gevolgen van straling op de gezondheid, zegt echter dat
er bewijs is dat er een nucleaire explosie in de centrale heeft plaatsgevonden.
Busby baseert zijn hypothese op twee Russische wetenschappers, die door middel van het meten van de
radionucliden Xenon 133 en Xenon 133m aantoonden dat de explosie in de centrale van Chernobyl in 1986
het gevolg van een kritieke kernsplijting was, en niet een waterstofexplosie zoals destijds ook al werd
beweerd. 'Ik geloof dat de explosie in reactor 3 eveneens te maken had met zo'n kritieke splijtingssituatie,
maar daarvoor moeten we eerst afwachten of er Xenon isotopen zijn gemeten, ' aldus Busby tegen Alex
Jones in diens radio uitzending op 12 april.
Net als kerntechnicus Arnie Gundersen denkt Busby dat er nog steeds nucleaire kettingreacties in de
beschadigde reactoren van Fukushima plaatsvinden. Hij verwacht echter niet dat er nog plutonium zal
vrijkomen of dat er (nog) een nucleaire explosie zal plaatsvinden. Dat gebeurde overigens wél bij een
opwerkingsfabriek in de voormalige Sovjet Unie in 1957. Bij dat stilgehouden incident werden zeker 400.000
mensen besmet met radioactieve straling (3).
Arnie Gundersen zelf had gisteren niet echt veel nieuws te melden, mede omdat de Japanse kernexploitant
TEPCO en de overheid een media- en informatiestilte lijken te hebben afgekondigd. Tevens lijken de
gegevens die ze wél naar buiten brengen niet te kunnen kloppen. Reden volgens Gundersen: de enorme
belangen van de nucleaire industrie maken het voor de Japanners 'noodzakelijk' om de ramp zoveel mogelijk
te bagatelliseren en te hopen op een goede afloop, in plaats van te rekenen met het ergst mogelijke scenario
(4).
Xander - (1) The Extinction Protocol / YouTube ; (2) YouTube ; (3) Infowars ; (4) Fairewinds (Russia Today)
Reactie
Check dit dan, echt niet meer normaal. De bodem word vloeibaar.
http://www.youtube.com/watch?v=I3hJK1BoRak
http://www.youtube.com/watch?v=GZ3Ot99Lpo8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UFA6d8LV7SY&feature=related

Nieuwsbrief nr. 124 – 21 april 2011 - pag. 59

Als je nu nog denkt dat het allemaal wel los zal lopen, dan weet ik het ook niet meer.
Japan verdwijnt langzaam onder water. Op dit moment is de aarde onder Japan aan het schuiven, continu
aardbevingen, bijna non-stop. De bodem daar is veel sneller dan we denken in drijfzand aan het veranderen.
Japan word een groot moeras, tot het uiteindelijk onder water verdwijnt.
Maar zoals het er nu uitziet, nog los van de kernreactors en de straling, ziet het er echt zeer zeer slecht uit
voor Japan.De bewoners willen massaal evacueren, maar de vliegtuigmaatschappijen hebben de prijs van
een ticket belachelijk omhooggekrikt, zodat het praktisch onmogelijk is voor de gewone burger om Japan
nog te ontvluchten.
En ook staat de Sakurajima op springen: http://www.youtube.com/watch?v=BmBFYskGObg
Toen we naar de twin towers keken leek het in de ogen van de meeste een rampenfilm in eerste instantie,
maar het was gewoon echt, live. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de aanslagen op de twintowers
verbleken bij wat in Japan lijkt te gaan gebeuren. Niet 2 gebouwen neer, nee een heel eiland ten onder, en
geen kleintje ook.
http://www.youtube.com/watch?v=b1yIfOYQWxA&feature=related
En hier zie je alle aardbevingen van alleen al vandaag, in alleen al Japan:
http://www.japanquakemap.com/today
En hier van de afgelopen 7 dagen: http://www.japanquakemap.com/week
En hier alle aardbevingen in Japan sinds 11 Maart: http://www.japanquakemap.com/
En hier kun je live de vulkaan in de gaten houden: http://www.fujigoko.tv/live/shotList.cgi

Kosten voor gezondheid en de zorgverzekering stijgen de pan uit
april 21, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Premie zorgverzekering 2012?
Wat gaat de zorgverzekering kosten in 2012?
Deze voorspelling is lastig te maken, want zorgverzekeraars baseren
hun premie op cijfers van het lopende jaar. Echter dat dit meer zal zijn
dan ‘topjaar’ 2011 staat nu al vast. Het CBS waagt zich toch aan een
voorspelling. Ze keken hiervoor naar de gegevens van het afgelopen
jaar en komen op een gemiddelde voorspelde premie van 1274 euro.
Ter vergelijking, in 2011 was deze nog 1256. Laten we voorop stellen dat het CBS een erg behoudende
voorspelling heeft gedaan.
Het CBS heeft echter geen rekening gehouden met de hervormingen die minister Edith Schippers wil gaan
doorvoeren. In essentie komen deze hervormingen erop neer dat de zorgverzekeraars niet meer
gecompenseerd worden door de overheid, mochten ze een tekort hebben aan het einde van het jaar.
Hierdoor lopen de verzekeraars een verhoogd risico wat ongetwijfeld zal leiden tot een premieverhoging.
Daarnaast bestaat de kans dat de zorgverzekeraar koste wat het kost niet ‘boven budget’ wil komen. Dit kan
leiden tot (verdere) verschraling van de zorg. De kans dat door deze hervormingen de premie harder zal
stijgen dan door het CBS voorspeld is, ligt voor de hand.
Minister Schippers wil niet de zwarte Piet toegespeeld krijgen. Volgens haarwordt de
premiestijgingvoornamelijk veroorzaakt door de vergrijzing en niet door het op handen zijnde stelsel.En we
weten met zijn allen dat de vergrijzing de komende jaren alleen maar erger zalworden..
Tot slot nog een bruikbare tip van de Consumentenbond. “Consumenten moeten hun eigen
verantwoordelijkheid nemen, net als in 2011 zal er een fors verschil in premie bestaan tussen de duurste en
de goedkoopste zorgverzekeraar, dit verschil was in 2011 wel 240 euro per persoon voor exact dezelfde
verzekering.”
Afgezien van de nominale premie, zoals hierboven berekend betalen veel mensen noodgedwongen nog
extra maandelijks een premie van de nodige aanvullingen, en dat kan ook fors oplopen.
Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de nu geldende € 165, - eigen risico die een ieder eerst
moet ‘verdokteren’ alvorens men kan ‘genieten’ van een vergoeding.
Daarnaast is de rij medicijnen die NIET MEER worden vergoed door de verzekering alleen maar stijgende
en langer geworden. Neem hier dan bovenop de z.g. alledaagse huismiddeltjes, variërend van een doosje
paracetamol, maagtabletten, hoestdrankjes en/of rennies en men mag zonder meer stellen dat een
volwassene gemiddeld in dit o zo gereguleerd en voorzienend landje op zo’n € 2.000, - per persoon uitkomt
aan premie en of ziektekosten. Dat is in guldens teruggerekend toch effe: RUIM 4.400, - gulden!!!
Voor hen die nog de oude bankafschriften, zoals ik, bewaard hebben van vóór de invoering van de euro, die
kunnen daarvan aflezen dat hun toenmalige premie voor het ziekenfonds, met een veel bredere basis t.a.v.
vergoedingen, nog niet de helft was van hetgeen het nu kost.
Kortom: Alle verandering of vernieuwing blijkt dus maar weer eens géén verbetering te zijn.
Silvia Videler
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Griekenland in vrije val: bankrun en onvermijdelijk bankroet
Na Griekenland, Ierland en Portugal nu ook Spanje in het vizier
Laag onder de radar van de reguliere media gaat het inmiddels zó
slecht met de financiële situatie van Griekenland, dat zelfs de
Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen week niet meer ingreep
toen de rente over de Griekse staatsobligaties in slechts één dag
met maar liefst 2 procentpunten steeg (1). Statistieken laten
inmiddels zien dat niemand nog Griekse schuldpapieren wil hebben;
de rente over 2-jarige staatsobligaties bedraagt inmiddels 18, 3%.
Ondanks de € 110 miljard grote bailout door de rijke landen van
Europa en door het IMF stort Griekenland financieel totaal in elkaar, waardoor er al 2 maanden geleden een
in de media stil gehouden bankrun aan de gang is (2).
Miljarden haalden de Grieken al van hun bankrekeningen af, beseffende dat hun land ten dode is
opgeschreven. Politici in de andere EU-landen hebben besloten dat hier in de reguliere media absoluut niet
over bericht mag worden, uit angst dat de financiële paniek zal overslaan naar andere Europese landen.
Het gaat pijlsnel bergafwaarts in Griekenland. De belastinginkomsten dalen, waardoor het begrotingstekort
ondanks de torenhoge bezuinigingen nog verder is gestegen. Steeds meer verzekeraars storten in elkaar.
Meest recente voorbeeld is het faillissement van Evropaiki Pronia AEGE, waardoor 154.000 Grieken van de
ene op de andere dag zonder autoverzekering kwamen te zitten. Met de telefoniebedrijven gaat het al net zo
slecht omdat steeds meer Grieken hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
Het openbare leven komt in Griekenland langzaam maar zeker tot stilstand. Het ene na het andere
ziekenhuis sluit plotsklaps zijn deuren omdat er geen geld meer is voor salarissen en medicijnen. Ondanks
alle miljarden uit Brussel komt de sociale zekerheid nog steeds vele miljarden tekort. Het einde van alle
ellende is nog lang niet in zicht omdat de premie inkomsten opnieuw met 15% zijn gedaald. Ondertussen
steeg de werkloosheid in het land naar 15, 1%, het hoogste niveau sinds in 2004 met maandelijkse metingen
werd begonnen.
Gisteren liet het IMF dan ook doorschemeren dat de Griekse schuldenlast mogelijk spoedig
geherstructureerd moet worden. Met andere woorden: zo'n 40% tot 50% van de Griekse schulden zullen dan
niet meer worden terugbetaald. De Duitse EU-minister Hoyer verklaarde dat zijn land zo'n herstructurering
zal ondersteunen (3)(4). Het betekent tevens dat de miljarden die de Nederlandse belastingbetaler aan
Griekenland gaf definitief in rook zijn opgegaan.
De Griekse regering ziet het in ieder geval niet meer zitten. Iedere minister heeft onderhand met aftreden
gedreigd omdat zijn budget steeds meer gekort moet worden. Minister van Financiën Papakonstantinou uitte
onlangs openlijk zijn twijfels of Griekenland de huidige crisis ooit nog te boven komt. De coalitie dreigt dan
ook uiteen te vallen, wat het land definitief in chaos zal storten, aangezien de volgende verkiezingen dan pas
over 6 maanden worden gehouden en er in de tussentijd niets zal gebeuren om alsnog te proberen het
huishoudboekje op orde te krijgen - en dat was feitelijk toch al een onmogelijke opdracht geworden.
Onlangs werd duidelijk dat na Griekenland en Ierland ook Portugal op de rand van het staatsbankroet staat
en tussen de 60 en 80 miljard euro nodig heeft (5). Griekenland 110 miljard, Ierland 85 miljard en Portugal
80 miljard, dat is ruim een kwart biljoen euro bij elkaar. Het ene na het andere dominosteentje van de
eurozone valt om en kandidaat nummer 4 is inmiddels ook al in het vizier: Spanje. Voor dat land is het geld
echter op, waardoor de rijkere EU landen -o.a. Duitsland, Nederland, Finland- opnieuw fors de portemonnee
zullen moeten trekken. Met als gevolg dat de internationale beleggers uiteindelijk ook aan ónze
kredietwaardigheid zullen gaan twijfelen.
De Finnen zien de afbraak van hun verzorgingsstaat ten bate van de bodemloze Zuid Europese put niet
meer zitten en hebben een protestbeweging opgericht tegen nóg meer bailouts met onder andere hun geld.
De Duitsers en Nederlanders zullen echter ongetwijfeld braaf ja blijven knikken, totdat ook hier het geld op
zal zijn. Omdat er dan niemand meer over is om óns uit te kopen zal de EU uiteindelijk als een kaartenhuis
in elkaar storten.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) KOPP Online ; (3) Zero Hedge ; (4) Bloomberg ; (5) KOPP Online

15 signalen van de aanstormende wereld voedselcrisis
Aanhoudende droogte is één van de oorzaken van de vele
mislukte oogsten van de laatste jaren.
De wereld staat op de rand van een enorme voedselcrisis. Op
zekere dag zal ook u hiermee te maken krijgen - misschien niet
vandaag of morgen, maar het zál gebeuren. Extreem weer en
talloze natuurrampen hebben de afgelopen jaren de oogsten in
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veel belangrijke landbouwgebieden verwoest of gedecimeerd. Ondertussen is de olieprijs pijlsnel gestegen,
wat snel een einde zal maken aan het goedkoop produceren en transporteren van voedsel en andere
goederen. Vruchtbare gronden raken schrikbarend snel uitgeput en belangrijke waterbronnen drogen
alarmerend snel op. De wereld voedselprijzen breken records na records, en het einde is nog lang niet in
zicht. Wat gaat er gebeuren als honderden miljoenen mensen structureel geen voldoende voedsel meer
hebben?
