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Heel vaak breken oorlogen uit juist op specifiek ‘occulte data’
mei 18, 2011By: silviavideler
Over symbolen bij royalies, multinationals, Hollywood, en waarom Walt Disney toch iets minder onschuldig is
dan het op het eerste zicht lijkt.
Let ook op de cijfers en data waarover men het heeft. ( Alle oorlogen breken ook altijd uit op occulte data.)
http://www.youtube.com/watch?v=_mL_ky0Te70&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ilrcXdELjQI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=CnmlR8fWq5c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=2qyJ-zcERjw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=XlIyCpz3LvA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=XlIyCpz3LvA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=mQluZE42MDY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=GNcZnnSfG9g&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=93WxrsA09Cc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=gMtu-9B-NtE&NR=1
Een stuk recente geschiedenis over de schavuit van Oranje, Bernhard. Maar óók over de smerige rol
van de R.K.Kerk/Vaticaan
mei 18, 2011By: silviavideler
De stadhoudersbrief: het geheim van het Vaticaan
Door Tom Biesemaat
Het grootste mysterie in het leven van Prins Bernhard maar tegelijk het verhaal dat de geschiedenis van
Nederland en de Tweede Wereldoorlog op zijn kop zou zetten is de beruchte stadhoudersbrief van de Prins
aan Adolf Hitler. In dit onthullende betoog brengen we bewijsmateriaal dat het bestaan van de brief
onderbouwt. Vier geheime agenten spelen een belangrijke rol in dat mysterie. Vervolgens onthult een
vroegere agent van de Franse geheime dienst over Prins Bernhard : ―…dat hij het liefst luidkeels Heil Hitler
tegen Wilhelmina en Juliana had geroepen na de Duitse verovering van de Noorse ertshaven Narvik.‖
Bovendien onthult de agent dat hij de stadhoudersbrief in handen heeft gehad en waar de brief nu bewaard
wordt.
Spion nummer 1, Soltikow
In 1971 overlijdt Prinses Armgard zur Lippe-Biesterfeld. De begrafenis leidt de jezuïet pater Bot,
hij is haar biechtvader sinds 1951. Toen zei de moeder van Prins Bernhard haar Lutherse geloof
vaarwel en ging over tot het katholieke geloof. Een jaar later komt ze met haar goede vriend
kolonel Pantchoulidzev in Nederland wonen op het landgoed Warmelo. In Duitsland wordt ze op
de hielen gezeten door de vervelende luis in de pels van de Zur Lippe-Biesterfelds: de vroegere
Abwehr-medewerker Michael Graf Soltikow. Soltikow heeft in Hamburg een opsporingsbevel wegens smaad
en laster lopen tegen Prinses Armgard en haar zoon Prins Aschwin. Of dat de reden is dat Armgard zich
onder de hoede liet nemen van de toen nog in Nederland machtige katholieke kerk is niet aan te tonen.
Pater Bot S.J. herinnerde Armgard na haar overlijden als ―Typisch une grande dame d‘une époque passée.‖
Michael Graf Soltikow is de eerste geheime agent in ons verhaal. De medewerker van de Duitse militaire
inlichtingendienst had in de Tweede Wereldoorlog Prinses Armgard en haar vriend kolonel Pantchoulidzew
in dienst. Prins Bernhard stond in Engeland in briefcontact met zijn familie in Duitsland via Portugal.
Ondermeer een zekere mw. Vinke, die in het neutrale Portugal woonde en die zelfs een Abwehr-spion bij de
Nederlandse gezant Sillem plaatste als huisbediende, stuurde de brieven van Bernhard door naar Prinses
Armgard. Soltikow zorgde er voor dat de inhoud van de brieven die door de Abwehr als belangrijk voor de
oorlogsvoering werden beschouwd ter kennis kwamen van de hoogste Duitse legerleiding. Al in juni 1940
terwijl de Duitsers met hun Blitzkrieg Frankrijk binnendenderen heeft de sinds 1934 al voor de Abwehr
werkende kolonel Pantchoulidzew contact met Bernhard in Londen. Tussen de fronten door is er dan dus al
contact tussen Bernhard en nazi-Duitsland. Na de Duitse nederlaag probeert de familie Zur LippeBiesterfeld, die via Prins Bernhard tot de overwinnaars van de oorlog behoort, Soltikow monddood te maken
door hem valselijk te beschuldigen medeplichtig te zijn aan de dood van een officier die deel uitmaakte van
het complot in 1944 om Hitler te doden. Die opzet mislukt en Prins Aschwin vertrekt naar de Verenigde
Staten en zijn moeder Armgard met Pantchoulidzew naar Nederland. Soltikow was nog wel
betrekkelijk eenvoudig in bedwang te houden ondanks dat de Zur Lippe-Biesterfelds
smadelijk uit Duitsland moesten vluchten. Soltikow kende niet het gevaar dat als het zwaard
van Damocles boven het hoofd van de Zur Lippe-Biesterfelds zweefde: de beroemde
stadhoudersbrief van 24 april 1942.
Spion nummer 2, Rückert
In het door, zo lijkt het bijna, onophoudelijke Britse en Amerikaanse bombardementen
geteisterde Berlijn is bij een razzia de Nederlander Wilhelmus Josephus Rückert opgepakt. Hij draagt een
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vreselijk geheim met zich mee. Deze geheime agent die zich in de jaren vijftig verklaart tot de zelfbenoemde
‗moordenaar van de roomsrode coalitie‘ moet naar Nederland terug. In een onderkomen van de organisatie
Todt ontmoet hij de Leidse rechtenstudent Constant Theodoor Krol. We citeren nu uit een brief van de
weduwe van Krol aan Prins Bernhard van 4 juli 2003. ―Op zeker ogenblik ontmoette mijn man een
Nederlandse gedetineerde die vreselijk in de put zat en die in tranen mijn man vertelde dat hij absoluut weg
moest uit Berlijn, daar het anders slecht afliep met hem. Hij scheen een spion te zijn of wat daar voor door
gaat en het was van zeer groot belang, dat hij terug naar Nederland kwam. Hij vertelde mijn man dat hij op
jacht was geweest tot in de omgeving van Himmler, want hij had de opdracht een brief in handen te krijgen,
die door U Koninklijke Hoogheid aan Hitler geschreven zou zijn. De inhoud van die brief is door hem indertijd
aan mijn man verteld. Wat die brief zo gevaarlijk maakte was dat die brief niet alleen door U ondertekend
was maar door nog een persoon. Deze brief zou als een bom inslaan in Nederland als deze bekend werd.‖
De Leidse rechtenstudent is voor de duvel niet bang en weet een Duitse officiersjas te bemachtigen. Met
agent Rückert aan de arm wandelt hij de poort uit waar beiden zitten opgesloten. Rückert bedankt de jonge
student uitbundig en vertrekt naar Nederland. In de jaren vijftig is Rückert nog betrokken bij het afluisteren
van de intriges die zich ontvouwen in het kader van de Greet Hofmans-affaire. O.a. luistert hij Prins Bernhard
af als die op bezoek is bij Kees Boeke, de leider van de gelijknamige vrije school waar Beatrix en Irene les
krijgen. In 1961 overlijdt Rückert aan kanker. Krol, de Leidse student, reist vanuit Berlijn naar Wenen waar
zijn broer, die ook al is verwikkeld in inlichtingendienstspelletjes, getrouwd is met een adelijke dame gelieerd
aan de Habsburgers. Zo komt onze student in contact met de Weense kardinaal Innitzer. Voor de als
‗nazifreundlich‘ bekend staande kardinaal fungeert de student als koerier. Hij brengt voor hem onbekende
brieven in de voering van zijn jas naar de Amsterdamse jezuïeten. De jezuïeten gelden als de ogen en oren spionagedienst- van het Vaticaan. Het verhaal zou maar een verhaal zijn geweest als niet de vrouw van de
nu overleden Leidse rechtenstudent aan uw auteur namen van een spion en een jezuïet noemde waarvan zij
geen flauw benul had welke rol die in het verhaal over de stadhoudersbrief speelden.
Spion nummer 3, Gerrit Reede
De geheime agent Rückert die uit Berlijn ontsnapte met naar zijn zeggen de
stadhoudersbrief op zak heeft blijkbaar de brief overgedragen aan de topspion Gerrit
Reede. Reede werkte, zo is gebleken uit een nooit gepubliceerd onderzoek van
journalist Jan Portein uit de jaren tachtig, voor de Abwehr maar stond ook in contact
met de Britten. Na de oorlog verdween Reede voor enkele onbeduidende
vermogensdelicten in de oorlog achter de tralies. Voor zijn veel belangrijkere
geheime dienst werk ten behoeve van de Abwehr werd hij echter nooit veroordeeld.
In de periode dat Reede in de gevangenis zat werd hij bezocht door de sluwe
Jeanette Kamphorst. Zij stond in de Amsterdamse onder- en uitgaanswereld bekend als de ‗Zwarte Panter‘.
De Zwarte Panter kreeg via Reede aanwijzingen dat hij in bezit was van de stadhoudersbrief. Zeer
waarschijnlijk is ook dat de Zwarte Panter de brief ontfutseld heeft van Reede. In de jaren zeventig woonde
Jeanette Kamphorst op Mallorca en was getrouwd met de Amerikaanse advocaat Brennan. Nadat Jeanette
Kamphorst overleed werd haar villa grondig doorzocht door mensen van de Stichting 40-45. Van die
stichting ontving de Zwarte Panter, ondanks haar betwistbare illegale werk in de oorlog, een zeer riant
verzetspensioen van meer dan honderdduizend gulden. Van het team dat haar woning doorzocht maar geen
brief vond maakte in elk geval deel uit de Haarlemse ex-rechercheur Treffers die ook betrokken was bij de
naoorlogse geruchtmakende Velser Affaire. De vrouw van de Leidse rechtenstudent Krol heeft in haar bezit
een foto van topspion Gerrit Reede van wie zij, zo benadrukken we, niet wist wie hij was. De foto hadden zij
en haar man gekregen van Rückert die dus blijkbaar Reede kende. Journalist Jan Portein die Reede nog in
levende lijve heeft gekend bevestigde dat de persoon op de betreffende foto topspion Gerrit Reede is. De
man die de stadhoudersbrief in bezit kreeg.
Het Vaticaan-netwerk
Om het verhaal van de terugkeer van de stadhoudersbrief naar Nederland verder
te kunnen volgen moeten we ons verdiepen in de rol van het Vaticaan en de
jezuïeten. Net zoals er contacten tussen Prins Bernhard in Engeland en zijn
familie in Duitsland liepen via onze eerste geheime agent Michael Graf Soltikow
was er ook nog een andere route buiten Soltikow om. Daarvoor maakte Bernhard
gebruik van het netwerk van het Vaticaan. Ook de katholieke kerk zorgde er voor
dat er communicatie bleef bestaan tussen de Zur Lippe-Biesterfelds. Na de
Duitse inval in Nederland keerde de internuntius Paolo Giobbe, de diplomatieke
vertegenwoordiger van de paus, terug naar Rome. Hij bleef in contact staan met
Nederland via koeriers die door de Amsterdamse jezuïeten werden uitgezonden. Paus Pius XII probeerde
gedurende de oorlog wanhopig een vrede te bewerkstelligen tussen de westelijke Geallieerden en Duitsland.
In zijn ogen was het religie-vijandige communisme van Rusland een veel groter gevaar dan het Derde Rijk.
De stadhoudersbrief van 24 april 1942 is waarschijnlijk via de kanalen van Paolo Giobbe en paus Pius XII in
Berlijn terecht gekomen. De daar aanwezige pro-nazi internuntius Cesare Orsenigo (Pius XII was overigens
ook internuntius in Berlijn geweest), die voor zijn Berlijnse periode in Nederland zat, heeft waarschijnlijk de