Als westerlingen zijn wij gewend aan volle schappen in de supermarkten en aan een enorme keus aan
relatief goedkoop en gevarieerd voedsel. Aan dat tijdperk lijkt echter snel een einde te komen. Er zijn talloze
indicaties dat er binnenkort bij lange na niet voldoende voedsel zal zijn om iedere mond te vullen. De slag
om de steeds schaarser wordende landbouwproducten zal de prijzen nog verder opdrijven, in sommige
gevallen zelfs tot extreme hoogtes.
De volgende 15 signalen wijzen erop dat de wereld inderdaad op de drempel staat van een ongekende
voedselcrisis:
1. Volgens de Wereld Bank zijn er sinds juni vorig jaar nog eens 44 miljoen mensen in extreme armoede
gestort als gevolg van de stijgende voedselprijzen.
2. Eén derde van alle landbouwgronden verliest de vruchtbare toplaag sneller dan de natuur weer kan
aanvullen.
3. Dankzij ethanol subsidies wordt bijna één derde van alle graangronden in de VS gebruikt voor brandstof,
wat de prijs voor graan extra opdrijft.
4. Door een gebrek aan water worden steeds meer landen voor hun voedsel totaal afhankelijk van import.
Saudi Arabië zal waarschijnlijk door de droogte in 2012 geen tarwe meer produceren.
5. Over de hele wereld raken waterbronnen uitgeput als gevolg van 'overpomping'. 130 miljoen Chinezen en
175 miljoen Indiërs worden gevoed met graan dat met overpomping werd geteeld. Wat gebeurt er als al dit
water op is?
6. In de VS kan het systematische leegpompen van de Ogallala grondwaterlaag de voor de wereld zo
belangrijke Amerikaanse graangordel (of 'broodmand') opnieuw veranderen in een grote stofvlakte.
7. Gewasziekten zoals UG99-tarweroest vernietigen steeds grotere hoeveelheden van de wereld
voedselvoorziening.
8. De aardbeving, tsunami en kernramp in Japan hebben belangrijke landbouwgebieden onbruikbaar
gemaakt. Mogelijk zal een groot deel van noordelijk Japan zelfs voor langere tijd onbewoonbaar zijn. De
dreigende instorting van de Japanse economie - de op twee na grootste ter wereld- zal een enorme impact
hebben op de wereldeconomie en daardoor ook op de voedselprijzen. Daarnaast zal Japan veel extra
voedsel moeten importeren.
9. De olieprijs is misschien nog wel de grootste bepalende factor in deze lijst. Onze hele voedselproductie is
zwaar afhankelijk van olie, evenals het transport van voedsel. De exploderende olieprijs maakt zowel de
productie als het transport van voedsel fors duurder, wat zich vertaalt in hogere prijzen in de winkel.
Sommige producten zullen zelfs geheel uit de schappen verdwijnen omdat het economisch niet meer
rendabel is ze te produceren.
10. Volgens wetenschappers van het Global Phosphorus Research Initiative begint fosfor over 30 tot 40 jaar
uitgeput te raken, wat een tekort aan (kunst)mest tot gevolg zal hebben.
11. Veel economieën staan nu al onder grote druk door voedselinflatie. In bijvoorbeeld India is de jaarlijkse
voedselinflatie al opgelopen tot 18%.
12. Volgens de VN bereikten de wereld voedselprijzen in februari een nieuw record.
Ook de Wereld Bank zag een stijging van de wereld voedselprijzen met 36% in één jaar tijd. Sinds vorig jaar
zomer verdubbelde de handelsprijs van tarwe; sojabonen gingen in dezelfde periode met 50% omhoog.
Sinds 2009 werden sinaasappels twee keer zo duur.
13. Maar liefst 3 miljard mensen hebben wereldwijd slechts 2 dollar of minder per dag te besteden, en dat
terwijl de wereld al vóór dit jaar begon op de rand van een economische instorting stond.
14. 2011 is nu al één van de heftigste jaren sinds de Tweede Wereldoorlog. De Arabische wereld wordt
overspoeld door opstanden en revoluties, het Westen heeft zich in Libië in de zoveelste uitzichtloze oorlog
gestort, de landen van de eurozone vallen één voor één als dominosteentjes om en de Amerikaanse dollar is
het aan het begeven. Dit is allemaal slecht nieuws voor de wereld voedselproductie.
15. Zelfs de grootste leveranciers van noodvoedsel in de VS zouden inmiddels met tekorten te kampen
hebben, wat duidt op pijlsnel op rakende voorraden.
Berichten over een komende wereld voedselcrisis zijn er al enige jaren. Veel landen zijn er inmiddels door
getroffen, maar in het Westen hebben we er tot nu toe relatief weinig van gemerkt. De signalen staan echter
op rood dat dit op korte of hooguit middellange termijn wel eens zou kunnen gaan veranderen. Het kan
daarom geen kwaad als u eens gaat bedenken hoe u zich hier eventueel zo goed mogelijk op kunt
voorbereiden.
Xander - (1) The Economic Collapse
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Finnen bedreiging voor euro-bailouts; Bloedbad risico index Zuid Europese landen; VS krijgt
negatieve rating S&P
De Griekse centrale bank in Athene. De Grieken staan er financieel zó
slecht voor, dat een herstructurering van de schuldenlast
onvermijdelijk is.
Belangrijke financieel-economische ontwikkelingen sinds het
afgelopen weekend: de Finse anti-EU partij 'Ware Finnen' is de
winnaar geworden bij de Finse verkiezingen en zal waarschijnlijk als
één van de grootste partijen in een nieuwe coalitie worden
opgenomen. Als dat gebeurt dan dreigt Finland een veto uit te spreken
over de bailout van Portugal en andere Zuid Europese landen, wat de
eurozone in al zijn voegen zal doen kraken - zo niet zal doen barsten,
wat zich nu al vertaalt in een ware slachting op de Zuid Europese staatsschulden markten.
De kosten voor de financiering van de staatsschulden van de officieel reeds bankroete landen Griekenland,
Ierland en Portugal stegen vandaag opnieuw fors, en ze slepen Spanje en Italië achter zich aan. Van de
overkant van de oceaan komt eveneens sensationeel nieuws: het ratingsbureau S&P heeft de vooruitzichten
voor de VS van 'stabiel' naar 'negatief' bijgesteld, wat de goudkoers vanmiddag onmiddellijk tot bijna $ 1500
deed stijgen. Reden voor de negatieve vooruitzichten voor de VS is het feit dat het volgens S&P nog een
behoorlijk aantal jaren kan gaan duren voordat het land zijn schuldenlast heeft weten te stabiliseren (1).
Bloedbad
De markten richtten vandaag in ieder geval een absoluut financieel bloedbad aan in de risico index voor de
Zuid Europese landen (2). Hier de basispunten voor de kosten die moeten worden gemaakt tegen het risico
over hun staatsobligaties. Hoe hoger de index, hoe hoger de kosten, hoe slechter het land beoordeeld wordt:
- Italië: 156 (+13)
- Spanje: 250 (+16)
- Ierland: 588 (+21): officieel bankroet
- Portugal: 615 (+15): officieel bankroet
- Griekenland: 1225 (+89): officieel bankroet
De torenhoge index van Griekenland betekent dat het € 1, 225 miljoen euro kost om € 10 miljoen aan
Griekse staatsobligaties te verzekeren. De rente die de Grieken over hun 2 jaar lopende obligaties moeten
betalen bedraagt inmiddels meer dan 20%, een absoluut record (5). De Griekse schuldenlast is hiermee
feitelijk onfinancierbaar geworden, iets wat we afgelopen zaterdag ook al schreven.
De Finnen zouden de eurozone wel eens de nekslag kunnen toedienen nu de 'Ware Finnen' bij de
verkiezingen 19% van de stemmen hebben behaald en waarschijnlijk slechts één zetel minder krijgen dan
de Nationale Coalitie Partij. De 'Ware Finnen' zijn het spuugzat dat de Finse verzorgingsstaat wordt
uitgekleed en er miljarden euro's naar de bodemloze putten van de Zuid Europese landen vloeien. De partij
belooft er alles aan te zullen doen om een veto uit te spreken over de volgende bailout, waarschijnlijk die van
Portugal (3).
Falende Europese Monetaire Unie
'Waarom zien ze (de gevestigde Europese politieke partijen) niet dat de euro niet werkt?' aldus de 48 jarige
partijleider Timo Soini in een interview met Bloomberg vorig jaar. 'Iedereen kan zien dat het niet werkt als
een meloen en een appel een pet van dezelfde maat wordt opgezet.' Commentaar van Zero Hedge icoon
Tyler Durden: 'Tja, aangezien Europa wordt geleid door een man die uit een land komt (België) dat al
gedurende de langste periode in de moderne politieke geschiedenis geen regering heeft, is logica
waarschijnlijk niet het sterkste punt van de falende monetaire unie.'
Overigens waarschuwde de huidige Finse minister van Financiën afgelopen week reeds dat Portugal nog
strengere bezuinigingen moet doorvoeren wil het land wat hem betreft in aanmerking komen voor een
geschatte bailout ter waarde van € 80 miljard euro. Finland verzet zich dus nu al tegen het EU-plan om de
financieel sterke Europese landen -waaronder ook Duitsland, Frankrijk en Nederland- garant te laten staan
voor de torenhoge schulden van de zwakkere Zuid Europese landen.
De Duitsers lijken de leiding te nemen bij wat mogelijk een wanhopige poging is om de eurozone nog te
redden, en stellen dat de onhoudbaar geworden Griekse schuldenlast voor het einde van deze zomer
geherstructureerd moet zijn (4). Dit nieuws stuurde de euro onmiddellijk naar het laagste punt sinds twee
weken, nadat de Europese eenheidsmunt eerst gestaag was gestegen ten opzichte van de almaar verder
wegzinkende Amerikaanse dollar.
De hoop van de vrijheidslievende Europese burger is dus gevestigd op de 'Ware Finnen', die mogelijk
eindelijk een halt kunnen toeroepen aan de toenemende machtswellust van de autoritaire monsterdictatuur
in Brussel.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge ; (5) Zero Hedge
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Reactie
Maar nu wordt het bloedserieus, lees de nieuwste truuk met Griekenland
De EU bereidt zich voor op een totale koerswijziging rond de Euro. De Financial Times komt er mee voor de
draad: achter de schermen wordt door de Duitsers gewerkt aan een plan waarbij de Grieken niet meer al
hun schulden hoeven terug te betalen, of daarover veel langer mogen doen. Griekenland zou bij het IMF
dezelfde status moeten krijgen als ontwikkelingslanden in moeilijkheden. Daarvoor bestaan regelingen die
niet meteen een faillissement betekenen, maar eigenlijk wel op hetzelfde neer komen: de Grieken hoeven
niet alles terug te betalen.
Toch is het verschil relevant: als de schuld op papier blijft bestaan, dan hoeven banken die schuld ook niet
uit de boeken te halen, zodat er papier weinig schade wordt geleden.
Na het bericht in de Financial Times volgde een golf van ontkenningen, uiteraard. Maar de Times blijft erbij:
de Duitsers en Europa werken aan het faillissement van de eerste lidstaat. BRON

China bestrijdt gerucht dat Japanse elite naar Hainan wil emigreren
'Fukushima: Zakenbank Morgan Stanley verlaat Tokyo vanwege straling'
Al enkele weken geleden stonden er op de luchthaven van Tokyo
lange rijen van mensen die het land uitvluchtten. De Japanse elite zou
nu speciale charters hebben gereserveerd om definitief het land te
verlaten.
Het Chinese ministerie van Waarheid, dat tot in de kleinste details
bepaalt wat wel en wat niet gepubliceerd mag worden, heeft alle
websites bevolen om het gerucht dat de Japanse elite vliegtuigen
heeft gecharterd om naar het Chinese eiland Hainan te emigreren naar verluidt omdat ze Japan vanwege de voortgaande ramp met de
Fukushima kerncentrale hebben opgegeven- onmiddellijk van het internet te halen. De vraag is waarom de
Chinese overheid dit gerucht zo fel bestrijdt - omdat het niet waar is, of omdat het juist wél waar is?
Dat mogelijk het laatste het geval zou kunnen zijn is het nieuwsbericht van Bloomberg (5) dat de Chinese
autoriteiten degenen die verantwoordelijk zijn voor het lekken van de meest recente officiële cijfers over de
economische stand van zaken van het land 'zal straffen'. 'Al het illegale gedrag zal wettelijk worden gestraft, '
aldus een woordvoerder van het Chinese Bureau voor de Statistiek. 'Degenen die staatsgeheimen
verspreiden op het internet of andere publieke informatie netwerken moeten daar verantwoordelijk voor
worden gesteld.' Eén van de zaken die voortijdig bekend werd was het feit dat de Chinese inflatie naar een
32 maandelijks hoogtepunt is gestegen.
Het Chinese ministerie van Waarheid vaardigt met de regelmaat van de klok verordeningen uit die soms
ronduit lachwekkend zijn. Zo sommeerde het 'Staats Raad Informatie Bureau' op 2 april alle websites om het
liedje 'Vlees Pannenkoek (Rou Bing)' van zanger Gamahe Danzeng offline te halen. Ook worden websites
verplicht propaganda berichten van de overheid te plaatsen. Al deze zaken geven aan hoe streng de
overheidscensuur in China is. (1)
Zakenbank Morgan Stanley weg uit Tokyo
Wat het vermoeden dat het gerucht wel eens waar kan zijn nog eens versterkt blijkt uit het feit dat het
vastgoedfonds MSREF V van de internationale zakenbank Morgan Stanley afgelopen vrijdag doelbewust
een deadline heeft laten verlopen voor het terugbetalen van een $ 3, 3 miljard grote schuld aan
investeerders. Kortom: het fonds is failliet en heeft de sleutels van het 32 verdiepingen hoge kantoor in
Tokyo moeten inleveren (2).
Waarom zou één van de grootste zakenbanken ter wereld dit doen als Tokyo, één van de drie belangrijkste
financiële centra ter wereld, niet inderdaad voortdurend een veel te hoge dosis radioactieve straling uit de
beschadigde Fukushima kerncentrale te verwerken krijgt? Andere grote internationale bedrijven, zoals het
Duitse BMW, auto-onderdelenfabrikant Continental en de Franse bank BNP Paribas zouden Morgan Stanley
reeds zijn voorgegaan bij het evacueren van hun personeel uit Tokyo (3).
Gisteren en vandaag is er eindelijk weer wat nieuws in de reguliere media verschenen over de toestand in
de Fukushima centrale. Zo zou de straling in de oceaan 'plotseling' sterk zijn gestegen vanwege 'nieuwe'
lekken - voor lezers van onder andere deze site al weken geen nieuws meer. Wel nieuws is het bericht dat
Amerikaanse robots zullen worden ingezet om de straling uit de Fukushima centrale te verminderen. Dat
gaat echter zeker 3 maanden duren. Het stabiliseren van de centrale zal zeker 6 tot 9 maanden in beslag
nemen (4).
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Sherrie Questioning All ; (3) XFM News Center ; (4) NU.nl ; (5) Bloomberg
Profetie van Dr. Samuel Doctorian 20 juni 1998
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De vijf engelen van de continenten
Hieronder vindt U een profetie van Dr. Samuel Doctorian die hij op 20 juni 1998 op het eiland Patmos
ontving.
Dr. Doctorian is al op hoge leeftijd en woont nu in de USA met z’n gezin. Hij komt oorspronkelijk uit Libanon
en was in de jaren zestig ook als evangelist in Duitsland waar ik hem (in Ausburg) leerde kennen. Hij zag in
dat visioen op 20 juni 1998 het instorten van de torens in NewYork , de hoogwatercatastrofe in Tsjechië,
enz. Sinds 1999 heb ik deze profetie in mijn bureaulade. Omdat mij veel daarin té onwaarschijnlijk en té
ongeloofwaardig voorkwam hield ik het vast (d.w.z. in de la.) Toen op 11 september 2001 de torens in New
York instortten vond mijn zoon dat nu de tijd gekomen zou zijn om deze profetie openbaar te maken. Ik zei
tegen mijzelf: “pas als twee voorspellingen daarin vervuld zijn is die tijd gekomen”. Leest U deze boodschap
en vergelijk haar met de nieuwsberichten. Ik geef het nu gewoon door.
Opgeschreven door Joh. W. Matutis, pastor bij de “Nieuwe Nazareth”-kerk in Berlijn-Wedding.
Deze eindtijd-boodschap werd door Dr.Samuel.Doctorian op 30 augustus 1998 in Singapoer gehouden.
(Hij is nu door mij vertaald vanaf een Engelse geluids-cassette naar het Duits (en nu dus naar het
Nederlands JCU) vertaald).
Inleiding:
Doctorian vertelde: “Ik was gedurende meerdere weken alleen in een huis -hier op Patmos- om te bidden en
de Heer te zoeken. Ik vond een kleine kapel –de St. Nicolaaskapel- waar nooit iemand naar toe gaat. Ik ging
daar heen en stortte voor God mijn hart uit. Toen vond ik een rots aan de helling van een heuvel, waar ik
wilde gaan zitten om te bidden, om te mediteren en de Bijbel te lezen. Gedurende die dagen at ik weinig. Ik
ging meerdere keren naar het graf van Johannes (waar hij die grote openbaring zag). Toen ik al een maand
op deze afgelegen plaats gebeden had dacht ik: “Ik vraag me af of de Heer ooit nog een tiende engel zal
sturen”. Ik had voordien namelijk al negen keer engelen gezien: in Engeland, in Belgrado, Amman, in
Jeruzalem een engel die in het bovenste (noordelijke??) deel van Egypte een vrouw redde opgehangen te
worden. De negende engel zag ik midden in de oorlog in Beiroet. De engel haalde mij om drie uur
s’nachts fysiek uit de slaap en zei mij dat ik dit land (Libanon) onmiddellijk moest verlaten. Ik ben de
Heer tot op vandaag dankbaar en ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als die engel er niet geweest was. De
hemel zal het (me) op een dag vertellen. Zodoende dacht ik erover: “zou ik nog een tiende keer een engel
zien?”
De Visioenen:
Op 20 juni 1998 – om 3:50 ’s morgens, hier op Patmos- was mijn kamer plotseling vol met licht, maar er was
hier géén lichtbron. Het is een zeer afgelegen huis aan het einde van de straat in de buurt van het klooster.
Ik zag hun wonderschone gezichten –gaaf-, zoals van mensen maar ze gaven licht. Ik zag hun ogen, hun
haren, hun handen. Aan mijn rechterzijde waren twee engelen en toen ik links keek zag ik drie engelen
met vleugels. Ze hadeen prachtige lange witte gewaden aan. Ik kan het niet met menselijke woorden
beschrijven. Ik vroeg mij waarom er vijf engelen gekomen waren. Ik beefde en huiverde. Ik wilde wel roepen
maar ik kon niet. Toen zag ik hoe ik voor een bijeenkomst stond (toesprak) en de volgende boodschap
profeteerde:
“Mijn kerk, je préékt liefde, maar je moet de liefde léven, de liefde tónen.
In mijn lichaam is eenheid noodzakelijk.
Er is veel verdeeldheid in uw midden.
En waar geen eenheid is zal mijn Geest niet bewegen en werken.
In mijn kerk regeert het vlees.
Teveel onreinheid is er in mijn kerk.
Ik verlang naar een volk dat een heilig leven leidt.
Ik stierf om jullie heilig te maken”.
Terwijl ik in de Geest profeteerde beefde ik. Ik opende mijn ogen en keek naar de grote menigte. Plotseling
verschenen tijdens het profeteren deze geweldige engelen. Ik ging weg van het spreekgestoelte en dacht ik
val neer. Nú ben ik klaar wakker maar tóen gebeurde alles in de Geest. Een of andere kracht hielp mij niet te
vallen, en ik vroeg mij af wat er nu wel zou gaan gebeuren.
Toen zei de eerste engel plotseling: “Wij zijn de engelen van de vijf continenten. Wij zijn hier om jullie
berichten over de vijf continenten te brengen”.
Op het moment dat ik dat hoorde, hoorde ik ook de menigte uitroepen “Ohhh, ohhh, ohhh. Ik geloof dat de
menigte de engelen ook zag.
De Heer heeft mij op de een of andere manier duidelijk gemaakt, dat – in de dagen die zullen komen – God
zich op vele plaatsen in deze wereld door middel van dienende engelen zal openbaren.
Het zal openlijk gebeuren, het zal in de kerken gebeuren.
Duizenden mensen zullen gelijktijdig engelen zien.
Zij zullen in de laatste dagen het lichaam (van Christus) dienen.
Toen kwam de boodschap van de engelen: “Wat je ziet en hoort, zeg het aan de natiën”. Dus is het niet
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iets wat ik voor mezelf moet houden.
Ofwel ze accepteren het, of ze accepteren het niet.
Ik moet het de natiën mededelen.
De eerste engel:

De eerste engel zei: “Ik heb een boodschap voor héél Azië. Toen hij dat zei kon ik binnen een paar
seconden heel China, India, de Aziatische landen zoals Vietnam en Laos zien. Ik zag de Filippijnen, Japan,
Singapur, Maleisië en Indonesië. En toen toond de engel mij geheel Papua Nieuw Guinea, Irian Jaja tot
helemaal onderaan Australië en Nieuw Zeeland. “Ik ben de engel van Azië” zei hij.
En ik zag in zijn hand een reuze grote trompet waarmee hij over heel Azië blazen zal. Wat de engel ook zei,
het zal door de trompet van de Heer over geheel Azië geschieden. Miljoenen mensen zullen de machtige
stem van de Heer horen.
Toen zei de engel: “Er zullen catastrofes en hongersnoden komen. Vele zullen van de honger sterven.
Over heel Azië zullen aardbevingen zijn en de zee zal de aarde bedekken”.
Ik zag dat op 20 juli 1998.
Ik hoorde de engel heel duidelijk zeggen: “Grote delen van het land zullen in de zee vallen….
Delen van Australië zullen geschokt worden. Australië zal gedeeld worden en grote delen zullen in de
oceaan ondergaan”.
Dat was beangstigend, ik vroeg me af of ik het wel juist had verstaan.
Maar de engel zei: “In China en in India zullen miljoenen sterven.
Natiën zullen tegen natiën zijn, broeder tegen broeder. Aziaten zullen elkaar bevechten.
Nucleaire wapens zullen ingezet worden welke miljoenen doden.
Tweemaal hoorde ik woorden “katastrofaal, katastrofaal”
Toen zei de engel dat financiële crisis Azië zullen teisteren. Ik zal de wereld doen schudden!
Ik beefde terwijl de engel sprak. Toen keek hij mij aan, glimlachte en zei: “Er zullen de grootste geestelijke
opwekkingen komen, ketenen zullen worden verbroken. Muren zullen afgebrokkeld worden. En in heel AziëChina-India zullen mensen Christus vinden.
In Australië zal er een geweldige opwekking komen. Ik hoorde de engel van Azië zeggen: “Het is de laatste
oogst”.
Toen, alsof de Heer sprak zei hij: “Ik zal mijn kerk op mijn wederkomst voorbereiden”.
Na de boodschap van het oordeel was ik verheugd over zulke goede berichten.
Gedurende al die tijd waren de vijf engelen in mijn kamer.
Ik kon hun tegenwoordigheid voelen; het was gewéldig.
Tweede engel:

Toen zag ik de tweede engel die een sikkel in z’n hand hield (zo een als bij het graan maaien gebruikt werd.)
De tweede engel zei: In Israël en de landen tot aan Iran is de oogsttijd gekomen. Gedurende enkele
ogenblikken zag ik die landen.
Ik hoorde: “Heel Turkije en die landen die Mij hebben afgewezen en de boodschap van de liefde niet
aangenomen hebben zullen elkaar haten en elkaar ombrengen”.
Ik zag de engel de sikkel opheffen en op alle landen van het nabije oosten neerdalen.
Ik zag Iran, Perzië, Armenië, Azerbijan, heel Georgië – Irak, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël, heel Klein Azië
– vol bloed- overdekt met bloed.
Ik zag bloed over al die landen.
En ik zag vuur – nucleaire wapens werden in veel van deze landen gebruikt, overal steeg rook omhoog.
Onverwachte vernietiging – mensen vernietigen elkaar wederzijds.
Ik hoorde déze woorden: “Israël, oh Israël, het grote oordeel is gekomen”.
De engel zei: “De uitverkorenen, de kerk, de rest worden gereinigd. De Geest zal de kinderen Gods
voorbereiden. “Ik zag vuurvlammen ten hemel stijgen”. De engel zei: “Dit is het laatste oordeel, mijn kerk
wordt gereinigd, beschermd en voorbereid op “de laatste dag”, mensen zullen sterven van de dorst.
In het hele Nabije Oosten zal het water schaars zijn.
Rivieren zullen opdrogen en de mensen in deze landen zullen vechten om het water”.
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De engel toonde mij dat de Verenigde Naties door de crisis in het Nabije Oosten uit elkaar zal vallen. Er zal
géén Verenigde Naties (UNO) meer zijn. De engel met de sikkel zal de oogst binnen halen.
Derde engel:

Toen toonde een engel met vleugels Europa van het ene eind tot het andere – van het noorden de hele weg
tot onderaan Spanje en Portugal. Hij hield een meetlat in zijn hand. Ik zag hem over Europa vliegen en
hoorde de woorden: “Ik ben ten diepste bedroefd, met smart vervuld. Ongerechtigheid, onreinheid en
goddeloosheid, over heel Europa, de zonde groeit tot in de hemel. De Heilige Geest is met smart vervuld. Ik
zag (dit visioen ontving Doctorian op 20 juni 1998) hoe de rivieren van Europa buiten hun oevers treden
en miljoenen huizen bedekken. In Tsjechië gebeuren de ergste overstromingen die daar ooit geweest zijn.
Ik hoorde dat de grote vloed in China het risico geeft duizenden huizen door overstroming te vernietigen.