Nieuwsbrief nr. 127 – 17 mei 2011 - pag. 4

brief doorgegeven aan de hoogste leiding van het Derde Rijk. De tweede en derde spion in ons verhaal:
respectievelijk Rückert en Gerrit Reede waren beiden katholiek. Rückert heeft zich tot zijn dood bemoeid
met het gezin van de Leidse student. De biechtvader van Gerrit Reede, toen hij na de oorlog al in de
gevangenis zat, was de jezuïet pater Cooymans. Hij werkte onder de biechtvader van Prinses Armgard op
het Amsterdamse Sint Ignatiuscollege. Journalist Jan Portein confronteerde de jezuïet Cooymans eind jaren
zeventig met zijn rol in het spel om de stadhoudersbrief.
JP : ―Volgens mr. Habets [red. advocaat van Reede] wisten jullie, dat de zaak Reede draaide om een brief
van prins Bernhard uit 1942.‖ Cooymans na langdurige stilte: ―Heeft Habets dat gezegd?‖
JP : ―Ja.‖
Cooymans : ―Ja, het is allemaal heel erg… en gevaarlijk.‖
Duidelijk is dat pater Cooymans van de brief en Reedes spionnenleven op de hoogte is. Maar Cooymans
wordt niet alleen biechtvader van Reede. De Amsterdamse jezuïeten schuiven ook Cooymans naar voren
als biechtvader van het gezin van de Leidse student Krol. Die krijgt een baan aangeboden als administrateur
in hun organisatie. De jezuïeten proberen daarnaast het gezin te laten emigreren naar Peru. Waarom
uitgerekend Peru? De katholieke kerk was na 1945 sterk betrokken bij het wegsluizen van nazi‘s naar ZuidAmerika. Ze kon dus gebruik maken van haar goed ontwikkelde netwerk. Uiteindelijk gaat de emigratie niet
door en krijgt het gezin als zoethoudertje een zeer gunstige hypotheek voor een huis in Loosdrecht. Pater
Cooymans zegent als biechtvader en vertrouweling het huis in. Duidelijk is dat de jezuïeten en dus het
Vaticaan met alle macht het geheim van de stadhoudersbrief beschermen. Toch is hun macht niet absoluut.
Tot twee maal toe proberen onbekenden in de jaren vijftig een auto met daarin het gezin van de Leidse
student en pater Cooymans van de weg af te rijden. En het gezin van de Leidse student zal tot zijn dood aan
toe na het overlijden van Rückert maatschappelijk worden tegengewerkt. De bescherming van de jezuïeten
is dan op onverklaarbare manier weggevallen. Over Rückert, de man die het geheim van de
stadhoudersbrief mee in zijn graf nam, staat in zijn bidprentje: ―Voor velen is hij een redder geweest, zonder
dat ooit iemand geweten heeft, wie hij was.‖ Generaal Rabe von Pappenheim en de Russische NKVD
In 1955 keert na 10 jaar Russische krijgsgevangenschap luitenant-generaal Friedrich-Carl Rabe von
Pappenheim in de Duitse ‗Heimat‘ terug. Op het einde van de oorlog is Rabe von Pappenheim commandant
van de 97e Jägerdivisie, een infanterie-eenheid aan het Oostfront. Maar dat is niet de reden waarom de
Russen hem zo lang gevangen houden. De Russische geheime dienst NKVD toont onmiddellijk
belangstelling voor de generaal. De generaal is militair attaché voor het Derde Rijk in Brussel en Den Haag
geweest, daarnaast vervulde hij voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol bij de
Abwehr-activiteiten in België en Nederland. Hij wordt uren lang per dag verhoord waarbij de NKVD zich
vooral voor zijn spionage-activiteiten interesseert. In de loop van de 10 jaar gevangenschap wordt Rabe von
Pappenheim doorgezaagd door NKVD-specialisten (NKVD is de latere KGB). In zijn postuum verschenen
memoires is Rabe von Pappenheim niet erg gedetailleerd in de beschrijving van zijn belevenissen. Maar hij
memoreert een interessant thema waar de NKVD in geïnteresseerd is. ‗Verder werd naar een oorzaak
gezocht voor de onverklaarbaar korte weerstand van maar vijf dagen van het Nederlandse leger in mei
1940. Daar moesten toch zeker krachten en personen in de staats- en legerleiding geweest zijn die onder
Duitse invloed stonden, waar de Duitse militaire attaché -dat was ik- toch zeker mee bekend was, als ik al
niet zelfs in deze vraag een beslissende rol gespeeld had.‘ Of de NKVD iets te weten komt over zijn
spionage-activiteiten en contacten met het Abwehr-netwerk in Nederland vertelt Rabe von Pappenheim niet,
hij gaat er verder in zijn memoires ook niet meer op in. Zijn zoon, die de auteur wist te traceren, wist ook al
niks over zijn vaders schimmiger activiteiten. Maar gezien de reputatie van de NKVD zal de generaal Rabe
von Pappenheim niet zijn mond gehouden hebben gedurende 10 jaar durende gevangenschap.
Brunhildes verraad
De spionage-activiteiten van Rabe von Pappenheim trokken na de oorlog niet alleen
de aandacht van de Russische NKVD. In 1971 ziet de Nederlande Generale Staf –
Afdeling Inlichtingen en Veiligheid – Sectie Veiligheid zich genoodzaakt een
onderzoek in te stellen tegen een persoon met de codenaam ‗Brunhilde‘, een alias
voor de generaal B.R.P.F. Hasselman. ‗Brunhilde‘ werkte in mei 1940 als kapitein op
de Generale Staf in Den Haag en kon vanwege zijn positie beschikken over
vertrouwelijke militaire informatie. De Nederlandse Generale Staf was gedwongen
een onderzoek te starten naar ‗Brunhilde‘ omdat de Telegraaf in 1969 een gedeelte
van de memoires gepubliceerd had van de Duitse Abwehr-officier Richard Gerken.
Daarin vertelt Gerken over een Nederlandse informant in militaire kringen die hem geheime informatie
aanlevert. Het eerste blad van de memoires van Gerken had in 1969 de Telegraaf adjunct-hoofdredacteur
J.G. Heitink achter gehouden. Op dat eerste blad was de naam van de informant weggelakt. Heitink ging
met die bladzijde naar Anne Snippe die in 1970 van de Amsterdamse politie-inlichtingendienst was
overgekomen naar de eigen inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Telegraaf. Die privé-inlichtingendienst
van de Telegraaf was in het leven geroepen nadat in de roerige jaren zestig het Telegraaf-gebouw was
bestormd door opstandige bouwvakkers. Aanleiding tot de bestorming was de overigens terechte
berichtgeving van de Telegraaf over de dood bij een demonstratie van een bouwvakker door een hartaanval.
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De ‗geheime dienst‘ van de Telegraaf werd geleid door een ex-BVD medewerker genaamd van Kleef. Deze
zou later om het leven komen doordat hij met zijn auto tegen een boom aanreed. Het Telegraaf-duo Snippe
en Heitink weet te achterhalen dat voor Brunhilde hoort te staan Hasselman. Ze willen overgaan tot het
publiceren van de naam Hasselman als de grote verrader binnen het Nederlandse militaire hoofdkwartier in
de meidagen van 1940. Die publicatie wordt echter van hoger hand tegengehouden. O.a. de familie De
Koster die destijds een minister van Defensie leverde (en vriend van Prins Bernhard) en belangen in de
Telegraafgroep bezat hield publicatie tegen. Daarnaast werd dr. L. de Jong van het RIOD (nu NIOD) in
stelling gebracht. Die concludeerde dat generaal Hasselman onschuldig was want Richard Gerken was
ondermeer een notoir onbetrouwbare figuur met een slechte naam binnen de Duitse inlichtingendienst. Die
conclusie van De Jong is echter flauwekul. Gerken was een belangrijke man binnen de Duitse
contraspionage (Bundesverfassungsschütz) in de Koude Oorlog. Hij was notabene bij de Duitse
contraspionage de man die in de jaren vijftig aangewezen werd om de eerste nieuwe contacten met de BVD
te onderhouden. De Sectie Veiligheid van de Generale Staf die met haar Duitse collega‘s de dan al oude
generaal b.d. Rabe von Pappenheim verhoort vind wel degelijk aanwijzingen voor het verraad van
Hasselman. Rabe von Pappenheim erkent zelfs dat Brunhilde, het alias van Hasselman, voor de Abwehr
werkte. Ook is het oordeel van de Sectie Veiligheid van de Generale Staf, na twee verhoren van Hasselman,
uitgesproken negatief. Toch gaat ook bij de Generale Staf het onderzoek in de doofpot. Ook de BVD die
Hasselmans loopbaan en vermeende naoorlogse spionage voor het Oostblok onderzoekt stopt het
onderzoek in de doofpot. Want als de generaal Hasselman wordt ontmaskerd als verrader van de meidagen
1940 dan kunnen er ook andere koppen gaan rollen. Eén van die koppen is dan de inspecteur-generaal
Prins Bernhard. Dat mag niet gebeuren en daarom laat adjunct-hoofdredacteur Jan Heitink van de Telegraaf
de zaak rusten en vertrekt Anne Snippe bij dit dagblad. Hij probeert de zaak verder te onthullen maar stuit op
een muur van onverschilligheid en zwijgen.
Agent in dienst van de Franse republiek
Het in de doofpot stoppen van de Hasselman-affaire zit Telegraaf adjunct-hoofdredacteur Jan Heitink niet
lekker. Voor zijn adjunct-hoofdredacteurschap was hij correspondent voor de Telegraaf in Parijs. Maar hij
was niet alleen journalist, de Franse geheime dienst had hem gerecruteerd om o.a. Nederlandse
communisten in Frankrijk in de gaten te houden. In 1981 als Heitink al adjunct-hoofdredacteur is brengt hij
een bezoek aan het hoofdkwartier van de Franse inlichtingendienst. ‗La Piscine‘ heet het hoofdkwartier voor
insiders en Jan Heitink is een insider. Hij spreekt met het hoofd van de sectie Benelux. Heitink wilde gezien
zijn Hasselman-onderzoek wel eens meer weten over de geruchten rondom Prins Bernhard. Sinds de
Lockheed-affaire van 1976 zo‘n gat in het imago van de prins heeft geslagen is alles mogelijk. De eerste zet
in de berichtgeving over de stadhoudersbrief wordt overigens gezet onder het bewind van Heitink door
onderzoeksjournalist Henk de Mari die als eerste in de Telegraaf publiceert over het verhaal van de
stadhoudersbrief. Henk de Mari werd door beter wetende Telegraaf-kringen niet ingelicht over de ‗brief der
brieven zodat het verhaal in de Telegraaf werd afgedaan als een cowboyverhaal. In het kielzog van dat
Telegraaf-artikel publiceerde journalist Jan Portein in 1978 in de Nieuwe Revu twee opzienbarende artikelen
over de stadhoudersbrief waarbij de toen nog in leven zijnde topspion Gerrit Reede werd opgevoerd. Ten
tijde van de abdicatie van koningin Juliana in 1980 kwam Vrij Nederland-journalist Igor Cornelissen daar nog
overheen met de ontboezemingen van Soltikow. Beide artikelenreeksen stierven uiteindelijk een stille dood.
De bescherming van Prins Bernhard door de mainstream media in 2004, zoals de grote kranten Telegraaf
en Volkskrant, voltrok zich ook al van 1976 t/m1980.
De vondst van de stadhoudersbrief
Heitink krijgt op het hoofdkantoor van de Franse geheime dienst de schrik van zijn leven. Men laat hem
volgens een op 2 juni 2003 ondertekende verklaring van Heitink zelf (die in het bezit van de auteur van dit
artikel is) de stadhoudersbrief zien. Die stadhoudersbrief is ondertekend door Juliana en Bernhard. De brief
is niet groter dan een A5 -een kattenbelletje- met het logo van de prins er op voorgedrukt. In latere
gesprekken in 2003 bevestigt Heitink keer op keer dat hij de stadhoudersbrief op het hoofdkantoor van de
Franse inlichtingendienst heeft gezien. Daarnaast heeft hij zelf ook volgens zijn verklaringen een kopie van
de brief in zijn bezit gehad. Tijdens mijn gesprekken met Heitink bleek dat hij nog steeds in nauw overleg
stond met de huidige Telegraafredactie. In etentjes met Johan Oldekalter -de toenmalige hoofdredacteur- en
het destijds royalty verslaggeversduo Joost de Haas en Jan-Kees Emmer werd de oude ex-agent van de
Franse republiek steeds verder onder druk gezet zijn voor mij ondertekende verklaringen terug te trekken.
Helemaal lukken wilde dat niet. Zo hield de vroegere Telegraaf adjunct-hoofdredacteur nog steeds vast dat
hij de stadhoudersbrief heeft gezien. In een ondertekende verklaring van 4 maart 2004 heeft hij het over: ―Ik
heb ―stadhoudersbrief‖ wel een keer eerder gezien, vermoedelijk van een Franse of Amerikaanse diplomaat,
met contacten bij de Franse of Amerikaanse inlichtingendiensten.‖ Dus dan onder druk van de Telegraaf niet
meer bij de Franse inlichtingendienst te Parijs, in ‗La Piscine‘.
Heitink over Soltikow en de CIA
Die eerste verklaring van Heitink van 2 juni 2003 gaat ook over het advies van de Franse inlichtingendienst
om eens in die dagen in 1981 te gaan praten met Michael Graf Soltikow. De luis in de hermelijnmantel van
het Oranjehuis. De Franse inlichtingendienst heeft duidelijk een hoge pet op van de kwaliteiten van de in
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Zuid-Frankrijk residerende Abwehr-spion. Overigens net zo‘n hoge pet als de vaderlandse BVD. Die
torpedeerde de verschijning van een artikel van de schrijvende Abwehr-spion in de Duitse ‗Illustrierte‘ Quick.
Publicatie zou de reputatie van het Oranjehuis geen goed hebben gedaan. In het boek ‗In dienst van de
BVD‘ van de hand van de oud-BVD‘er Frits Hoekstra wordt de reputatie van Soltikow binnen de
inlichtingendiensten ook erkend. Heitink gaat in gezelschap van een Franse veiligheidsdienstagent (Rens.
Généraux) met Soltikow praten. Daar kreeg hij brieven van Bernhard aan zijn moeder te zien die Soltikow
onderschept had. Heitink: ―…en een brief (d.d. begin april 1940) waarin hij na de val van de Noorse
ertshaven Narvik, een maand voor Nederland werd aangevallen, zijn vreugde over die val uit. Hij had n.l.
gevreesd dat Narvik niet veroverd zou worden, en dan schrijft hij ―dat hij nu het liefst voor beide vrouwen
(kon. Wilhelmina en prinses Juliana) luidkeels ―heil Hitler‖ zou hebben geroepen.‖ Een spectaculaire
uitspraak maar Soltikow was echter nooit op de hoogte van de stadhoudersbrief van 1942. Wel wist hij alles
van het stadhoudersplan in de periode september 1939 – mei 1940 dat een hersenspinsel was van de voor
de Abwehr werkende kolonel Pantchoulidzew.
De ondertekende documenten van Jan Heitink, gepokt en gemazeld in de inlichtingendienstwereld van de
jaren zestig, zeventig en tachtig hebben nog een opmerkelijke ‗uitsmijter‘. In 1982 werd hij gebeld door een
bevriende relatie van de CIA die hem vertelde dat de ―Holland-papers in our archives will be free on march,
the 17th of march, 2008, provided Juliana&Bernhard will be dead then for 3 years, otherwise it will last a
little.‖ …. ―It will have certainly consequences. We are not amused to do so, but it will be impossible to keep
our mouths forever shut.‖
Nawoord:Dit is een bewerkte versie van een tweedelige serie artikelen die verschenen in Must Magazine en
als hoofdstuk in ‗Bernhardgate – Zwarte bladzijden uit het leven van de Prins der Nederlanden‘.
Maart 2008 hadden dus ergens CIA-documenten volgens Jan Heitink geopenbaard moeten worden over de
rol van Prins Bernhard. Een Volkskrant-journalist vroeg me voor die tijd of ik er vertrouwen in had dat die
documenten openbaar zouden worden. Nee dus. Ik antwoordde hem dat ik aannam dat geheime diensten
dit soort stukken niet zo maar publiek maken. Dat een CIA ‗station manager‘ dat dacht en kenbaar maakte
aan zijn ‗collega‘ Jan Heitink wil nog niet zeggen dat het ook uitgevoerd werd. De Volkskrant-journalist gaf ik
nog het telefoonnummer van Heitink zodat hij mijn verhaal kon checken. Even later belde hij verbaasd terug.
Heitink had mijn verhaal over Soltikow en de stadhoudersbrief bevestigd. Dat verbaasde mij niets, de
werknemer van Prins Bernhard-fan Pieter Broertjes wel. Geheim agent en adjunct-hoofdredacteur van De
Telegraaf Jan Heitink overleed op 20 maart van dit jaar op 87-jarige leeftijd. Hij had in elk geval op het
nippertje zijn geheim niet mee in het graf genomen. Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Rekeningnummer bestaat na 2013 uit 18 tekens
Robert Giebels −19/05/11
Wie moeite heeft zijn bankrekeningnummer te onthouden, krijgt het vanaf 2013
nog moeilijker. Dan zullen de rekeningnummers niet langer uit zeven, negen of
tien cijfers bestaan, maar uit achttien cijfers en letters. Kwestie van Europese harmonisatie. Het blijkt uit het
gisteren gepresenteerde jaarverslag van Currence, dat voor alle Nederlandse banken het digitale
betalingsverkeer bevordert. In feite bestaat dat ellenlange rekeningnummer al. Het is het zogenoemde IBANnummer, het International Bank Account Number oftewel het internationale bankrekeningnummer. Het zwerft
ergens op uw dagafschrift. En anders is het via www.ibanbicservice.nl op te vragen. Het moet de standaard
worden in heel Europa en het liefst in de hele wereld. 'We staan op de drempel van het Europese betalen',
zegt Currence-directeur Piet Mallekoote.
NL
In Nederland heeft dat rekeningnummer achttien posities. Het begint met NL gevolgd door een tweecijferig
controlegetal, dan de bankaanduiding in vier letters. Dan komt het oude bankrekeningnummer met eerst één
of drie nullen om aan de achttien posities te komen. Wie een rekening heeft bij bijvoorbeeld ABN Amro, zou
een nummer zoals NL02ABNA0123456789 moeten onthouden.Door zulke uniforme rekeningnummers te
gebruiken, zouden de kosten van het betalingsverkeer omlaag gaan. Maar dat zal eerder gebeuren in landen
zoals Italië, waar de kosten torenhoog zijn, dan in Nederland. Hier bestaat een van meest efficiënte en
gedigitaliseerde geldverkeersystemen ter wereld. Het kan vrijwel niet goedkoper.
Dat komt onder meer door het elektronische betalen. Er wordt steeds minder contant afgerekend en steeds
meer gepind. Daarnaast wordt steeds meer via internet gekocht, betaald en gebankierd. Inmiddels wordt 10
procent van alles wat Nederlanders kopen, aangeschaft bij een van de 40 duizend webwinkels. Bijna
driekwart van alle betalingen gaat via internetbankieren.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/2433611/2011/05/19/Rekeningnummer-bestaatna-2013-uit-18-tekens.dhtml
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Hoe de z.g. ‘elite’ aan hun centjes komen en wat ze ermee doen
mei 20, 2011By: silviavideler
Goebbels (die samen met Hitler heel dikke vrienden was met het Vatikaan, fam. Krupp, fam. Oppenheimer,
fam. Bush, fam. Rockefeller, fam. Rotschild enz, enz) zei ooit; ―De media is als een toetsenbord. Indien men
dat goed bespeelt kan men dat doen klinken zoals men wil‖. Dat was heel waar, net daarom dat de nazi‘s
woII gewonnen hebben zonder dat iedereen dat beseft, en eigenlijk is dat heel jammer…
Rotschild… (die bijna de hele UK bezit, alsook mede-eigenaar is van ―Bank of International Settlements‖
(eigenaar van Fed en Ecb), meerdere wijngaarden in Frankrijk, bijna alle goud- en diamantmijnen in de
wereld, 80 pct van het land in Israel, was ooit de financier van het Suezkanaal, financier van de Franse
revolutie, financier van WOI, financier WOII, bezit ook Belgie (fam Saxe-Coburg,die werkloze immigranten
waren, mochten hier ―gerant‖ komen spelen, in ruil mochten ze Kongo bloederig plunderen, maar toen er na
8 miljoen slachtoffers toch een beetje tegenkanting begon te komen heeft men daar voor ―het oog van de
wereld‖ een scherm voor opgetrokken; de ―societe generale‖, waarrond later mensen bekend werden als;
Lippens, Frere, Van Den Boeynants, Davignon, die dan weer, nog later wereldbekend raakten met; Fortis,
Bilderberg, Gladio, roze balletten, zaal Dutroux, Nihoel,Hamers, bende van Nijvel, enz, enz, maar we dwalen
af) en er zullen vast nog wel enkele ―hebbedingetjes‖ zijn die ik over het hoofd heb gezien.)…, fam Rotschild
dus, die heeft ondertussen wat centjes gespaard…..
Kleine waarschuwing voor mensen die tot gisteren enkel en louter in de leefwereld van de
propagandatelevisie leefden; het gaat over een ander soort bedragen dan tijdens een simpel
―bankenkrisieske‖.
( Er bestaat een gouden regel; diegene met het goud bepaald de regels)
Het (ongeziene) Rothschild Imperium
Zo had Nathan Rothschild na 17 jaar in Londen te hebben vertoefd zijn bedrag van 20.000 pond wat hij van
zijn vader had mee gekregen zo‘n 2500 keer verdubbeld waarbij hij een kapitaal had van ruim 50.000.000
pond (daarbij moet men nog de winsten optellen die de rest van zijn broers hadden vergaard – het
Rothschildfortuin wordt voor die tijd geschat op meer dan 300.000.000 pond). Het bedrag van Nathan was
voor die tijd een bedrag wat absoluut ongekend was, en omgerekend voor deze tijd miljarden zouden
bedragen (een deel dus van het totale Rothschild fortuin alleen al in die tijd). In 1817 schreef de directeur
van de Pruissische schat na een bezoek aan Londen, dat Nathan een ongelooflijke invloed had op alle
financiele zaken in Londen. Hij zei letterlijk; ‗Zijn macht als bankier is enorm.‘ Ook de secretaris van de
Oostenrijkse prins Mettemich zei over de Rothschilds; ―Zij zijn de rijkste mensen in Europa.‖ Door de
absolute coöperatie met de rest van de familie, en het uitvoeren van zeer slimme gedeelde
bankierstechnieken waarbij men geld uitwisselde en ook achterhield, werden ze extreem rijk. Zo rond de
e
helft van de 19 eeuw domineerden de Rothschilds al de rest van de Europese banken, en werden ze de
rijkste familie van de wereld. Een groot deel van de Europese aristocratie had in die tijd al enorme schulden
bij de Rothschilds. De Rothschilds alszijnde bankiers van zoveel landen waren absoluut een autonome
macht te noemen, en dus absoluut onafhankelijk van de naties waar zij opereerden (nog steeds). Wanneer
bijvoorbeeld een natie hen teleurstelde en niet beantwoordde aan hun interesse, dan konden ze gewoon
stoppen met hen geld te verlenen, en groepen tegen hen opzetten (door financiering) die het politiek gezien
niet eens waren met de desbetreffende natie. Dit is dan ook het ultieme geheim en de werking van het
fenomeen globalisering.
Rothschild heeft zoals gezegd een extreme rijkdom, en verkiest door de ‗adviseur‘ te spelen met het
absolute monopolie onder zijn beheer, er vooral voor om ‗anoniem‘ te blijven. De absolute macht werkt door
zo extreem veel fondsen, bedrijven, banken en commissies heen, dat het eigenlijk uitgesloten is om als een
e
autonome vestiging aan de Rothschild macht te ontsnappen. Wilhelm de 1 zei eens bij het aanzicht van het
huis wat James Rothschild in Frankrijk had laten bouwen; ―Koningen kunnen dit zichzelf niet permitteren. Dit
kan alleen maar toebehoren aan een Rothschild.‖ Rond 1850 had James Rothschild (Frankrijk) al een fortuin
van rond de 600 miljoen Franse franken. Hij had een slordig bedrag van 150 miljoen meer dan alle andere
bankiers in Frankrijk bij elkaar genomen. Het gewoonlijke inkomen van Amschel Mayer (Rothschild) was een
korte tijd voordat hij stierf al zo‘n $40.000.000, en geen enkel fortuin zou in die tijd hebben kunnen tippen
aan 1 enkel jaar van zijn inkomen. Frederic Morton, de biograaf van de Rothschilds zei eens;
―[De Rothschilds]…. veroverden de wereld veel grondiger, veel sluwer en veel voortdurender, dan alle
Ceasar‘s ervoor.‖
De Rothschilds begonnen Europa al snel te voorzien van spoorlijnen, en investeerden in de exploratie van
olie in Rusland en de Sahara, investeerden in staalwerken, in het delven van kolen, financierden de Tsaren
van Rusland, ondersteunde de diamantdelving van Cecil Rhodes (in Afrika), hielp Frankrijk om een Frans
imperium op te stellen in Afrika, financierden de Hapsburg monarchien, hielp in Amerika Rockefellers
Standard Oil van de grond te trekken, en financierde Carnegie steel en Harriman Railroads. Ook de National
City Bank (Rockefeller) in de V.S. werd later geïdentificeerd als een Rothschild bank. Amschel Meyer
Rothschild deed eens de zeer duidelijke uitspraak;
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“Laat mij het geld van een Natie uitgeven en controleren, en het interesseert mij niet wie de wetten
schrijft.”
Sir Josiah Stamp de president van de Bank of England in de jaren 1920, vertelde later;
―Het bankwezen werd ontvangen als een onrechtvaardig iets en is geboren in zonde. De bankiers bezitten
de aarde; neem dit van hen af, maar laat hen in de bevoegdheid om stortingen tot stand te kunnen blijven
brengen, en met een knip in de vingers zorgen zij voor genoeg stortingen om het terug te kopen.‖
Al voor zo‘n 200 jaar liggen de hoofdkwartieren van de Rothschild macht in Londen (New Court – The city of
London), maar qua opstelling is de macht van Rothschild als bijna alles bepalende, binnen de Rothschild
Continuation Holdings (RCH) in Zwitserland te vinden. We hebben het hier dus over absolute TOP
ondernemingen. Voor hier in Nederland valt bijvoorbeeld als directe onderneming de bank ABN AMRO
onder het beheer van Rothschild. Ook de machtige Warburg Bank (1 van de beheerders van de
Amerikaanse Federal reserve) in Amsterdam behoort tot het Rothschild imperium. De Rothschild
Continuation Holdings (RCH) is de grootmacht onder de Rothschild companies. RCH werd in 1941
opgezet om de continuiteit van het bankieren voor de Rothschild familie verder te garanderen, en vormt de
sleutel connectie tussen de Rothschild companies in Londen, Frankrijk en Amerika. RCH heeft de absolute
controle over het familiebedrijf N.M. Rothschild company (de Londen bank), N.M. Rothschild in Denver
(opgericht in 1990 – en speelt adviseur inzake de mijnindustrie in de VS), Rothschild et Cie Banque
(Parijs), La Compagnie Financier Edmond de Rothschild (LCF), N.M. Rothschild Australia Holdings
Pty Ltd (N.M. Rothschild Australia handeld als ‗financieel adviseur‘ voor een lange rij aan bedrijven, en ook
voor de overheid van Australië), Rothschild Private Management Ltd in Londen, Rothschild Asset Mgt
(welke verschillende fondsen beheerd onder de naam Five Arrow), La Compagnie Financier Edmond de
Rothschild Banque, LCF Rothschild Group in Luxemburg, Edmond de Rothschild Venture Capital
Management Ltd (een onderdeel van de LCF Rothschild Group in Luxemburg, gespecialiseerd in Hi-Tech
en Medische apparatuur), Arrow Capital Pty ( dit is de beheerdersmaatschappij speciaal voor
‗risicodragende‘ kapitaal activiteiten voor de Rothschildgroep in Australië, en beheerd meer dan $300 miljoen
in fondsen), Golden Arrow Fund (ook onder het beheer van N.M. Rothschild Australia (als manager) welke
$104 miljoen aan kapitaal heeft om te investeren in de groeifase van Australische bedrijven, hoofdzakelijk in
de goudsector), Portfolio Investment, Rothschild Asian Enterprise Trust, Rothschild Special situations
Trust, Rothschild Asian Bond Trust (deze laatste drie gelden voor Azië), Rothschild Savings & Growth
Trust (Europa), Edmond de Rothschild Funds Managment (opgericht door LCF Rothschild voor Israël).
Daarnaast is de La Compagnie Financiére (LCF) Rothschild Group de belangrijkste ‗Zwitserse‘ tak in het
gehele Rothschild Imperium.
N.M. Rothschild in Londen heeft haar lange hand dus ondermeer voor een zeer lange tijd binnen de
mijnindustrie, en is bij uitstek de grootste adviseur en financiele regelaar voor de mijnindustrie welke actief is
in Noord en Zuid Amerika, Europa, Australië en Azië. De Rothschilds wisten beter dan welke investeerder
ook, hoe men voor de toekomst de macht veilig kon stellen, de boventoon te kunnen blijven voeren en de
gehele markt te kunnen blijven controleren. Ze investeerden volop in olie, edelmetalen zoals goud en koper,
maar ook in edelstenen zoals diamanten. N.M. Rothschild in Londen noemt zichzelf ‗één van s‘werelds
leidende adviseurs en financiele regelaars voor de mijn-industrie‘. Zo hebben zij de Nifty kopermijn in
Australië onder het beheer gespeeld van de Aditya Birla Group in India. Rothschild speelt hier dus ook weer
de ‗adviseur‘. Binnen de mijn-industrie heeft Rothschild tevens een enorme geschiedenis, en deze staat niet
beschreven in de doorsnee geschiedenisboeken. Zo staat officieel Bill Gates (Microsoft corp) helemaal
boven aan het lijstje voor de rijkste mensen van de wereld. Dit lijkt echter een schimmige leugen te zijn.
Rothschild heeft haar familienaam altijd al uit de media gehouden, en zeer zeker om voor de wereld niet op
te vallen. Frederick Morton, de officiële biograaf van de familie Rothschild (tevens is hij iemand die eventjes
dieper in de achtergronden en bankzaken van de familie groef dan aanvankelijk de bedoeling was), stelde
dat de familie in 1850 al zo‘n dik $ 6 Miljard beheerde. En wanneer we dit bedrag (slordig) om zouden
rekenen met de groei ervan tussen de 4% en 8% onder het mom van investering over dik 150 jaren, dan
komen we in verschillende percentages uit op de volgende bedragen;
$ 1,9 Triljoen (voor 4%)
$ 7,8 Triljoen (voor 5%)
$ 31,5 Triljoen (voor 6%)
$ 125,189.1 Triljoen (voor 7%)
$ 491,409.0 Triljoen (voor 8%)
(bron; www.wealth4freedom.com – The Rothschilds, LBMA, and Gold)
Uit de eenvoudige en slordige analyse gegeven door deze bronnen, kunnen we absoluut een duidelijk feit
trekken; De familie Rothschild is overdreven-extreem-schat en schatrijk. Niettemin zien we in de
geschiedenis een goed voorbeeld van gestichte wanorde veroorzaakt door agenten der (Rothschild
Bankiers) elite, door invloed en macht te kopen bij politici en adviseurs van vorstendommen. Vervolgens
leenden ze grote sommen geld uit (wat niet bestaat) zodat de oorlogen die daaruit resulteerden konden
worden gevoerd. Door het reguleren van het geleende geld evenals de wapenleveranties aan individuele
naties kon het eindresultaat van ieder conflict op effectieve wijze worden geleidt. Zo konden vorstendommen
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tevens omvergeworpen worden middels een armoede te veroorzaken waarbij de geest van de revolutie
gevoed werd. De zichtbare macht kreeg hier natuurlijk in de ogen van de publieke opinie geheel en alleen de
schuld van. De ware schuldigen die dit bewerkstelligden om juist de ‗revolutionaire‘ geest te laten oplaaien
(om zelf meer macht naar binnen te slepen), stonden in het duister achter de schermen. De Beierse
Illuminati van Adam Weishaupt is hier een zeer goed voorbeeld van, en ligt ook direct in die rode draad van
georganiseerde revoluties verweven, welke de heren achter de schermen alleen maar machtiger hebben
gemaakt tot anno vandaag aantoe.
De Rothschild-macht kruipt waar het (niet) gaan kan
Om het doel tot controle te verkrijgen hebben de Rothschild‘s niet alleen de ‗slag bij Waterloo‘ gebruikt, maar
vele andere revoluties en oorlogen direct en indirect op slinkse wijze gefinancierd en daarmee ontketent, en
zelfs anno vandaag is dit nog steeds aan de orde. Iets waar we in deze uiteenzetting nog geleidelijk op terug
zullen komen. Een andere Rothschild methode om invloed te verkrijgen was eigenlijk precies dezelfde welke
de Koninklijke families hanteerden, en dat was door met diegenen welke het Huis Rothschild ten goede
kwamen, te trouwen. Dit hebben hun kinderen dan ook tot twee eeuwen terug gedaan, maar sinds het begrip
‗de macht over de wereld‘ gevaarlijk dicht bij de Rothschild‘s kwam te liggen (ondermeer sinds Waterloo) zijn
hun kinderen alleen nog maar met neven en nichten getrouwd. De Rothschild bloedlijn bestaat dan ook
tevens onder verschillende namen, en heeft verschillende vertakkingen. Eén daarvan is de familie Springs
welke vroeger de familie Springstein heette. Veel van de Rothschild takken staan dus onder andere
familienamen, waarbij zij dus hun eigen bloedlijn volledig hebben behouden, en daarnaast een deel hebben
laten inmengen bij verschillende andere familie bloedlijnen. Zo zit ook de familie Payseur hier direct in
verweven. Vele ‗edele‘ familienamen in ondermeer de VS dragen ‗Rothschild-bloed‘ in zich mee. Het Huis
Rothschild heeft vele hoog geplaatste bankiers onder haar directe controle.
Eén hele bekende was Jacob Schiff. Hij werd in 1847 geboren en groeide in het zelfde huis aan de
Judenstrasse 148 te Frankfort op, waar de Rothschild‘s ook vertoefden. Jacob Schiff kwam naar Amerika
met ―Rothschild kapitaal‖ en vormde zijn eigen Firma tesamen met Henry Budge en Leo Lehmann, en ging
vervolgens terug naar Duitsland, waar hij een hoge functie betrok bij de Deutsche Bank in Hamburg. Daar
ontmoette hij Morritz Warburg en de Duitse Jood Abraham Kuhn. Daarbij nam Schiff het Joodse
Bankconcern van Abraham Kuhn en Solomon Loeb (Rothschild cartel) over, doormiddel van Rothschild
gelden. Jacob Schiff trouwde eveneens met de dochter van Solomon Loeb. In 1885 stopte Solomon Loeb er
mee, en leidde Jacob Schiff de Kuhn & Loeb Company voor het huis Rothschild tot Jacob Schiff in 1920
overleed. Jacob Schiff werd eveneens een miljonair doordat hij samen met zijn partners Paul Warburg
(Rothschild kartel) en Otto Kahn (Rothschild kartel) de Amerikaanse spoorwegen ging financieren, waarbij hij
al zeer snel de partner werd van Edward Henry Harriman (de spoorweg gigant – Harriman=Skull&Bones).
Schiff werd in de VS de grootmacht na John Pierpont Morgan (Rothschild kartel) gerelateerd aan het Huis
Rothschild, waarbij Rothschild de machtigste voor de Amerikaanse financiele structuur werd. Jacob Schiff
financierde naast het spoorweg imperium van Edward H. Harriman ook Standard Oil van John D.
Rockefeller (1839 – 1937) waarbij Standard Oil enorm groot werd, en het staal imperium van Andrew
Carnegie. Rothschild beheerde dus doormiddel van Kuhn & Loeb, Schiff en J.P. Morgan 95% van de
Amerikaanse spoorwegen (inclusief de Northern Pacific), had haar lange hand al door deze namen heen in
de Olie en vele andere grondstoffen. Zoals de dichter Heinrich Heine eens zeer duidelijk stelde; ―Geld is de
God van onze tijd, en Rothschild is zijn profeet.‖ Rothschild heeft een enorme macht, en zoals zij binnen de
(Zionistische) Joodse wereld (in de hogere rangen) geprezen worden, is bijna te vergelijken met een ‗Gods
verering‘. Zo worden zij geprezen met uitspraken als;
―De Rothschilds regeren de Christelijke wereld. Geen kabinet beweegt zich zonder hun advies. Zij strekken
hun hand met puur gemak, van Petersburg tot aan Wenen, van Wenen tot Parijs, van Parijs tot Londen, van
Londen tot Washington. Baron Rothschild, het hoofd van het Huis (Rothschild) is de echte koning van Judah,
de Prins van gevangenschap, de Messias waarnaar zo lang is uitgekeken door dit buitengewone volk. De
Leeuw van de stam Judah, Baron Rothschild, bezit meer macht dan David en meer wijsheid dan Salomon.‖
(Bron: Muhlstein, Anka. Baron James, The Rise of the French Rothschilds. NY: The Vendome Press, (n.d.c.1980).
e
De Rothschilds verkregen een enorme macht binnen de vrijmetselarij. De vrijmetselaar Mazinni (in de 19
eeuw een leider der Illuminati, een kameraad van Albert Pike (KKK) en een belangrijk personage welke het
Communisme heeft helpen bevorderen) vereerde de Rothschilds. Hij zei; ―Rothschild kan koning van
Frankrijk worden, wanneer hij dat zou willen.‖ Zo gaf Rothschild gelden mee aan de Joodse Vrijmetselaar
Adoiphe Crimieux om samen met Salomon Munk en Sir Moses Montfiore in Damascus de Turkse Sultan
ervan te ‗overtuigen‘ dat hij dergelijke Joodse gevangenen vrij zou moeten laten, welke zwaar werden
beschuldigt van Rituele moord, en daarbij de aanklacht in zou moeten trekken door de aanklacht als ‗vals‘
naar voren te laten komen. De Rothschilds zouden ook te maken hebben met de Prieure de Sion (Priorij –
e
Orde van Sion) welke anno vandaag nog steeds zou bestaan vanaf (naar wat bekend is) de 12 eeuw.
Volgens de Dossiers secrets welke in de bestseller ‗Heilig bloed, heilige graal‘ volop werden onderzocht en
besproken, zette deze ‗onzichtbare‘ Orde van Sion de ‗zichtbare‘ Orde van Tempeliers op, welke
functioneerde als hun militaire tak. De Orde van Sion was daarom in die tijd de onzichtbare kracht achter de
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Tempeliers, en vele intriges in die tijd (ook direct gericht tegen dergelijke personages binnen de Tempeliers
zelf. De grootmeesters der Tempeliers functioneerden als de lagere graden binnen de Orde van Sion.
Volgens de Dossiers Secrets (Het Heilige bloed, heilige graal) waren Leonardo da Vinci en Isaac Newton
ondermeer voor hun tijdsbestek leiders geweest van de Orde van Sion). De vroegere Orde van Sion en de
Tempeliers hebben de Schotse vrijmetselarij van de grond getrokken. Zo is (volgens drie Joodse auteurs) de
Joodse vrijmetselaars orde B‘nai B‘rith (dit betekent; Zonen van het verbond), zelfs een afsplitsing van de
Orde van Sion, en werd een onzichtbaar Zionistisch ‗Intelligence Front‘ voor het Huis Rothschild. Deze
organisatie welke zichzelf direct verbind met de Anti Defamation League (ADL) heeft een enorme vinger in
de pap van de hedendaagse politieke demonisering. Dit is een organisatie welke met de term
‗Antisemitisme‘ dweept wanneer het maar (voor hen) nodig is, en is 300% Zionisme (waarbij ik duidelijk wil
stellen, dat niet iedere aanhanger van bijvoorbeeld de Anti Defamation League [ADL/B'nai B'rith] een ‗rotzak‘
of een smeerlap is. Dat is simpelweg niet waar. Net als in zoveel soorten stromingen, is dit dus niet het
geval. Deze organisatie [ADL] is enorm groot en heeft veel leden onder zich in vele lagen).
Rothschild en Religie
―De duivel kan de Bijbel aanhalen, als het in zijn kraam te pas komt.‖ — W. Shakespeare
De Rothschilds hebben een enorme macht binnen de huidige religies, zoals het Christendom, de
Mormoonse kerk, en de Jehovah‘s getuigen. Zelfs het Leger des Heils is een tak van de Rothschilds. Het
Leger des Heils heeft zelfs het ‗Rode schild‘ geadopteerd voor het logo. Vandaag de dag is het wereldwijde
Rothschild banksysteem de beheerder van alle (hoog) kerkelijke gelden. Zij hadden volgens onderzoeker
Eustice Mullins alle financiele operaties van de Katholieke kerk wereldwijd, al in 1823 overgenomen. In de
e
vroege jaren van de 19 eeuw klopte de toenmalige Paus bij het Huis Rothschild aan om geld te lenen.
Volgens een verslaggever in die tijd, ‗kuste Rothschild de hand van de Paus‘ en behandelde hem met de
grootste ‗vriendelijkheid‘ (natuurlijk; diegene die geld leent maakt zichzelf tot slaaf ten opzichte van de
geldverlener). De Joodse Encyclopedie (vol 2. Pagina 497 – Engelse versie) geeft de constatering; ―Het is
enigszins een merwaardig gevolg aan de poging om een Katholieke concurrent aan de Rothschilds op te
zetten, omdat op dit moment (1905) de laatstgenoemden de beschermers zijn van de Pauselijke schat.‖
Vandaag de dag zijn de financiële zaken die de Katholieke kerk afhandeld, volledig ingesloten in de macht
van de Rothschilds en het verdere Internationale banksysteem.
Het Rockefeller kartel
De geschiedenis van de familie Rockefeller begint naar wat het meest bekend is, ongeveer rond 1720 toen
zij vanuit Duitsland naar Amerika verhuisden. Door de jaren heen veranderde Johannes Roggenfelder de
familienaam in ‗Rockefeller‘. William Avery Rockefeller stond voor zijn tijd bekend als een kwakzalver. Hij
verkocht ‗wondermiddeltjes‘ tegen kanker, door een mengsel van pure petroleum. Vele Amerikaanse burgers
werden hier enorm ziek van, en er zouden dan ook in die tijd door het middel verschillende doden zijn
gevallen. John Davison Rockefeller (de zoon van William) kocht in 1863 een raffinaderij welke in 1870 de
naam Standard Oil kreeg. Deze aankoop werd ondermeer gefinancierd door het Huis Rothschild. Het is het
grootste en machtigste olieconcern van de Verenigde Staten waarbij Rockefeller zo‘n 95% van de olie-markt
binnen de VS in handen had. Daarnaast waren een groot deel van de spoorwegen, staalindustrie en
mijnbouw tevens in zijn handen. In het boek ―David, Report on a Rockefeller‖, een biografie over D.
Rockefeller wordt erkend wat vele andere schrijvers altijd al beweerd hebben; dat de eliteclub de ―Council on
Foreign Relations (CFR) en de huidige Illuminati achter alle pogingen tot het vormen van een wereldregering
zitten, zoals ook de Communistische en de Fascistische‖. Toch kan de Council on Foreign Relations enkel
en alleen gezien worden als een ‗geheime uitvoerende macht‘ die haar directe orders verkrijgt uit Engeland
(RIIA/Chatham House), en staat zeer zeker niet te boek als een ‗geheime opzichzelf werkende macht‘ die de
rest van de groepen onder haar controle heeft. Zo zei de zeer goede onderzoeker en auteur Eustace Mullins
in een interview gedaan in 2003;
―De CFR was een valse instelling, ze hebben nooit macht gehad. Zij nemen hun orders aan van de Royal
Institute of International Affairs in Londen, de Rothschilds. Deze boemannerij over de CFR maakte mij altijd
al aan het lachen. In de jaren ‘50 dacht iedereen dat de Verenigde Staten geregeerd werd door deze
corrupte, sinistere organisatie. In feite was de CFR een groep ‗fatcats‘ die bijelkaar kwamen in New York
City, dineerden in luxueuze hotels…. Het waren allemaal rijke mensen, CEO‘s [=Chief Executive Officer] van
banken en verzekeringsmaatschappijen enz….Zij zijn strikt genomen een afleidingsactie. Zij hadden geen
macht, en hun beleid werd altijd geschreven door de RIIA, Chatham House, in Londen.‖
Rockefeller is 1 van de magnaten die naar een Nieuwe Wereld Orde streeft oftewel 1 wereldoverheid. In Juni
1991 zei David Rockefeller bij een bijeenkomst van de Trilaterale Commissie;
―Wij zijn dank verschuldigd aan The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere
grootse publicaties, waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van
discretie bijna 40 jaar hebben eerbiedigd. Het zou voor ons onmogelijk geweest zijn om ons plan voor de
wereld te ontwikkelen, wanneer wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan het daglicht van
de publiciteit. Maar het werk is nu nog meer verfijnd en voorbereid om richting een wereldoverheid te
kunnen marcheren. De supernationale soevereiniteit van een intelectuele elite en wereldbankiers is zeker
verkieslijk voor nationale beslissingen, uitgevoerd in de verstreken eeuwen‖
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Een zeer bedreigende toestand mogen we wel zeggen. Deze uitspraak spreekt boekdelen. Verder zei David
Rockefeller eens; ―We zitten op de rand van een globale verandering. Al wat we nodig hebben is de juiste
belangrijke crisis, en de Naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.‖ Voor vele jaren is David
Rockefeller voorzitter geweest van het bestuur van de CFR, en heeft de leiding over de Chase Manhattan
Bank. Jaren geleden was al toegegeven dat de Superbankiers de Communistische landen onder volledige
controle hadden. Uit een groot aantal bewijzen verkregen door mensen welke absoluut hun
verantwoordelijkheden kennen, en daarbij toegang hebben tot de meest geheime bronnen mogen we
vaststellen dat één der grote mannen achter de schermen zowel van de Round Table Conferenties,
Trilaterale Commissie en de CFR, David Rockefeller heet. Aldus een artikelenreeks in ―American Opinion‖.
David Rockefeller werd geboren in 1915 als zoon van John D. Rockefeller II en een dochter van de
Amerikaanse Senator Nelson Aldrich, welke in 1913 een groot aandeel had in het aannemen van een
wetsontwerp in de Amerikaanse Senaat. Deze wet riep het Federal Reserve System in leven, Amerika‘s
centrale bank en de volledige beheerder van de geldvoorraad in de Verenigde Staten (dik 90% van de
beheerders zijn Rothschild agenten en Bankiers waaronder Rothschild zelf ook nog eens 2 keer voor komt
op de namen lijst – dus de totale controle valt hier onder het Huis Rothschild), waarvan de Chase Manhattan
bank van Rockefeller ondermeer de leiding heeft.
Rockefeller staat in de financiële wereldstructuur vrijwel onderaan in het rijtje, maar is daarnaast een zeer
belangrijke schakel in de macht-structuur. Net als de familie Morgan, Schiff en Warburg, is de familie
Rockefeller qua financiële beslissingen in de wereld steeds minder belangrijk geworden, maar hun
controlesysteem over de VS is nog steeds aanzienlijk doordat zij in stand worden gehouden door de hogere
machtstructuur (RIIA). Nadat David Rockefeller de Trilaterale Commissie had opgezet functioneert hij
sindsdien als een ‗internationale koerier‘ in dienst van de Wereld Orde (NWO) om instructies en
aanwijzingen te geven aan het Communistisch bolwerk. Laurance Rockefeller is werkzaam binnen het
Medische wezen en is een belangrijke schakel binnen dit monopolie. Hiermee mogen we echter geen
conclusies trekken dat de familie Rockefeller geen enkele financiële invloed meer heeft binnen de
machtstructuur, want hun fortuin is absoluut van een extreem kaliber. Dit fortuin is mede voortgekomen uit
de door hen opgezette olie-industrie met de opzet van onder andere Standard Oil Company waarbij
Rockefeller een enorme macht verkreeg binnen de steeds uitbreidende olie-industrie, maar ook door hun
verdiensten aan de Amerikaanse Burgeroorlog in de 19e eeuw. Maar ook Rockefeller‘s ‗macht‘ wordt
beheerd, waardoor ook Rockefeller maar een marionet is (wel een belangrijke). Rockefeller beheerd nog
steeds de macht over de Amerikaanse overheidsfuncties, onderwijs instellingen, media, kerken en de
staatslegislatuur, door de werking van de Londense RIIA/Rothschild macht dwars door de CFR. In 1945
werd David Rockefeller, die als organisatorisch en financieel genie gold (absoluut waar), de belangrijkste
bestuurder van de Chase Manhattan Bank, welke mede door fusies en andere manipulaties in Rockefeller‘s
handen was gekomen. Deze bank is één van de belangrijkste ter wereld en kent duizenden filialen in 30
landen. De macht van deze bank (dus van haar leiders) is echter zo groot, dat hij alle grenzen overschrijdt,
regeringen maakt en breekt, oorlogen doet beginnen en doet eindigen, ondernemingen tussen ―Rome en
Bangkok‖ – zoals het weekblad ―Time‖ verkondigde – laat ontstaan en weer afbreekt, oftewel een invloed
heeft die op elke wereldbewoner direct of indirect inwerkt. Dit komt dus ook, omdat de Chase Bank te boek
staat als één van de beheerders van de Federal Reserve, waarvan de rest van het beheer ondermeer onder
Warburg valt, en waarvan de beheerders van dit systeem bijna allen Rothschild bankiers zijn. Dus is het niet
per definitie ‗Rockefeller‘ die ‗oorlogen doet beginnen en doet eindigen‘, zoals het weekblad ‗Time‘
suggereerd. Rockefeller maakt wel een zeer belangrijk deel uit van die Internationale macht. Zoals John F.
Kennedy eens heel stellig zei;
“Volg de creatie van het geld, en u zult weten wie er in de fysieke wereld beslist.” ( met andere
woorden; Wij denken te weten wie er in de wereld zoals wij haar zien de macht in handen hebben,
maar in feite zien wij niet wie de echte beslissingen voor de wereld neemt. Deze ligt voor het zicht
van velen verborgen).
Rockefeller is van het begin af aan keihard in zijn zaken geweest. Het is bekend dat bijvoorbeeld John D.
Rockefeller (welke Standard Oil van de grond trok middels Rothschild/Schiff = Rothschild – investeringen)
spionnen betaalde om bij andere bedrijven te infiltreren, of zelfs naast het desbetreffende filiaal een zaak
opende waar hij de prijzen extreem laag hield, totdat het filiaal of bedrijf volledig failliet kon worden verklaard.
Hij dulde geen concurrentie. In 1914 werd er door duizenden mijnwerkers een staking bewerkstelligd
vanwege de zeer slechte werkomstandigheden. Rockefeller stuurde er nadat het ‗uit de hand‘ begon te
lopen zijn privé-leger opaf waarna er een ware slachting plaats vond. Onder de stakers vielen er 45 doden
waarvan een aantal vrouwen en 11 kinderen. John D. Rockefeller werd echter een multimiljardair, en hij
droeg de scepter op zijn sterfbed over aan zijn zoon John Davison Rockefeller junior. Deze begon echter te
werken aan een zogenaamd ‗schoon imago‘ van het familiebedrijf. De Rockefellers zijn de eigenaars van de
Chase Manhattan Bank, Exxon (vroegere Standard Oil – de grootste oliemaatschappij ter wereld – alleen
Exxon heeft al zo rond de 370 subondernemingen onder zich staan, waaronder Humble Oil, Creole
Petroleum en PNG – Gas Project in Papua New Guinea) Esso, en controleren Mobil, Texas Instruments,
General Electric, Eastman Kodak, Boeing, vele grote en kleine bedrijven binnen de takken der industrie
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zoals media, banken, wapenindustrie en de Chemische industrie (Dow Chemical, DuPont, Hoffman
LaRoche, Bristol Myers), en het fonds welke hij in het leven riep, om langs fiscale truuks miljoenen te kunnen
schenken aan ‗liefdadigheids instellingen‘ en verdere ‗goede doelen‘ zonder dat het de Rockefellers ooit ook
maar een Dollar heeft gekost. Dit fonds heet The Rockefeller Foundation. Deze Rockefeller Foundation
gebruikt zijn geld om volledige controle te bewerkstelligen. De Rockefeller Foundation heeft de controle over
de Carnegie Endowment en de Ford Foundation. De Carnegie Endowment concentreert zichzelf op
educatie net als de Rockefeller Foundation, en relateerd naar internationale zaken. De Rockefeller
Foundation financierde zeven zeer belangrijke (politieke) staatsinstellingen zoals Social Science Research
Council (deze concentreert zich op wetenschappelijke methodes van massacontrole door de media),
Russian Institute of Columbia University, Council on Foreign Relations, National Bureau of Economic
Research (deze werkt samen met de Federal Reserve commissie), Public Administration Clearing
House, Institute of Pacific Relations en Brookings Institution. Daarbij heeft Rockefeller flinke aandelen
en het directe beheer binnen vele grote bedrijven zoals;
Allied Chemical Corp.,
International Paper
Aluminum Co. of America (Alcoa)
Itek
American Express Co.,
May Department Stores,
American Home Products
Metropolitan Life Insurance Co.,
American Telephone & Telegraph (AT & T)
Minnesota Mining and Manufacturing
Anaconda Copper Co.
Minnesota Mining and Manufacturing Co.,
Armour
Monsanto Chemical
AT & T, Burlington Industries,
Motorola
Avon
Mutual Benefit Life Insurance Co. of New York,
Bethlehem Steel
National Cash Register
Braniff Airlines
Northwest Airlines
Burlington Industries.
Owens Corning Fiberglass
Chase Manhattan Bank
Pan American World Airways
Chrysler
Polaroid
Chrysler Corp.,
Quaker Oats
Colgate-Palmolive
R. H. Macy and Co.,
Consolidated Edison
R. J. Reynolds Industries,
Corning Glass Works
R. R. Donnelly and Son
Cummins Engine
S. S. Kresge
Delta Airlines
Scott Paper,
Dow Chemical
Sears and Roebuck
DuPont
Sperry Rand Corp.,
E. I. du Pont de Nemours
Standard Oil of California (Chevron)
Eastman Kodak
Standard Oil of Indiana
Equitable Life Assurance Society of the U.S.,
Standard Oil of Indiana
Exxon,
Standard Oil of New York (Mobil)
Federated Department Stores
Teledyne Inc.
Federated Department Stores, General
Texaco
Electric,
Texas Instruments
Firestone Tire & Rubber Co.,
Transcontinental Gas Pipeline
General Electric
U.S. Steel
General Foods
U.S. Steel Corp.,
General Motors
United Airlines
General Motors,
W. R. Grace Inc.
Hewlett-Packard
Wachovia Corp.,
Hewlett-Packard,
Walgreen Stores
Honeywell, Inc., Northwest Airlines,
Warner-Lambert
IBM
Westinghouse
International Basic Economy Corp.
Wheeling-Pittsburgh Steel
International Basic Economy Corp.,
Xerox
International Harvester
De enorme greep van Rockefeller op de Amerikaanse politiek getuigd van een zeer grootse opzet. Vele
ministers van buitenlandse zaken onderhielden (en ook anno vandaag) banden met de Rockefellers, zoals
John Foster Dulles (Juridisch raadgever van Standard Oil (Exxon) en de beheerder van The Rockefeller
Foundation), Christian Herter (via The World Peace Foundation), Dean Rusk (directeur van The Rockefeller
Foundation), Henry Kissinger (Rockefeller Brothers Fund), Cyrus Vance (directeur van The Rockefeller
Foundation), Alexander Haig (directeur van de Chase Manhattan Bank), James Baker (aandeelhouder
Exxon en Mobil), Zbignieuw Brzezinsky (Nationale veiligheid adviseur achter president Carter – consultant
van BP Amoco) enz. De Rockefeller Foundation werd in 1913 al opgezet, en zou zo‘n 2000 fondsen hebben
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verworven en heeft met de miljarden hiervan vele instellingen en instituten opgericht, en heel veel projecten
voor landbouw, milieu, ―gezondheidszorg‖, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, kunst en cultuur en
‗veiligheid‘ gefinancierd. Meerdere zaken die meteen onder het Rockefeller beheer vallen zijn onderandere
‗Readers Digest‘, ‗Encyclopaedia Brittannica‘ (in 1900 al door Rockefeller opgekocht), het Rockefeller Family
Fund, het CR-CFAR (Columbia Rockefeller Center For AIDS Research), The Rockefeller University Hospital
(vooreen Rockefeller Institute for Medical Research) en het Amerikaanse Rode Kruis. Daarbij is Laurance
Rockefeller directeur van de Community Blood Council of Greater New York, bestuursvoorzitter van de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, president van het Rockefeller Brothers Fund, bestuurslid van
Massachusetts Institute of Technology, en ex-directeur van Sloan Foundation. Laurance Rockefeller schonk
daarbij twee-derde van zijn Readers Digest aandelen in de tachtiger jaren aan zeven ‗liefdadigheidsinstellingen‘ waarvan het later door een media bericht bekend werd dat deze instellingen stuk voor stuk
onder zijn eigen beheer vielen. Projecten waar de Rockefellers fondsen voor verwierven zijn ondermeer:
African-American Institute
India International Center
the Asia Society
United Nations Association of the U.S.A Latin American Program and Central America,
Population Council,
United Nations Population Fund
World Population Foundation
World Health Organization
United Nations Food & Agriculture Organization
Agricultural Development Council
International Rice Research Institute
Cultural Council Foundation
Arts International – Foundation for Art Education
National Wildlife Federation en Greenpeace – Environmentental trust
Carnegie Endowment for International Peace
Center for Advanced Study in Behavioral Sciences
Stanford Research Institute
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Manhatten–, Brookings–, Smithsonian– en Aspen -Institute for Humanistic Studies
Center of Diplomacy and Foreign Policy
Business Council
Trilateral Commission
Council on Foreign Relations
Federation of World Governments
Institute for World Order.
En wat, met wat extra centjes nog allemaal mogelijk is;
http://www.youtube.com/watch?v=Ggdx4-oGIvM

VS-overheid twittert tips: wat te doen bij zombie-invasie
Zombies bij de premiére van The Walking Dead in New York. FOTO BRUNO
PRESS
Volgens sommigen begint morgen al het einde van de wereld, maar
kennelijk maakt de Amerikaanse overheid zich ook zorgen over bestorming
van de aarde door zombies. Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
geeft op Twitter namelijk tips voor omgang met zombies.
Het CDC post verschillende keren op Twitter een link naar de bizarre blog ‗Preparedness 101: Zombie
Apocalyps‗. De link is echter niet altijd goed bereikbaar, waarschijnlijk door grote
bezoekersaantallen.VluchtrouteDe blog stuurt vooral aan op een goede voorbereiding en het plannen van
een vluchtroute. Want, zo schrijft men: ‗als zombies honger hebben, weten ze van geen ophouden tot ze
eten (lees: hersenen) vinden. Dat betekent dat je snel moet vluchten! Plan waar je naar toe wil via
verscheidene routes zodat je tijd wint en de vleeseters te slim af bent! Dit is ook nuttig bij natuurrampen,
wanneer je snel een schuilplaats nodig hebt.‘AandachtUiteindelijk draait het het CDC vooral om aandacht.
Een woordvoerder van CDC vertelde aan The Wall Street Journal dat het idee voor de bijzondere tweet
kwam nadat iemand had ontdekt dat het woordje ‗zombie‘ op Twitter voor heel wat kliks zorgde. Bedoeling
van het CDC was voornamelijk de aandacht van de mensen te trekken en ze vervolgens in te lichten over
wat te doen in noodgevallen. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom er zo vaak #zombie bij de tweets van
het CDC staat.(Redactie) Bron: A.D
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Prikbord nr. 245 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
mei 20, 2011
Het Athene-syndroom
Ooit won het Westen de Koude Oorlog door de schurkenstaten van het Warschau-Pact economisch op de
knieën te krijgen. Vervolgens sloegen die landen terug, nu eveneens op economisch gebied, en met hulp
van binnenuit. Want collaborateurs vindt je overal waar geld stroomt.
De EU-landen lieten zich gijzelen: door de euro, de banken, de asielzoekersindustrie, de
ontwikkelingshulpindustrie, de olie- en gaslanden, de milieumaffia, de Europese rechters, de Brusselse
zakkenvullers en de Zuid-Europese maffia. Inmiddels zijn we door Athene gegijzeld, maar net als bij het
Stockholm-syndroom geloven we in hun ‗goede bedoelingen‘. Sterker nog, we menen als gegijzelden eisen
te kunnen stellen en sancties te kunnen opleggen; het zgn. Athene-syndroom, waarbij we kennelijk niet
beseffen dat de Grieken eisen stellen aan ons. En bij elk miljard dat we aan ‗losgeld‘ betalen wordt het
losgeld hoger, maar nog steeds is er niemand gearresteerd. Niet in Athene, niet in Brussel en zeker niet in
Den Haag waar het besef ontbreekt dat je niet kunt onderhandelen met Zuid-Europese gijzelnemers.
Ontsnappen is de enige uitweg…
Duits drama
Met alle schijnoplossingen om de euro te redden is niet alleen Griekenland gebaat, maar vooral ook
Duitsland. Naar verluidt hebben de Duitse bankiers voor honderden miljarden aan spaargeld en pensioenen
uitgeleend aan onbetrouwbare landen. Hoe ze daartoe zijn verleid of omgekocht is nog onduidelijk:
bonussen, machtshonger, chantage, Griekse schonen? Het blijft een raadsel, maar één ding is zeker. Het
geld is verdampt en geen land kan iets terugbetalen als er nog steeds jaarlijks voor miljarden moet worden
bijgeleend. Waarom er in dit schandaal nog niemand werd gearresteerd, is eveneens een raadsel. Immers,
de verantwoordelijken hebben zich schuldig gemaakt aan leugens, misleiding, machtsmisbruik en
zelfverrijking. Daarnaast moeten er deskundigen zijn omgekocht, die vervolgens zwegen of het wanbeleid
zelfs verdedigden. De EU heeft daarbij het slechte voorbeeld gegeven met het financieren (lees: omkopen)
van denktanks en universiteiten, naast het wegwerken van klokkenluiders. Daarmee is uiteindelijk bereikt dat
Brussel nu niet langer beducht hoeft te zijn voor twee machtige landen: Frankrijk en Duitsland. Aan hun
financiële invloed zal definitief een einde komen en de sociale onrust in die landen doet de rest. Wellicht dat
in Zwitserse bankkluizen nog een paar miljard te vinden is, doch dit is slechts een druppel op de gloeiende
plaat waarmee monopoly-geld zal worden bijgedrukt.
Haselhoef
De media die in oplichter Haselhoef een woordvoerder van de islamitische gemeenschap zagen, treft geen
blaam. Als je zo vaak leugenaars hebt beschouwd als deskundigen – over defensie, de EU,
ontwikkelingshulp, immigratie, banken en verzekeraars, Justitie, de NS, de windmolens, de universiteiten en
de Jeugdzorg – dan weet je het verschil niet meer.
Tuig
Als de berichten over de ‗heer‘ Strauss-Kahn op feiten berusten, dan werd het IMF bestuurd door een
regelrechte crimineel die zich bovendien blootstelde aan chantage. En dit soort tuig had de boeven in de
zuideuropese EU-landen moeten controleren? Gauw stoppen met het leugencircus rond de ‗voordelen‘ van
de EU, want onze miljarden – ook via het IMF – zijn we echt kwijt. Met Duitsland, Denemarken en de
Benelux eruit stappen en niet meer omkijken, want na alle schandalen zijn de internationale instituten ook
moreel failliet en zullen er nog vele ontmaskeringen volgen.
Uitleg
Mei Li Vos en de bestuursvoorzitter van de Rabobank hebben één ding gemeen: ze kunnen het niet
uitleggen. Hun ‗gelijk‘ heeft geen nader bewijs nodig. Mevrouw Vos weet kennelijk niet dat linkse dictaturen,
inclusief Cuba, miljoenen slachtoffers hebben veroorzaakt onder de verheven doelstellingen van het
socialisme. En de opvolger van Herman Wijffels meent dat nog meer miljarden voor Griekenland de
economische machtspositie van Europa zullen versterken, waarbij de rest van de wereld zou
(willen)‗meebetalen‘ via het IMF, terwijl intussen het Griekse onderpand al in de verkoop gaat. Het
verbijsterende is dat ze – in tegenstelling tot mensen die wel eens een boek lezen – werkelijk geloven in hun
eigen hersenspinsels. En dat is inderdaad niet uit te leggen.
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Twee van die ‘lekkere jongens’ in het rood
mei 20, 2011By: silviavideler
Rothschild, Keizer zonder troon (slot)
Momenteel is de Rothschild Family dominant in alle Centrale Banken van de wereld. Ook in het
overkoepelend orgaan van deze banken, het IMF (Internationale Monetaire Fonds). Het is een misvatting om
te denken dat het IMF een overheidsinstantie is of dat het geleid wordt door de Verenigde Naties. Het is
gewoon een doodordinaire private instelling die uit is op winstbejag en opgezet door de door Rothschild
gedomineerde Centrale Banken van haast alle landen.Er zijn maar drie Centrale Banken waar de
Rothschilds geen grip op hebben, nl. Noord Korea, Iran en Libië. Vóór de val van het regime van Saddam
Hoessein behoorde ook Iraq hierbij, maar dat is inmiddels hersteld. Het is geen toeval dat deze landen door
de ´vrije´ Westerse wereld gezien worden als zijnde de ‖As van het Kwaad‖.
Paus Benedictus en Baron de Rothschild
De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al
sinds 1823 overgenomen door de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van
vandaag.
De Rothschilds hebben natuurlijk niet alleen mannelijke telgen voortgebracht.
Ook een aanzienlijk aantal dochters werd geboren. Het zal dus duidelijk zijn dat
er een aantal families zijn die in bloedlijn gerelateerd zijn aan de Rothschild
Family en een andere achternaam voeren. Er zijn talrijke Koninklijke families in
Europa die een bloedlijn hebben met de Rothschilds. Ook de volgende familienamen zijn gerelateerd aan de
Rothschilds: Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller;
Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn enz. Via deze families is een zéér ingewikkeld netwerk opgezet van banken,
bedrijven en organisaties. Was de macht van de Rothschilds al haast onaantastbaar vóór 1913, na het
opzetten van de Federal Reserve was er geen houden meer aan. Hun financiëringdrift en de ongelimiteerde
mogelijkheden om geld te creëren zorgden ervoor dat zij zowel Duitsland, Frankrijk, Engeland en later
Amerika financieerden om de Eerste Wereldoorlog te kunnen voeren. Ook maakten zij het financieel
mogelijk dat de Russische revolutie kon worden uitgevoerd. Later via allerlei ingewikkelde constructies
financieerden zij zowel Nazi Duitsland als de Geallieerden.
In de tussentijd bloeiden hun bedrijven waar zij meerderheden van aandelen in bezaten als nooit tevoren.
Scheepsbouw, vliegtuigbouw, tanks, raketten, munitie, de farmaceutische industrie, olieindustrie, de
voedselindustrie, de tabakindustrie en ga zo maar eindeloos door. Al deze industrieën spinden garen bij
oorlogen. Het is geen toeval dat de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en later de Tweede
Wereldoorlog elkaar in rap tempo opvolgden. Het mag toch algemeen worden aangenomen dat, als er geen
partijen zijn die deze oorlogen financiëren, er ook geen
oorlogen gevoerd kunnen worden. Na elke gruwelijke oorlog
werden de Rothschilds exponentioneel rijker.Na de Tweede
Wereldoorlog werd de Koude Oorlog gevoerd. Ook hier zijn er
talloze aanwijzingen dat de Rothschilds zowel de Navo als
het Warschaupact financieerden. Deze Koude Oorlog deed
de bewapening in de wereld toenemen tot ongekende hoogte
maar ook de winsten van de bedrijven die deze wapentuigen
ontwikkelden. Om die nieuwe wapens te testen werden er
een aantal regionale oorlogen gecreëerd zoals die in Korea
en daarna Vietnam.
In 1917 kreeg Baron Rothschild (Walter Rothschild, 2nd
Baron Rothschild) een brief van de toenmalige Britse Minister
van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour waarin stond
vermeld dat de regering van Zijne Majesteit welwillend stond
naar het idee om een Joodse Staat in Palestina te vestigen.
Uiteraard met inachtneming van de burgerlijke en religieuze
rechten van de niet Joodse gemeenschappen in Palestina.In
het voorjaar van 1948 kopen de Rothschilds President Harry
S. Truman om met 2 miljoen dollar om Israël te erkennen.
Met deze dollars kon Truman de campagne van zijn tweede
ambtstermijn financiëren. Vervolgens verklaarden zij Israël
als een soevereine Joodse Staat en binnen een half uur
erkende de Verenigde Staten als éérste de staat Israël.Toen
de vlag van Israël werd onthuld werd duidelijk dat op de vlag een blauw gekleurde versie van het rode
hexagram van de Rothschild Family was geplaatst. Er was binnen de Joodse gemeenschap een enorme
weerstand tegen dit hexagram maar tevergeefs.Hiermee verkregen de Rothschilds de grootste potentiële
oorlogsgenerator onder controle die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Het was te verwachten dat de
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Arabische Moslimlanden dit nooit zouden kunnen accepteren. Talloze oorlogen
zijn er gevoerd in deze regio, waaronder de ‖Zesdaagse Oorlog‖ en de ―Yom
Kippoer Oorlog‖. Tevens werden er internationaal vele terreuraanslagen
gepleegd en hieruit ontstond weer een oorlog; ―The War on Terror‖, welke op dit
moment wereldwijd in volle hevigheid plaatsvindt. Omdat terroristische
organisaties hun acties veelal financiëren met de teelt en handel in drugs is er
ook nog een ―War on Drugs‖. Kortom één en al oorlog.
Terwijl zich al deze gruweldaden afspelen, hebben in de tussentijd de door Rothschild gecontroleerde
banken (Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman-Sachs, AIG, Citigroup enz.) zich op dusdanige wijze
gedragen met malversaties en grootschalige oplichting met medeweten en toestemming van de Federal
Reserve en de Amerikaanse regering Bush dat er een internationale financiële
crisis is ontstaan die niet meer op te lossen is en waarschijnlijk het einde gaat
betekenen van het huidige financiële systeem.
Tot zover onze berichtgeving over de Rothschild Family.
Wij hebben ons in onze afleveringen doelbewust niet ingelaten met theorieën
van de zogenaamde Conspiricy-aanhangers (Complot theorie) maar ons alléén
beperkt tot controleerbare feitelijkheden en datums.
Gutle Rothschild Schnaper
Gutle Rothschild Schnaper, de moeder van de eerste 5 gebroeders Rothschild,
zei vlak voor haar dood:
―Als mijn zonen geen oorlog wilden dan was er ook geen oorlog‖.

'Vrees voor zonnestormen'
(Novum) - GENÈVE - Zonnestormen vormen een steeds groter risico
voor belangrijke infrastructuur, zoals communicatiesatellieten,
navigatiesystemen en elektrische zendapparatuur. Dat heeft Kathryn
Sullivan van de Amerikaanse Nationale Oceanische en Atmosferische
Dienst (NOAA) dinsdag gezegd.
De verwachting is dat de zonnestormen in 2013 hun hoogtepunt
bereiken. Volgens NOAA moeten landen zich opmaken voor 'potentieel
rampzalige effecten'. Volgens Sullivan, een voormalige NASAastronaute, is het niet 'de vraag of maar wanneer een grote zonnestorm
onze planeet treft'.
Bij zonnestormen komen deeltje vrij die kwetsbare computerapparatuur tijdelijk lam kunnen leggen of
compleet kunnen vernietigen.
De volgende zonnestorm kan een recordbreker zijn.
http://nieuws.nl.msn.com/gallery-section/recordbrekers-in-het-universum

Nieuwsbrief nr. 127 – 17 mei 2011 - pag. 17

Grieken zijn rovende en moordende moslimbendes zat en maken gezamenlijk jacht op hen
'Eén miljoen moslim immigranten hebben Griekenland totaal oncontroleerbaar gemaakt' - Regering wil leger
inzetten tegen demonstranten Athene
Rondtrekkende moslim immigranten bendes laten in straten van Athene
dagelijks een spoor van roof, moord en anarchie achter zich.
Terwijl in ons eigen land de discussie over het al dan niet pompen van nieuwe
Nederlandse miljarden in het failliete en uit elkaar vallende Griekenland steeds
scherper wordt, wordt ook de situatie in het land zelf met de dag ernstiger. De
politie in de hoofdstad Athene is de controle aan het verliezen over de steeds
gewelddadiger wordende demonstraties en de immigrantenbendes. Bronnen
rond de minister president melden dan ook dat de regering het inzetten van het leger voorbereidt - iets dat bij
veel Grieken bepaald geen goede herinneringen aan het verleden oproept.
Het Griekse weekblad Proto Thema berichtte al vorig weekend dat de socialistische premier Papandreou -de
voorzitter van de Socialistische Internationale- overweegt om militairen in te zetten tegen de eigen bevolking.
Vooral in Athene en Thessaloniki vinden namelijk ware veldslagen op de straten plaats en loopt ook de
criminaliteit gepleegd door immigranten volkomen uit de hand. Veel Grieken zijn noch de burgeroorlog
tussen het linkse Volksfront en de conservatieve groeperingen, noch de pas in 1974 beëindigde militaire
dictatuur vergeten. Anno 2011 staan als gevolg van het staatsbankroet en de ingrijpende sociale
bezuinigingen opnieuw diverse, zich steeds gewelddadiger opstellende groepen lijnrecht tegen over elkaar:
de vakbonden, autonome Grieken, migranten, de gewone burgers, de politie en de veiligheidsdiensten.
Terwijl in sommige media -zoals het linkse Duitse Der Spiegel- de Grieken als racisten worden omschreven
die hun woede koelen op buitenlanders, ziet de situatie ter plekke er beduidend anders uit.
Overheid lokt doelbewust geweld uit om hard te kunnen optreden
In alle politieke kampen -met uitzondering van de regerende socialisten- is het onomstreden dat de huidige
regering de politie de opdracht heeft gegeven om zo hard mogelijk tegen de demonstranten, die protesteren
tegen de forse bezuinigingen, op te treden en hen met geweld uiteen te drijven. Mensenlevens spelen
daarbij geen rol meer. Er zijn talloze onafhankelijke getuigen uit verschillende politieke richtingen die dit
bevestigen. Wat eveneens zeker is dat de staat gebruikt maakt van provocateurs die de massa ophitsen en
doelbewust politie agenten aanvallen, om deze een excuus te geven om keihard op te treden. In alle
politieke partijen -met uitzondering van de socialisten- heeft dit een golf van woede veroorzaakt en steeds
meer Grieken zijn hier dan ook ontevreden over. Premier Papandreou kwam destijds openlijk op voor zijn
jarenlange vriend uit de kringen van de Socialistische Internationale, de Egyptische president Hosni
Mubarak, die vlak voordat hij het veld moest ruimen naar vergelijkbare middelen greep om in het zadel te
blijven zitten.
Griekenland oncontroleerbaar door één miljoen moslim immigranten
Wat de situatie in Griekenland echter totaal oncontroleerbaar heeft gemaakt is het feit dat de socialist
Papandreaou meer dan één miljoen moslim vluchtelingen in het land heeft toegelaten. In het verleden waren
dat hoofdzakelijk dagloners, maar voor hen is er nu geen werk meer. Veel jonge moslimmannen wonen in de
Atheense wijken Kypseli, Patisia, Agios en Panteleimonas, waar bij het aanbreken van de duisternis
ondertussen de noodtoestand heerst. De werkeloze immigranten, die eveneens zonder sociale uitkeringen
zitten, gaan dan op rooftocht, overvallen voorbijgangers en steken hen met messen neer. Het gaat hierbij
niet meer om incidenten, maar om een 'normaal' geworden situatie.
Inmiddels blijft dit geweld niet meer beperkt tot het beruchte zesde Atheense stadsdistrict. Ook veel Grieken,
die (nog) niet door de crisis getroffen zijn, hebben in de agglomeraties waar ze wonen met een ongekende
golf van criminaliteit te maken gekregen. Er is nauwelijks nog een winkel te vinden die NIET door
immigranten -die 'tenslotte' ook ergens van moeten leven- is overvallen.
Grieken beginnen zich te verzetten tegen moslimbendes
De situatie explodeerde de afgelopen dagen toen een Griek in Athene zijn zwangere vrouw filmde die op
weg was naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Het waren zijn laatste opnames. Drie Noordafrikanen
staken hem 'gewoonweg' neer om zijn camera te kunnen stelen. Een bewakingscamera filmde de
immigranten, en de beelden hiervan waren de lont in het spreekwoordelijke kruitvat. Sindsdien laten de
Grieken zich niet langer bang maken door de rovende moslimbendes, maar maken ze gezamenlijk jacht op
hen. De immigranten hebben ondertussen medestanders gevonden onder Griekse autonomen, die hen
willen beschermen. Gezamenlijk vallen zij nu iedereen aan die openlijk opkomt voor de staat Griekenland,
bijvoorbeeld mensen die de Griekse vlag dragen. Zonder uitzondering iedere toevallige voorbijganger kan
door hen eenvoudigweg halfdood geschopt worden. In deze explosieve situatie is de kans op het uitbreken
van een burgeroorlog niet langer ondenkbaar. Daarom wil Papandreou nu het leger gaan inzetten, iets dat
vier weken geleden niemand nog voor mogelijk had gehouden - althans, niet in de officiële media. Ook op
deze site hebben we hier al vaker over geschreven, onder andere over het feit dat de president van de EUCommissie Barroso destijds al waarschuwde voor een burgeroorlog in Griekenland en voor een terugkeer
van de militaire dictatuur in Athene.
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Ook Europa aan vooravond instorting
Niet alleen Athene, maar heel Europa staat aan de vooravond van een vergelijkbare ineenstorting. Nog altijd
weigeren de reguliere media echter over de werkelijke situatie in Griekenland te berichten, hoogst
waarschijnlijk omdat dan voor iedereen duidelijk wordt dat het 'politiek correcte' denken over de
economische crisis en over de gevolgen van de instroom van moslim immigranten pure drogredenen -om
niet te zeggen leugens- zijn. Als dit probleem echter niet erkend en niet aangepakt wordt, dan is het slechts
een kwestie van tijd voordat de snel om zich heen grijpende immigranten anarchie ook andere Europese
steden in zijn greep zal krijgen. Zoals Trends Institute topman Gerald Celente onlang opnieuw 'profeteerde':
dan zal heel Europa spoedig met een burgeroorlog te maken krijgen. Xander - (1) KOPP Online