Plotseling hoorde ik een aardbeving over héél Europa. Landen, die nooit aardbevingen hadden zullen
geschud worden”. En plotseling zag ik in mijn geest:
• de Eifeltoren in Parijs instorten en in elkaar zakken
• Een groot deel van Duitsland vernietigd worden
• De grote stad London – verwoesting overal
• Ik zag overstromingen over heel Scandinavië
• Ik keek naar het zuiden en zag Spanje door grote hongersnoden en verwoestingen gaan.
Velen zullen in Spanje en Portugal sterven van honger.
Ik was door al deze boodschappen erg onrustig en zei: “Heer, hoe gaat het met Uw kinderen?” De engel
zei: “Ik zal ze voorbereiden, ze moeten uitkijken naar het verschijnen van de Heer. Velen zullen in deze
dagen naar Mij roepen en Ik zal ze redden, Ik zal voor hen grote wonderen volvoeren en hen Mijn macht
tonen”. Te midden van grote verwoestingen zal in deze landen de genade Gods zijn. Ik was blij dat Hij Zijn
kinderen beschermt.
Vierde engel:

Nu gaan we naar Afrika. Ik zag de vierde engel (met de vleugels) over Afrika vliegen. Ik kon de hele weg
van Kaapstad in het zuiden tot helemaal in het noorden Caïro zien. Ik zag álle landen, meer dan 50. De
engel van Afrika had een zwaard in zijn hand, een gewéldig zwaard. Plotseling hoorde ik hem zeggen:
“Onschulig bloed werd vergoten.”Verbrokkeling/verval onder de mensen.
Hele generaties zijn vér van de Heer.
Duizenden hebben elkaar wederzijds omgebracht.
Ik heb mijn gelovige kinderen in Afrika gezien.
En ik zal al die gelovigen op het continent Afrika belonen.
Ik zal ze overvloedig zegenen.
Ik zal het weer sturen: de zon zal in bepaalde gedeelten gloeiend heet zijn en branden.
Grote rivieren zullen uitdrogen en miljoenen zullen sterven van de honger.
In andere delen zullen er overstromingen zijn.
Fundamenten zullen vernietigd worden.
Mijn zwaard zal de onrechtvaardigen en de bloederige oordelen.
Zo zullen er vele aardbevingen zijn.
Vele steden zullen overstroomd worden”.
Ik zag grote stenen boven verschillende delen van Afrika uit de lucht vallen.
De aarde zal zodanig beven als men sinds het ontstaan van de aarde nog niet beleefd heeft.
Niemand zal aan het zwaard van de Heer ontvluchten.
Ik zag de Nijl uitdrogen, hij is de god van Egypte.
Een groot deel van midden Afrika zal met water bedekt zijn.
Miljoenen zullen sterven.
“Heer”, zei ik: “dat zijn allemaal slechte boodschappen. Allemaal vernietiging, zijn er dan geen goede
boodschappen?” De Heer zei: “De laatste dag is gekomen, de dag des oordeels is er nu, Mijn liefde is
afgewezen en het einde is gekomen”. Ik beefde en trilde, ik dacht: ik kan het niet verdragen.
De vijfde engel:
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Ik zag de laatste engel over Noord – en Zuid -Amerika vliegen. De hele weg vanaf de Noordpool tot
onderaan Argentinië.
Van het oosten van de U.S.A tot naar Californië.
Ik zag een schaal in zijn hand.
De engel zei dat hij de gerechtsvonnissen uitgieten zou die in zijn schaal zijn. Toen hoorde ik de engel
zeggen: “Geen moraal meer, geen rechtvaardigheid, geen heiligheid, aanbidding van idolen, materialisme,
drankzucht, gebondenheid aan zonde, vergieten van onschuldig bloed:
miljoenen baby’s worden gedood voordat ze geboren worden.
Gezinnen vallen uit elkaar.
Een echtbrekende generatie.
Het is als in de dagen van Noach.
Valse predikers, valse profeten, afwijzing van Mijn liefde. Vele van hen imiteren de religie, maar wijzen de
echte kracht af”. Toen ik dat hoorde, smeekte ik de engel: “Kunt U niet nog even wachten? Giet de schaal
niet uit, geef een kans tot boete doen”. De engel zei: “Vaak heeft God al ontzien en gesproken, maar zij
hebben niet geluisterd. Zie de tijd is gekomen. Ze houden meer van geld en genoegens dan van Mij”.
Toen de engel vanuit de schaal in zijn hand begon te gieten zag ik geweldige ijsbergen smelten.
Toen dat gebeurde zag ik overstromingen over heel Canada en Noord-Amerika.
Alle rivieren treden buiten hun oevers; vernietiging overal.
Ik hoorde de wereldmarkt (weltmark staat er in’t Duits) met grote aardbevingen in elkaar storten.
De wolkenkrabbers van New York stortten in…… (Dit visioen had Dr. Doctorian al op 20 juni 1998)
Ik zag schepen in de oceaan wegzinken.
Ik hoorde explosies over geheel Noord Amerika.
Ik zag hoe de engel over Mexico uitgoot en de beide oceanen zich verenigden: de Atlantische Oceaan en de
Pacific. Een groot deel van Brazilië was met water bedekt.
De Amazone (of het Amazonegebied) veranderde in een groot meer.
Wouden vernietigd en overstroomd.
Hoofdsteden in Brazilië vernietigd. Aardbevingen op vele plaatsen.
Toen de engel uitgoot kwamen er in Chili en Argentinië grote verwoestingen zoals nooit tevoren.
De hele wereld beefde.
Ik hoorde de engel zeggen: “Dit zal zéér binnenkort geschieden”.
Ik zei: “Kunt U deze dingen niet verschuiven/uitstellen? Giet deze dingen niet over de aardbol uit”.
En plotseling zag ik de vijf engelen rondom de aardbol staan, hun handen en vleugels naar de hemel
opheffende en zeggen: “Alle eer zij aan de Heer van hemel en aarde. Nu is de tijd gekomen en Hij zal
Zijn Zoon verheerlijken. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen ontstaan. God zal de werken van
de duivel voor altijd vernietigen. Ik zal Mijn macht tonen, zodanig dat Ik Mijn kinderen temidden van
deze vernietiging bescherm. Wees klaar voor de dag waarop de Heer komt”.
Prelude:
Mijn kamer was gevuld met het licht en de glans van de engelen.
Toen stegen ze plotseling op naar de hemel.
Toen ik naar boven keek, zag ik de engelen in vijf richtingen bewegen.
Ik was klaar wakker.
Ik beefde van tijd tot tijd.
Ik zei:” moet ik weg gaan van Patmos?”
Hij zei: “Nee, Ik bracht je hier met een bepaalde bedoeling”.
Ik zei: “De boodschap van de engelen betreffende de hele wereld is geen goed bericht. Het is een oordeel,
bestraffing, vernietiging, verwoesting. Wat zullen de mensen over mij zeggen? Ik was een prdeiker van
liefde, vrede en een blijde boodschap”.
De engel zei: “Het is onze boodschap; jij bent het instrument, het kanaal. Wat een voorrecht dat God jou
heeft uitgekozen om de natiën deze boodschap te brengen”.
Ik zei: “Heer, U wil geschiede”. Dr Samuel Doctorian.
Geef deze boodschap alstublieft door aan uw vrienden en bekenden. Dank U.
Joh. W. Matutis Pastor
Bijbelse bronnen: 1 Tess. 4: 13 – 18 ; 1 Tess. 5: 1 – 11 ; Hebr. 12: 22 –29 ; 2 Petrus 3: 1 – 13.
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Het ‘grote spel in het Midden-Oosten’
april 19, 2011 By: silviavideler
Alhoewel niet met alles eens wat Arend Zeevat in dit artikel
weergeeft, stelt hij toch een aantal niet te veronachtzamen
feiten duidelijk in de schijnwerpers. Kortom toch een zeer
lezenswaardig stuk én visie!
Het Grote Spel in het Midden Oosten
Uitbreidende sociale onrust
Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de ‘democratie
brengende’ oorlog in Libië, wordt er op de achtergrond driftig
gewerkt aan het verwerkelijken van een agenda die een
totale chaotisering en ineenstorting van alle natiestaten moet gaan bewerkstelligen. Zo vindt er al een tijdje
in een aantal andere Arabische landen in het Midden Oosten een zich uitbreidende sociale onrust plaats.
Zelfs in Syrië staat het regime onder druk en heeft het een gewelddadige onderdrukking nodig met al
tientallen doden als gevolg, om zichzelf te kunnen handhaven. Het ‘democratie’ brengende westen heeft er
voor gekozen om de door hen, zowel financieel als militair, gesteunde rebellen in Libië met een krachtdadig
moordend offensief bij te staan. Er wordt zowel door Ghadaffi als door de offensieve Noord Atlantische
Terreur Organisatie (NATO) weer flink geslacht en geofferd met bloed van onschuldigen op het offerblok van
de Luciferische Nieuwe Wereld Orde (NWO).
Van interne vijand naar externe vijand
De geschiedenis heeft laten zien dat het een zeer beproefd politiek recept is om in tijden van hevige interne
nationale strubbelingen, door middel van het oproepen van een extern vijandsbeeld weer een
gemeenschappelijkheid te creëren. In Egypte was in januari en februari 2011 de eigen dictator nog de
grootste vijand, die door middel van weken aanhoudende massademonstraties van zijn troon werd gestoten,
waarna het militaire apparaat in het kader van de democratisering de macht overnam om de rust te
herstellen. Dat daar geen democratische ontwikkeling uit voort kan komen kan een kind je nog vertellen. Een
militair apparaat dat sterk hiërarchisch is en bedoeld is om vijandsbeelden in stand te houden en om te
doden, kan natuurlijk nooit ook maar enige democratische ontwikkeling voortbrengen. Iets dat in een
organisatie niet aanwezig is, kan door die organisatie ook niet geproduceerd worden. Net zo min als legers
vredesmissies kunnen uitvoeren.
De laatste dagen zijn er in Caïro weer massale demonstraties geweest. Op vrijdag 8 april verscheen er een
menigte van een miljoen mensen op het inmiddels overbekende Tahrir-plein in Caïro. Volgens westerse
media was de demonstratie dit keer gericht op het uiten van onvrede over het tempo van de democratische
hervormingen en gericht tegen de militairen. In de vroege ochtend van zaterdag 9 april opende het leger het
vuur op de demonstranten op het Tahrir-plein nadat enkele soldaten zich bij de demonstranten hadden
aangesloten, waarbij minstens twee doden vielen. Maar er zat ook nog een andere kant aan deze
demonstratie..
Zionistisch slachten en offeren
De volkswoede onder de Egyptenaren had volgens andere bronnen niet alleen te maken met de militaire
onwil om het volk werkelijk te dienen, maar had zijn oorsprong mede in de Israëlische aanvallen op Gaza,
beginnend op 8 april. Daarbij werden 18 Palestijnen geslacht en geofferd in de ergste Israëlische
geweldsuitbarsting sinds de inval in Gaza in 2009. De 8ste april is voor de Egyptenaren een beladen datum,
daar op die datum in 1970 de Israëlische luchtmacht het Egyptische grensdorp Bahr el-Baqa, nabij het
Suez-kanaal bombardeerde. Daarbij werd een lagere school volkomen verwoest, kwamen er 46 kinderen om
en raakten er 50 gewond. Waarvan velen voor het leven lichamelijk gehandicapt werden. ‘Toevalligerwijs’
komt de som van de datum 08-04-1970 uit op 11.
Even voor de duidelijkheid zet ik een uitspraak van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naast
bovenstaande. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van een door een Hamas-raket getroffen Israëlische
schoolbus, waarbij de chauffeur en een 16-jarige jongen gewond raakten. Deze raketaanval van Hamas
vormde mede de aanleiding voor de nieuwste vergeldingsacties tegen de Palestijnen in Gaza..
On Thursday night, Hamas announced a unilateral ceasefire. Israel ignored it. On April 8, Haaretz writer
Barak Ravid headlined, “Netanyahu warns Hamas: You will bear responsibility for attack on school bus, ”
saying:
“The attack on a school bus crossed the line. Whoever tries to hurt and murder children, his blood (will) be
on his own head.” Bron.
De laatste tijd hebben Israëlische officials herhaaldelijk gewaarschuwd voor een nieuwe oorlog tegen de
Palestijnen in Gaza, nadat er vanuit Gaza meerdere raketten werden afgevuurd op steden in het zuiden van
Israël. Een aantal raketten zouden door het Israëlische antiraketsysteem Iron Dome onschadelijk zijn
gemaakt. Bij de raketaanvallen raakten vijf Israëliërs licht gewond toen zij zich naar de schuilkelders
spoedden. Op zondag 10 april leek de op verzoek van Hamas tot stand gekomen wapenstilstand
gehandhaafd te worden. De door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierde 1 miljard dollar kostende
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antiraketinstallaties, werden door de Israëliërs voor het eerst ingezet. De Obama-oorlogsregering heeft Israël
nog eens 205 miljoen dollar beloofd om hun oorlogsmachine met nog eens vier Iron Dome-batterijen te
kunnen versterken.
Het blijft voor mij een onwaarschijnlijk en onbegrijpelijk gegeven, dat de ‘Palestijnse verzetsbeweging’
Hamas het nog steeds voor elkaar krijgt om raketten de Gaza-strook binnen te smokkelen. Zeker wanneer
men zich bedenkt dat die Gaza-strook hermetisch is afgesloten door de Israeli Demolition Force (IDF).