Israël verwerpt Obama's eis om onverdedigbare grenzen te accepteren
Kaart waarop te zien is dat de grootste Israëlische bevolkingscentra
onverdedigbaar worden als er een Palestijnse staat komt binnen de
'grenzen' van 1967 (groene lijn).
Kort na Obama's Midden Oosten toespraak, waarin de Amerikaanse
president de eis op tafel legde dat Israël zich moet terug trekken achter de
volstrekt onverdedigbare -en nooit officieel erkende- 'grenzen' van 1967,
verklaarde de Israëlische premier Netanyahu dat een Palestijnse staat nooit ten koste mag gaan van de
levensvatbaarheid van de enige joodse staat ter wereld, en hij daarom van Obama verwacht dat hij de in
2004 gedane toezeggingen door president Bush, namelijk dat Amerika Israël niet zal dwingen zich achter
deze grenzen terug te trekken, zal nakomen. (1)
In zijn reactie zei Netanyahu tevens dat hij het weliswaar waardeert dat Obama probeert om vrede tussen
Israël en de Palestijnen te bewerkstelligen, maar dat de Palestijnen wel Israël moeten erkennen als het
joodse thuisland en de garantie moeten geven dat ze in het vervolg zullen afzien van iedere claim op het
grondgebied van Israël. Feitelijk verwierp de Israëlische premier hiermee de kern van Obama's nieuwe
Midden Oosten politiek, die er vooral op gericht lijkt te zijn de Palestijnen en Arabische wereld te plezieren
ten koste van de veiligheid van de joodse staat en die nieuwe, verregaande concessies van Israël verwacht.
Obama is de eerste Amerikaanse president die eist dat het Israëlische leger zich volledig terugtrekt uit de
toekomstige Palestijnse staat, zonder dat hij tegelijkertijd tegemoet komt aan de veiligheidsbelangen van
Israël en zonder dat hij de voortdurend herhaalde dreigementen en talloze aanvallen en aanslagen van de
Palestijnen en andere Arabieren aankaartte. Obama wil dat het Israëlische leger uiterst vitale defensielinies
in de Jordaanvallei, die nodig zijn om de joodse staat te beschermen tegen een Arabische invasie uit het
oosten, opgeeft. De Amerikaanse president herhaalde diverse malen dat een Palestijnse staat het recht
heeft op 'soevereine, naburige grenzen' met Egypte, Jordanië en Israël. Dit betekent dat de Palestijnen
volledig de controle krijgen over hun eigen grenzen. De wereld heeft korte tijd kunnen zien waar dit in de
Gazastrook toe leidt, namelijk de opbouw van één grote islamitische militaristische bandietenstaat die
gebruikt zal worden als platform voor nieuwe raket- en terreuraanvallen op Israël. In het geval van een
Palestijnse staat in Judea en Samaria zullen grote Israëlische steden zoals Tel Aviv en Haifa binnen het
bereik van de Palestijnse raketten komen te liggen.
Dat dit risico levensgroot is blijkt wel uit de 'eis' van Obama dat het toekomstige Palestina 'nietgemilitariseerd' moet zijn, niet 'gedemilitariseerd' zoals Israël wil. Dat houdt feitelijk in dat de Palestijnen zich
wel degelijk 'legaal' kunnen bewapenen en een beroepsmacht kunnen creëren die tegen Israël kan -en zalworden ingezet. De enige kritiek die Obama op de Palestijnen uitte was dat ze uit de onderhandelingen zijn
weggelopen en dat de Palestijnse Autoriteit is gaan samenwerken met Hamas, dat nog steeds openlijk Israël
wil vernietigen. De Amerikaanse president erkende dat het voor Israël moeilijk is om te onderhandelen met
een partij die je bestaansrecht niet eens wil erkennen.
Dan is er ook nog het Palestijnse 'vluchtelingen'probleem waarin de partijen lijnrecht tegen over elkaar staan.
De Palestijnen eisen dat miljoenen zogenaamde 'vluchtelingen' het onbeperkte recht moeten krijgen op
'terugkeer' naar Israël, iets dat de facto onmiddellijk een einde zal maken aan het bestaan van de joodse
staat. Netanyahu onderstreepte dan ook dat zonder een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen buiten
de grenzen van Israël geen enkele territoriale concessie tot vrede zal leiden.
Bronnen in Washington bevestigden dat zowel Netanyahu als de Palestijnse leider Mahmoud Abbas van
tevoren sterke bedenkingen hadden bij Obama's toespraak, maar dat in het Witte Huis wordt gedacht dat dit
hen niet hoeft te weerhouden om op basis van Obama's principes nieuwe onderhandelingen aan te gaan.
Netanyahu vertrekt morgen naar Washington voor gesprekken met Obama en toespraken voor het Congres
en een AIPAC-conferentie. In zijn onderhoud met Obama zal hij zijn teleurstelling laten blijken over Abbas'
recent geuite grove geschiedvervalsingen waaruit onder andere overduidelijk blijkt dat de Palestijnse leider
enkel een eigen staat wil om van daaruit het conflict met Israël voort te zetten, en niet te beëindigen. (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7
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Rijksten ter wereld worden komende jaren nog eens twee keer zo rijk
Rijkste 10% in Nederland betaalt meer belasting dan de rest bij elkaar
Luxueuze jachten in een haven van Hong Kong. Het 'socialistische' China is
één van de landen waar het aantal miljonairs het snelste groeit.
Een studie van het gerenommeerde Deloitte bevestigt dat wat iedere gewone
burger al jaren weet, namelijk dat de miljonairs op deze planeet opnieuw de enigen zijn die flink garen
spinnen bij de wereldwijde economische crisis. Terwijl in de meest welvarende landen op aarde fors moet
worden bezuinigd, met steeds grotere gevolgen voor de zwakke en kwetsbare groepen in de samenleving,
zien de rijken hun vermogen de komende 9 jaar meer dan verdubbelen: van $ 92 biljoen in 2011 naar $ 202
biljoen in 2020, ongeveer vier keer zoveel als totale BNP van de hele wereld.
Een vergelijkbare studie toont aan dat de enorme herverdeling van de welvaart zoals altijd nog steeds maar
één kant op gaat, namelijk weg uit de beurs van de middenstand en armen, rechtstreeks in de toch al
overvloedig gevulde kas van de rijken en machtigen der aarde. En waar krijgen de rijken er het meeste bij?
Juist, in de nieuwe, zogenaamd op 'socialistische' principes gefundeerde Verenigde Staten. Alle
Amerikaanse miljonairs en miljardairs zullen hun vermogen de komende jaren zien stijgen van $ 38,6 biljoen
naar $ 87,1 biljoen, een stijging van 225%!
Deloitte constateerde dat de meeste winst voor de rijken te behalen valt in de economieën van de
opkomende markten, met China voorop, gevolgd door Brazilië en Rusland. China en Zuid Korea zullen in
2020 in de top-10 van landen met de meeste miljonairs beland zijn. Paradoxaal genoeg zullen Amerika en
Europa echter de belangrijkste centra van welvaart blijven, zowel qua vermogen als het aantal miljonairs.
Wel is de stijging van het vermogen van de rijken in de opkomende economieën veel groter (260%) dan in
de ontwikkelde landen (107%).Het kleine Nederland staat zowel wat betreft vermogen als aantal miljonairs in
2011 nog steeds in de top 20. De miljonairs in Nederland bezitten $ 1,75 biljoen en zullen hun rijkdom zien
stijgen naar $ 3,14 biljoen. Dankzij de opkomende markten zakt ons land echter van plaats 11 naar plaats 13
in 2020. Ook wat betreft het aantal staat Nederland dit jaar nog op de 11e plaats met 713 miljonairs. In 2020
is ons land echter gezakt naar de 16e plaats, maar is het aantal miljonairs wel toegenomen naar 959.

Ter vergelijk: de totale inkomsten van de Nederlandse overheid bedroegen in 2010 zo'n 235 miljard euro. De
uitgaven lagen een stuk hoger op 254,7 miljard euro. De komende jaren moet er op alle terreinen fors
worden bezuinigd. De paar honderd rijken in Nederland bezitten echter ruim 7 keer zoveel als de overheid
in één jaar tijd aan inkomsten ontvangt, en dat zal de komende jaren dus nóg meer worden. Keerzijde van
dit verhaal is het feit dat de rijkste 10% in Nederland meer belasting betaalt (56,3%) dan de overige 90% bij
elkaar (2).Xander
(1) Zero Hedge(2) Dagelijkse Standaard
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Twaalf Midden Oosten leiders zeggen NEE tegen Obama
Obama stuurde met onmogelijke eisen doelbewust aan op afwijzing door Israël
Netanyahu liet Obama vandaag weten dat Israël niet kan terugkeren tot de
'grenzen' van voor 1967. Israëls afwijzing is precies waar Obama op aanstuurde.
Met het afwijzen van Obama's eis dat Israël zich achter de onverdedigbare
'grenzen' van 1967 terugtrekt verkeert de Israëlische premier Netanyahu in goed gezelschap. Elf andere
leiders in het Midden Oosten en Noord Afrika gingen hem reeds voor met zich niets aan te trekken van
Washingtons nieuwe Midden Oosten politiek. De enige die dit wel deed, de Egyptische president Hosni
Mubarak, werd door Obama als grofvuil aan de kant getrapt. Obama's gisteren gehouden toespraak over zijn
visie op het Midden Oosten heeft dan ook drie onmiddellijk gevolgen:
1. Iedere regionale leider die nog in het zadel zit werd bevestigd dat het consequent afwijzen van de
Amerikaanse politiek een goede keus is geweest.
2. De kans dat het Israëlisch-Palestijnse vredesproces alsnog slaagt is door Obama's voorstellen zo goed
als zeker om zeep geholpen.
3. Het tegendeel is zelfs het geval. Obama gooide alleen maar olie op het vuur, waardoor het uitbreken van
een nieuwe oorlog tussen Israël en de Palestijnen en/of de Arabieren dit jaar nog waarschijnlijker is
geworden.
Geen enkele Israëlische politicus kan het zich veroorloven de eis dat Israël verdedigbare grenzen moet
houden en daarom een militaire aanwezigheid moet behouden aan de oostelijke grens langs de Jordaan dus op de eventueel nog op te richten Palestijnse staat- op te geven. Zelfs de Israëlische oppositieleiders
Tzipi Livni en Shaul Mofaz, die zware kritiek hadden dat Netanyahu Obama's voorstellen onmiddellijk
afwees, staan achter dit fundamentele principe.
Israëls afwijzing is precies wat Obama wilde
Obama heeft echter precies gekregen wat hij wilde, namelijk een afwijzing van zijn plannen door Israël. Het
idee dat Israël door middel van onderhandelingen vrede en veiligheid kan verkrijgen is namelijk een
waandenkbeeld. Immers, geen enkele Palestijnse onderhandelaar zal nu nog met minder concessies van
Israël genoegen nemen als die gisteren door Obama op[tafel werden gelegd. Dat betekent dat Obama zijn
toespraak enkel als startpunt zal gebruiken om Israël zoals nooit eerder in de geschiedenis zwaar onder
druk te zetten.
De Amerikaanse president bereidde het plan om van Israël het onmogelijke te eisen en de joodse staat
hierdoor uiteindelijk volkomen alleen te laten staan tijdens de eerste twee jaar van zijn ambtstermijn
zorgvuldig voor. Eerst wilde hij dat Netanyahu de bouwactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever zou
bevriezen. Zelfs de Palestijnse leider Mahmoud Abbas vond Obama's eis aanvankelijk ronduit absurd,
aangezien deze nog nooit eerder door Washington en ook niet door de Palestijnen was gesteld. Maar omdat
Obama met deze eis kwam kon Abbas weinig anders doen dan deze overnemen, en vervolgens gebruiken
als excuus om niet langer met Israël te blijven onderhandelen.
Nadat de Israëlische premier de Palestijnen de afgelopen twee jaar welhaast letterlijk gesmeekt heeft om
weer terug te keren tot de onderhandelingstafel, heeft hij nu besloten om de nieuwe voorstellen van Obama
te weigeren. Als Netanyahu hierbij blijft dan is er in een uitgestrekt gebied in het Midden Oosten, Noord
Afrika en rond de Perzische Golf niet één politieke, militaire of koninklijke heerser meer die Obama's nieuwe
beleid accepteert. De enige mogelijke uitzondering hierop lijkt de fanatieke anti-Israëlische Turkse premier
Tayyip Erdogan te zijn.
Midden Oosten gesplitst in twee anti-Obama kampen
De regionale anti-Obama oppositie valt te verdelen in twee kampen. Het grootste kamp bestaat uit acht
voormalige Amerikaanse bondgenoten, waarvan sommige ex-strategische partners zijn, met aan het hoofd
de Saudische koninklijke familie. De gezaghebbende Saudische woordvoerder Nawaf Obaid schreef op 16
mei in de Washington Post openlijk over de breuk tussen Saudi Arabië en de Verenigde Staten:
'In sommige gevallen, zoals het contra-terrorisme en inspanningen om witwassen van geld tegen te gaan,
zullen de Saudi's een sterke partner van Amerika blijven. Op terreinen waar de Saudische nationale
veiligheid of strategische belangen op het spel staan zal het koninkrijk echter zijn eigen agenda volgen. De
'olie voor veiligheid' formule is geschiedenis... De speciale relatie zou wel eens nooit meer hetzelfde kunnen
zijn.'
Het tweede kamp bestaat uit vier anti-Amerikaanse Arabische heersers: Bashar Assad (Syrië), Muammar
Gadaffi (Libië), Ali Abdullah Saleh (Jemen) en koning Hamad bin Isa al Khalifa (Bahrein), die allen zijn
overgegaan tot gewapend geweld tegen de door Obama gesteunde 'pro-democratische' volksbewegingen.
Saudi Arabië voorziet Bahrein en Jemen van geld, wapens, militaire bijstand en inlichtingen. Alle vier deze
leiders zijn vastbesloten alles te doen om eenzelfde lot als dat van Hosni Mubarak te vermijden.
De enige leiders die tot donderdag 19 mei nog niet gekozen hadden tussen deze twee kampen waren de
heersende Egyptische militaire raad en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. De generaals in Caïro
knikken overigens gehoorzaam op de eisen van Washington, maar doen er vervolgens niets mee. Mahmoud
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Abbas noemde Obama's toespraak 'teleurstellend', aangezien er geen tijdlijn of diplomatiek mechanisme
werd voorgesteld. Daarnaast wees Obama duidelijk Abbas' plan om in september bij de VN unilaterale
erkenning voor een Palestijnse staat te gaan vragen van de hand. De kans is niet gering dat de Palestijnen
Obama zullen trotseren en dit plan toch zullen doorzetten.
Netanyahu en Abbas in de tang
Abbas probeert ondanks het verlies van zijn belangrijkste steunpilaar Hosni Mubarak Israël nog steeds op
allerlei manieren in een hoek te drijven. Netanyahu, die hoofdzakelijk passief is gebleven tijdens de nieuwe
wind die in zowel Washington als de Arabische wereld is gaan waaien, zal tijdens zijn huidige bezoek aan
het Witte Huis opnieuw onder grote druk gezet worden, zonder dat hij hier veel tegen zal kunnen
uitrichten.Komt het tot een openlijke scheuring tussen Obama en Netanyahu, dan zal Abbas zich
waarschijnlijk gedwongen zien om te kiezen tot welk anti-Obama kamp hij wil behoren - de groep die wordt
geleid door Saudi Arabië, of de Syrische groep, waar ook Hamas toe behoort, waar hij twee weken geleden
een samenwerkingspact mee sloot. Dat pact zou Abbas op de lange termijn wel eens kunnen opbreken en
de Palestijnen kunnen opzadelen met een aantal ongewenste opties en gevolgen.
Xander - (1) DEBKA

Drie dingen die de wetenschap niet kan oplossen
In The Guardian noemt de werelberoemde wetenschapper Stephen Hawking
de hemel een sprookje. Natuurlijk is wetenschap is tot veel in staat. Toch zijn
er dingen die het niet kan oplossen. Koning David zag dat enkele eeuwen
geleden al. Billy Graham hield hier bijna tien jaar geleden een speech over
tijdens een bijeenkomst voor wetenschappers. Hij noemt drie dingen die
wetenschap niet kan oplossen. Hieronder enkele fragmenten.
"Wetenschap heeft geen oplossing voor het menselijk kwaad. Aan de ene kant onderzoeken we de diepste
geheimen van het universum en kunnen we de technologische grenzen optrekken. We hebben vijf kilometer
onder de zee gekeken, of naar sterrenstelsels, honderden lichtjaren ver weg. Maar aan de andere kant is er
iets mis. Onze oorlogsschepen, soldaten, staan op de grens klaar voor de oorlog. Hoe komt dat nou?
Waarom hebben we dit soort oorlogen in elke generatie in elk deel van de wereld? We kunnen ook vaak niet
met andere mensen omgaan. We vinden ons in zelfvernietigende gewoontes waarmee we niet kunnen
breken. Racisme, onrecht en geweld teisteren de wereld en brengen een tragische oogst van dood en pijn.
Zelfs de meest ontwikkelde mensen zijn machteloos in het doorbreken van deze cyclus. Ik wou dat
technische genieën daar eens mee aan de slag gingen. Hoe zorgen zij ervoor dat de mens zo wordt
veranderd dat hij niet meer liegt en bedriegt, en onze kranten niet meer vol staan met verhalen over fraude
in het bedrijfsleven, de sportwereld? Veel mensen hebben zich over zulke verhalen verbaasd, ik denk u ook
wel eens.""De Bijbel zegt dat dit probleem in onszelf ligt," zegt Graham. "Ons probleem is dat we
afgezonderd zijn van onze Maker, God. We moeten onze ziel herstellen, iets wat alleen God kan doen door
Zijn Zoon. Betrand Russell was niet religieus. Hij zei: 'In ons hart schuilt het kwaad en het is uit ons hart dat
het moet worden weggenomen.' Albert Einstein zei hierover: 'Het is makkelijker om plutonium te denatureren
dan de kwade geest in de mensen onschadelijk te maken.'"Billy Graham: "Wetenschap heeft ook veel
gedaan om verschillende soorten menselijk leed te verminderen. Daar kunnen we heel blij om zijn. Ik ben
zelf blij om wat doktoren kunnen bijdragen aan mijn gezondheid. Toch kennen we in de meest geavanceerde
maatschappij armoede, families die zichzelf vernietigen en vrienden die elkaar verraden. Ik heb nooit iemand
ontmoet die geen problemen had. David gaf als reactie hierop: 'De Heer is mijn redder, Hij herstelt mijn
ziel..'""En dan is er de dood. Veel sprekers noemen de dood het verboden onderwerp van deze generatie.
De meeste mensen leven alsof ze nooit zullen sterven. Technologie spiegelt ons de mythe voor van controle
over onze sterfelijkheid. Maar de dood is onontkoombaar. Alexander Solzjenitsyn omschrijft in een van z‘n
toneelstukken een stervende man die zegt tegen de mensen rond zijn bed: 'Het slechtste moment om spijt te
hebben is het moment van je dood.' Blaise Pascal, een groot wetenschapper aan wie de Westerse wereld
ontzettend veel te danken heeft, schreef op een dag in zijn dagboek: 'Ik geef mijzelf volledig aan Jezus
Christus, mijn Verlosser.' Een Frans historicus zei hierover: 'Zelden heeft zo‘n groot intellect zich met zulke
nederigheid overgegeven aan de autoriteit van Jezus Christus.' Even bekend is de Gok van Pascal: 'Als je
op God wedt, en je jezelf opent voor Zijn liefde, verlies je niets, zelfs als je fout bent,' zei hij. 'Maar wanneer
je wedt dat er geen God is, kun je alles verliezen, in dit leven en het volgende.'" Graham: "Sta God toe je
hoop te geven, geloof het Evangelie van Jezus Christus. Jezus is de belichaming van de waarheid, zegt Hij.
Je kan Jezus niet in een laboratorium nemen en uitmaken of Hij een Leugenaar, Gek of Heer is. Je kan wel
in geloof zeggen: ik geloof wie U bent. Jezus heeft een antwoord op het menselijk kwaad, lijden en de dood."
17-5-2011 | auteur: Rik Bokelman | copyright: www.cip.nl.
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Europese denktank: Hoop op herstel verdampt; 2e helft 2011 wordt traumatisch
Bedelend stel in het zwaar getroffen Ierland. In de EU leven zo'n 80 miljoen
mensen in of op de rand van armoede; dat aantal zal als gevolg van de komende
nieuwe crisis gaan exploderen.
In de 55e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin schrijft de
toonaangevende Europese denktank LEAP/E2020 dat nu ook de laatste hoop op
een blijvend economisch herstel van de wereldeconomie is verdampt. De
Westerse schuldenberg -vooral die van de VS- heeft een kritiek en historisch
ongekend hoog niveau bereikt. De explosieve mix van de grote politieke aardverschuivingen en de
wereldwijde financiële en economische crisis zal daarom gaan leiden tot een traumatische tweede helft van
2011, wat in Europa een 'explosie van het aantal armen' tot gevolg zal hebben.
Het einde van een tijdperk
LEAP/E2020 is net zo zeker van de komende schokkende ineenstorting als de denktank in februari 2008
was over het toen exact voorspelde uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in september van dat jaar.
Alle geopolitieke, economische en financiële waarschuwingssignalen staan de laatste maanden op rood nu
het structureel verzwakte internationale systeem is overgegaan naar de fase van compleet verval. Oude
allianties vallen uit elkaar en nieuwe worden gevormd.De internationale monetaire chaos is verder vergroot
door de aardbeving-tsunami-kernramp in Japan in maart en de onmacht van de Verenigde Staten om tot een
snelle terugdringing van de enorme overheidstekorten te komen. Het einde van Quantitative Easing 2 -het
bijdrukken van enorme hoeveelheden geld, een belangrijke bijdragende factor in de huidige explosieve
situatie- betekent tevens het einde van het tijdperk waarin de Amerikaanse dollar de wereld reservemunt en
daarmee 'het probleem van de rest van de wereld' was. Vanaf juli 2011 zal de dollar openlijk de belangrijkste
bedreiging voor deze 'rest' worden en het cruciale probleem gaan vormen voor de Verenigde Staten.
FED: gegokt en verloren
In de zomer van 2011 zal duidelijk worden dat de Amerikaanse Federal Reserve gegokt en verloren heeft en
dat de Amerikaanse economie in feite nooit uit de 'Zeer Grote Depressie' is gekomen, waar het land in 2008
ondanks biljoenen dollars stimulansgelden in terecht is gekomen. Een grote meerderheid van de
Amerikanen is zich dit inmiddels heel goed bewust. Omdat de wereld nauwgezet de Amerikaanse
staatsobligatiemarkt in de gaten houdt zal de FED niet in staat zijn nóg een ronde Quantitative Easing op te
starten. De rente zal daarom gaan stijgen en de kosten om de tekorten te financieren zullen daardoor
exploderen. Er is niets dat de FED hier nog tegen zal kunnen doen.
Dollar -30%; systeem stort in
Vervolgens zal de wereld in een nog diepere economische recessie duiken. Aandelenmarkten gaan instorten
en de koers van de Amerikaanse dollar zal sterk heen en weer schommelen en uiteindelijk 30% van zijn
waarde kwijtraken. De Europese Unie , de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India, China) en de grondstoffen
producenten zullen daarop snel hun samenwerking versterken en een laatste poging doen om het oude
Bretton Woods systeem te redden. Tevergeefs, want het is onrealistisch te denken dat president Barack
Obama, die tot nu toe geen enkel internationaal gezag heeft weten op te bouwen, zich alsnog als groot
staatsman zal opwerpen en politieke risico's zal durven nemen in het verkiezingsjaar 2012.
Problemen in China, Rusland, Arabische landen, VS
China heeft inmiddels aangekondigd dat het alle export van diesel stopt om te proberen de stijgende
binnenlandse brandstofprijzen, die al geleid hebben tot stakingen in het vrachtvervoer, te voorkomen. De
Aziatische landen die afhankelijk zijn van deze export zullen hier mee om moeten zien te gaan.
Ook Rusland is vanwege binnenlandse tekorten en prijsstijgingen gestopt met het exporteren van bepaalde
olieproducten. Eerder moest het land om dezelfde redenen besluiten tot een exportstop op graanproducten.
In de Arabische wereld blijft de situatie instabiel, mede als gevolg van de nog altijd stijgende voedselprijzen.
Daarnaast worden er opnieuw steeds meer vraagtekens gezet bij de officiële oliereserves en
productiecapaciteit van Saudi Arabië.In de Verenigde Staten zorgt iedere extreme weersgesteldheid -en
daar zijn er dit jaar al vele honderden van geweest- onmiddellijk voor het risico op tekorten, aangezien het
Amerikaanse distributiesysteem niet (meer) beschikt over een veiligheidsbuffer. De VS moet daarom steeds
vaker een beroep doen op de snel slinkende strategische voorraden. Ondertussen proberen de Amerikanen
te bezuinigen op onder andere voedsel, zodat ze ondanks de voor hun begrippen torenhoge benzineprijs
van ruim $ 4 per gallon (ca. 80 eurocent per liter) kunnen blijven tanken.Europa: Explosie van aantal
armenIn Europa zet de afbraak van de sociale verzorgingsstaat zich voort en zullen de extreme
bezuinigingen in landen zoals Groot Brittannië, Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland een explosie van
het aantal armen veroorzaken. Ondertussen heeft de EU min of meer heimelijk nieuwe douanebarrières
opgeworpen tegen goedkope importen uit Azië en de BRIC landen. Al aan het einde van 2010 werden op
'discrete' wijze anti-dumping en andere beschermingsmaatregelen getroffen. Dat was mogelijk omdat de
Europese Commissie inmiddels besluiten met een eenvoudige meerderheid van stemmen kan nemen. In het
verleden was hier een vastgestelde grote meerderheid voor nodig, wat vaak voor problemen zorgde.
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De Centrale Banken van de wereld blijven ondertussen doorgaan met het kopen van goud en maken
duidelijk dat ze hun (valuta)reserves gaan spreiden. Tegelijkertijd nemen ze steeds vaker inconsistente en
gevaarlijke maatregelen, zoals het verhogen van de rente om -in de context van de zwakke economieën of
de recessie- de inflatie tegen te gaan en de toestroom van de door de Amerikaanse Federal Reserve
gecreëerde dollars te beteugelen.
VS in dromenland
De Verenigde Staten leven volgens de Europese denktank volkomen in een droomwereld. Het land heeft
een onhoudbare schuldenlast opgebouwd, iets dat door de politieke leiders in Washington tot een
verkiezingsonderwerp is verklaard. Er worden vergelijkingen gemaakt met de jaren '90 onder president
Clinton, toen er een vergelijkbaar probleem ontstond en het met de gevolgen daarvan reuze meeviel. Een
groot deel van de Amerikaanse elite en financiers hebben klaarblijkelijk nog steeds niet in de gaten dat de
VS -in tegenstelling tot in de jaren '90- inmiddels wordt gezien als de 'zieke man' van de wereld, die bij het
geringste teken van zwakte of ernstige tekortkomingen overal ongecontroleerde paniek kan veroorzaken.
2011: Schok zonder weerga
Stuurloze wereldleiders, grillige centrale bankiers, in gevaar zijnde economieën, oncontroleerbare Westerse
schulden, onder druk staande valuta's, record aantallen werklozen, nieuwe handelsbarrières,
veiligheidsrisico's, export embargo's, spanningen rond vraag en aanbod van grondstoffen, wijd verspreide
stijgende inflatie, toenemende spanning in de samenleving... de wereld stevent anno 2011 af op een nieuwe
economische, sociale en geopolitieke schok die zijn weerga niet kent.
Xander - (1) LEAP/E2020