Misschien wordt het duidelijk wanneer men ontdekt dat Hamas door de Israëlische geheime dienst Mossad
oorspronkelijk is versterkt en gefinancierd.
Thanks to the Mossad, Israel’s “Institute for Intelligence and Special Tasks”, the Hamas was allowed to
reinforce its presence in the occupied territories. Meanwhile, Arafat’s Fatah Movement for National Liberation
as well as the Palestinian Left were subjected to the most brutal form of repression and intimidation. Let us
not forget that it was Israel, which in fact created Hamas. According to Zeev Sternell, historian at the Hebrew
University of Jerusalem, “Israel thought that it was a smart ploy to push the Islamists against the Palestinian
Liberation Organisation (PLO)”. Bron.
In Caïro liet een menigte haar ongenoegen ten aanzien van de Israëlische gewelddadigheden blijken door
op te trekken naar de Israëlische ambassade en daar langere tijd massaal spreekkoren ten gehore te
brengen. Zie video.
Gemanipuleerde oproer
Dat de volksopstanden in de Arabische wereld passen in het Grote Spel dat in het Midden Oosten wordt
gespeeld is inmiddels wel duidelijk. De ene na de andere zet wordt op het Grote Schaakbord van
meesterstrateeg Brzezinski gezet. Wat dit aangaat wordt dezelfde tactiek gevolgd als in Afghanistan, waar
de vroegere Mujahedeen door de CIA werden gesteund met financiële en militaire middelen, om de Sovjets
te verdrijven, om daarna uit te kunnen groeien tot de Islamitische geostrategische tegenstander Al.CIAda.
De Mossad heeft Hamas groot gemaakt om een tegenwicht te kunnen bieden tegen de machtspositie van Al
Fatah van Yasser Arafat. Maar datzelfde Hamas werd daarna de vijand die bestreden moest worden,
waarmee op slimme maar uiterst psychopathische wijze de Palestijnse bevolking het kind van de rekening
werd en nog steeds is. In Irak met Saddam Hoessein was het hetzelfde verhaal.
Zorgvuldige planning
Alles dat in het sterk ontvlambare Midden Oosten gebeurd is gebaseerd op een zeer zorgvuldige planning.
Op uiterst berekenende wijze wordt gebruik gemaakt van decennia, zoniet eeuwen, lang opgebouwde
frustraties en gevoelens van onmacht bij de diverse bevolkingen in de Arabische wereld. Om daarmee in
deze tijd één grote uitbarsting van primaire emoties te kunnen orkestreren bij de diverse Arabische volkeren.
Er moet immers een immens sterke tegenstelling geschapen worden tussen de ‘Arabisch/Islamitische’ en de
‘Joods/Christelijke’ culturen. Dit moet er dan uiteindelijk toe leiden dat die culturen elkaar in een
vernietigende Derde Wereldoorlog zullen uitroeien. Daarmee zal de NWO-elite aan kunnen tonen dat religies
niet veel goeds voortbrengen en dus maar beter uitgeroeid kunnen worden. Om plaats te maken voor een
door hen aangeboden wereldreligie, waarin alle culturele verschillen zullen zijn overstegen. Het bekende
probleem-reactie-oplossingsverhaal. Uiteraard zal deze ‘aangeboden’ wereldreligie geen rekening houden
met persoonlijke voorkeuren en/of individuele vrijheid van beleving.
Wat zullen hierbij de volgende stappen zijn, waarmee de rest van het door de elite gedicteerde scenario zal
worden geënsceneerd? Hierna geef ik mijn ideeën daarover weer. Daarbij wil ik de volgende kanttekening
plaatsen. Natuurlijk hoop ik dat dit allemaal niet zal gebeuren en dat de mensheid voldoende inzicht en
volwassenheid zal bereiken om het geheel een andere wending te geven. Mijn jarenlange studie van de
achtergronden van de wereldgebeurtenissen, het onderzoeken van verschillende in de loop der jaren aan mij
aangereikte toekomstscenario’s en hetgeen dat ik nu voor mijn ogen zie ontrollen in onze wereld, hebben mij
echter een bevestiging gegeven van de wel degelijk zeer reële verwerkelijking van mijn vermoedens. Ik zou
mezelf daarbij danig overschatten, wanneer ik zou zeggen dat ik door hier aandacht aan te hebben gegeven,
het mede heb gecreëerd.
Verdere aanscherping van tegenstellingen
In het gehele Midden Oosten en de Noord Afrikaans Arabische landen staan alle heersende vazallenregimes
van het westen onder zware binnenlandse druk. Deze druk werd in beginsel
al opgebouwd door de erfenis van de voormalige koloniale machten in die
landen. Zowel de United British Kingdom, als de Republique de la France
hebben hun koloniale sporen nagelaten in het Midden Oosten en in Afrika.
Deze historische ontwikkelingen zijn door de eeuwen heen een voorbereiding
geweest op hetgeen er in onze Eindtijd bedoeld is te veroorzaken, namelijk
een totale chaotisering van alle aanwezige cultureel bepaalde sociale
structuren. Men wilde daarmee voorkomen dat de in West Europa aanwezige
individualiseringstendensen ook maar enige invloed zouden krijgen. Alles wil
men zo massaal mogelijk kunnen blijven sturen. Want massa´s zijn middels
social engineering immers gemakkelijker te manipuleren. Massale
volksbewegingen zijn simpel door een paar goed geïnstrueerde
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volksmenners te leiden naar de grazige weiden die hen worden voorgespiegeld. Bron
Muslim Brotherhood
De in Egypte ontketende ´volksrevolutie´, die door haar ogenschijnlijke authenticiteit de hele wereld in haar
hart trof, wordt vakkundig naar een spoor geleid waar zij bruikbaar is voor de agenda van de elite.
Oorspronkelijk zal deze Egyptische volksbeweging zeker aangesloten hebben bij een zeer authentieke wens
tot werkelijke vrijheid van de Egyptische bevolking. Maar wie was met al zijn onderdrukking ook al weer
veertig jaar lang de Arabische lieveling van het neokoloniale westen? Juist ja, Hosni Mubarak!!! Hij heeft nu
zijn functie als dictator en voorbereider vervuld en heeft het veld mogen ruimen voor de aanzet tot de Grote
Finale van het Grote Spel. De club die op de achtergrond nu de macht aan het overnemen is, ondanks alle
misleidende fenomenen die er op wijzen dat de militairen het machtsheft in handen hebben, is de Mulsim
Brotherhood (MB). Juist deze MB zal in de komende tijd een cruciale rol gaan spelen in de voorbereiding op
de grote oorlog tussen het Joods/Christelijke westen en het Arabisch/Islamitische oosten. Op de achtergrond
tekent zich dit nu al af. De MB is een radicaal fundamentalistische groepering met een geschiedenis die
teruggaat tot 1902. Ze is gebaseerd op een radicale stroming binnen de Islam, de nog oudere Wahhabi
Islam, die zijn oorsprong heeft in Saoedi-Arabië.
In 1928 werd Amin Al-Husseini een invloedrijk lid van de Brotherhood. Hij had een sterk ideaal ten aanzien
ven het verenigen van de Arabische wereld en wilde een Pax Arabia vestigen. De MB heeft dus een
ste
duidelijke politieke agenda. Tijdens haar verdere ontwikkeling in het begin van de 20 eeuw voelde de MB
zich verwant met het Nazisme, vanwege haar duidelijke standpunten betreffende het Jodendom en etnische
zuiverheid. Er waren in de jaren ’30-’40 contacten met Hitler-Duitsland.
Hitler’s vision of ethnic cleansing of non-Aryans becomes appealing to the Wahhabis of the Muslim
Brotherhood [vii] . The West and the Jews is the common enemy. Muslim Brotherhood acquires Hitler’s
methods of genocide to rid the Arab world of its non-Muslims. Bron.
In 1940 werd Amin Al-Husseini de leider van de MB en hij is in 1944 de grote inspirator achter het ontstaan
van de Arabische Liga. In 1948 werd de in Egypte geboren en latere leider van de Palestijnse
‘verzetsbeweging’ Al Fatah, Yasser Arafat, ook lid van de MB. De door de Rothschilds gefinancierde staat
Israël werd direct bij haar gewelddadige ontstaan in 1948 geconfronteerd met een oorlogsverklaring van de
door de Muslim Brotherhood gedomineerde Arabische Liga. Haar leider sprak daarbij de volgende woorden:
“I declare a Holy War, My Muslim Brothers! Murder the Jews!” Bron.
Sindsdien zijn er tussen het Zionistische Israël en meerdere Arabische landen verschillende oorlogen
gevoerd in 1956 (Suez-crises), !967 (Zesdaagse oorlog) en 1973 (Ramadan/Yom Kippur-oorlog). Later in
1973 draaide Saoedi-Arabië de oliekraan dicht voor de westerse landen die Israël gedurende de oorlog
hadden gesteund. In 1987 ontstond in Gaza Hamas, voortkomend uit de MB. Gedurende de periodes 19871993 en 2000-2002 ontstonden er in de bezette Palestijnse gebieden opstanden tegen de Israëlische
overheersers. Tijdens de eerste opstand werden er 2400 Palestijnen vermoord, waaronder 800 door de El
Fatah van Arafat, wegens verraad. Bij de tweede opstand kwamen 1500 Palestijnen om. Beide opstanden
werden gefinancierd door onder andere Saoedi-Arabië. Gezien het vermoorden van 800 mede-Palestijnen
door El Fatah, kan men concluderen dat ook deze Palestijnse ‘verzetsbeweging’ een gecontroleerde
oppositiepartij was.
Spanningopbouw
ste
In de 20 eeuw is er in het Midden Oosten door toedoen van de elitaire schaakspelers op het geopolitieke
schaakbord, middels provocatieve zetten en financiering van alle conflicterende partijen, een zichzelf
versterkende spanning opgebouwd tussen de verschillende volkeren. Alle zetten waren er op gericht om het
kruidvat Midden Oosten op de juiste tijd tot ontploffing te brengen. Die tijd nadert nu met rasse schreden. De
laatste ontwikkelingen laten zien dat er aangestuurd wordt op een ramkoers tussen radicaliserende groepen
aan zowel Arabische als aan Israëlische zijde. De ‘sociale volksopstanden’ in de Arabische wereld worden
door de elitaire schakers aangegrepen om de aandacht van de bevolkingen weg te leiden van hun werkelijke
vrijheidsbehoeften en worden handig in de richting gedirigeerd van een alles vernietigende oorlog met de
staat Israël. Al vrij snel nadat de aanhoudende demonstraties op het Tahrir-plein in Caïro Mubarak leken te
verdrijven, liet de MB weten uit te zijn op een confrontatie met Israël. De demonstratie op het Tahrir-plein op
8 april 2011 was inderdaad aanvankelijk gericht tegen de zeer langzame hervormingsgezindheid van de
militaire ‘machthebbers’. Maar op miraculeuze wijze sloeg de stemming om op het moment dat bekend werd
dat de Israëlische luchtmacht op die dag hevige bombardementen had uitgevoerd op de bewoners van
Gaza. Wat gebeurde er toen op het Tahrir-plein, waar demonstranten zich hadden verzameld om snellere
hervormingen af te dwingen?
On the very same day of April 8th and as Egyptians were protesting in Tahrir square demanding that
Mubarak and his inner circle of aids to be put on trial and as the news of the Israeli attacks on Gaza made its
way to the square at the heart of Cairo, thousands immediately took to the district where the Israeli embassy
in Cairo is located. Bron.
Wie heeft deze massa aangestuurd? Het mag duidelijk zijn, dat de MB er alles aan gelegen is om de
Egyptische gemoederen omwille van geopolitieke redenen te verhitten voor de confrontatie met haar
buurstaat.
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Toeval bestaat niet
De Amerikaanse rechter Richard Goldstone stond aan het hoofd van een VN-onderzoekscommissie, die een
rapport uitbracht over de gewelddadigheden gedurende de Israëlische militaire operatie ‘Cast Lead’ (‘Gooi
Lood’ én witte fosfor én munitie met verarmd uranium). In dat rapport wordt een historisch overzicht gegeven
van de situatie in Palestina. Tevens worden de gewelddadigheden van zowel IDF als Hamas benoemd. De
conclusie van het rapport is vernietigend betreffende het buitenproportionele geweld van de Israëliërs en
over de humanitaire effecten van de Gaza-blokkade.
1877. The Mission is of the view that Israel’s military operation in Gaza between 27
December 2008 and 18 January 2009 and its impact cannot be understood or assessed in isolation from
developments prior and subsequent to it. The operation fits into a continuum of policies aimed at pursuing
Israel’s political objectives with regard to Gaza and the Occupied Palestinian Territory as a whole. Many
such policies are based on or result in violations of international human rights and humanitarian law. Military
objectives as stated by the Government of Israel do not explain the facts ascertained by the Mission, nor are
they congruous with the patterns identified by the Mission during the investigation.
1878. The continuum is evident most immediately with the policy of blockade that preceded the operations
and that in the Mission’s view amounts to collective punishment intentionally inflicted by the Government of
Israel on the people of the Gaza Strip. When the operations began, the Gaza Strip had been under a severe
regime of closures and restrictions on the movement of people, goods and services for almost three years.
This included basic necessities of life, such as food and medical supplies, and products required for the
conduct of daily life, such as fuel, electricity, school items, and repair and construction material. These
measures were imposed by Israel purportedly to isolate and weaken Hamas after its electoral victory in view
of the perceived continuing threat to Israel’s security that it represented.
Their effect was compounded by the withholding of financial and other assistance by some donors on similar
grounds. Adding hardship to the already difficult situation in the Gaza Strip, the effects of the prolonged
blockade did not spare any aspect of the life of Gazans. Prior to the military operation, the Gaza economy
had been depleted, the health sector beleaguered, the population had been made dependent on
humanitarian assistance for survival and the conduct of daily life. Men, women and children were
psychologically suffering from long-standing poverty, insecurity and violence, and enforced confinement in a
heavily overcrowded territory. The dignity of the people of Gaza had been severely eroded. This was the
situation in the Gaza Strip when the Israeli armed forces launched their offensive in December 2008. The
military operations and the manner in which they were conducted considerably exacerbated the
aforementioned effects of the blockade. The result, in a very short time, was unprecedented long-term
damage both to the people and to their development and recovery prospects. Bron.
De duidelijke stellingname ten aanzien van met name het Israëlische leger in Gaza leverde Goldstone een
storm van verontwaardiging en kritiek op van de Zionistische lobby wereldwijd. Want wie was hij om het
onaantastbare Israël publiekelijk ter verantwoording te roepen voor haar vrijheid om al moordend zichzelf te
verdedigen? Alle schuld lag toch bij (het door de Mossad gefinancierde) Hamas? Goldstone werd anderhalf
jaar zwaar onder druk gezet en stond bloot aan pogingen tot karaktermoord. Het is dan ook geen toeval dat
hij in een door hem zelf geschreven artikel in de Washington Post terugkwam op de conclusies in het
rapport, juist een week voordat de Zionistische moordmachine opnieuw aan het werk ging in Gaza.
Our report found evidence of potential war crimes and “possibly crimes against humanity” by both Israel and
Hamas. That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — its rockets
were purposefully and indiscriminately aimed at civilian targets.
The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations
where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the
investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have
established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also
indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy. Bron.
Strategische terugtocht
Goldstone’s geforceerde terugtocht past precies in het tijdsschema van de opbouwende spanning en geeft
de staat Israël het fiat voor het verder ongelimiteerd in werking stellen van haar moordmachine wanneer het
haar uitkomt. Waarna, zoals voorspelbaar, de andere conflictpartners eveneens hun militaire apparaat zullen
tonen en laten voelen. De Israëlische moordmachine is niet alleen gericht op een grootschalig militair
optreden, maar tevens op het uitschakelen van individuen en groepen die de moed hebben om het
Zionistische geweld aan de kaak te stellen.
Just weeks ago, Israeli military intelligence announced it had created a special unit to monitor, confront, and
possibly hunt down, individuals and bodies suspected of “delegitimizing” Israel abroad. In light of this,
perhaps quite a few of the faint-hearted felt standing up to Israel was not worth it. Bron.
IJzeren koepels
De door de Amerikaanse belastingbetalers aan Israël geschonken extra Iron Domes ter waarde van 205
miljoen dollar, zullen hoogstwaarschijnlijk worden gestationeerd langs de noordelijke grens met Libanon.
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After deployment along the Gaza border, it will subsequently be deployed along the Lebanese border, where
the Israeli government says Hezbollah has an inventory of more than 40, 000 rockets ready to be fired at
Israel. As we reported the above deployments may be a prerequisite to an Israeli attack on Iran.Admiral
Mullen recently announced that the US has a plan for attacking Iran, that he said that he hopes we won’t be
forced to execute. As a compliment to this article read the accompanying article on how one retired Air Force
General thinks that the US will attack Iran. Bron.
Als dan na zoveel jaren van dreigen met aanvallen op Iran, deze daadwerkelijk zal worden uitgevoerd lijkt
het scenario voorspelbaar te zijn. Rusland en China zullen er bij worden betrokken en zullen er voor zorgen
dat de Verenigde Staten van Amerika zal ophouden te bestaan als nazistaat. Evenals alle nazistaten in het
Midden Oosten en van de Europese bondgenoten van de VS door deze oorlog ook zullen verdwijnen. De
grondslag voor overkoepelende federale organisaties zijn op ieder continent inmiddels al aanwezig, welke
uiteindelijk allemaal op zullen gaan in de Verenigde Nazi’s. Het is daarna nog maar de vraag hoelang het
bondgenootschap tussen Rusland en China stand zal houden, voordat zij elkaar ook in de haren zullen
vliegen en in hun kielzog vele Aziatische landen mee zullen nemen. De allesvernietigende Derde
Wereldoorlog werd door de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike al voorzien en verwoordt in zijn brief aan
de Italiaanse Vrijmetselaar Guisseppe Mazzini. Hij beschreef op heldere wijze hoe de drie wereldoorlogen te
scheppen. De eerste twee hebben we inmiddels gehad, geheel volgens het door Pike beschreven concept.
De achtergronden daarvan veronderstel ik als bekend bij jullie. Het ontstaan van de derde echter werd door
hem als volgt verwoord:
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of
the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in
such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy
each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the
point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. We shall unleash the Nihilists and the
atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the
nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere,
the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate
those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will
from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render
its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer,
brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement
which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same
time.” Bron.
Dit Protocol sluit daar naadloos bij aan.
Israëlische verdeeldheid
Hoe mooi de door de Ashkenazische niet-joden gepropageerde eenheid van het Jodendom in de
Zionistische media ook wordt voorgesteld, in de dagelijkse realiteit van de huidige nazistaat Israël heerst
eveneens dezelfde verdeeldheid als in andere ten dode opgeschreven nazistaten. Bij het stichten van de
staat Israël in 1948 werd gepretendeerd dat alle Joden in het met geweld aan de Palestijnen ontstolen land
Palestina, welkom zouden zijn. De door de Ashkenazim./Khazars gedomineerde politieke hiërarchie in de
sociaal/maatschappelijke structuur van de staat Israël, heeft henzelf echter in de loop der tijd aan de top van
de Luciferische machtspiramide van de staat Israël geplaatst.
The close correlation between ethnicity and socioeconomic class in Israel remains the main axis along which
the Ashkenazi-Oriental cleavage is drawn. The “hardening” of ethnicity into social class–what some analysts
have referred to as the formation of Israeli “ethnoclasses”–represents, with the Orthodox-secular division, the
most serious cleavage that divides the Jewish society of Israel from within. In Israel’s class structure in the
late 1980s, the upper classes were predominantly Ashkenazi and the lower classes predominantly Oriental.
Mobility has been most evident in the movement, even though gradual, by Orientals into the large middle
class. Bron.
Ook in Israël zelf wordt het verdeel en heersprincipe op de eigen bevolking toegepast. Waarmee ook daar
langs etnische (breuk)lijnen een spanningsopbouw plaatsvindt. Hoe dat nu al in de praktijk op straat uitwerkt
laat dit filmpje zien. Uiteindelijk zal het er toe leiden dat ook de machtsstructuren van dat land van binnenuit
worden uitgehold. Uiteindelijk zal Jeruzalem immers de hoofdstad moeten worden van het Nieuwe Wereld
Orderijk, maar dan niet onder leiding van een Zionistisch-Israëlische regering.
In het binnenkort te verschijnen vervolgartikel wil ik laten zien hoe chemtrails, HAARP en in de ruimte
gestationeerde technologie, in het kader van Project Blue Beam, gebruikt zullen worden om de laatste
dictatoriale wereldheerser op zijn troon in Jeruzalem te krijgen.
Hieronder een muzikaal intermezzo van Roger Waters met zijn ´Song for Gaza´.
Noot voor de lezers:
Ik heb dit en het volgende artikel niet willen schrijven om bij te dragen aan het vergroten van de angst voor
de toekomst. Angst is immers de slechtste raadgever. Ik ga er vanuit dat het zicht hebben op hetgeen er
speelt bijdraagt aan een groter bewustzijn zodat, wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, men
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voorbereid is. Het is juist de onwetendheid die het duister schept, van waaruit een destructieve
werkzaamheid kan blijven voortwoekeren. De laatste jaren word ik regelmatig geconfronteerd met de
opvatting dat we ons niet op het negatieve moeten richten, want daarmee versterken we het. Wanneer ik
deze opvatting op mijzelf zou toepassen, dan geef ik al mijn in het sociale destructief uitwerkende
schaduwkanten vrij spel. Ik heb altijd een sterke behoefte gevoeld om mijzelf te doorgronden en tot
zelfkennis te komen. Daarbij reflecteer ik regelmatig op mijn eigen gedrag en heb daardoor leren zien hoe ik
in mijn directe levensomstandigheden een medebepalende en vooral ook medescheppende rol speel. Dit
heeft mij gemaakt tot degene die ik nu ben en het heeft me meer in contact gebracht met mijn hart. In mijn
sociale leven kan ik de uitwerking van deze positieve ontwikkeling direct waarnemen. Ik zie hier dan ook mijn
meest fundamentele werkterrein. Dit proces gaat door tot mijn overgang naar de geestelijke wereld.
Ik heb inmiddels meer zelfkennis opgebouwd en heb geleerd me juist vanwege een voortgaande innerlijke
ontwikkeling kwetsbaar op te stellen. In mijn dagelijks sociale leven is dat zeer werkzaam gebleken. In mijn
verhouden tot het grotere geheel, waar ook dezelfde schaduwkrachten een rol spelen, is het mijns inziens
van belang om ook daar die schaduwkanten te herkennen en te leren begrijpen hoe ze werken. Dit niet
willen zien en alleen maar naar het licht te willen kijken, draagt in mijn beleving bij aan een verblindt worden
door dat licht. Want wat is de kwaliteit van dat licht?
Buddha heeft ooit gezegd dat, wil men een staat van verlichting bereiken, men ook het streven er naar los
moet laten. Ik proef in de spirituele wereld in onze tijd heel veel betweterigheid, waarmee men meent elkaar
te moeten vertellen hoe het hoort. Het elkaar vertellen wat men moet doen is een vorm van bekeringsdrift,
die ik ook in mijzelf heb herkend, maar heb weten om te vormen. Werkelijk geestelijke vrijheid ontstaat pas
wanneer je vrede kunt hebben met hoe jezelf bent en hoe een ander is.
In onze tijd van individualisatie zijn er geen algemene richtlijnen meer, die voor iedereen gelden. Ieder mag
zijn/haar eigen weg gaan en de vruchten daarvan in vrijheid delen. Ik deel ook in vrijheid mijn visie. Deze
komt niet voort uit angst. Ik ben niet bang voor de toekomst. Want ik weet dat mijn lichaam van mij genomen
kan worden, maar niet mijn ziel. Wat dat aangaat houd ik mij ook niet bezig met het lichamelijk willen
overleven. De gerichtheid daarop maakt eveneens deel uit van deze gevangenis en komt voort uit angst
voor de dood en deze te willen beheersen c.q. controleren. Ieder moment zijn die ik ben is wat mijn
focuspunt is. Hetgeen ik hier in vrijheid heb gedeeld, mag ook in vrijheid worden aangenomen of verworpen.
Auteur: Arend Zeevat. Bron: Argusoog - Bron Afbeelding bovenaan: saketvora @ Flickr.com
Mysterieus licht bij aardbevingen: Geen HAARP, maar reeds lang bekend
Het bizarre lichtverschijnsel tijdens de recente aardbeving in
Japan, met links onder een 35 jaar oude tekening van een
ooggetuige van een vergelijkbaar verschijnsel.
Bij de recente zware aardbeving in Japan werd aan de horizon in
Tokyo een mysterieus licht of een lichtkogel gezien en gefilmd en
op TV getoond (2). Omdat er geen wetenschappelijke verklaring
voor kwam en het verschijnsel ook bij eerdere bevingen in
bijvoorbeeld China, Chili en Haïti werd gezien duurde het niet
lang voordat de bekende complottheorieën dat het hier om
HAARP (atmosferische weer- en natuurramp-) wapens zou gaan
overal op het internet waren te lezen. Nu bestaat HAARP technologie wel degelijk, maar hebben deze
vreemde 'aardbevingslichten' daar hoogstwaarschijnlijk niets mee te maken, aangezien het al een
eeuwenoud verschijnsel is. Egyptische piramideteksten laten zien dat 'aardbevingslichten' al in de vroege
oudheid werden waargenomen. Recenter werd er in 1930 tijdens een aardbeving in eveneens Japan bij
Tokyo door veel getuigen een vreemde lichtstraal in de lucht gezien. Ook de Duitse natuurkundige Helmut
Tributsch liet in 1978 in zijn boek 'Als de slangen wakker worden - Mysterieuze Aardbevings Voortekenen'
een hele serie voorbeelden van vergelijkbare lichtfenomenen bij aardbevingen de revue passeren. Daarbij
viel het hem op dat het verschijnsel in China in tegenstelling tot in het Westen wel serieus werd genomen, al
hadden ook de Chinezen er geen verklaring voor.