Komt de crash in 2011?
Of krijgen we nog tijd tot 2012? Het is frappant hoe weinig je daarover leest of
hoort in de media, van ―onze leiders‖. In tegendeel, daar komen alleen maar
sussende en ontwijkende geruststellingen vandaan. En ondertussen gaan de
politici gewoon door om de toestand te verergeren onder het mom dat zij de
wereld redden.
Kijk eens naar de regering die Nederland op dit ogenblik heeft. Er wordt weer een nieuwe missie uitgestuurd
naar Afghanistan. Onder een nieuwe naam/smoes, maar het zijn militairen. Een tweede oorlogsproject is
Libië. Daar vecht het Nederlandse leger met een aantal F16 oorlogsmachines. Daar onder de vlag van
NAVO om ―burgers‖ te redden van Kadaffi. Anderen zeggen dat het om de olie gaat. Maar zeker is dat er
veel doden vallen.
Het filmpje dat Esther bij een reactie instuurde, geeft een beeld van veteranen van de oorlog in Irak! Een
filmpje dat iedereen die nog voor dergelijke oorlogen is/was, zou moeten zien.
Op een ander gebied verricht deze regering ook grootse daden. Zij heeft het Nederlandse volk alleen al voor
94 miljard euro in de schuld gedraaid om tekorten in andere landen te betalen of garanderen ( = later
betalen).
Nederland loopt al voor 94 miljard euro risico vanwege redden
banken…….http://www.edelmetaalplaza.nl/web_redactie.asp?onderwerp=EdelmetaalPlaza&id=15908
Alleen dit bedrag is al 5600 euro PER INWONER!
En op dit ogenblik is die overheid van plan om nog meer belastinggeld voor Griekenland uit te geven.
En als in een Kamerdebat Wilders sterk tegengas geeft, wordt hem door de premier verweten dat hij
onverantwoord handelt met ―onze spaarcenten‖. Want als we niet betalen, wordt het nog erger.Door niet te
zeggen WAT dan dat ergere is, zaaien ze enerzijds angst en anderzijds lethargie: ―ach we zien wel, we
kunnen er toch niets aan doen‖.
Typisch is dat er de laatste tijd een groot stilzwijgen heerst over wat er in Spanje gebeurt. Let op, ook daar
broeit het!
Niet alleen de Nederlandse overheid maakt zich hieraan schuldig. Hetzelfde gebeurt in andere EU-landen en
in Amerika.Zo is er een schuldenberg opgebouwd die nauwelijks te overzien is. De wereldeconomie draait
op schulden, op geld dat bestaat uit ―digits‖.
Lezers van de Vrijspreker zullen niet verbaasd zijn. Zij hebben al heel wat waarschuwingen gelezen.
Maar of ze ook ―voorbereid‖ zijn, is nog een tweede.
We stellen daarom ook tips op prijs waarmee nog meer lezers zich beter kunnen voorbereiden.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/05/komt-de-crash-in-2011/
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'666, de NWO inclusief islam, is aanwezig!'
Linksonder: 'bismillah' = '666' zoals opgetekend in de brontekst van Openbaring.
Achtergrond: islamitische poster met variant op 'bismillah', waarin duidelijk '666' een heilig getal in de islam- is te herkennen.
(Door Ben Kok)
Vanaf 2013 (al over anderhalf jaar dus!) hebben we allemaal een bankrekeningnummer van 18 cijfers, om
Europese en/of wereldwijde uniformiteit te krijgen in het controleren van ons geldsysteem. Dat is al eerder
aangekondigd, maar nu weer in het nieuws en is dus binnenkort een feit. Ik leef in de verwachting van de
komst van Yeshua ha Mashiach ben David als Koning te Yerushalayim, en een van de tekenen van de
eindtijd en de nadering van Zijn komst is het teken 6 6 6. Het getal van de mens is 6 en dit is dan drievoudig,
de ultieme menselijke macht. Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Yeshua aan Johannes, legt uit in 3:1118 dat de wereld in die eindfase door een anti-Messiaanse macht, een politieke en religieuze macht, zal
worden beheerst, naar mijn mening de NWO (Nieuw Wereld Orde).
In 3:16 staat: 'en het (beest, die macht) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen,
de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam
heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een
mens en zijn getal is 6 6 6.' ('beest' staat hier in de betekenis van 'gevaarlijk, wild beest of ook valstrik. In het
Grieks staan er 3 letters, chi/ksi/sigma, als getalswaarde voor die letters dus 600/60/6)
Walid Shoebat toont aan dat deze 3 Griekse lettertekens voor iemand die Arabisch kan lezen meteen
opvallen, want als Arabische lettertekens gelezen staat er: 'bismillah', in de naam van Allah, en dan gevolgd
door twee gekruiste zwaarden. Zie mijn artikel hierover op Tora Yeshua.
Dus de ultieme menselijke macht en de islam; het wijst m.i. op de NWO, we zien dat Mohbama alles doet om
zo'n soort schijnvrede te realiseren. De islam, de Rooms Katholieke kerk, de Wereldraad van Kerken,
interreligieuze conferenties, In Vrijheid Verbonden, Charter for Compassion, Vrijmetselarij,
Bilderbergconferenties, NGO's, etc. ze zingen allemaal mee in het NWO koor.
Complottheorie? Ik zou liever zeggen: self fulfilling prophecy. Het onverzadigbare verlangen van de mensen
om het leven in eigen onafhankelijkheid, los van de Schepper, te bepalen, heeft ons tot hier gebracht.
De Schepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft ons er steeds voor gewaarschuwd dat dit
principieel foute verlangen ons kapot zou maken. En inderdaad, we zitten in die eindfase. In Genesis 3;3,4
en in Genesis 11:1-9 worden we al gewaarschuwd en verder de hele Bijbel door, met op het einde dus het
hele boek Openbaring, met genoemde teksten.
Ook Yeshua laat ons zien in Mattëus 24 hoe de eindtijd zal verlopen, en Paulus beschrijft de moraal van de
mensen in de eindtijd als: 'zelfzuchtig, gierig, pochers (macho's), vermetel (roekeloos), kwaadsprekers, aan
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig (verslaafd!),
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan
voor God (hedonisten), die met een schijn van Godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben
(schijnheiligen, vroom praten, maar niet je nek uitsteken of in actie komen), houd ook deze mensen op een
afstand.' (2 Tim.3:1-5)
Rechterhand of voorhoofd: denken en doen, oftewel ons 'handelen', wie geen toegang heeft tot het nu al
bewezen corrupte, ons wurgende banksysteem, kan in de huidige maatschappij niet leven. Geen geld, geen
verzekeringen, geen subsidies, etc., dus als het systeem instort of wanneer je met een druk op de
computerknop wordt geblokkeerd, sta je buiten. Daar is verder helemaal geen implantaatchip voor nodig,
maar dat zou ook nog kunnen.
In Opb.14:9 wordt de val van het huidige wereldsysteem verder beschreven en dan lezen we: 'En een
andere engel, een derde, volgde hen (de voorafgaande twee), zeggende met luider stem: Indien iemand het
beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken
van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn (etc.).'
God zal de hele wereld laten ervaren hoe het is om zonder Hem in de door mensen gemaakte duisternis te
leven. Wie dus kiest voor het anti-Messias systeem en macht, voor het blijven horen bij het corrupte
wereldsysteem, dat ons allen letterlijk en figuurlijk afhankelijk heeft gemaakt van het nummer 6 6 6, begeeft
zich nog verder in een duisternis zonder God.
Wat doe we ermee als oprechte gelovigen in de God van Abraham, Isaac en Jacob, door Yeshua?
Leven zoals Yeshua, zoveel mogelijk los van dit wereldsysteem, zelf voorzienend waar mogelijk. En vooral
groeiend in de geloofsrelatie met Hem, zie Opb. 22:10,11: 'wie vuil is, worde vuiler en wie rechtvaardig/heilig
is, worde rechtvaardiger/heiliger'. Onze Vader ziet ieders hart en beoordeelt ons op onze keuzes! En Yeshua
belooft: 'Zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld' (Matt.28:20).*
Ben Kok
* Met toestemming van de auteur ingekort en minimaal aangepast - Xander.
Bron: Tora-Yeshua.nl
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Nederland en het einde van de Anne Frank mythe
Opperrabijn Nederland vergelijkt huidige situatie met opkomst Hitler
Het nieuwe imago van Nederland: niet langer het land waar Anne Frank werd
verborgen, maar het land waar Anne Frank werd verraden.
Dr. Manfred Gerstenfeld, auteur van 19 boeken over onder andere antisemitisme
en anti-Israëlisme, schrijft dat het Nederlandse wetsvoorstel om onverdoofd
ritueel slachten van dieren te verbieden een einde maakt aan de mythe over de houding van de
Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Dit is niet het land waar Anne Frank werd verborgen, maar
het land waar Anne Frank werd verraden,' haalt Gerstenfeld een Nederlandse journalist aan die aan het
einde van de vorige eeuw onderzoek deed naar de vele onregelmatigheden die er zijn geweest bij het al dan
niet vergoeden van gestolen en geplunderde Joodse bezittingen.
Het wetsvoorstel van Partij voor de Dieren leider Marianne Thieme heeft over de hele wereld een ongekende
storm van verontwaardiging ontketend onder joden. Thieme, die waarschijnlijk kan rekenen op een grote
meerderheid in de Tweede Kamer, onderbouwde haar voorstel met valse beweringen. Zo zei ze dat de
Rabbinical Assembly, die de conservatieve rabbijnen in de VS vertegenwoordigt, achter het verdoofd ritueel
slachten stond. Dat bleek echter niet waar te zijn. De Assembly eiste enkele dagen geleden dan ook een
excuus van de Partij voor de Dieren voor het verspreiden van deze leugen.
Islampartij PvdA twijfelt aan steun
Ondertussen lijkt de enorme meerderheid in de Tweede Kamer die voor het wetsvoorstel is af te kalven. In
de PvdA, die vanwege haar pro-islamitische standpunten traditioneel de stemmen van veel moslims trekt, is
er met name vanuit Amsterdam veel tegenstand tegen de steun van de socialisten voor Thiemes voorstel.
Een provinciale statenlid van de PvdA van Turkse afkomst verklaarde dat hij zijn partij mogelijk niet zal
steunen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De PvdA vreest dat hij niet de enige is en dat er als
gevolg alsnog een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer zal komen. Volgens onbevestigde berichten zou
PvdA leider Job Cohen daarom naar een compromis zoeken.
Ook tegenstand in VVD en PVV
Ook in de VVD van premier Rutte zouden er tegenstanders van de wet zijn, net zoals in gedoogpartij PVV
van Geert Wilders. De PVV, bekend als de enige partij in Nederland die zich openlijk verzet tegen de
islamitische sharia wetgeving en de islamisering van Nederland, begrijpt volgens Gerstenfeldt niet dat vooral
orthodoxe joden het slachtoffer zullen zijn van de nieuwe wet. De grote meerderheid van de moslims is
namelijk wel bereid om halal vlees van onder verdoving geslachte dieren te eten.
Diverse PVV-parlementariërs zijn uitgesproken pro-joods en bestrijden het antisemitisme dat ook in
Nederland sterk in opkomst is. Geert Wilders zal daarom mogelijk begrijpen dat de vele negatieve reacties
van buitenlandse joodse organisaties zijn nationale en internationale strijd tegen de oprukkende islam
schade zal berokkenen. Bij zijn toespraken in het buitenland zal Wilders niet zitten te wachten op vragen
waarom zijn partij in Nederland een anti-joods wetsvoorstel heeft gesteund.
Massaal joods protest
Zelfs als er in de Tweede Kamer een compromis wordt gevonden is de schade aan het imago van
Nederland volgens Gerstenfeld reeds aangericht. De enorme lijst van buitenlandse joodse organisaties die
bij het parlement en/of de regering hebben geprotesteerd tegen de wet is ongekend lang en bevat onder
andere de Anti-Defamation League, het Simon Wiesenthal Centrum, het Amerikaanse Joodse Comité, het
Wereld Joodse Congres, het Europese Joodse Congres, de Conferentie van Europese Rabbi's, de
Vergadering van Italiaanse Rabbi's, de overkoepelende joodse organisaties van de Britse en Franse joden,
de Oostenrijkse joodse gemeenschap, de overkoepelende Nederlands-joodse immigranten organisaties in
Israël, en vele anderen.Daarnaast schreven Lord Sacks, de opperrabbijn van Groot Brittannië, en Pinchas
Goldschmidt, de opperrabbijn van Moskou, een protestbrief aan het Nederlandse parlement. Goldschmidt
wees daarbij op het totalitaire regime in de Sovjet Unie, waar joden lang uitzagen naar de dag waarop ze in
vrijheid hun religieuze rituelen konden uitvoeren. Zij beschouwden Nederland als een tolerant land, en
daarom was rabbijn Goldschmidt zo geschokt toen hij hoorde van het wetsvoorstel. Uit zijn brief bleek dat
Nederland hiermee wat hem betreft een enorme stap terug doet in de geschiedenis.
Hitler begon ook met verbod kosher slachten
Ook in Nederland zelf laten de joden zich op nog nooit eerder vertoonde wijze horen. Opperrabbijn Binyomin
Jacobs verklaarde op 5 mei, Bevrijdingsdag, dat 'veel joden terugdenken aan wat er aan de Tweede Wereld
Oorlog vooraf ging... het psychologische gevaar is enorm... er heerst angst. Als ik op zaterdagochtend naar
de synagoge loop dan schelden mensen mij uit. Niet alleen bij de moskee, maar ook bij het hockeyveld van
de autochtone Nederlanders. Een joodse man die op zaterdagmiddag samen met mij studeert durft niet
meer alleen over straat. Tevens heeft het bestuur van onze organisatie mij verboden om 's avonds laat met
de trein te gaan of in de buurt van een station te zijn.' 'Hitler begon ook met het verbieden van kosher
slachten,' vervolgde Jacobs, die zei dat ook diverse niet-religieuze joden hem hebben opgebeld omdat ze
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bang zijn en het wetsvoorstel bij hen oude wonden heeft opengehaald. Jacobs denkt dat het in Nederland
niet bij het verbod op onverdoofd ritueel slachten zal blijven, maar dat straks ook de besnijdenis zal worden
verboden en dat de joodse scholen gedwongen gesloten zullen worden omdat ze te weinig leerlingen
zouden hebben.
Stuurloos Nederland
In zijn recente boek 'Het verval: Joden in een stuurloos Nederland' haalt Gerstenfeld de uitspraak van Frits
Bolkenstein aan dat joden er beter aan zouden doen hun kinderen te adviseren om uit Nederland te
vertrekken en naar Israël of de VS te emigreren. 'Natuurlijk probeer ik de mensen gerust te stellen, maar de
toekomst ziet er niet goed uit... Ik hoop dat de joden in de toekomst niet -net zoals onze voorvaderen uit
Egypte- uit Nederland bevrijd hoeven te worden.'
Einde Anne Frank mythe
Het wetsvoorstel zou, zelfs als het niet wordt aangenomen, daarom wel eens permanent een einde kunnen
maken aan de mythe over de Nederlandse houding tegenover de joden in de Tweede Wereldoorlog en aan
het romantiseren van het verhaal van Anne Frank. Niet voor niets haalt Gerstenfeld een Nederlandse
journalist aan, die aan het einde van de jaren '90 tegen hem gezegd zou hebben dat hij erachter was
gekomen dat Nederland 'niet het land is waar Anne Frank werd verborgen, maar waar Anne Frank werd
verraden.' (1)
Xander - (1) Ynet News

Yellowstone National Park is aan het verplaatsen !
mei 24, 2011pineut
Amerika’s oudste park is ook één van de meest bestudeerde. De interesse
is echter niet alleen vanwege haar prachtige vergezichten en haar flora en
fauna maar vooral in het vulkanische beest onder het park.
Yellowstone zit bovenop een van ‗s werelds grootste, actieve vulkanen, die in
staat is om een groot deel van Noord-Amerika te vernietigen.
Wetenschappers houden het park in de gaten door middel van het het gebruik van een netwerk van
seismische en GPS-sensoren.
Professor emeritus Robert Smith van de Universiteit van Utah is één van die wetenschappers. Een
geofysicus, Smith is een vooraanstaand expert op de Yellowstone supervulkaan. ―Wij volgen haar in real
time voor aardbeving-zwermen en grond vervormingen.‖
Hij zegt dat het park constant in beweging is. Bezoekers kunnen het niet zien, maar de grond onder hun
voeten beweegt op en neer als de magma tegen de dunne korst duwt en enorme kracht geeft aan de vele
geisers.
De veranderingen zijn het meest zichtbaar op het Norris Geyser Basin. Henry Heasler, de Yellowstone Park
geoloog zei : ―Het veranderd dagelijks. Soms is het moeilijk om gelijke tred te houden met de verandering in
de buurt van de promenades, omdat dat gevolgen heeft voor de veiligheid van bezoekers en de
werknemers.‖
―Waarom zijn alle hydrothermale functies hier?‖ Gaat Heasler verder, ―De geisers ? De modder potten ? De
stoomgaten ? De warmwaterbronnen ? Het is vanwege de warmte onder onze voeten.‖
De hitte van de Vulkaan
Begonnen in 2004 zorgt de vulkanische druk voor een enorme stijging van het park : Drie centimeter per jaar
en dat al vijf jaar lang.
Professor Smith zei: ―Dat is een enorme verheffing want het is over een gebied dat zich uitstrekt over de
gehele Yellowstone Caldera. Oftwel een verheffing van maar liefst 50-mijl lang‖
―Je kunt het vergelijken als je je vinger in een ballon duwt‖ zei Heasler, om de opwaartse kracht te
beschrijven, ―en je je vinger omhoog duwt, het is niet alleen dat ene kleine stukje van de ballon wat je
omhoog duwt maar er zit een helling van meer dan 50 miles aan vast‖
Het feit is nu dat het land zo is opgezwollen, dat het Yellowstone-meer genoeg is gekanteld, dat zij de
bomen aan het zuidelijke uiteinde heeft overstroomd.
En nu is de grond aan het zinken.
En die daling heeft geleid tot veel nieuwe vragen voor wetenschappers. ―Waarom zijn de bomen niet
teruggekomen ?‖ vroeg Heasler. ―We weten het niet.‖ Ze zijn de gegevens aan het bekijken alsook de
geothermische eigenschappen van het park op zoek naar aanwijzingen.
Op sommige momenten zien de geologen zichzelf als dokters die de patient monitoren. In dit geval heeft de
patient heel diep adem gehaald (tussen 2004-2009) en nu ademt hij uit. Zoveel is helder uit de observaties.
De onbeantwoorde vraag is, Waarom ?
Bron : ABC | Vertaling : Pineut
http://pineut.wordpress.com/2011/05/24/yellowstone-national-park-is-aan-het-verplaatsen/
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Nieuwe autorisatie voor wereldwijde oorlog zonder einde?
Bron / origineel: www.presstv.ir
Een weinig opvallende bepaling in het House Armed Services Committee
National Defense Authorization Act zal de Verenigde Staten volmacht verlenen
om overal militair geweld te gebruiken waar er verdachten van terrorisme zijn,
inclusief binnen de VS zelf, volgens de American Civil Liberties Union. Sectie
1034 werd toegevoegd aan het wetsvoorstel door de voorzitter van de
commissie, Rep Buck McKeon (R-CA). "Het Congres kan binnenkort stemmen
over een nieuwe declaratie over wereldwijde oorlog zonder einde en zonder
duidelijke vijanden", waarschuwde de ACLU in een verklaring. "Een slapende bepaling diep in het defensie
wetsvoorstel, dat nog in behandeling is van het Congres, zou de grootste overdracht worden van
ongecontroleerd oorlogsgezag van het Congres aan de uitvoerende macht in de moderne Amerikaanse
geschiedenis". De enige oppositie tegen de bepaling is afkomstig van Rep John Garamendi (D-CA), die een
amendement leverde om artikel 1034 te schrappen terwijl het house Armed Services Committee het
wetsvoorstel aan het herzien was. De commissie passeerde de National Defense Authorization Act met een
60 tegen 1 stemming, zonder de voorgestelde wijziging, met Garamendi als enige andersdenkende.
Garamendi zei dat hij van plan was om het amendement opnieuw te introduceren in de vergaderzaal van het
Huis, waar het debat over het wetsvoorstel in de week van 23 mei zal beginnen. "President Obama heeft
geen nieuwe volmacht voor oorlog proberen te krijgen", zei de ACLU. "In feite heeft zijn regering duidelijk
gemaakt dat het gelooft dat het reeds alle autoriteit bezit die het nodig heeft om terrorisme te bestrijden".
"Maar het Congres overweegt monumentale nieuwe wetgeving die de president vergunning zou verlenen, en
alle presidenten na hem, met verstrekkende nieuwe macht om bijna altijd en overal oorlog te voeren".
Garamendi zei de National Defense Authorization Act ook de oorlog in Afghanistan uitbreidt, de intrekking
van Don't Ask Don't Tell vertraagt en miljarden dollars aan de verspillende uitgaven van het Pentagon
bevordert.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/nieuwe_autorisatie_voor_wereldwijde_oorlog_zonder_einde

"Er is geen hemel, het is een sprookje"
Wetenschapper reduceert mensenleven tot dat van een computer
Het geloof dat er een hemel of een leven na de dood bestaat, is een sprookje
voor mensen die bang zijn van de dood. Dat zegt de wereldberoemde
wetenschapper Stephen Hawking deze week in een interview in The
Guardian. Hawking, die op 21-jarige leeftijd een neuronenziekte bleek te hebben, deelt in het interview zijn
gedachten over de dood, het menselijk doel, en de toevalligheid van het bestaan. De rolstoelgebonden
wetenschapper communiceert al jarenlang met een spraakcomputer. Toen de ziekte werd hem verteld dat hij
nog maar enkele jaren te leven zou hebben. "Ik heb de afgelopen 49 jaar geleefd met het vooruitzicht van
een vroege dood. Ik ben niet bang om dood te gaan, ik heb ook geen haast om dood te gaan. Ik heb nog
zoveel wat ik wil doen," zei hij. In zijn laatste boek 'The Grand Design' betoogde Hawkings dat er geen
behoefte is aan een Schepper die het bestaan van het complexe heelal kan verklaren. Het zou mogelijk zijn
om ‗iets‘ uit ‗niets‘ te creëren. Hawking vermoedt dat de wetten van de zwaartekracht en kwantumtheorie
spontaan stof konden creëren.
In zijn bestseller 'A Brief History of Time' beschreef Hawking nog hoe het zou zijn om een 'theorie van alles'
te ontwikkelen - een set van vergelijkingen die elk deeltje en kracht zou beschrijven in het hele universum. In
zijn respons op die 'theorie van alles' noemde hij de naam van God nog als metafoor. "Die set van
vergelijkingen zou de ultieme triomf van de menselijke rede zijn - want dan kennen we het intellect van God,"
schreef hij.
In het interview met The Guardian reduceert Hawking het menselijk leven tot dat van een computer. "Ik zie
ons brein als een computer die zal stoppen wanneer haar componenten falen. Er is geen hemel of leven na
de dood voor kapotte computers: dat is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood," voegde hij
toe. Een leven na de dood is volgens hem niet nodig. Hawking verwerpt het idee van een leven na de dood
en benadrukt de noodzaak om het menselijk potentieel op aarde te vervullen door goed gebruik te maken
van diezelfde potentie. In antwoord op de vraag over hoe de mens zou moeten leven zei hij, gewoon: "We
moeten de grootste waarde van onze daden zoeken." De menselijke aanwezigheid in het universum schrijft
Hawkings toe aan toevalligheid.
17-5-2011 | auteur: Rik Bokelman | copyright: www.cip.nl
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In Wit-Rusland is de crisis paniek in volle hevigheid losgebarsten
Bron / origineel: www.k-z.com.ua
In de winkels worden alle schappen leeg gekocht. De financiële crisis in WitRusland zit in een enorme stroomversnelling. In de winkels zijn niet alleen alle
dagelijkse goederen verdwenen, maar ook huishoudelijke artikelen en
huishoudelijke apparaten. Bij de geldautomaten staan lange rijen.De daling van
de lokale valuta, de Wit-Russische roebel, ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft de financiële positie
van Wit-Rusland extreem verslechterd. Volgens deskundigen verslechterd de situatie per dag. Als reactie op
de moeilijke tijden die komen gaan, kochten de Wit-Russen massaal dagelijkse benodigdheden in grote
hoeveelheden: zeep, zout, suiker, lucifers, alles. En toen de schappen leeg raakten begon in het land de
echte paniek. Alles werd ingeslagen: apparaten, meubels, kleding en alles wat er nog over was in de winkels
werd weggekocht.De paniek wordt bevestigd door bloggers die leven in Wit-Rusland. Zij verspreiden dit
vreselijke dramatische nieuws op het internet met steeds meer nieuwe bewijzen van de financiële crisis in
het land. Bijvoorbeeld, Pavel Kuznetsov schreef in zijn dagboek: "De winkels worden letterlijk compleet
leeggekocht. Pas geleden kochten we een in een speciaalzaak een computer bureau en daar bleek nog
maar de helft te staan van de normale voorraad "Tegelijkertijd is in het land een nijpend gebrek aan liquide
middelen, met inbegrip van vreemde valuta. In grote steden staan de mensen geduldig in lange rijen te
wachten bij de geldautomaten. Mensen proberen al hun spaargeld van de bank af te halen, omdat er
geruchten zijn dat de geldopnamen spoedig zeer sterk gelimiteerd zullen worden.De regering probeert juist
de bevolking gerust te stellen met het verspreiden van informatie via de media dat er geen problemen zijn
met voedsel en geen prijsverhogingen zullen zijn in de nabije toekomst. Echter, de Wit-Russen, met
soortgelijke situaties in het verleden nog vers in het geheugen, zijn overtuigd van het omgekeerde.
Bovendien schatten deskundigen dat in de afgelopen maand de prijzen van levensmiddelen zijn gestegen
met 12,2 procent.Om te proberen de economische situatie van Wit-Rusland te stabiliseren heeft de
Russische regering hulp aangeboden. Vladimir Poetin zei in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland dat
Rusland bereid is een lening van ongeveer drie miljard dollar te bieden over een periode van drie jaar. De
beslissing over de toekenning van een lening uit het fonds van de Euraziatische Economische
Gemeenschap zal worden besproken op 4 juni 2011 in Kiev, Oekraïne, waar een bijeenkomst van anti-crisisfonds organisatie plaats vindt, die bestaat uit de ministers van Financiën van het GOS (Gemenebest van
Onafhankelijke Staten). Het GOS bestaat uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie, met uitzondering van
de Baltische staten.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/in_wit_rusland_is_de_crisis_paniek_in_volle_hevigheid_losgebarsten

Brandstoftekort in Egypte, Kenia, Rusland en China
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Afgelopen herfst blokkeerden stakers en demonstranten in Frankrijk raffinaderijen.
Binnen een week stonden honderden tankstations droog.Dagelijks gebruikt de
wereld 88 miljoen vaten vloeibare brandstof. Maar toch is er op sommige plaatsen
een tekort aan brandstof.
Bijvoorbeeld in Egypte.Vorig jaar was er al een tekort aan diesel. Boze tongen
beweerden dat het een truukje van de regering was om de prijs te kunnen
verhogen.Boeren klaagden dat ze te weinig diesel kregen om hun land te irrigeren. Misschien lijdt de
voedselproduktie in Egypte onder het brandstoftekort.Dit jaar is het tekort aan diesel nog nijpender. Bij
tankstations zijn al vechtpartijen uitgebroken over de beperkte hoeveelheid diesel, die elke klant mag tanken.
Er raakten 27 mensen gewond.
Ook in Kenia is er een tekort aan brandstof. Voor de tankstations in Nairobi stonden lange rijen auto's.
Slechts weinigen zijn weggereden met een volle tank.De regeringswoordvoerder benadrukte dat het geen
truukje is om de prijzen te verhogen. Het tijdelijk tekort werd veroorzaakt door logistieke problemen bij
depots in Nairobi en Mombassa.Rusland heeft een speciale uitvoerheffing ingesteld op benzine. De
belastingmaatregel moet voorkomen dat er in Rusland een tekort ontstaat, door export naar buurlanden (die
graag voor de benzine willen betalen).Rusland overweegt nu zelfs een exportbelasting voor ruwe olie om het
tekort aan brandstof op te lossen.Al eerder besloot Rusland de export van graan te beperken na de misoogst
van 2010.In China dreigt ook een tekort aan diesel. De regering heeft de export van diesel naar andere
Aziatische landen stilgezet, met uitzondering van Hong Kong en Macau. Hierdoor wordt het brandstoftekort
doorgespeeld naar andere Aziatische landen.We hebben de afgelopen 50 jaar nooit tekort gehad aan
vloeibare brandstof. Onze samenleving is ingericht op deze nimmer aflatende stroom diesel en benzine.We
liggen niet wakker van een brandstoftekort in andere landen.Maar het zou ons wel aan het denken moeten
zetten.