Omdat de lichtstralen en in andere gevallen lichtkogels -zoals dit jaar in Japan- echter maar heel kort te zien
zijn weten aardbevingsdeskundigen nog steeds niet waardoor het verschijnsel veroorzaakt wordt. En wat in
het Westen niet verklaard kan worden bestaat niet, wordt veelal belachelijk gemaakt en is vervolgens voer
voor complotfanatici. Wel zijn er diverse theorieën over het ontstaan van het verschijnsel. Zo zouden de
bewegende tektonische platen bij een aardbeving een elektrisch veld produceren en daardoor uit de
aardkorst ontsnappend radongas doen ontsteken. Bewezen is deze theorie echter (nog) niet. (1)
Xander - (1) KOPP Online ; (2) YouTube - P.S.: Radon is een edelgas en brandt niet.
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Fukushima update: TEPCO vertelt opnieuw niet de waarheid over reactors 2 en 4
De Japanse autoriteiten zijn vooral bezig met bagatelliseren,
ontkennen en gerust stellen, in de hoop dat het in de tussentijd
allemaal nog goed komt.
Terwijl de Japanse regering en kernexploitant TEPCO zoveel
mogelijk geruststellende berichten naar buiten brengen -zo zou
het gevaar voor een meltdown voorlopig geweken zijn (1)- legt
nucleair expert Arnie Gundersen uit dat er opnieuw niet de
waarheid wordt verteld over onder andere reactor 4, waar
volgens TEPCO's eigen gegevens al vier weken geleden net
zoveel straling gemeten werd als bij de kernramp in Chernobyl.
In zijn laatste video update bespreekt Gundersen de situatie in de reactors 1, 2 en 3, de problemen rond het
brandstofreservoir in reactor 4 en het besluit van de VS om de vissen in de oceaan aan de westkust niet op
radioactiviteit te gaan controleren.
De recente gegevens laten zien dat er geen druk meer is in reactors 2 en 3, op zich een goed teken. In
reactor 1 is de druk echter om onbekende reden nog steeds relatief hoog, net zoals de temperatuur, wat er
op zou kunnen duiden dat het hier om stoom gaat. De temperatuur in reactor 3 is laag en dat 'is het beste
waar ze op hadden kunnen hopen, ' aldus Gundersen. In reactor 2 is de temperatuur echter zo'n 150 graden
Celcius, en omdat de druk in deze reactor laag is kan het hier niet om water (stoom) gaan. Dat is een
natuurkundige onmogelijkheid. 'In reactor 2 bevindt zich dus hete lucht of hete waterstof, en dat is een
probleem omdat dit laat zien dat reactor 2 niet gekoeld wordt.'
'We hebben eerder gesproken over het feit dat er een gat in de bodem van reactor 2 zit, dus we hoeven niet
verbaasd te zijn dat de druk nul is. We moeten echter wel heel bezorgd zijn dat er hete (radioactieve) gassen
uit de reactor ontsnappen.'
Dan laat Gundersen grafieken van de druk in de beschermingsvaten van de reactors zien. In eenheid 1 en 3
heerst een lichte druk; in eenheid 2 heerst géén druk, en dat komt omdat er een explosie is geweest
waardoor er een lek is ontstaan. De reguliere media besteden er echter geen aandacht aan dat juist deze
reactor niet gekoeld wordt en er de oorzaak van is dat er nog steeds radioactieve straling in de oceaan en in
de grond terecht komt. 'Dit is de grootste zorg. Reactor 3 lijkt uit de problemen en reactor 1 zit er ergens
tussenin.'
Splijtingsreactie eenheid 4
Dan reactor 4. Afgelopen vrijdag zei TEPCO dat ze in het water in het brandstofreservoir 250 desintegraties
iodine -zoals u weet een kernsplijtingsproduct- per seconde per kubieke centimeter (Bq/m3) hadden
gemeten. 'Voor mij is dat een indicatie dat er een splijtingsreactie heeft plaatsgevonden. Dat kan echter niet
in reactor 4 zelf gebeurd zijn, aangezien deze al vijf maanden geleden buiten bedrijf werd gesteld. Het moet
dus een gevolg van het ongeluk zijn geweest.'
TEPCO beweert dat de gemeten iodine uit de lucht is gevallen en afkomstig is van de explosies in reactors
1, 2 en 3. Gezien de halfwaardetijd van iodine (8 dagen) en de omvang van het brandstofreservoir kan aan
de hand van de gegevens van TEPCO worden uitgerekend dat er (vanaf gisteren) 32 dagen geleden ten
tijde van het ongeluk 30.000.000.000 Bq in het reservoir moeten zijn geweest. Als we TEPCO's eigen
gegevens nemen dan betekent dit dat de vrijgekomen iodine net zo hoog was als bij Chernobyl, iets dat tot
nu toe altijd ontkend is.
Grootste probleem bij TEPCO's redenatie: iodine is een gas, en hoe kan dat uit de lucht zijn gevallen en
geabsorbeerd zijn in het een brandstofreservoir als het dak van reactor 4 er tijdens de explosies in eenheden
1 tot en met 3 nog steeds opzat? 'Het is dus nauwelijks voor te stellen dat de iodine in het reservoir
afkomstig is geweest van de explosies in reactors 1, 2 en 3, ' aldus Gundersen. 'Dat zou er op kunnen wijzen
dat er na het ongeluk een zichzelf in stand houdende kettingreactie in het reservoir is opgetreden.' (2)
Plutonium vrijgekomen
Een official van TEPCO, Junichi Matsumoto, verklaarde gisteren dat er 'weinig twijfel' is dat het zeer
gevaarlijke plutonium uit de kerncentrale is ontsnapt. Omdat plutonium zwaarder is dan andere radioactieve
materialen gaat men onderzoeken of het op de zeebodem is terecht gekomen (3).
Daarnaast raadt Gundersen de Amerikaanse kijkers aan om contact op te nemen met hun
volksvertegenwoordigers en te eisen dat de in de Stille Oceaan gevangen vis alsnog op radioactiviteit wordt
gecontroleerd. 'Misschien meten ze nu niets, maar als de (radioactieve) wolk in het water zich verder
verspreidt zou dat over een jaar wel eens anders kunnen zijn.' De kaarten laten in ieder geval nog steeds
een ononderbroken straling zien van Japan over de Stille Oceaan naar de westkust van Canada en de VS
(4).
Xander - (1) NOS ; (2) Fairwinds ; (3) Energy News ; (4) Energy News
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Arabische Golfstaten dreigen impliciet met militaire actie tegen Iran
Ook in Jemen gaat de opstand tegen de regering nog steeds
door. Aan de meegevoerde posters (Che Guevara en zo te zien
een Noord Koreaan) is goed te zien hoe de linkse ideologie hand
in hand gaat met het islamitische extremisme.
De Arabische Golfstaten hebben onder leiding van Saudi Arabië
de hoop op een Amerikaanse en/of Israëlische militaire aanval op
Iran definitief opgegeven en bereiden nu onafhankelijk van de VS
politieke en militaire maatregelen voor om Iran, dat onder andere
via de Moslim Broederschap en Hezbollah de grootste
aanstichter is van de opstanden in veel Arabische landen en nog
steeds doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens, een halt toe te roepen. (1)
De Saudische koning gaf begin april de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates en Nationale
Veiligheids Adviseur Tom Donilon te verstaan dat hij Obama niet vergeeft voor het laten vallen van de
Egyptische president Mubarak, die ruim 30 jaar lang de trouwste Arabische bondgenoot van de VS was
geweest. De Saudi's vertrouwen Amerika niet meer en hebben samen met Koeweit, Bahrein en Oman
besloten om -los van Amerika- zelf het gevaar Iran aan te pakken, dat volgens koning Abdullah vrij baan
krijgt van Obama om de opstanden in de Arabische landen aan te wakkeren en door te gaan met het
ontwikkelen van kernwapens.
Militair dreigement
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) vroegen de VN
Veiligheidsraad gisteren om actie te ondernemen om Irans 'provocatieve inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden in hun landen' te stoppen. De 'flagrante inmenging' van Iran vormt een 'ernstige
bedreiging en een risico voor het oplaaien van sektarisch geweld' in de GCC landen. 'De GCC zal niet
aarzelen om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de buitenlandse inmenging in hun interne
aangelegenheden, ' besloot de resolutie, wat klare diplomatieke taal is voor een militaire dreigement.
Saudi Arabië en de overige GCC leden lijken er van overtuigd dat ze gezamenlijk in staat zijn om een
militaire aanval op Iran uit te voeren en het land forse schade toe te brengen. Hun boodschap aan de
Verenigde Staten is duidelijk: niet langer jullie, maar wij bepalen of dit gaat gebeuren of niet.
Als reactie op de dreiging van de Golfstaten mobiliseerde Iran afgelopen week duizenden studenten voor
een ware belegering van de Saudische ambassade in Teheran, die werd bekogeld met stenen en
vuurbommen. Tot nu toe werd er echter geen poging gedaan om de ambassade binnen te dringen.
Daarnaast waarschuwde Iran de Pakistaanse zaakgelastigde om de Saudi's niet langer toe te staan
Pakistaanse militairen in te huren. Zeker 1000 van hen zijn -onder betaling van riante salarissen- actief in
Bahrein bij het neerslaan van de door Iran aangestuurde Shi'itische opstand. Nog een 1500 militairen
zouden onderweg zijn. Tevens versterkte Iran zijn militaire aanwezigheid langs de grens met Pakistan, als
signaal dat Pakistan zal moeten boeten voor de hulp aan Saudi Arabië, mocht het tot een oorlog komen.
Midden Oosten: Abdullah contra Obama en Iran
In maart ging koning Abdullah rechtstreeks tegen de steun van de regering Obama voor de volksopstanden
in het Midden Oosten in door troepen te sturen naar Bahrein, om de aldaar zittende koning in het zadel te
houden. Sindsdien werden er steeds meer Saudische troepen, raketten en ook marineschepen in Bahrein
gestationeerd. Minister van Buitenlandse Zaken Ahmed Al Khalifa verklaarde dat de Saudische en
geallieerde GCC-troepen net zolang in zijn land zullen blijven totdat Iran geen bedreiging meer vormt.
In Iran zelf zijn de Soenitische moslims in de westelijke provincie Khuzestan in opstand gekomen tegen de
Iraanse regering. Nadat Iraanse overheidstroepen minstens 15 demonstranten doodden brak het regime alle
contacten van de regio met de buitenwereld af door onder andere wegen te blokkeren, vluchten te annuleren
en telefoon- en internetverbindingen af te sluiten. Hierdoor komt er geen onafhankelijke informatie meer uit
de provincie. Wel beschuldigt het regime in Teheran Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten
ervan de Soenitische opstand in Khuzestan, een belangrijke olieproducerende regio, te hebben
aangewakkerd.
Saudi's en Iraniërs vastberaden
Naast Iran houdt ook de in het nauw gedreven Syrische president Bashar Assad de Saudi's verantwoordelijk
voor de al weken durende opstand in zijn land. De Saudische koning Abdullah lijkt in ieder geval niet van
plan om net als Amerika en Israël vrijwel werkeloos toe te zien hoe Iran het ene na het andere land in grote
onrust stort en ondertussen -onder dreiging van in ontwikkeling zijnde kernwapens- zijn invloedssfeer blijft
uitbreiden. Het vermoedelijk uit Israël afkomstige Stuxnet virus heeft de Iraniërs alleen maar vastberadener
gemaakt om hun doelstellingen te realiseren, namelijk kernwapens verkrijgen, Israël vernietigen, de
Amerikanen uit het Midden Oosten verdrijven en zelf de machtigste, streng islamitische anti-Westerse
mogendheid in de hele regio te worden.
Xander ; (1) DEBKA
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Milieu onderzoek bevestigt: Windenergie is volkomen zinloos
Naast het feit dat deze gruwelijk lelijke monsters het landschap
verpesten blijken ze ook nog eens alleen maar bakken met geld te
kosten en vrijwel niets op te leveren.
In een onderzoek van de Britse 'groene' John Muir Stichting wordt
bevestigd wat critici al jaren roepen, namelijk dat energie verkregen
uit windmolens extreem inefficiënt en volkomen zinloos is. Het feit dat
juist een milieugroepering dit constateert is opmerkelijk, aangezien dit
normaal gesproken de grootste voorstanders zijn van deze foeilelijke,
landschapsvervuilende en containers vol belastinggeld verspillende monsters. (1)
Net als in Nederland zet de Britse overheid onder druk van de milieubeweging al jaren zwaar in op 'groene'
energie uit onder andere windmolenparken. De studie nam tussen november 2008 en december 2010 de
volgende, ook in ons eigen land vaak gehoorde argumenten van de overheid en de milieubeweging onder de
loep:
- 'Windturbines genereren ongeveer 30% energie van hun jaarlijkse capaciteit.'
- 'De wind blaast altijd wel ergens.'
- 'Langdurige perioden met weinig wind komen niet vaak voor.'
- 'De kans dat een lage windenergie opbrengst precies samenvalt met een piekvraag naar elektriciteit is
gering.'
- 'Hydro energie (waterkracht) kan de kloof tussen lange windstille periodes overbruggen' (dit geldt vooral
voor Groot Brittannië).
De uitkomsten van het onderzoek waren echter ontluisterend. Gedurende de 26 maanden dat de
windmolenparken werden bestudeerd was de gemiddelde energie opbrengst 27, 18% in 2009, 21, 14% in
2010 en 24, 08% gemiddeld. In diezelfde periode waren er 124 afzonderlijke gevallen dat de totale
energieproductie van de windmolenparken minder dan 20 MW (MegaWatt) was. Dat is slechts ongeveer 1%
(!!) van de gemiddelde capaciteit van ruim 1600 MW.
De gemiddelde frequentie en duur van dergelijke windstille periodes was ééns in de 6, 38 dagen voor een
periode van 4, 93 uur. Om u een idee te geven hoe onbetrouwbaar windenergie is: bij elk van de vier
momenten in 2010 dat de vraag naar elektriciteit zijn hoogste piek bereikte, was de energie opbrengst van
de windmolenparken respectievelijk 4, 72%, 5, 51%, 2, 59% en 2, 51%. (Daarnaast kan kan de totale
pompcapaciteit aan waterkrachtenergie in Groot Brittannië slechts 5 uur lang 2788 MW energie leveren,
waarna het vermogen zakt naar 1060 MW, om al na 22 uur geheel uitgeput te zijn.)
De resultaten van het onderzoek zijn hard maar overduidelijk: windmolenparken zijn véél minder efficiënt
dan wordt beweerd en bereiken gedurende één derde van de tijd minder dan 10% van hun capaciteit. In
meer dan de helft van de tijd ligt de stroomopbrengst onder de 20%; in 1 op de 12 dagen is dat 2, 5% en
gedurende één dag per maand slechts 1, 25%. Eind maart van dit jaar bleek nog maar eens hoe
onbetrouwbaar windenergie is: terwijl op dinsdag 29 maart een record energie opbrengst van 2618 MW werd
gemeten, bedroeg dit één dag eerder slechts 9 MW (!!) op een totale capaciteit van 3226 MW.
Tevens blijkt dat het samenvallen van sterke wind en gering verbruik in iedere tijd van het jaar kan
voorkomen. Als de energie opbrengst uit windenergie vervolgens toeneemt dan wordt een punt bereikt
waarop de traditionele energiecentrales niet meer in staat zijn om ter compensatie minder elektriciteit te
produceren. Dat betekent dat het elektriciteitsnet minder windenergie kan opnemen dan op dat moment
wordt geproduceerd. Ook blijken er regelmatig grote schommelingen van wel 100 MW of meer voor te
komen, die in slechts enkele minuten tijd optreden. Beide zaken maken het noodzakelijk dat traditionele
energiecentrales altijd voldoende restcapaciteit moeten hebben om voor de sterk fluctuerende
windenergieleveranties te kunnen compenseren. (2)
Samenvattend kan er maar één conclusie worden getrokken: windmolenparken zijn volstrekt onbetrouwbare,
extreem inefficiënte, geldverslindende en dus volkomen zinloze monsters die daarnaast ook nog eens het
landschap totaal verzieken. Desondanks blijven zowel de EU als de Nederlandse overheid vele miljarden
steken in dit economische zelfmoordprogramma wat windenergie feitelijk is.
Xander - (1) The Telegraph ; (2) KOPP Online
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Eén jaar na olieramp in Golf: Dode dolfijnen zijn een raadsel
Bron / origineel: (c) www.hln.be
In de Golf van Mexico zijn de laatste veertien maanden al meer
dan vierhonderd dolfijnen aangespoeld of dood in zee
teruggevonden. De BP-olieramp is mogelijk de oorzaak maar zeker
is dat nog steeds niet.
Aan de Amerikaanse kust zijn nu al zeker 406 dolfijnen in de
problemen gekomen sinds februari 2010; ze spoelden aan op het
strand of dreven dood in zee. Het aantal is ongewoon hoog, zegt
de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de oceaandienst van de Amerikaanse
overheid. De NOAA heeft nog steeds geen verklaring waarom er plots zoveel dieren sterven en waarom de
laatste tijd vooral jonge dolfijnen het slachtoffer zijn.
Velen wijzen met de vinger naar de BP-olieramp, die op 20 april vorig jaar begon met de explosie op het
boorplatform Deepwater Horizon. Maar de opvallende sterfte begon al voor de ramp, zeggen anderen.
Lijkschouwing
Door het gerechtelijk onderzoek rond de olieramp is geen lijkschouwing van de dode dieren mogelijk, klaagt
Moby Solangi, directeur van het Institute of Marine Mammal Studies in Mississippi. Biologen die de
merkwaardige dolfijnensterfte onderzoeken, kregen het verzoek van de Amerikaanse overheid om de
gegevens vertrouwelijk te houden tot het begin van de rechtszaak tegen de BP.
Van de 406 dieren waren er 15 met olie besmeurd. Bij zes dieren ging het met zekerheid om olie van
Deepwater Horizon.
Duidelijke piek
Begin dit jaar was er een duidelijke piek in het aantal dode dolfijnen. In enkele weken tijd werden meer dan
vijftig nieuwe gevallen gesignaleerd, waarvan een groot aantal babydolfijnen.
De NOAA slaagde erin twee dolfijnen die aan de kust van Louisiana waren aangespoeld, terug naar zee te
brengen, waar ze op eigen kracht weg zwommen. Ook bij zeeschildpadden en walvissen in de Golf van
Mexico ligt de sterfte hoger dan normaal, zegt de NOAA.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/een_jaar_na_olieramp_in_golf_dode_dolfijnen_zijn_een_raadsel

Canada bereidt zich voor om plastic geld te introduceren
Bron / origineel: blogs.forbes.com
Als ik denk aan het betalen met plastic denk ik aan een creditcard of
pinpas. Echter, mijn gedachtegang is bezig te veranderen. Canada zal
zich binnenkort aansluiten bij een groeiende lijst van landen die in
plaats van papier een op polymeren gebaseerde plastic voor zijn geld
gaat gebruiken.
Het nieuwe plastic geld zal worden ingevoerd in fasen, met het 100
dollar biljet gepland voor introductie in november. In maart 2012 zal
een 50 dollar biljet worden toegevoegd aan de mix en de rest van de
kleinere biljetten zal worden geïntroduceerd tegen het einde van 2013.
Er zijn verschillende voordelen van plastic contanten, verbeterde beveiliging, een langere levensduur en het
geld is zelfs schoner. We weten allemaal hoe vies geld kan worden maar de nieuwe biljetten zijn bestand
tegen water, olie, zweet, stof en nog veel meer.
“Verder is uit wetenschappelijke evaluatie gebleken dat er aanzienlijk minder bacteriologische groei is op
bankbiljetten van polymeer en dat eventuele bacteriën die op de biljetten komen snel sterven als gevolg van
het ontbreken van voedingsstoffen op het niet-poreuze en niet-vezelig materiaal". Bron: Securency
International Pty Ltd
Terwijl de reinheidfactor prettig is, de veiligheidsvoordelen zijn één van de belangrijkste redenen van de
omschakeling naar plastic geld. Australië gebruikt voor meer dan een decennium op polymeren gebaseerd
geld en het land heeft een significante vermindering van valse biljetten gezien.
Het op polymeren gebaseerde geld is ook recyclebaar. Het geld is gemaakt van polypropyleen dat kan
worden gerecycled en gebruikt om nieuwe producten te maken inclusief sanitaire hulpstukken,
compostbakken en andere huishoudelijke artikelen.
Ik kan geen nadeel over plastic geld bedenken. Ik weet dat BPA vaak geassocieerd wordt met kunststof
maar zelfs onze papieren geld is verontreinigd met BPA.
Door, Melissa Hincha-Ownby
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/canada_bereidt_zich_voor_om_plastic_geld_te_introduceren
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Gadaffi krijgt hulp uit China, Rusland en Oost Europa bij strijd tegen NAVO
Pro-Gadaffi aanhangers reageren vanwege de Westerse steun aan
de rebellen hun woede af op een poster van de Amerikaanse
president Barack Obama.
De strijd in Libië begint steeds meer op een herhaling te lijken op de
12 jaar geleden gevoerde oorlog van de NAVO tegen Servië. Net als
toen wordt het zittende regime gesteund door China, Rusland en Oost
Europa in de stijd tegen een Westerse-islamitische coalitie. Terwijl de
Libische rebellen inmiddels hulp krijgen van Britse, Franse en
Italiaanse officieren en Westerse wapens krijgen geleverd, houden
China, Rusland, Oekraïne, Wit Rusland en Servië het wapenarsenaal van de pro-Gadaffi strijdkrachten op
peil. Daarnaast krijgt Gadaffi hulp van strijders uit Oost Europa en het voormalige Joegoslavië, die nog een
rekening te hebben vereffenen met de NAVO en vooral de VS voor hun dubieuze rol tijdens de oorlogen in
Bosnië en Kosovo.
In 1999 voerde de NAVO onder leiding van Amerika een 4 maanden durende militaire campagne tegen
Servië, dat noodgedwongen zijn troepen moest terugtrekken uit Kosovo, een regio die door de Serven altijd
als onlosmakelijk onderdeel van hun territorium werd gezien. Na het 'onafhankelijk' worden van Kosovo
bleek het omstreden landje al snel een door het Westen gecreëerde en beschermde maffiastaat te worden,
dat een vrijhaven werd voor islamitisch extremisme en de internationale drugshandel.
In Libië dreigt nu hetzelfde te gebeuren. Opnieuw steunt de NAVO een groep opstandelingen die deze keer
hulp krijgen van al-Qaeda strijders, die eerder in onder andere Irak juist tégen de NAVO vochten en ook in
Libië een streng-islamitische staat willen oprichten. Ook verkochten de door het Westen beschermde
rebellen via bemiddeling door Iran delen van Gadaffi's gifgasvoorraden aan de islamitische
terreurgroeperingen Hezbollah en Hamas.
De Russen en Chinezen, die destijds tactische hulp, inlichtingen, strijders en wapens leverden aan de
Serven, doen nu hetzelfde met de strijdkrachten van Gadaffi. Tevens hebben honderden 'vrijwilligers' -veelal
professionele soldaten met soms hoge rangen- zich inmiddels aangesloten bij het aan Gadaffi loyale leger.
Deze 'nationalisten' hebben zich buiten medeweten van hun regeringen verenigd in paramilitaire organisaties
en zeggen naar Libië te zijn gekomen om 'de Westerse-islamitische aanval op het regime Gadaffi af te
slaan.'
China levert Gadaffi met name wapens via de Afrikaanse buurlanden van Libië, en verstrekt daarnaast ook
informatie over de NAVO aanvallen, om zo de schade tot het minimum te beperken. Peking is zich met de
strijd gaan bemoeien nadat duidelijk werd dat de regering Obama de Chinees-Libische oliebanden
probeerde te verbreken omdat China tientallen miljarden dollars wilde investeren om Libië tot zijn
belangrijkste Afrikaanse olieleverancier te maken.
Problemen voor de NAVO
Het NAVO bombardement van een groot munitiedepot bij Tripoli op 14 april was bedoeld om de meest
recente Chinese wapenleveranties te vernietigen. De Westerse coalitie ziet zich in de volgende, hevigere
gevechtsfase tegen Gadaffi echter gesteld voor vier moeilijkheden:
1. Een te harde aanpak van Gadaffi kan een breuk in de NAVO veroorzaken tussen de West Europese en
Oost Europese lidstaten.
2. De alliantie heeft te weinig gevechtsbommenwerpers beschikbaar om alle wapenkonvooien naar Gadaffi's
troepen te verwoesten, en heeft hier ook niet voldoende precisie bommen en -raketten voor. Door deze
tekorten kan de NAVO tot nu toe bij lange na niet op volle kracht aanvallen.
3. Het is onduidelijk of de VN Veiligheidsraad resolutie een mandaat verleent voor een dergelijke aanval. De
Russen bekritiseren het Westen vrijwel dagelijks voor het overschrijden van het VN mandaat.
4. Juist vanwege deze kritiek betitelen Amerika, Groot Brittannië, Frankrijk en Italië hun oorlogshulp aan de
rebellen als 'niet-dodelijke militaire hulp' en noemen ze de gestuurde Westerse officieren 'militaire adviseurs'.
Dit is niet voor het eerst; ook in eerdere oorlogen werden dergelijke eufemismen gebruikt om de rol van het
Westen zoveel mogelijk te bagatelliseren.
Al die Westerse militaire hulp is overigens nauwelijks voldoende om de patstelling tussen de rebellen en
Gadaffi's troepen te handhaven, laat staan om de strijd in het voordeel van de rebellen te beslissen.
Bovendien heeft Gadaffi het voordeel dat hij de buitenlandse hulp onmiddellijk en probleemloos kan inzetten,
terwijl de Westerse hulp terecht komt in de grote poel van onzekerheid die wordt gevormd door de rebellen
en hun leiders. De militaire 'adviseurs' die in Benghazi aankomen moeten eerst de rebellen zien te instrueren
bij hun strijd tegen Gadaffi, en hen vervolgens zien om te vormen tot militaire eenheden en hen leren hoe ze
de wapens die ze uit het Westen ontvangen moeten gebruiken. Voordat het zover is kunnen er wel eens
maanden verstreken zijn - maanden, waarin er een hoop kan gebeuren en veranderen. (1)
Xander - (1) DEBKA
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