Nieuwsbrief nr. 127 – 17 mei 2011 - pag. 29

Amerika door eigen TSA opgelicht: de ‘full-body-scanners’..!!
Door GuidoJ.vrijdag, 20 mei 2011
De grote TSA-fraude: de ‗full-body-scanners‘..!!x
Of hoe de Amerikaanse belastingbetaler en de rest van de wereld een rad voor ogen wordt
gedraaid..!
Guido Jonkers, mei 2011 © wanttoknow.nl/.be
Een militair met zijn explosieven-speurhond.
De FBI gebruikt ze om hun hoofdkwartier te bewaken: explosieven-detectie-speurhonden. Ze zijn in staat om
maar liefst 19.000 verschillende soorten en mixen van explosieven op te sporen. Deze prachtige honden
hebben nog nooit gefaald, zo bleek onlangs maar weer, toen SEAL-elitetroepen, die Osama Bin Laden
zouden hebben geliquideerd, aan het opscheppen waren over hun honden..
In dit artikel
komen militairen aan het woord en hondentrainers en ze zijn allemaal lovend over deze explosievenhonden.
Om even naar de belangrijkste zin uit dit artikel toe te breien, citeren we:
‗De meeste mensen weten absoluut niet wat deze honden allemaal betekenen voor de nationale veiligheid‖,
aldus Gerry Proctor, een zegsman voor het hondentrainingsprogramma aan de Lackland Air Force Basis in
Texas, waar deze ‗Military Working Dog School‘ is gevestigd. ―Honden worden gebruikt voor de
bescherming, voor het opsporen en volgen van verdachten, en voor het zoeken en redden‘ van militairen.
Maar de militaire eenheden maken steeds vaker gebruik van speurhonden om eigengemaakte bommen op
te sporen en zo het aantal dodelijk slachtoffers onder militairen in Afghanistan aanmerkelijk te verlagen.‖
En dan komt zijn belangrijkste zin: ―So far, no human or human-made technology can do better.‖
x
Vertaald: ―Tot dusver, is geen mens of door mensen bedachte technologie in staat om het beter te doen‖…..!
x
En dan last but not least: Weet je wat een dergelijke speurhond de Amerikaanse belastingbetaler kost?
Waarbij we dan de volledige opleidingskosten voor de hond menemen..? We praten dan over een bedrag
van US$ 8500,- per hond. (Overigens kunnen de kosten voor een legerhond oplopen tot zo‘n US$ 40.000)Je
zou zeggen, met deze uitspraak en kennis in het achterhoofd… We hebben een unieke speurhond, we gaan
deze dieren inzetten om op vliegvelden te controleren. Maar nee..! Er moest een andere oplossing komen..
Want in een opnieuw geslaagde valse-vlag-operatie, bleek dat een ‗ondergoedbom-terrorist‘ (jazeker! Hoe
ongeloofwaardiger, hoe ‗geloofwaardiger‘…!) in staat was geweest, om de ‗terroristische explosieven‘ diep in
zijn ondergoed te verstoppen..!
Had een hond die gedetecteerd? Natuurlijk had een hond dat gedaan; specifiek hierop worden deze honden
zelfs getrained! Maar er moest iets anders gebeuren.. Kennelijk. Dat blijkt nu achteraf, zoals gewoonlijk, als
de puzzle-stukjes in elkaar vallen..
De vervanger van de speurhonden: de US$ 230.000 per stuk kostende full-bodyscanner..
In de VS ligt de veiligheid van passagiers (en vracht) van vliegtuigen, bussen en
treinen in handen van de TSA, de Transportation Security Administration.
Opgericht vlak ná de aanslagen van 11 September 2001, wettelijk vallend onder
Departement van Binnenlandse Veiligheid, is het de waakhond die binnen de VS
de touwtjes in handen heeft, waar het gaat om ‗veiligheid‘. Niet zomaar
‗veiligheid‘, maar ‗veiligheid‘ die de ‗vrijheid van alle Amerikanen‘ (*snik*) waarborgt.
De TSA-Full-body-scanner
Er moest kennelijk iets anders komen dan honden, om mensen bang te maken, zogenaamd om lichamen op
explosieven te onderzoeken. Aanleiding was -zoals gezegd- de bomvlucht van Amsterdam naar Detroit, op
Kerstdag 2009. Een ‗jochie‘ van 24 jaar slaagde er in, om zogenaamd dóór de detectiepoortjes van Schiphol
te komen en een bom, nota bene in zijn ondergoed (waar dat goed voor was bleek later!) mee te smokkelen,
het vliegtuig in.
De 24-jongen was -zo verklaren een aantal getuigen- op Schiphol aangesproken door een uiterst vreemdgeklede man, die hem bepaalde instructies gaf. Hierna zou de jongen dóór de douane zijn geloodst,
ZONDER CONTROLE. Een Engels advocaten-echtpaar heeft deze hele scene gezien en
maakte daar uitgebreid verslag van. (Zie hier ons hele eerdere artikel hierover!)
Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het zijn
dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over diens 'nazi'-praktijken!)
Er wordt zelfs uitgebreid gesproken over de mogelijkheid dat deze jongen onder een
zogenaamde Mind-Control zou staan. En zo gek is die gedachte helemaal niet, wanneer
het gedrag van de jongen in ogenschouw wordt genomen. (Kijk HIER voor een artikel
hierover op WantToKnow)
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De rest van het verhaal ken je. Umar Farouk Abdulmutallab werd ‗gesnapt‘ tijdens de vlucht. Hij probeerde
de bom in zijn ondergoed af te laten gaan. Zo luidt het verhaal. Overal paniek, de angst was weer terug; de
warrrr on terrrorrrr bloeide weer op, als nooit tevoren.
De TSA deed onderzoek, uitgebreid en zou met veiligheidsmaatregelen moeten komen. De baas van de
TSA, de creepy Michael Chertoff, kwam uiteindelijk met een high-sophisticated oplossing. De full-bodyscanner zou moeten worden ingevoerd, op álle vliegvelden van de VS zou dit apparaat moeten komen. Het
bijzondere aan het apparaat? Het is in staat om, door de kleding van de gescande persoon heen, een
complete naakte-opname te maken.
Chertoff verandert van baan..
Michael Chertoff, wiens foto we hier nog maar even hebben geplaatst om een goed beeld te krijgen van de
man.., veranderde van baan, nadat hij zijn afgeronde advies aan de regering Obama had gepresenteerd. Hij
adviseerde, hoe is het mogelijk, om de full-body-scanners aan te schaffen. Aldus geschiedde en Chertoff
was klaar met zijn klus..
En waar denk je dat deze meneer ging werken..? 3x Raden roepen ze dan, maar je raadt het vast in 1x..
Michael Chertoff werd de baas van het bedrijf Rapiscan, dat voor het geoffereerde lieve sommetje van US$
150.000,- per stuk, deze scanners zou gaan leveren. De (gefraudeerde!!) wetenschappelijk studies over de
veiligheid van de dosis straling van deze machines waren binnen, en de regering Obama kon de inkooporder
uitschrijven voor 1300 van deze apparaten. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat de firma van
Chertoff de prijs had verhoogd had, naar maar liefst US$ 250.000,-.
Maar waarom deze enorme prijsverhoging..? Kennelijk waren een boel
congresleden bij deze deal betrokken en moesten dus meeprofiteren…
Maar inmiddels is wel het goede nieuws, dat zelfs de Republikeinen nu
‗nee‘ hebben gezegd, tegen de aanschaf van nóg meer van deze
machines. Kennelijk zijn de schandalige wijze van fouilleren op de vliegvelden, de ter discussie staande
dosis straling van de full-body-scanners én de ophef over de zelfverrijking van Chertoff hier debet aan.
Fouilleren tot op het kruis..
Wat gebeurt er wanneer je geen full-bodyscan wilt laten maken. Je vindt het bijvoorbeeld niet verantwoord
om de dosis straling door je lijf te krijgen. Een dosis straling die overigens ‗wetenschappelijk bewezen‘, want
er waren rapporten van…!, onschadelijk zou zijn. Nou als je dan geen straling wilt, dan moet je het maar
voelen.. Letterlijk. Mensen uit de VS worden tijdens deze fouilleringen als beesten onderzocht.
Veel mensen in de VS hebben hierdoor al de brui gegeven aan het binnenlands vliegen..! Ze blijven letterlijk
thuis, of gaan, indien dat mogelijk is, met de auto op pad. Lange afstanden zijn dus taboe. Maar mensen die
bijv. voor hun werk veel moeten vliegen, voelen zich dus -letterlijk en figuurlijk- zwaar in het kruis getast..!
Een full-body-scanner is ook in staat beelden te leveren die 'invert' zijn.
Bijvoorbeeld dit resultaat (rechts) opleveren..?
Maar je kunt je voorstellen hoe ongelooflijk intimiderend het is, wanneer 2
veiligheidsofficieren je volledig betasten en aan onderzoek onderwerpen,
daarbij het aanraken van geslachtsdelen als de gewoonste zaak van de
wereld beschouwen. We hebben hier op de site eerder al geschreven
over de schandalige wijze van fouilleren, daar waar, zoals gezegd,
explosievenspeurhonden de taak netjes en veel goedkoper zouden
hebben gedaan. We raden je aan, om niet in herhaling te vallen, om deze
schandalige manieren van fouilleren eens te bekijken. HIER, HIER en
HIER. Het zijn werkelijk uitermate mensonterende fouilleringen waaraan passagiers worden blootgesteld als
zij hiervoor kiezen boven de veilige straling..
Voorbeelden van vrouwen, die hun borstprothese, het gevolg van een borstkankeroperatie, dienen laten te
zien, nadat de fouillerende ambtenaar deze prothese ontdekt heeft. Baby‘s die van onder tot boven worden
bevoeld, de voorbeelden zijn legio.
Over deze veilige straling gesproken..!! Dit artikel uit De Telegraaf van afgelopen Maart..
„De beruchte bodyscanners op luchthavens lijken toch niet zo onschuldig te zijn als beweerd werd.
Door een „calculatiefout‟ zou de straling tien maal hoger kunnen zijn dan eerder werd verondersteld.
In Amerika is de discussie over de bodyscanners opnieuw opgelaaid. De apparaten, waarmee de reiziger
virtueel in z‘n blootje gezet wordt, worden fel bekritiseerd vanwege de privacyschending en het mogelijk
veroorzaken van kanker. Door grove rekenfouten moet de apparatuur, waarmee explosieven of wapens
gedetecteerd kunnen worden, nu opnieuw getest worden. De naakte waarheid over het mogelijke
stralingsgevaar van de bodyscanners laat nog even op zich wachten. De Amerikaanse
veiligheidsadministratie TSA heeft besloten om alle toestellen tegen eind maart opnieuw te laten testen,
maar stelt dat de apparatuur veilig is, ook als de straling tien keer hoger is dan eerst werd aangenomen.
Ook Schiphol maakt gebruik van bodyscanners. Het type dat op de Amsterdamse luchthaven wordt gebruikt
werkt echter niet met röntgen maar met microgolven. Volgens Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft de
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mislukte aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit tijdens Kerstmis de noodzaak van de
verscherpte controle aangetoond...‘
Tot zover het citaat uit dit artikel hier op de site. (helemaal onderaan)
Samenvatting.. Laten we je even, voordat we uitkomen bij de fraude van de full-body-scanners, een korte
10 minuten durende film zien, waarin het meeste wat je nu gelezen hebt, wordt samengevat.
x
De fraude met de straling van de TSA full-body-scanners..
Naar vorige week bekend is geworden, zijn de ‗wetenschappelijk onderzoeken‘ die uitgevoerd zouden zijn,
naar de schadelijkheid van de straling van de TSA-full-body-scanners, allemaal gebaseerd op FRAUDE!!
Het rapport dat door Rapiscan is gemaakt, om de veiligheid van deze machines te waarborgen, is gebaseerd
op fraude.
Met een hoeveelheid straling die al 10x hoger is, dan beweerd, ontstaan deze beelden.
Alles in de naam van de 'warrrr on terrroorrrrr'...
Geen van de tests, die Rapiscan zegt te hebben uitgevoerd, is beschikbaar om te
worden herhaald, door andere wetenschappers. (Het zg. ‗peer review‘). Het zijn letterlijk
geheimen geworden, waarbij geheime technieken zijn gebruikt, die zijn uitgevoerd door
geheime onderzoekers. Kennelijk gaat het principe van het onderdrukken van de
rechten van ‗We the People‘ zóver, dat NIEMAND de data van het veiligheidsonderzoek
kan inzien. Noch mag de gevolgde methode worden bekeken. En zoals gezegd, het
meest krankzinnige is, dat zelfs de namen van de onderzoekers, die de tests gedaan
zouden hebben.., geheim dienen te blijven…!
Je vraagt je af hoe het mogelijk is, dat een overheidslichaam open en bloot, dit soort fraude probeert te
verdoezelen. Het is inmiddels klip en klaar, dat de kwade genius achter dit hele verhaal, natuurlijk de creepy
Chertoff moét zijn, omdat hij degene was, die als een duveltje (!!) uit een doosje, zijn baan opzegde bij de
TSA en ging werken bij de fabrikant (Rapiscan) van de full-body-scanners. Maar de rapporten, die de
veiligheid van de scanmachines moesten ‗bewijzen‘, zijn vals en pure FRAUDE!
5 Professoren, hoogleraren van de Universiteiten van California, San Francisco en Arizona State zijn de
wetenschappers, die deze fraude aan het licht hebben gebracht. Zij verklaren in een gezamenlijk BRIEF
(.pdf) dat de claims die de TSA (Transportation Security Agency) doet, over de veiligheid van de
geïnstalleerde body-scanners niet alleen onjuist, maar ook FRAUDULEUS zijn..! Let wel, dit is een
omschrijving die in ambtelijke en wetenschappelijke taal, zelden zo gebruikt wordt..!
Wat de wetenschappers constateerden:
1. De TSA deed haar eigen tests. De geclaimde veiligheid van de scanners is gebaseerd op tests, die
volledig zijn gemanipuleerd door de ‗mensen achter deze tests‘. Wat bekend is geworden, is dat deze tests
zijn uitgevoerd, door middel van de volgende opzet: De onderzoeken betroffen NIET de feitelijke machines,
zoals die inmiddels op meer dan 1300 vliegvelden in de VS zijn opgesteld.. Nee, het betrof een onderzoek
van reserve-onderdelen.. van de scanners.
2. De TSA is niet van plan om de namen vrij te geven, van deze mensen (wetenschappers??) die de
veiligheidstests hebben uitgevoerd.. Er kan dus geen enkele check plaatsvinden rondom het rapport dat de
veiligheid ‗garandeerd‘.
3. De TSA heeft hele delen van HAAR EIGEN veiligheidsrapport zwart gemaakt.. Wat er te lezen stond..?
4. De TSA is niet van plan, om ook maar één ander bedrijf of organisatie de full-body-scanners te laten
testen..!
5. Het is WETENSCHAPPELIJK aangetoond, dat het onmogelijk is, om de beelden te krijgen, die de fullbody-scanners maken, met de lage dosis straling, waarvan de TSA claimt dat de machines die uitstralen..
Deze 5 wetenschappers durven hun mond open te doen. Maar duizenden houden zich gedeist.. En de
Amerikaanse of andere (!!) grote nieuwsmedia in de wereld?? Die laten de wereldwijde, gouden scoop die
onder hun handen ligt, lekker liggen. Ze negeren het hele verhaal..!
Commentaar van de 5 professorenHet finale testrapport van een gefabriceerd test-scenario is zo hevig
geredigeerd (delen zijn zwart gemaakt), dat het volgens de professoren ‗op geen enkele manier mogelijk is
om de tests ná te doen, of te controlleren, qua opzet‘. Andersom gezegd: de tests treden de eerste wet van
wetenschappelijk onderzoek, die stelt dat elk wetenschappelijk onderzoek, door anderen volledig opnieuw
dient te kunnen worden uitgevoerd.
De professoren verklaren in hun brief:
―Dit (onderzoeks)document is hevig geredigeerd met rode stempels, die over woorden en afbeeldingen zijn
geplaatst. Telkens wanneer het gaat om de elektrische stroom die wordt gebruikt samen met de toegepaste
röntgenstraling, is dit heel specifiek geredigeerd. Op deze manier is het dus niet mogelijk iets van de
metingen te herhalen.
Terwijl het rapport voor doet komen, alsof het de resultaten van objectieve tests aanbiedt, blijkt dat de
mensen van het JHU APL, die niet bij name worden genoemd elders in het document, noch als de mensen
die het onderzoek hebben uitgevoerd, noch als de auteurs van het rapport, GEEN beschikking hebben
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gehad over een feitelijk scanapparaat van Rapiscan. In plaats daarvan zijn deze mensen uitgenodigd om bij
de fabrikant te komen om een monster te zien met reserve-onderdelen van de scanners, zoals die gezegd
werden, dat ze gebruikt worden in de full-body-scanners, zoals ze in de praktijk worden gebruikt. De tests
werden uitgevoerd door de leverancier, in een door de fabrikant zélf opgezette, uiterst dubieuze
testprocedure.‖
Natuurlijk is deze methode van werken ook al lang duidelijk bij veel burgers van de VS, o.a. politici die
hierover al klagen en echter niet méér kunnen doen dan protest aantekenen. Hier is het protest van de
republikein John Duncan Jr., de voormalig voorzitter van de luchtvaartcommissie van het congres. Hij heeft
geen goed woord over voor de manier waarop de TSA mensen uiterst vernederend fouilleert. Op 17
november 2010 spreekt hij voor de volksvertegenwoordiging en stelt daarbij meteen de uiterst dubieuze rol
van Michael Chertoff aan de kaak, die de lucratieve contracten binnenhaalde, die hij zelf, zoals je gelezen
hebt, adviseerde aan de Obama-regering.x
x
(Transcript)―Mr. Speaker: er is landelijke beroering ontstaan over de ontwikkeling van de body scanners op
onze luchthavens. En terecht. Honderduizenden mensen die vaak binnenlandse vluchten maken, zijn
verontrust, omdat ze elke week weer worden geconfronteerd met stevige doses straling. Ouders zijn
verontrust omdat ze gedwongen worden mét hun kinderen doses straling te ondergaan, of uiterst
onwelvoeglijk te worden gefouilleerd door een onbekende volwassene. Er ZIJN al genoeg
veiligheidsvoorzieningen bij de luchthavens, maar nu gaan we kennelijk nog eens zo‘n slordige US$ 300
miljoen besteden om meer dan 1000 scanners te plaatsen.
Dit gaat veel meer over geld, dan dat het over veiligheid gaat. De voormalige secretaris van Homeland
Security, Michael Chertoff, is vertegenwoordiger geworden van Rapiscan, het bedrijf dat deze scanners gaat
leveren aan zijn voormalige overheidswerkgever. Veel te veel overheidscontracten zijn doorgestoken kaart
en inside deals. Bedrijven huren voormalige, hooggeplaatste ambtenaren in, en dan, magisch genoeg,
krijgen deze bedrijven de uiterst winstgevende overheidscontracten.
Het zou niet mogen bestaan, dat Amerikanen een keuze moeten maken, tussen deze full-body-straling of
een uiterst vernederende, indringende fouillering, elke keer dat ze vliegen. Alsof ze criminelen zijn. Wat we
nodig hebben, is een beetje meer evenwicht en gezond verstand.‖
***
Conclusie
Het ziet er dus nu ook nog naar uit, dat alle gegevens rondom de veiligheidstests van de röntgen
stralingsapparatuur, die op de Amerikaanse vliegvelden gebruikt wordt als full-body-scanners, volstrekt
onbetrouwbaar zijn, gemanipuleerd lijken te zijn en dat er hierdoor sprake is van uiterst frauduleuze
voorbedachte rade.
Het lijkt erop dat federale overheden, zeker in de VS, simpelweg documenten, nieuws of bewijs, van wat
voor type dan ook, vervalsen om het publiek, de bevolking, dátgene te laten geloven, wat men wil.
Vervolgens worden dit bewijs gepresenteerd als ‗feit‘. Dit is de werkwijze geworden van het Departement
van Binnenlandse Veiligheid, dat kennelijk valse terreurberichten moet verzinnen om zichzelf in de markt te
houden. Nu heeft de TSA, een onderafdeling van het Departement van
Binnenlandse Veiligheid het kennelijk als taak op zich genomen, om met valse
bewijzen van een ongekende omvang, de veiligheid van de full-body-scanners
aan te tonen.
Het Amerikaanse volk heeft haar vrijheid ingeruild voor slechts de beweringen
van een uiterst dubieuze club ingewijden, die beweren dat ze deze vrijheid
bewaken, maar feitelijk bezig zijn met een dubbele agenda van ongekende
omvang..
bronnen: Natural News - MailOnline en over kankerrisico - ZDNet.be over het
gevaar
De Bloedlijnen, breed uitgewerkt en uitgemeten van de Illuminati
mei 17, 2011By: silviavideler
Best een beetje trots, maar vooral blij, zijn we dat wij als Boinnk, dankzij de bereidwillige hulp van onze
Vlaamse steun en toeverlaat; Tjen.
U allen in div. afleveringen het VOLLEDIGE, dus het complete, uitgewerkte overzicht mogen brengen van de
BLOEDLIJNEN van hen die de Illuminati vormen, de geheime machthebbers achter de zichtbare
machthebbers. De auteur van deze twee boeken is: Fritz Springmeier, de co-auteur en vriend van onze
eigen Robin de Ruiter. Spoedig zullen de volledige boeken gratis voor u allen ter beschikking staan bij onze
E-books. Voor zover u de ogen nog niet geopend zijn dan zullen ze nú open gaan, aangaande het: Wie, Wat
en Hoe onze wereld bestuurd wordt. Totdat….!!!!!!
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In China exploderen de watermeloenen!
donderdag, 19 mei 2011 - Natural News 18 Mei 2011
vertaling © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
x
Behalve melamine in melkpoeder en plastic in rijst, hebben Chinese boeren het voor
elkaar gekregen om opnieuw landbouwhistorie te schrijven met een nieuw, letterlijk
uit zijn voegen barstend fenomeen: exploderende watermeloenen..!
De 'oogst' van het overdadig gebruik van chemische groeistoffen.
Was het niet zo verdrietig dan zouden we erom kunnen lachen, want de oorzaak van dit verhaal ligt bij een
manipulatie van jewelste..! De reden dát de meloenen ontploffen ligt in de toepassing van een chemisch
groeistof. Nadat dit was gebruikt, merkte een boer de volgende dag dat er zo‘n 180 watermeloenen waren
geëxplodeerd op zijn watermeloenenakker..!
De chemische groeistof wordt overigens ook gebruikt op druiven en andere vruchten, zélfs in de VS.. Deze
stof heet forchlorfenuron, en onderzoek toont aan dat het een stof is die kanker veroorzaakt en
neurologische afwijkingen veroorzaakt. In dat kader past het wel weer in de Chinese manier van
voedselverkrachting. Deze stof wordt al vaak aangetroffen op meloenen en andere vruchten die uit China
worden geïmporteerd. (link) Elke chemische stof schijnt prima te zijn, als die bijdraagt aan extra winst..!
De Chinezen zijn over de hele wereld bekend om het gebruik van chemicaliën voor ongeacht welk doel, hoe
giftig ook, het wordt gebruikt om extra winst te maken. Het is bijvoorbeeld bekend dat Chinezen zwarte verf
gebruiken om reguliere bruine sesamzaadjes te verven, zodat ze de veel hogere premiumprijs voor zwarte
sesamzaadjes opbrengen ..
Maar wat dacht je van het injecteren van vis met uiterst giftig kwik.. Het hoge soortelijke gewicht van kwik
(13,6) zorgt ervoor dat de normaal al heel dure, zeldzame vis veel zwaarder wordt en daardoor een nóg
hogere prijs opbrengt..!
De Chinese communistische cultuur, die volledig wars schijnt te zijn van ethiek, religie, spiritualiteit of elk
ander principe dat het respect voor het Leven toont, is de bron van al deze voedselkrankzinnigheid..!! Deze
cultuur lijkt erg op de kille wijze waarop wetenschappers heden ten dage omgaan met een breekbaar begrip
als ‗bewustzijn‘. Omdat deze er vaak geen weg mee weten, wordt het als ‗niet-bestaand‘ afgedaan..!
Volgens wetenschappers is er niet zoiets als een ‗vrije wil‘, een ‗menselijke geest‘, laat staan een ‗Ziel‘..! (kijk
in dit verband naar de prachtige, kort documentaire die Mike Adams gemaakt heeft in dit verband, HIER op
de site!)
Chinees communisme de oorzaak voor geestelijke afstomping..?Zonder enig praktisch geloof in religie,
karma of spirituele leven ná de dood, hebben de Chinese boeren ook geen enkel filosofische verbinding met
het leven wat zij onder handen hebben op hun akkers. Dat is ook de reden dat Chinezen ook ZICHZELF aan
het vergiftigen zijn met giftige chemicaliën. Dat is ook de reden dat Chinese melkproducenten zelfs hun
buren vergiftigen met melkpoeder waar het plastic Melamine door is gemengd..
Deze Chinese boer weet het zeker, zich 'verschuilend' achter de officiële muur:
'Ondanks dat hij zich zorgvuldig hield aan de instructies, is hij tóch de dupe'..!
China zal natuurlijk hiervan de wrange vruchten gaan oogsten.. Er zal een
generatie kinderen worden geboren, die een generatie van mutanten zal
representeren, een generatie die op grote schaal zal gaan lijden aan
onvruchtbaarheid en fysieke deformaties/afwijkingen. Veel rivieren in China zijn
dusdanig vervuild en vergiftigd, dat niemand er meer in durft te baden, laat staan zwemmen; je zou terstond
sterven aan krampen.
Ook het akkerland en gewone land is ernstig vervuild met enorme hoeveelheden giftige pesticiden,
schimmels en groeimesten. Er zijn weliswaar gecertificeerde organische leveranciers van gecultiveerde
gezonde land- en tuinbouwproducten, maar de bulk van het voedsel en voedselsupplementen die uit China
komen, zijn zó extreem toxisch, dat het eten ervan een groot risico met zich meebrengt.
Dát deze watermeloenen ontploffen op de akkers is dus geen verrassing. De echte verrassing ligt in het feit
dat Chinese paartjes nog steeds baby‘s krijgen.. Met verstrijken van de tijd, zal dit mogelijk ook steeds meer
tot het verleden gaan horen..
Bronnen voor dit artikel: BBCFoxNews
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Tirannie in de VS via de ‘TSA’, de ‘Tiranny State Army’?
Door GuidoJ.maandag, 13 december 2010
Met ontzag voor autoriteit ondergraaft menigeen zijn eigen vrijheid en eigen
integriteit..!
Langzaam maar zeker wordt de werkelijke omvang duidelijk van de bedoelingen
van de 9/11-aanslagen en de direct daarop aangenomen Patriot Act. Het gaat
om het aan banden leggen van de vrijheden van burgers, het gaat om het
afnemen van bewegingsvrijheid. Het plaatje is zo langzamerhand duidelijk. Maar
het weerzinwekkende beleid dat achter de TSA-scanner-politiek zit, reikt nog dieper. Wil je namelijk letterlijke en figuurlijk- iemand in zijn hemd zetten, dan laat je deze persoon zich uitkleden!
Hier is het vervolgverhaal van de tirannie diie maar dóórgaat in de VS. Burgers moeten nu gaan knokken
voor hun persoonlijke vrijheden, voor hun lichamelijk integriteit..! Jawel, jouw lichaam is een gevaar voor de
bevolking, dat is het standpunt van de TSA. En om je veilig te verklaren, moet er eerst een onderzoek
plaatsvinden. Je bent dus schuldig tot het tegendeel is bewezen..!!
***
Tirannie in Amerika gaat door!
Annelies © december 2010
De afgelopen dagen werd mijn aandacht constant gevestigd op de huidige mens-onterende situatie‘s op
Amerikaanse vliegvelden, waarbij het grondwettelijk recht op onschendbaarheid van het lichaam ( In
Nederland art. 11 en 12), volkomen teniet gedaan wordt. Lees hier het artikel 11 van de Grondwet: ‗Ieder
heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.‘
De TSA (Transportation Security Administration) draagt in de VS ‗zorg‘ voor de veiligheid en controle op en
om de vliegvelden, en is hoofdverantwoordelijk voor het beleid hieromtrent. Wat weinigen weten is dat deze
TSA een onderdeel van FEMA is (Federal Emergency Management Agency). Zoals je wellicht weet heeft
deze FEMA minstens 800 FEMA-kampen verspreid over heel de VS, naar eigen zeggen voor ‗noodopvang‘.
Kijk voor verdere informatie hierover HIER, HIER én HIER.
Michael Chertoff, de 'creap' die de Amerikaanse veiligheid dient..! (klik voor artikel)
In het kader van het waarborgen van ‗onze veiligheid‘, zijn er nu, op vrijwel alle vliegvelden,
full-body scan-machines geplaatst. En natuurlijk is het in ons belang, want jij bent toch óók
voorstander van deze ‗Warrrrrr on Terrrrorrrrrrrr‘…?De inmiddels in vol bedrijf zijnde
apparaten zijn te vergelijken met een rontgen-apparaat en geven dus nogal wat straling af. De
man die deze apparaten invoerde, Michael Chertoff, (shirt-off..?!) was directeur van deze TSA en blijkt
inmiddels de leverancier van deze apparaten! Zonder blikken of blozen. Maar dit is -zo blijkt duidelijk als je er
wat dieper induikt- maar een bijzaak!! De miljoenen dollars die Chertoff op streek uit deze deal, zijn een
beloninkje voor zijn inzet..
De TSA (Transportation Security Administration) is hoofdverantwoordelijke voor het huidige veiligheidsbeleid
en een onderdeel van Homeland Security. En als we praten over ‗binnenlandse veiligheid‘, dan liggen alle
troeven over jouw ‗gaan-en-staan‘ in de VS bij de Amerikaanse overheid. Zo simpel is het, en zo vér heeft
het kunnen komen.Allemaal uitvloeisels van de wet die de Amerikanen met meerdeheid aannamen, ná de
heftige ‗aanvallen door terroristen op 11 September 2001′.. De ‗Patriot Act‘, de wet die iedere
vaderlandslievende toch als ‗laatste strohalm‘ zag om die verschrikkelijke terroristen het hoofd te bieden.
En kennelijk gaat het spel gewoon verder, totdat mensen het genoeg gaan vinden. Maar gelukkig, die kant
schijnt het steeds meer op te gaan in de VS.
De TSA, een rare club..Hier heb je het hele rapport van de TSA over de veiligheid op vliegvelden. Er
bestaat nogal wat controversie over de body-scans en dat betreft niet alleen de straling. Iedereen die er
ingaat, wordt volledig naakt gezien door div. employe‖s en er zijn nogal wat mensen die dat niet willen.
Officieel wordt er gesteld, dat de straling binnen de door de FDA toegestane norm is. Dat is uiteraard niet zo;
lees DIT artikel, dan weet je dat er een heftige dosis straling door je heen wordt gestraald, om de beelden te
krijgen die men wil..! En wil je geen straling..? OK, dat is geen probleem hoor. Er is een alternatieve controle,
die bestaat uit een zeer grondige fouillering. En dan kan het volgende gebeuren: Johnn Tyner weigerde de
body-scan en diende gefouilleerd te worden. Kijk naar een interview met hem:x
Het fouilleren gebeurt in het openbaar, op zich natuurlijk al een mensonterende zaak, want het gebeurt
zichtbaar voor iedereen… Een prikkel om je de machine in te krijgen? Zo kan het ineens zijn dat je als 71
jarige gehandicapte, rolstoel afhankelijke, met een kunst-knie opeens in je ondergoed te kijk staan.
X
Of hoe je als 3-jarige kleuter blootgesteld worden aan ongewenst lichamelijk contact:
Congreslid Ron Paul verzet zich hevig tegen deze praktijken en heeft een wetsvoorstel ingediend om de
aantasting van het lichaam ook voor ambtelijk beveiligings-personeel te verbieden. Let wel: dit zijn geen
incidenten, dit gebeurt dagelijks !!! Kijk naar de desperate oproep van Ron Paul in het Congres:x
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Waar gaat het om?TSA stelt heel simpel, dat wanneer jij besluit een vlieg-ticket te kopen, ‗gewoon‘ afziet
van het recht op onschendbaarheid van het lichaam in het kader van nationale en internationale veiligheid
!!!Als passagier heb je wel de mogelijkheid te kiezen uit: of bestraald worden, waarvan nu algemeen bekend
is, dat deze straling kankerverwekkend kan zijn of een volledige fouillage, waarbij alle intieme lichaamsdelen
aangeraakt mogen worden. Of kijk een HIER naar geheime opnamen, gemaakt op vliegvelden waar TSA
actief is. YouTube staat inmiddels vol met voorbeelden, het verhaal is duidelijk. JIJ BENT NIETS, ZIJ ZIJN
ALLES!
Ook in Europa/Nederland?
Er bestaat nu een dreiging, dat dit recht op de ‗Integriteit van ons Eigen lichaam‘ ons op diverse manieren,
ook in Nederland, afgenomen wordt. Zie hier een artikel uit 2005, van B.J. Knoops en M.M. prinsen: HIER
Als burger is het strafbaar om mensen, ongewenst aan te raken op intieme plaatsen en dat is, ook in de VS
vastgelegd in de grondwet. Mensen die werken voor de TSA, zijn ambtenaren in dienst van de overheid. Op
grond waarvan, mag de overheid doen, wat voor elke burger verboden/strafbaar is?
Op weigering staat gewoon deze strafWat gebeurt er dan eigenlijk, als een zichzelf respecterend mens,
zowel de full-body-scan als de strip-search weigert?De TSA heeft het standpunt ingenomen, dat iedereen
die wil vliegen vanaf vanaf 1 van de ruim 60 vliegvelden die full-body scans heeft, en zich op de luchthaven
bevind, zich gebonden heeft aan dit ‗beveiligings‘-traject. Er hangt je een boete van US$ 11.000 boven het
hoofd. (HIER)
Tevens zul je worden blootgesteld aan langdurige ondervraging en een back-ground check.
Lang leve de privacy !!?Er vind geen arrestatie plaats, maar wel een diepgaand en grondig, maar vooral
denigrerend onderzoek/ondervraging, waarna de TSA kan besluiten, jou als een bedreiging óf als
‗onschuldige‘ zal beoordelen.24-11-2010:Nu de praktijken van de TSA steeds meer aan het licht komen, er
aanklachten ingediend zijn en Ron Paul een wetsvoorstel heeft ingediend om ook de mensen van TSA
strafbaar te maken, breekt de hel pas echt los. De TSA heeft gewoon WEER een valse-vlag-incident
nodig om haar zinnen door te drijven. (Kijk naar DIT artikel.) Er worden bovendien bewijzen dat deze
apparaten NIET GOED WERKEN voor datgene waar ze bedoelt zijn, onder het tapijt geveegd!! PETN als
explosief materiaal wordt bijvoorbeeld NIET ontdekt..!!
Ik kan nu een hele serie links geven van aanklachten tegen de TSA, maar er zijn er meer dan genoeg en je
kunt natuurlijk heel simpel zelf de links leggen. Kijk hier naar de informatie die je hierover op Infowars.com
vindt.
Langzaam, (te langzaam!) , maar zeker worden er steeds meer mensen wakker en worden zich
bewust van wat onze overheden werkelijk met ons doen. “
http://www.wanttoknow.nl/overige/tirannie-in-de-vs-via-de-tsa-de-tiranny-state-army/

Britse arts riskeert job te verliezen omdat hij met patiënt praatte over God
Een Britse huisarts vreest zijn job kwijt te spelen nadat de Algemene
Medische Raad hem berispte over het feit dat hij met een patiënt sprak
over God. De vijftigjarige Richard Scott uit Kent is een overtuigd
christen, en onderneemt gerechtelijke stappen tegen de formele
waarschuwing.
Scott kreeg de berisping na een klacht van de moeder van een patiënt.
Volgens haar had de arts zijn positie misbruikt door haar zoon
godsdienst op te dringen tijdens een consultatie in 2010.
Gedragsregels
De Raad oordeelde dat de religieuze uitleg van de dokter de patiënt ongemakkelijk maakte, en dat dergelijke
acties niet voldoen aan de gedragsregels van artsen. Scott reageert dat de patiënt kampte met een
probleem dat geen medische oorzaak had, en dat zijn hulp wel binnen de richtlijnen voor artsen viel.
De dokter gelooft dat er een spiritueel element zit aan genezen, en zegt dat het maar juist is om tegen een
patiënt over religie te beginnen als dat wordt gedaan op de juiste manier. Hij zegt dat hij het al duizenden
keren gedaan heeft, en dat slechts weinigen zijn raad in de wind slaan.
Pesten
De dokter klaagt dat de reprimande van de Raad slechts een voorbeeld is van hoe christenen worden
gepest op het werk. Hij zegt aan de Sunday Telegraph dat veel van zijn patiënten problemen hebben met
drugs en alcohol, en dat religie hen daarvan kan redden.
Niall Dickinson van de Raad meent dat artsen hun geloofsovertuiging niet mogen opdringen aan patiënten,
of hen ongemakkelijk mogen doen voelen door het ongepast bovenhalen van religie. Het beroep dat hij
aantekende tegen de berisping kan hem mogelijk zijn job kosten. De arts blijft echter bij zijn overtuiging, en
meent dat hij het recht heeft zijn geloof uit te drukken. (hlnsydney/sam)
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Orakeltaal
Iedere Nederlander weet thans dat het in Europa niet goed gaat met de EU,
niet met de euro en niet met de financiën. We horen dat we een zwak land
zoals Griekenland met miljarden moeten gaan steunen. Daardoor raken we
zelf in de problemen. Die begonnen in feite al toen elf jaar geleden
Griekenland tot de eurozone mocht toetreden. Talrijke economen trachten ons
via de media het hoe en het waarom daarvan uit te leggen. Maar vrijwel
niemand begrijpt ze. Voor de doorsnee Nederlander spreken ze orakeltaal.
Interessant is dat het beroemdste orakel zich in Griekenland bevindt, bij de
plaats Delphi. Duizenden jaren geleden gingen koningen, hoge militairen en politici naar het orakel, om van
de god Apollo te horen welke beslissingen er moesten worden genomen. Een oude dame, een zekere
Pythia, zat boven een (vermoedelijk vulkanische) spleet in de grond. Zij werd bedwelmd door de
uitstromende gassen. Onder invloed daarvan begon ze onbegrijpelijke taal uit te slaan. Dat werd door
priesters in gangbare woorden ‘vertaald‘. Vandaar het woord ‘orakeltaal‘.Het probleem van onze in de
publiciteit optredende economische deskundigen is dat ze de gemiddelde Nederlander beschouwen als een
onontwikkeld wezen met het verstand van een chimpansee. Iedereen weet nog hoe wij door hen, in de jaren
tussen 1991 en 2002, nauwelijks werden voorbereid op de komst van de EU en later op de introductie van
de euro. Mensen als de ministers Gerrit Zalm (Financiën), Wim Kok (minister-president) en (wijlen) Wim
Duisenberg (president van De Nederlandsche Bank en later de eerste president van de Europese Centrale
Bank) spraken ons op tv en radio toe alsof we randdebielen waren.Zo werd met grote nadruk vermeld dat de
Europese Unie de absolute garantie was dat er nooit meer oorlog zou komen. En de eenheidsmunt, de euro,
zou een zegen voor de economie zijn. We hoefden op reis nooit meer geld te wisselen. En het was na
eeuwen van financieel sukkelen een verademing om eindelijk eens precies te weten wat bijvoorbeeld een
paar schoenen in Milaan kostte. Om nog maar te zwijgen over het sublieme geluk dat je met een in
Nederland vervaardigde euro, zo maar een broodje kon kopen in Rome of een biertje in Duitsland.
Gevoelsinflatie
De grootste gotspe was dat, volgens Gerrit Zalm, alles goedkoper zou worden, want daar één euro meer
dan tweemaal de waarde van een gulden had, zouden alle prijzen gehalveerd worden. Verbijsterde
middenstanders die wilden weten wie de kosten zou dragen voor de omwisseling van alle automaten en
boekhoudsystemen, werden door Gerrit Zalm uitgelachen. Want bijvoorbeeld een drogist, zei Zalm, hoefde
alleen maar het guldenteken te veranderen in het eurosymbool. Uit zijn automaat kwamen dan, zei hij, net
als vroeger, de condooms er vlot uitrollen. ‘Haha, haha!‘ Dolle pret.Toen het eenmaal zover was, bleek de
operatie de middenstand ongeveer zeven miljard gulden gekost te hebben. Dat moesten de zakenmensen
allemaal zelf opbrengen. Het werd spoedig duidelijk dat alles veel duurder werd. Iedereen begon te morren.
Wederom besprongen de euroeconomen de media. In bijzonder de president van De Nederlandsche Bank,
Nout Wellink, doceerde op rustige, superieure maar arrogante wijze dat wij niet met geld konden omgaan en
dat er hier sprake was van een ’gevoelsinflatie’. Dus een waardevermindering die níét bestond en die
alleen maar op ‘gevoelens‘ berustte. Een duidelijke verklaring van dit raadselachtige fenomeen hebben wij
nooit gekregen. En die zullen wij niet krijgen ook.
Symbool
Daarom is het ook niet te verwonderen dat thans meer dan 84% van onze bevolking de klassieke, 700 jaar
oude en vertrouwde Nederlandse gulden van harte terug wil. Sterker nog: overal in ons land liggen bij de
mensen thuis in totaal meer dan één miljard (!) Nederlandse guldens opgeborgen die nooit zijn ingewisseld
voor euro‘s. Velen beschouwden de gulden als een nationaal symbool, enigszins vergelijkbaar met onze
nationale vlag en het Wilhelmus. Daarbij komt nog dat wij als brave en gedisciplineerde belastingbetalers
ons geld met miljarden tegelijk naar financieel onbetrouwbare eurolanden zien verdwijnen. In het bijzonder
naar Griekenland. Vandaar ook het betoog van Geert Wilders dat Nederland weer terug moet naar de
gulden en bij voorkeur uit de EU moet stappen.En dan komen weer de orakel-economen opdraven. Dat kán
helemaal niet, zeggen ze. Want als Griekenland failliet gaat, ontstaat er een domino-effect. Alle banken (die
immers veel Griekse staatsobligaties bezitten) vallen dan om. Daardoor komt er een financiële chaos die
resulteert in een vreselijke crisis. Werkloosheid, armoede, verpaupering, ondergang van cultuur en
verschraalde medische zorg staan ons dan te wachten. Daarom moeten wij doorgaan met het storten van
Nederlands geld in de bodemloze economie van Griekenland. En wellicht straks ook in die van Portugal en
andere bedel-economieën. We moeten absoluut daarmee doorgaan om Nederland te redden, zei zowel
Mark Rutte als Nout Wellink.
’Wij bepalen wel’
Het zal wel aan ons liggen dat wij dat niet begrijpen. Het is orakeltaal van de Nederlandse politieke priesters
die de dienst uitmaken in het Grieks-economische heiligdom, dat tegenwoordig kennelijk in Brussel
gevestigd is. Ze behandelen ons, zoals zestig jaar geleden, sommige dokters hun patiënten toespraken. Dat
ging zo: „Meneer, we gaan u morgen opereren.‖ „Maar waaraan dan, dokter?‖ „Aan uw dikke darm, meneer.‖
Maar wat is er dan mis met mijn dikke darm, dokter?‖ „Dat is moeilijk uit te leggen aan iemand die niet
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medisch geschoold is, meneer. Maar gelooft u mij, als u niet geopereerd wordt, loopt het slecht met u af.‖
„Maar ik wil eigenlijk niet geopereerd worden, dokter, ik ben er als de dood voor.‖ „Meneer, daar gáát u
helemaal niet over. Wij bepalen wel wat goed voor u is, gaat u maar rustig slapen. Ik zie u morgen wel in de
operatiekamer.
‖Soms overleefde de patiënt het niet. Maar dat lag nooit aan de dokter, maar altijd aan een
complicatie die niemand had kunnen voorzien. En de dokter had toen altijd gelijk.
Door prof. dr. Bob Smalhout

'Voorstellen Obama maken einde aan vrede en einde aan staat Israël'
'Toespraken Obama overwinning voor Arabische wereld' - Breuk JordaniëPalestijnen - Hamas verwerpt eis VS, Rusland om Israël te erkennen
Hoewel Obama's laatste toespraak aan de oppervlakte pro-Israël lijkt,
constateren zowel rechtse als linkse stemmen in Israël dat hij juist een einde
maakt aan de vrede en een conflict om Jeruzalem dichterbij heeft gebracht.
De tegenstrijdige toespraken van de Amerikaanse president Barack Obama afgelopen donderdag voor de
Arabische wereld en gisteren ten overstaan van de pro-Israël-lobby AIPAC in de VS hebben over de hele
wereld een golf van gemengde reacties teweeg gebracht. Obama, die donderdag nog van Israël eiste zich
achter de onverdedigbare 'grenzen' van 1967 terug te trekken, beweerde gisteren dat hij het eigenlijk heel
anders had bedoeld en hield in de ogen van sommige analisten één van de meest pro-Israëlische
toespraken die een Amerikaanse president ooit heeft gehouden. Anderen in Israël -wetende dat Obama
altijd precies zegt wat bepaalde groepen willen horen, maar ondertussen gewoon zijn eigen plan trekt- zijn
een stuk voorzichtiger, terwijl de Palestijnen en vooral Hamas hem ronduit afwijzen.
Zondag legde Obama de 11.000 afgevaardigden van het American Israëli Public Affair Committee (AIPAC)
uit dat de uiteindelijke grenzen tussen een Palestijnse staat en Israël anders zullen verlopen dan de
wapenstilstandsgrens zoals die gold tussen 1949 en 1967, en gebaseerd zullen zijn op 'wederzijds
overeengekomen landruil'. Dat was iets heel anders dan hij nog maar drie dagen eerder beweerde, maar na
onverwacht felle kritiek in de Amerikaanse media, die hem beschuldigden van het enkel toegeven aan de
Palestijnen, draaide Obama zich eruit door zijn eerder gedane eisen 'nader te verklaren'. Onnodig te zeggen
dat deze, voor een massaal pro-Israël publiek, plotseling een stuk gunstiger leken voor de joodse staat.
Zo legde hij uit dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken van de Westelijke Jordaanoever als
gebleken is dat de Palestijnen laten zien dat ze infiltraties, wapensmokkel en nieuwe terreur tegen Israël
kunnen en willen voorkomen. Zo niet, dan mag Israël een militaire aanwezigheid op de Westbank behouden.
Deze voorwaarde is van vitaal belang voor de veiligheid van Israël.
Obama beloofde tevens dat Amerika zal zorgen dat Israëls kwalitatieve militaire voorsprong behouden blijft
en verklaarde dat de VS een onbreekbare verbintenis heeft met Israël als zijnde het thuisland van de joden.
Ook verklaarde hij dat Amerika zal voorkomen dat Iran kernwapens krijgt en dat hij iedere poging om Israëls
legitimiteit af te breken zal blokkeren. Mede om die reden is de VS tegen het Palestijnse plan om in
september unilateraal erkenning te vragen aan de VN voor een eigen staat.
De Amerikaanse president herhaalde dat van Israël niet verwacht kan worden te onderhandelen met een
terreurorganisatie (Hamas) die openlijk verklaart de joodse staat te willen vernietigen. Tevens eiste hij dat
Hamas de al vijf jaar gevangen gehouden Israëlische soldaat Gilad Shalit vrijlaat. (1).
EU steunt PA; Hamas: Geen erkenning, grenzen 1967 niet genoeg
De onderhandelaar namens de Palestijnse Autoriteit, Saeb Erekat, reageerde door te stellen dat als de
'grenzen' van 1967 een illusie blijken, vrede eveneens een illusie zal zijn (2). Daarbij kreeg hij steun van het
hoofd buitenlands beleid van de EU, Catherine Ashton, die stelde dat de EU Obama's afgelopen donderdag
gedane oproep tot een vredesverdrag op basis van de 1967 'grenzen' zal steunen (3).Hamas woordvoerder
Sami Abu Zuhri verklaarde na Obama's toespraak dat Hamas niet gedwongen kan worden om Israël te
erkennen. 'De Amerikaanse regering zal falen, net zoals alle andere in het verleden, als ze Hamas willen
dwingen de (Israëlische) bezetting te erkennen.' Hij voegde eraan toe dat Obama's toespraak duidelijk
maakte dat de VS 'geen vriend is van de mensen in de regio' en 'ten koste van het Palestijnse volk de
bezetting steunt.' (4)Hamas leider Mahmoud Zahar voegde daar vandaag aan toe dat de grenzen van 1967
weliswaar 'heilig', maar wat Hamas betreft niet genoeg zijn. 'Waarom praten we niet over de grenzen van
1948, over het internationaal erkende verdelingsplan?' (5) Hij vertelde er niet bij dat geen enkel Arabisch
land dit verdelingsplan ooit erkend heeft en dat de joodse staat Israël volgens de in 1920 vastgestelde
grenzen vele malen groter zou zijn dan nu en heel Jordanië zou omvatten.Volgens Zahar wil Obama de
Palestijnen op '22% van Palestina' laten leven en Jeruzalem 'aan de bezetting' geven. 'Dit is een grote grap,'
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aldus Zahar, die tevens zei het verwacht te hebben dat de VS afgelopen februari een veto uitsprak 'tegen
moslims' over de kwestie van de joodse 'nederzettingen' in Judea en Samaria.
Ook Rusland en Turkije: Erken Israël
Het enkele weken geleden in Caïro getekende verzoeningspact tussen Fatah (de Palestijnse Autoriteit) en
Hamas heeft de Palestijnen plotseling internationaal onder druk gezet. Landen zoals Turkije en Rusland, die
doorgaans erg pro-Palestijns zijn, eisen nu van Hamas dat Israël erkend wordt. De Turkse president Abullah
Gul vindt wel dat Israël op zijn beurt Palestina moet erkennen en dat dit volgens de wapenstilstandsgrens
van 1949 moet gebeuren. Daarmee lijkt hij in conflict te komen met de anti-Israëlische Turkse premier Tayyip
Erdogan, die blijft volhouden dat Hamas geen terreurorganisatie is (6).In een poging om Washington te
omzeilen keerde Abbas zich vorige week tot Rusland. Samen met delegaties van Hamas en andere
volks'bewegingen' arriveerde Abbas afgelopen vrijdag in Moskou, om daar te horen te krijgen dat alle
Palestijnse groeperingen eerst de drie eisen van het Kwartet voor het Midden Oosten (de VS, Rusland, de
EU en de VN) moeten accepteren, namelijk Israël erkennen, geweld afzweren en eerdere internationale
verdragen eerbiedigen. Omdat Hamas weigerde ook maar één van deze eisen in te willigen keerde Abbas
onverrichter zake weer terug naar huis. Wel probeert de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei
Lavrov vandaag om de patstelling met de Palestijnse delegaties te doorbreken. (7)
Jordanië breekt met Palestijnen
De Jordaanse koning Abdullah lijkt zelfs met de Palestijnen gebroken te hebben vanwege de samenwerking
met Hamas. PA-leider Mahmoud Abbas en zijn boodschappers zouden al enige malen geweigerd zijn door
koning Abdullah, die zou hebben laten weten dat ze voorlopig geen moeite hoeven te doen om met hem in
contact te komen. Abdullah beschuldigt Abbas ervan hem verraden te hebben, omdat beide leiders in een
geheime overeenkomst hadden afgesproken dat Abbas de Jordaanse koning van tevoren op de hoogte zou
stellen als er sprake zou zijn van verzoening met Hamas. Door dit na te laten heeft Abbas volgens Abdullah
de Jordaanse staatsveiligheid in gevaar gebracht.
In Jordanië -waar zo'n 60% a 70% van de bevolking Palestijns is- vormen de Moslim Broederschap en diens
gewapend tak Hamas de krachtigste oppositie tegen het Hashemitische koningshuis. De toegenomen
invloed van Hamas in het Palestijnse beleid heeft dan ook grote gevolgen voor Jordanië, dat volgens eigen
zeggen nog met honderdduizenden Palestijnse 'vluchtelingen' opgescheept zou zitten.
Gemengde reacties in Israël
In Israël is gemengd gereageerd op Obama's plotselinge pro-Israël toespraak. Likud parlementslid Carmel
Shamah zag een belangrijke verandering in Obama's houding. 'De wijsheid en vastbeslotenheid van de
premier (Netanyahu) waren af te lezen in Obama's toespraak. President Obama liet een absoluut en
expliciet 'nee' tegen de grenzen van '67 horen, en sprak zijn onbegrensde steun uit voor de veiligheid van
Israël als een joods en democratisch land.'
Collega partij- en parlementslid Danny Danon was minder enthousiast. 'Obama zigzagt om meer stemmen te
verwerven en zijn Nobelprijs voor de vrede te rechtvaardigen. We moeten vastberaden zijn om ervoor te
zorgen dat dit alles niet ten koste gaat van Israël. Obama moet begrijpen dat wij niet het lesgeld zullen
betalen voor zijn pogingen de essentie van het conflict te begrijpen.'
Voorzitter van de Yesha (Judea en Samaria) raad Danny Dayan kon zich al helemaal niet in Obama's
woorden vinden. 'Geen enkele grens op basis van de 1967 lijnen, met of zonder correcties, met of zonder
nederzettingen, is verdedigbaar. Als er een PLO staat wordt opgericht dan zal alles tussen Afghanistan en
Kfar Saba (oostelijk van Tel Aviv) één doorlopend moslim gebied zijn. Alleen de rivier de Jordaan, de
Jordaanvallei en de bergrug in Judea en Samaria kan Israël veiligheid bieden. Alleen door vast te houden
aan Hebron en Beit El.' (8)
'Obama's toespraak overwinning Arabische wereld'
De sceptici in Israël kregen bijval van Gamal Helal, een voormalige Midden Oosten adviseur van diverse
Amerikaanse presidenten. Volgens hem is Obama's eis aan Israël om zich terug te trekken tot de grenzen
van 1967, zelfs al gebeurt dit met het omruilen van stukken land, een overwinning voor de Arabische wereld,
omdat voor het eerst in de geschiedenis een Amerikaanse president het toch al niet grote Israël in een
vastomlijnd en veel kleiner grondgebied dwingt. Zelfs de VN-resoluties over dit onderwerp gingen nog niet
eerder zó ver.Ook Ari Shavit, columnist in de linkse Israëlische krant Haaretz, vind Obama's eisen 'heel
slecht voor Israël, heel slecht voor de VS en heel slecht voor de vrede. In plaats van dat Obama de '67
grenzen als het eindpunt van het vredesproces presenteerde, maakte hij deze het begin ervan. In plaats van
deze grenzen te verbinden aan een einde aan de (Palestijnse) eisen en het conflict, werden ze gekoppeld
aan nóg grotere eisen en een voortgaand conflict. Dit heeft Israël voor een zelfmoord optie gesteld: een
interim overeenkomst gebaseerd op de grenzen van '67... een voorstel dat zal leiden tot een zeker conflict in
Jeruzalem en zorgt dat Israël overspoeld zal worden met vluchtelingen. Het is een voorstel dat een einde
maakt aan vrede, een einde aan stabiliteit en een einde aan de staat Israël.'(9)
Xander
(1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post ; (3) Ynet News ; (4) Jerusalem Post ; (5) Jerusalem Post ; (6) Arutz 7
(7) DEBKA ; (8) Arutz 7 ; (9) Arutz 7
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China waarschuwt VS: Komende aanval op Pakistan is aanval op ons
'Obama al akkoord met verrassingsaanval op Pakistaanse kernwapens'
China heeft Pakistan kosteloos 50 hypermoderne JF-17 gevechtsvliegtuigen
ter beschikking gesteld.
China heeft de Verenigde Staten officieel laten weten dat het op de hoogte is
van een geplande Amerikaanse militaire aanval op Pakistan, en dat als
Washington dit doorzet het opgevat zal worden als een daad van agressie tegen China. Het openlijke
Chinese dreigement is het eerste strategische ultimatum dat aan de VS wordt gesteld sinds de Sovjet Unie
dit deed tijdens de Berlijnse crisis tussen 1958 en 1961, en onderstreept het grote gevaar dat een
confrontatie tussen Amerika en Pakistan wel eens zou kunnen uitmonden in een nieuwe grote oorlog.
Volgens de Times of India, die Pakistaanse diplomatieke bronnen aanhaalde, heeft China 'met
ondubbelzinnige termen duidelijk gemaakt dat iedere aanval op Pakistan opgevat zal worden als een aanval
op China.' Het Chinese ultimatum zou al op 9 mei gesteld zijn tijdens de strategische dialoog tussen China
en de VS in Washington, en wordt ondersteund door China's geschatte 66 intercontinentale ballistische
raketten (ICBM's) -waarvan sommigen de VS kunnen raken-, 118 middellange afstandsraketten, 36 SLBM's
(vanuit onderzeeërs gelanceerde raketten) en talloze systemen voor de kortere afstand.
Volgens de politieke analist en voormalige Pakistaanse generaal Talat Masood wordt de Chinese steun voor
Pakistan als van cruciaal belang gezien voor het land, dat anders in de knel dreigt te komen tussen de VS
en India. China kondigde dan ook aan dat het kosteloos 50 hypermoderne JF-17 gevechtsvliegtuigen aan
Pakistan zal leveren. 'We zijn trots dat China onze beste en meest betrouwbare vriend is,' verklaarde de
Pakistaanse premier Gilani onlangs in Peking, een opmerking die hem in Amerika op veel kritiek kwam te
staan.
Alliantie Saudi Arabië - Pakistan bedreigt VS
De sluimerende crisis tussen de VS en Pakistan explodeerde toen de Amerikanen zonder Pakistan erin te
betrekken een commando aanval uitvoerden op al-Qaeda leider Osama bin Laden en hem ombrachten althans, als de officiële versie geloofd moet worden. De timing van deze aanval had overigens niets te
maken met de 'war on terror', maar alles met het bezoek in maart van de Saudische prins Bandar aan
Pakistan. Bandar, het hoofd van de Nationale Veiligheids Raad van Saudi Arabië, kwam naar Pakistan om
een alliantie te smeden tussen beide landen, waarbij Pakistan beloofde om troepen te sturen zodat iedere
door Obama gesteunde volksopstand kan worden neergeslagen.
Tevens heeft Saudi Arabië zich op deze wijze verzekerd van de bescherming van het nucleaire arsenaal van
Pakistan. Eerder dit jaar berichtten we reeds dat Pakistan enkele kernbommen apart heeft gezet, die bij een
crisissituatie -te denken valt aan een militaire confrontatie met Iran- onmiddellijk kunnen worden
overgevlogen naar Saudi Arabië. Hierdoor hebben de Saudi's zich minder kwetsbaar gemaakt voor de
Amerikaanse politieke druk dat ze, als niet wordt meegewerkt met het Midden Oosten beleid van Barack
Obama, door de VS aan de 'genade' van Teheran zullen worden overgeleverd. Het gezamenlijk losbreken
van Saudi Arabië en Pakistan uit het tanende Amerikaanse imperium zal de positie van Washington in Zuid
Azië waarschijnlijk een fatale klap toedienen.
Plan om Pakistaanse kernwapens uit te schakelen
Al in 2009 berichtte Fox News dat de VS een gedetailleerd plan heeft om Pakistan te infiltreren en de
kernwapens van het land in beslag te nemen of te vernietigen als deze ten prooi dreigen te vallen aan de
Taliban, Al Qaeda of andere islamitische extremisten. Volgens de Britse Sunday Express heeft Obama al
zijn goedkeuring gegeven aan dit plan, dat zonder de instemming van Pakistan uitgevoerd zal worden.
Doelwit is onder andere het centrale hoofdkwartier van de luchtmacht bij Sargodha, de thuisbasis van de
Pakistaanse F-16's die kernwapens kunnen vervoeren en tevens van minstens 80 ballistische raketten.Op
17 mei kwam het reeds tot een vuurgevecht tussen Amerikaanse en Pakistaanse strijdkrachten toen een
Amerikaanse NAVO-helikopter het Pakistaanse luchtruim binnendrong en de Pakistanen onmiddellijk het
vuur openden. De Amerikaanse helikopter schoot terug en verwondde daarbij twee Pakistaanse soldaten.
De mogelijke vergelding voor deze schending van het Pakistaanse luchtruim volgde op 20 mei, toen een
autobom ontplofte bij een klein konvooi van het Amerikaanse consulaat. Hierbij werden er geen Amerikanen
geraakt, maar kwam er wel een Pakistaanse omstander om het leven en raakten er meerdere gewond.
India oefent op Blitzkrieg tegen Pakistan
Te midden van deze strategische crisis gooide India nog eens extra olie op het vuur met een militaire
oefening van India's belangrijkste legeronderdelen, die de taak hebben om bij een oorlog met Pakistan met
behulp van atoom-, biologische en chemische wapens een blitzkrieg aanval uit te voeren en Pakistan in
tweeën te splitsen. Een Amerikaans-Indiase aanval op Pakistan wordt mogelijk gerechtvaardigd als er
nieuwe terreuraanslagen plaatsvinden door bijvoorbeeld de Taliban. Pakistan beschuldigt India, Amerika en
Israël er juist van hun eigen versie van de Taliban en Al Qaeda te hebben gecreëerd, met als doel de
stabiliteit in Pakistan te ondermijnen. De achterliggende gedachte in Amerika is dat een ingestort Pakistan
een effectieve blokkade vormt voor de strategische energie-as China-Iran.
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Sinds 1 mei hebben er nog eens zes Amerikaanse aanvallen met onbemande Predator drones
plaatsgevonden in Pakistan, waarbij 42 burgers om het leven zijn gekomen. Deze aanvallen wakkeren de
haat onder de bevolking tegen Amerika verder aan. Op 14 mei eiste het Pakistaanse parlement dan ook een
einde aan de Amerikaanse raketaanvallen en riep het de regering op om de bevoorradingsroutes naar de
NAVO in Afghanistan desnoods te blokkeren, iets dat desastreus zou zijn voor de NAVO operaties in dat
land.
Rusland achter China en Pakistan
Als China inderdaad zich achter Pakistan opstelt, dan zou Rusland zich wel eens achter China kunnen
scharen. De Chinese president Hu zei laatst dat de Chinees-Russische verhoudingen 'op een ongekend
hoogtepunt' zijn beland en dat hier een 'duidelijk strategisch bestanddeel' in zit. Tel daarbij op de recente
kritiek van de Russische president Medvedev op Obama vanwege het Amerikaanse anti-raketsysteem in
Roemenië en andere Oost Europese landen -dat door Rusland als een directe bedreiging wordt ervaren-, en
de grote Russische onvrede over de NAVO oorlog tegen de Libische leider Muammar Gadaffi, en alle
ingrediënten voor een botsing tussen de supermachten zijn aanwezig.
Nieuwe wereldbrand?
De meeste Amerikanen leven na het -veronderstelde- uitschakelen van Osama bin Laden in een
fantasiewereld waarin er een einde is gekomen aan de 'war on terror' en de oorlog in Afghanistan - of in
ieder geval bijna. Wat Obama's operatie tegen Bin Laden werkelijk veroorzaakt heeft is een nieuwe
strategische noodsituatie die maar een paar vonkjes nodig heeft om volledig uit de hand te lopen. Het is nog
niet te laat om het uitbreken van een nieuwe wereldbrand te stoppen, maar als de partijen dit nog willen
voorkomen dan moet dit heel snel gaan gebeuren. (1)
Xander - (1) Tarpley.net

Vóór eind 2013 alle Amerikanen gechipt?!!
Geplaatst op april 14, 2010 doorAdam
Binnen 36 maanden, dus vóór eind 2013 zal de (Amerikaanse) overheid
maatregelen treffen om iedereen (alle Amerikanen) met een computerchip te
injecteren. GEPROGRAMMEERDE microchips geïmplanteerd in ieder persoon
in het land zou ons allemaal koppelen aan een hoofd-computer die elk moment
iedereen kan opsporen, en de plannen voor een dergelijk systeem zijn reeds in
volle gang of je het nu leuk vindt of niet! (Zie pagina 1001 pdf-document-USHealth Bill.2010 en volgenden.) Het geheim plan wordt aangeprezen als een
dienst ter bescherming van de bevolking door hoge overheidsfunctionarissen,
maar sommige insiders die bezwaar maken tegen de verandering zeggen dat
het gewoon een andere manier is voor Big Brother om haar onderdanen te
controleren.
Transmitters―
Top nationale veiligheid`s agenten proberen bronnen in de regering-Bush ervan te overtuigen om het project
waarin iedere man, vrouw en kind zal worden ingeënt met een kleine zender te beginnen‖, stelt Davis
Milerand, een criticus van overheid`s bemiddeling die zegt dat hij gelekte informatie heeft ontvangen van
bronnen van binnenuit.―Ze proberen te vertellen dat dit een goede manier zal zijn voor de autoriteiten voor
het snel opsporen van vermiste personen en kinderen, evenals als misdadigers en spionnen.
‖Injecties―
Maar met de verbluffende technologie van vandaag, zou alles over je kunnen worden opgenomen in die
kleine microchip, die vervolgens wordt aangesloten op een regering`s computer.―Elke regering`s agentschap
zal weten wat een persoon heeft gedaan en doet op elk gewenst moment.‖Andere bronnen zeggen dat de
kleine zenders moeiteloos kunnen worden geïnjecteerd doormiddel van een klein pistool bij mensen zonder
dat ze zelf weten, doormiddel van een landelijk vaccinatieprogramma.―Het enige wat de overheid nog zou
moeten doen is het ontwikkelen van een varkens griep vaccin,‖ zegt Milerand.―Stel je voor dat ze zouden
zeggen dat er een vaccin tegen aids uitgevonden was. De mensen zouden in kuddes komen opdraven om
het vaccin te bemachtigen.―De artsen zelf weten waarschijnlijk niet eens zelf wat ze injecteren. Hen zou
kunnen zijn verteld dat de chips genetische implantaten zijn om het lichaam opnieuw te programmeren ter
bestrijding van ziektes.‖Hij voegt eraan toe:―Het programma zou vereisen dat alle werknemers van federale,
staats-en lokale overheden de injecties dienen te ondergaan.‖ ―Het is maar een kwestie van tijd voordat
iedereen geïmplanteerd zal zijn met een microchip, en dus een slaaf van de overheid.
‖Bron - Zie ook: http://www.openbaring.org/666.htm
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Oplossingen voor beginners
In een reactie op propaganda voor gevorderden waarin Anarchiel weer
eens ouderwets van leer trekt werd ik na een ultrarechtse reactie
getriggerd om mijn kijk op het hele gezeik weer is op te rakelen. In
vogelvlucht tip ik hierin aan hoe alles mooier, eerlijker en duurzamer zou
kunnen. Een realiteit die maar geen werkelijkheid wil worden.
Volgens officiele cijfers belandt een derde van al het voedsel dat we
produceren bij het afval. Het gaat hierbij om onder andere 155 miljoen
broden per jaar, 89 miljoen kilogram zuivel, 83 miljoen kilogram groenten
en 79 miljoen kilogram aardappelen. Hierbij gaat het om de eetbare
groenten en aardappelen en niet om schillen en stronken. Ook wordt er
veel eetbaar fruit weggegooid van aardbeien tot bananen. Ook verdwijnt
er in Nederland jaarlijks 41 miljoen kilogram vlees in de afvalbak.
Een derde houdt in dat ook een derde van de bevolking en dus 5 miljoen
Nederlanders zouden kunnen leven van het eten dat we weggooien. Het zou een hoop afval en de daarmee
gepaard gaande kosten schelen.
Oogstmachines halen per uur 50.000 kilo binnen. Het wereldrecord werd behaald met de maaidorser
CR9090 Elevation van New Holland en heeft 451,2 ton tarwe in acht uur geoogst, met pieken tot 78 ton per
uur. We leven gemiddeld 26000 dagen en binnen een uur haal je zo dus 3 kilo tarwe binnen voor elke dag
van je leven. Inmiddels is de techniek zover dat er bij het zaaien en oogsten van graan helemaal geen
mensenwerk meer aan te pas hoeft te komen.
Bieten, aardappelen, uien en veel andere gewassen, maar niet alle, worden in vergelijkbare hoeveelheden
met hetzelfde gemak gezaaid, geoogst, ...en weggegooid.
Iemand enig idee hoeveel appels, peren, maar ook televisies computers en wasmachines er jaarlijks worden
doorgedraaid? De vpro heeft er ooit is een uitzending over gemaakt. Je kunt duizenden mediamarkten tot de
nok toe vullen met nieuwe electronica dat vernietigd wordt, omdat het model overjarig is.
Van de huidige afvalberg (doordraaidrang) kunnen dus nu 5 miljoen mensen eten en beschikken over alle
electronica en prullaria die men wenselijk acht.
95 procent van alle betaalde banen is volstrekt overbodig werk. Ambtenaren, postbezorgers, verkopers en
ga zo maar door. Milieuvervuilende bezigheidstherapie en iedereen staat ervoor braaf in de file elke dag.
Er is een scheermesje uitgevonden dat niet bot wordt, en makkelijk 50 jaar vlijmscherp blijft. Er is een panty
uitgevonden die vrijwel niet stuk kan. Auto?s, wasmachines en duizend en een andere dingen zouden zo
geproduceerd kunnen worden dat ze onderhoudsvrij een leven en langer meegaan.De productie zou ook
nog eens volautomatisch kunnen plaatsvinden.
Als je broeken en kleding van hennepvezels zou maken zijn ze onverslijtbaar. Maar dat past niet in ons
economisch groeimodel en derhalve worden ze niet geproduceerd.
Huizen zouden groene daken moeten hebben. Dan kun je er sla en aarbeien op laten groeien. Er valt elk
jaar 900 mm per m2 regen in ons land. Daar zou je de wc mee kunnen doortrekken, daar zou je mee kunnen
douchen? Met een eenvoudig filter kun je dat water drinken. Als je onder je huis een 10.000 liter vat zou
laten plaatsen kun je regenwater daarin opslaan, en dat zomers laten verwarmen door de zon en er de hele
winter je huis van warm houden.
Enkel en alleen omdat iemand met een zwaard honderden jaren geleden heeft gezegd dit is mijn land, ga
weg of ik hak je kop eraf oid is de wereld van vandaag zo een ongelofelijk imbiciel gekkenhuis.Als mensen
niet zoveel gif zouden eten elke dag, zouden ze geen kanker krijgen. Dat is eenvoudig te genezen, maar de
farmaceutische industrie heeft besloten dat het beter is dat we miljoenenverslindende bestralings en
chemotherapieen ondergaan.
Als mensen niet zoveel gif zouden eten zou onze eigen poep en pies als grondbemesting kunnen dienen.
Composteren, of gewoon per straat in een giertank. De gassen die bij het vergaan ontstaan daar kun je op
koken, net als op aardgas.
Feitelijk is het allemaal heel simpel, en als je het allemaal doorrekent kom je tot de conclusie dat iedereen
maar dan ook iedereen tot zeker 100 miljard mensen aan toe, kan leven als een vorst en dat niemand daar
meer dan een maand in zijn of haar leven voor hoeft te werken.
Mensen die niet weten wat ze met al die vrije tijd aan moeten en per se willen werken. Die mogen dat, en als
er niks zinnigs te doen is gaan ze maar kartonnetjes vouwen of iets dergelijks. En de nachtploeg gaat
kartonnetjes strijken opdat de dagploeg ze weer kan vouwen. Zo werkt het huidige arbeidsproces ook.
Totaal zinloos, en zelfs destructief.
Helaas is 90% van de Nederlanders niet in staat om er ook maar over na te denken en stellen net als
Rechtloos quote; Zolang het bestaat moet je er aan meedoen, dat doet iedereen !!!!
Samson denkt dan sterf maar uit, iedereen!!!
Van wat er aan onkruid en kruid groeit overal ken ik er inmiddels meer dan 100 als zijnde eetbaar. Ik zal als
een van de laatsten verhongeren als de supermarkten leeg zijn.
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Kraken mag niet meer, in het bos slapen is ook verboden, je mag er niet eens van het pad af. En in dit land
is het inmiddels zo dat als je je niet wilt legitimeren dan mogen ze je levenslang opsluiten.
Fascistische bananenrepubliek der Vernederlanden. Met recht, rechtloos.
Zolang het bestaat doe ik er niet aan mee, wat iedereen daar verder ook van vindt!!!
Door Samson op 21-05-2011
http://anarchiel.com/display/oplossingen_voor_beginners

Het IMF is de grootste samenzwering
Bron / origineel: www.dewereldmorgen.be
De mondiale media storten zich sinds enkele dagen op de val van een man en
maken intussen jacht op een kamermeisje. En ondertussen verdwijnt het IMF
zelf uit beeld, een IMF dat landen verlamt en verarmt, vindt Eric Goeman van
Attac Vlaanderen. De dagelijkse politiek van het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) tegen de ontwikkelingslanden verdwijnt uit het beeld van de
media.Griekenland en Portugal worden intussen als 'nieuwe'
ontwikkelingslanden gedwongen hun publieke kroonjuwelen, overheidsbedrijven
en publieke diensten, te privatiseren en hun publieke dienstverlening te
ontmantelen door zich te ontdoen van zoveel mogelijk ambtenaren.Maar de internationale media zetten
alleen nog de seksuele escapades van een IMF directeur-generaal in de verf.'Kaviaarsocialist' of
'kaviaarliberaal', het maakt niet uitAan het hoofd van het IMF stond sinds enkele jaren een
'kaviaarsocialist'. Het kon evengoed een 'kaviaarliberaal' geweest zijn. Het maakt niet uit.Seksualiteit en
relaties zijn privézaken. Seksuele dwang, geweld en verkrachting zijn dat echter niet.Het IMF is een
institutioneel wapen waarmee de heersende financiële en politieke klassen een permanente economische
oorlog voeren tegen de vorming van een publieke dienstverlening in ontwikkelingslanden en de
verworvenheden van de Europese verzorgingsstaten.Door het privatiseren van de winsten en het
socialiseren van de verliezen. Met sociale dwang. De dwang van ongelijke machtsverhoudingen.Wereld in
monumentale crisis strortenDe geschiedenis zal onthouden dat de grootste 'samenzwering', op de
drempel van de twintigste en eenentwintigste eeuw, misschien was om de wereld in een monumentale crisis
te storten, sociaal, economisch, financieel en ecologisch.Of, beter gezegd, om de werkelijke oorzaken te
negeren van al deze rampen, die het resultaat zijn van een logica van onwaarschijnlijke
kapitaalsaccumulatie en graaicultuur en duizelingwekkende private verrijking door een minderheid.En dat de
financiële, economische en politieke elites, met hun mondiale instituties, de crisissen hebben gebruikt om de
klassenstrijd op te voeren tegen de meerderheid van de bevolking, de werknemers en tegen de weinige
collectieve instellingen die nog overleven, zoals de sociale zekerheid en openbare diensten, doornen in het
neoliberale oog.IMF bondgenoot voor landen in crisis?Sinds enkele dagen wordt het IMF voorgesteld als
de beste bondgenoot voor landen in crisistijd.Het IMF en zijn zusterinstellingen, de Wereldbank en de
Wereldhandelsorganisatie (WTO), de zelfbenoemde bestuurscolleges zoals de G8 en de G20, voerden en
voeren nog steeds een beleid dat landen op de knieën dwingt en brengt.Het IMF en de Europese Unie
hebben Griekenland niet gered, ze verlamden het.Ze hebben Ierland en Portugal niet gered, ze steunden
integendeel de regeringen in hun bereidheid vooral de slachtoffers van de crisis te laten betalen voor de
crisis in plaats van de schuldigen die gekend zijn.Verder bewijs wordt gegeven door de voorbereiding van
het 'europact' door de Franse en Duitse regeringen en de Europese Commissie, waarvoor het parlement in
de komende weken wordt aangesproken.De volgende bijeenkomsten in Frankrijk van de G8 en de G20 zijn
een nieuwe gelegenheid om het samenspannen te constateren van de economische krachten van het
kapitalisme, de neoliberale regeringen en hun internationale instellingen.Niet om ons uit de crisis te helpen,
maar om er ons nog een beetje meer in te duwen. Het IMF is een symbool: dat van het grote geld, de macht,
de arrogantie, de verachting van de elites voor de werkende mensen. Laten we dit symbool
verwerpen.Onschuldig tot schuld is bewezenEn inderdaad, een man is onschuldig tot zijn schuld is
bewezen. Dat is de rechtsstaat. En die is het verdedigen waard.Laten we echter het leed van een
kamermeisje niet begraven onder het gemediatiseerde leed van een machtige man in vrije val. Geboeid en
ongeschoren voor de camera‘s van de wereld. Slachtoffer van "het spel van de verleiding" of van politieke
samenzwering.Vooral Franse 'verlichte' elites dreigen eens te meer de schande en schuld bij het slachtoffer
zelf te leggen. Ze knielen voor de sentimentaliteit van de macht en herleiden het mogelijke slachtoffer tot
gemanipuleerde zieligheid.En vergeten intussen het kernpunt van het verhaal: de politiek van het IMF. Het
IMF laat de slachtoffers van de crisis de schulden betalen. Een perverse politiek.Achteraf zal DSK een
voetnoot blijken in de geschiedenis, maar de dagelijkse oorlog van het IMF tegen de werkende mensen trekt
diepe sporen in onze verzorgingsstaten en in vele ontwikkelingslanden. Sporen die beklijven.Dat zijn geen
voetnoten. Dat schreeuwt om verzet.Door, Eric Goeman.Eric Goeman is woordvoerder van Attac
Vlaanderen.
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Vulkanische tijdbommen in Europa
visionair: germen op 24 mei 2011
Nu het weer rommelt in IJsland, dreigt opnieuw de komst van een aswolk die het vliegverkeer net als vorig
jaar stil zal leggen.afgezien van die aswolken ligt IJsland op veilige afstand van Europa. Enkele slapende
vulkanen liggen dat echter niet. Europa, zelfs Nederland, is minder veilig dan het lijkt. Een overzicht.
Eiffelvulkaan
De Vulkaaneifel is gevormd door een hot spot die zich al tientallen miljoenen jaren lang, elke tien- tot
twintigduizend jaar door de Europese aardschol naar boven wurmt. De laatste keer dat er een uitbarsting in
het gebied plaatsvond was meer dan tienduizend jaar geleden. De Laacher See is hier een overblijfsel van.
Het is geen kwestie of, maar wanneer er weer een nieuwe uitbarsting in het Eifelgebied zal plaatsvinden.
Verwacht dan aswolken over heel Noord-West Europa en duizenden doden in het Ruhrgebied, want de
Eifelvulkaan wordt tot de supervulkanen gerekend. De kans is een paar procent dat er tijdens ons leven een
uitbarsting plaats zal vinden.
Etna
De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De uitbarstingen zijn
spectaculair.
De Etna is op de Elbroes (in Georgië, op de Kaukasus) na de grootste
vulkaan van Europa en bevindt zich aan de oostkant van Sicilië. Het
onderste deel is een schildvulkaan (waaruit de lava gemakkelijk kan
ontsnappen, dus weinig explosief), de top een explosieve stratovulkaan.
De Etna is een zeer actieve vulkaan die geregeld uitbarst.
De grootste uitbarsting van de laatste honderd jaar was in 2001, dus de
druk lijkt nu weer even van de ketel. In 1669 bereikte de lava de stad Catania en vielen er in totaal 25.000
doden.
Katla en Laki
De Katla is de grootste en actiefste vulkaan van IJsland. Eerder in de geschiedenis was een uitbarsting van
de Eyjafjällajökull, zoals in 2010 plaatsvond, vaak een voorbode van een uitbarsting van de Katla.
Uitbarstingen vinden ongeveer elke tachtig jaar plaats, meestal in de herfst. De laatste uitbarsting dateert
van 1918, dus de Katla is over tijd. De vernietigende uitbarsting van de Laki, een andere IJslandse vulkaan,
in 1783 veroorzaakte op IJsland en in een groot deel van Europa (zelfs tot in Egypte) een hongersnood.
Bijna de helft van de IJslandse bevolking kwam toen om.
Stromboli
Het Italiaanse vulkanische eilandje Stromboli ligt in de Tyrrheense Zee iets ten noorden van Sicilië. Op de
vulkaan wonen enkele honderden mensen. De vulkaan is de laatste twintigduizend jaar permanent actief
waardoor er zich geen druk ophoopt. De kans op zware, explosieve uitbarstingen is daarom weliswaar klein,
maar niet uitgesloten
El Teide
El Teide is de grootste vulkaan van de Canarische Eilanden en de hoogste berg van Spanje. Ook dit is een
explosieve stratovulkaan. De vulkaan barst ongeveer elke honderd jaar uit. De laatste eruptie dateert van
1909. Barst El Teide uit, dan zullen zeer snelle pyroclastische stromen de bewoners van de kust
verschroeien en verstikken.
Vesuvius
De uitbarsting van de Vesuvius in 1768, geschilderd door Francesco
Fidanza.
Letterlijk een klassieker, al levendig beschreven door de Romeinse
schrijver Plinius de Jongere. Zijn oom, Plinius de Oudere, kwam om bij de
vernietigende uitbarsting van 62 na Christus die hijzelf ternauwernood
overleefde. Waar in de Romeinse tijd alleen enkele kleine stadjes in de
nabijheid van deze actieve stratovulkaan lagen, wonen nu in Groot-Napels
alleen al drie miljoen mensen. Uitbarstingen vinden elke halve eeuw
plaats. De laatste uitbarsting dateert van 1944, bijna zeventig jaar
geleden. Hierbij werd de kraterpijp afgesloten, waardoor nu de druk enorm oploopt. Vulkanologen achten
daarom de kans groot dat de vulkaan tussen nu en 2050 vernietigend uitbarst. De gevolgen: lavastromen en
verstikkend hete pyroclastische aswolken die met 200 km/uur op de Baai van Napels af komen rollen.
Kortom: Napels zien en sterven.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/vulkanische-tijdbommen-in-europa/
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Waxinewerper Erwin L. boos op Micha Kat. Erwin : ‘Dit is complotfantasie’
Opmerkelijke ontwikkeling in de zaak van de waxinelichtjeshouderwerper
en HP/De Tijd-reageerder Erwin L. Hij is boos op Micha Kat omdat die de
advocate van L. – Marielle van Essen – lastigvalt. Ondertussen zit L. al
meer dan acht maanden vast, vandaag is weer een regiezitting in de
kwestie. ―Ik ben er heel boos over. Wat Micha Kat doet is mij voor de
voeten lopen.‖
Kat bezocht met draaiende camera eerder deze maand het kantoor van
Van Essen aan de hoofdstedelijke Herengracht en werd daarna
gearresteerd. Die aanhouding van Kat was natuurlijk onterecht, want
sinds wanneer mag er niet meer gefilmd worden op de openbare weg? Iets wat de hermandad even later
ook inzag: Kat kreeg excuses.
De irritatie van L. is overigens wel voorstelbaar. Kat stelt namelijk dat een kantoorgenoot van Van Essen
betrokken is bij een netwerk van pedofielen en dat leidt natuurlijk af van de zaak van de
waxinelichtjeshouderwerper. Of zoals L. het omschrijft: ―Laat hem bij dat kantoor uit de buurt blijven, ik heb
daar helemaal niets aan.‖
Pijnlijk voor Kat, aan de andere kant dient gezegd dat de hyperactieve blogger de kwestie op de agenda
houdt. Volgens L. ligt het probleem bij Justitie. ―Laat hem naar de rechtbank gaan. (-) Daar zijn ze de zaak
aan het bedonderen.‖ L. zit nu vast in de penitentiare inrichting in Vught en wordt onderzocht door het Pieter
Baan Centrum.
Volgens Kat wordt L. echter gechanteerd door zijn advocate: ―We hebben overigens uit goede bron
vernomen dat Marielle van Essen Erwin Lensink onder druk heeft gezet de telefoontjes uit het filmpje te
plegen. Ze heeft zelfs tegen Lensink gezegd dat ‗als Micha Kat haar niet met rust laat, dat ze haar
verdediging dan zal moeten neerleggen‘.‖ L. denkt daar dus anders over: ―Mijn advocate doet prima haar
best. (-) Dit is geen complottheorie maar complotfantasie. (-) De zaak is al schandalig genoeg, er hoeft niet
meer bij verzonnen te worden.‖ Maar het blijft schuren. Waarom zit deze man al zolang vast?
Hieronder de twee voicemails van Erwin L. Met dank aan Micha Kat en zijn jongens van JDTV.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/23/waxinewerper-erwin-l-boos-op-micha-kat/

Oranjes betrokken bij Dutroux-achtige orgiën
De Oranjes zijn betrokken geweest bij mysterieuze Dutroux-achtige orgiën . Dat
valt allemaal te lezen in het boek ‗geheimen van Oranje‘dat morgen verschijnt en
waarin ook geschreven wordt over de naoorlogse handel in geroofde
kunstwerken en de rol daarin van prins Bernhard en het feit dat ons volkslied, het
Wilhelmus, dezelfde melodie heeft als een bekend SS-lied
Geheimen van Oranje
Schandalen rond het Koningshuis worden altijd breed uitgemeten in de pers. Veel affaires verdwijnen echter
ook in de doofpot, laat onderzoeksjournalist Ton Biesemaat in zijn nieuwste boek ‗De Geheimen van Oranje‘
zien.
Hij dook in archieven en sprak kenners en betrokkenen en wist zo een groot aantal goed bewaarde
geheimen bloot te leggen. Van saillante details tot aan criminele activiteiten toe – voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. De Geheimen van Oranje verschijnt morgen, 23 mei.
In zijn boek beschrijft Biesemaat opmerkelijke feiten, zoals het gegeven dat Volgens de auteur kwam met
koninklijke hulp een geroofd schilderij van de Italiaanse schilder Correggio in Nederland terecht. Aanleiding
voor een nadere blik op de naoorlogse handel in geroofde kunstwerken en de rol daarin van prins Bernhard.
Biesemaat sprak bovendien openhartig met Edwin de Roy van Zuijdewijn, wiens vader en opa beide op
twijfelachtige manier stierven, waarbij een duidelijk link te leggen is met de familie Van Oranje. De
gesprekstapes werden echter door de recherche in beslag genomen.
In het boek legt Biesemaat het uitgebreide wereldwijde netwerk van het koningshuis bloot, zowel uit het
verleden als in het heden. Hij ontdekt daarbij onthullende verbanden tussen de Oranjes en dubieuze
organisaties en bedenkelijke sleutelfiguren. Het boek is chronologisch opgebouwd en weerspiegelt daarmee
in een notedop ook de geschiedenis van het vorstenhuis.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/22/%c2%b4oranjes-betrokken-bij-dutroux-achtigeorgien%c2%b4/
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Uitbraak gevaarlijke EHEC darmbacterie gevolg van fecaliën-jihad?
De EHEC-darmbacterie kan ook door middel van seizoensfruit zoals
aardbeien worden overgedragen.
In Duitsland is er een uitbraak van de levensgevaarlijke EHEC
darmbacterie die nierfalen kan veroorzaken. Tientallen mensen zijn al in
het ziekenhuis opgenomen met hevige buikklachten, vaak op de intensive
care. Drie mensen zijn reeds overleden. Wetenschappers tasten tot nu toe
in het duister wat de reden van de plotselinge uitbraak is, al denken
sommigen dat de bacterie -behalve in niet goed verhit rundvlees- ook in groente en fruit voorkomt. Er zijn
aanwijzingen dat hier een even bizarre als wanstaltige oorzaak voor zou kunnen zijn. In Oostenrijk worden
de uit het oosten afkomstige vrouwelijke oogstplukkers inmiddels verplicht gesteld een broek te dragen om
een reden, die hier nog niet bekend is. En heeft u al eens van de fecaliën-jihad gehoord?
Al sinds 2008 worden vrouwelijke seizoenplukkers uit Turkije op steeds meer aardbeienplantages in
Oostenrijk gedwongen een broek dragen. Reden: de Turkse vrouwen waren gewoon om tijdens het plukken
hun behoefte -zowel 'klein' als 'groot'- te doen op en tussen de aardbeienplanten. Aangezien het weren van
Turkse vrouwen onmiddellijk een aanklacht wegens 'racisme' en 'discriminatie' zou hebben opgeleverd,
werden ze verplicht om tijdens het plukken een broek te dragen.
Kan Oostenrijk op deze manier infecties met de EHEC-darmbacterie (EHEC: Escherichia Coli) voorkomen?
Zeker is dat bepaalde migranten heel andere gewoontes hebben op het gebied van hygiëne als
Europeanen. Neem nu de 42 jarige medeburger Sahnou D.. Hij 'verrijkte' de Europese cultuur op een wel
heel ongewone manier, namelijk door in supermarkten een mengsel van zijn urine en uitwerpselen op
levensmiddelen te smeren. Een uitzonderingsgeval? Nee, absoluut niet.
Al drie jaar geleden verschenen de eerste berichten over de buitengewoon onsmakelijke fecaliën-jihad, iets
waar inlichtingendiensten al enige jaren voor waarschuwen. In handleidingen van islamitische
terreurgroepen troffen ze uitvoerige beschrijvingen aan hoe het voedsel in Westerse landen besmet kan
worden met uitwerpselen. Vanzelfsprekend wordt dit feit in de meeste Westerse landen genegeerd omdat
het niet politiek correct is en het bepaalde bevolkingsgroepen in een negatief daglicht zou stellen. In
Engeland verkocht een oosterling in zijn winkel 'lekkere' bruine chocoladecakejes - door het personeel
bijgemengd met uitwerpselen. Eén van de klanten vond de smaak toch wel wat merkwaardig en nam het
cakeje mee naar de gezondheidsdienst. Toen ging alles heel snel. De 'medeburgers' logen aanvankelijk,
maar legden uiteindelijk een bekentenis af en kregen een hoge geldboete. Vervolgens nam een andere
Arabier de winkel over. Hij beloofde dat hij zou proberen de Europese hygiënische richtlijnen na te leven. (2)
Steeds vaker worden er in Europa kiemen van uitwerpselen in door oosterlingen bereid voedsel
aangetroffen. In Zwitserland werd vorig jaar een oosterse bakkerij gesloten vanwege ernstige hygiënische
tekortkomingen. Zo werd er nergens in het bedrijf papier aangetroffen - noch op de wc, noch voor de
handen. Tevens was er geen stromend water om de handen te wassen op het toilet aanwezig. Het deeg
voor de broodproducten moet dus met vuile handen zijn gekneed. Levensmiddeleninspecteurs in het kanton
Bern zouden jaarlijks tegen diverse vergelijkbare gevallen oplopen.
In de beruchte Guantanomo gevangenis hebben gevangenen niet alleen met uitwerpselen naar de
Amerikaanse bewakers gegooid, maar hebben daar ook het eten mee besmet. In Dallas, Texas stond een
medeburger terecht omdat hij zijn uitwerpselen in de magnetron had gedroogd en daarna in bakkerijen op
lekkernijen had verspreid. Zulke berichten halen overigens amper het nieuws om de al eerder genoemde
redenen. Maar wie verstandig is kijkt voortaan dubbel zo goed uit waar hij zijn voedsel koopt en wat voor
werknemers daar rondlopen.
Daarnaast wijzen steeds meer medeburgers uit het oosten desinfecterende middelen af omdat deze alcohol
bevatten en dit in de Koran zou worden verboden. Dat moet u goed onthouden, mocht u of één van uw
familieleden of vrienden worden getroffen door de EHEC darmbacterie en in een Europees ziekenhuis
worden opgenomen en dit weer levend willen verlaten. Voorbeeld: in Groot Brittannië hoeven immigranten
met een islamitische en Aziatische achtergrond die in een ziekenhuis werken zich niet langer aan de strenge
hygiënische richtlijnen, waarmee infecties worden voorkomen, te houden. Nee, dat is geen grapje, dit is het
gevolg van de 'culturele verrijking' die deze mensen met zich meebrengen.
Ook bij bezoekjes aan patiënten op de intensive care maken steeds meer Europese ziekenhuizen een
uitzondering voor moslims, zodat deze om 'religieuze' redenen niet langer hun handen hoeven te
desinfecteren. En dan nog vraagt men zich af hoe het toch komt dat er jaarlijks steeds meer hyperinfecties in
ziekenhuizen uitbreken en steeds meer patiënten via de lijkenwagen het gebouw verlaten in plaats van door
de voordeur. Over de extra kosten die dit alles met zich meebrengt maakt natuurlijk al helemaal niemand
zich ook maar enige zorgen. Tenslotte is onze cultuur maar mooi enorm verrijkt...
Zelfs het linkse Duitse blad Der Spiegel schrijft nu dat de EHEC-bacterie kan worden overgedragen door
middel van seizoensfruit zoals aardbeien. Opnieuw dus de vraag waarom aardbeienplukkers in Oostenrijk
verplicht een broek moeten dragen - is dat vanwege de dieren die tussen de velden zouden rondgrazen en
alles onder zouden poepen?
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Misschien heeft de EHEC-uitbraak wel een totaal andere oorzaak. Desondanks zou het verstandig zijn dat
bij het zoeken naar de infectiebron serieus gekeken wordt naar de de fecaliën-jihad en de reden waarom
cultuurverrijkende medeburgers op steeds meer buitenlandse aardbeienvelden verplicht worden een broek
te dragen - en deze ook aan te houden... (1)
Xander - (1) KOPP Online (2) Daily Mail
Reactie
Waarom is de Duitse geheime dienst in het geheim (nu niet meer geheim) in een speciale bijeenkomst bij
Parijs over een mogelijke BIO PANDEMIE AANVAL.
Geheimdienste in die Aufklärung der EHEC-Pandemie eingeschaltet
Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND hat in einem nahe Paris gelegenen gemeinsamen europäischamerikanischen Lagezentrum an einer Besprechung über die sich von Deutschland in Europa ausbreitende
EHEC-Pandemie teilgenommen. Inzwischen besteht in dem geheimdienstlichen Lagezentrum nach ersten
Analysen der vage Verdacht, dass der EHEC-Erreger des Typs Husec-41 möglicherweise vorsätzlich an
verschiedenen europäischen Umschlagplätzen für Obst und Gemüse ausgebracht wurde. KOPP ONLINE

Volgende land: kredietwaardigheid van Italië omlaag
Geplaatst op: zondag 22 mei 2011Door: Gerard DriehuisCategorie:
Iedere week gaat de krediet beoordeling van een euroland omlaag.
Vorige week kregen de staatsobligaties van Griekenland de status van
junkbond, gisteren was Italië aan de beurt. S&P, een van de drie grote
kredietbeoordelaars, heeft besloten Italië af te waarderen. S&P heeft
Italië nu op de lijst gezet van probleemlanden die extra in de gaten
worden gehouden. De Italiaanse staatspapieren hebben nu het
stempel 'negatief'.Bloomberg en anderen zien het simpel: naarmate de
twijfel groeit of de rijke landen, zoals Duitsland en Nederland, pal staan achter de euro, komen meer landen
in de gevarenzone. En een afwaardering van de kredietwaardigheid leidt tot hogere marktrente voor Italië en
maakt de problemen vanzelf groter.En zo helpt de besluiteloosheid de euro - en daarmee de Europese
economie - vanzelf om zeep.
Bron: 247wallstreet.com

De Koranscholen - waar de haat tegen het westen wordt gezaaid - worden betaald door de Saoedi's,
de bondgenoten
Geplaatst op: maandag 23 mei 2011Door: Pieter Immerzaal
Koranscholen in Pakistan ontvangen jaarlijks zo'n 100 miljoen dollar
van donoren uit Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
Dat staat in een diplomatiek bericht uit 2009 dat dit weekeinde via
Wikileaks bij de gerespecteerde Pakistaanse krant Dawn terechtkwam.
De scholen rekruteren arme jongens uit het zuiden van de provincie
Punjab, indoctrineren hen en geven hen een militaire training om de
strijd aan te gaan tegen de Pakistaanse overheid en het Westen.Het
bericht, getekend door de Secretary of State Hillary Clinton, noemde
Saoudi-Arabie "een belangrijke bron van terroristen financiering". En
dat had direct betrekking op Pakistan, omdat het onthulde dat veel van
de financiële ruggesteun voor Jihadistische organisaties in Pakistan
nog altijd uit Saoudie Arabie afkomstig was.
Bronnen: Reuters, De Standaard
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Moslim Broederschap leider: Egypte zal sharia-staat worden
Zouden de vrouwen in Egypte hier werkelijk op zitten te wachten?
Geheel in tegenstelling met wat voor de Westerse microfoons en camera's
wordt beweerd heeft een belangrijk lid van de Moslim Broederschap in
Egypte verklaard dat als de islamisten aan de macht komen de sharia
wetgeving zal worden ingevoerd. 'Termen als civiele of seculiere staat zijn
misleidend,' legde Sobhi Saleh tegenover de Arabische krant Al Masry Al
Youm uit. 'De islamitische sharia is het beste systeem voor moslims en niet-moslims,' vervolgde hij, er
gemakshalve aan voorbijgaand dat vrouwen en niet-moslims volgens de sharia wetten zwaar worden
gediscrimineerd.
In een islamitische sharia-staat worden niet-moslims beschouwd als tweederangs burgers en worden ze
uitgesloten van deelname aan de regering. Het leven en het bezit van niet-moslims wordt onder de sharia
alleen beschermd als er jizya -'bescherm'geld- wordt betaald. Sheik Najih Ibrahim Ibn Abdullah, een bekende
20e eeuwse islamitische denker, schreef dat 'de gehele religie (islam)... bedoeld is om goddeloosheid en
diens volgelingen (de niet-moslims) te vernederen en te beledigen. Het opleggen van de jizya aan de
goddelozen en hen onderdrukken is een vereiste van allahs religie. De Koran verwijst naar deze betekenis in
de tekst: 'totdat ze de schatting ('bijdrage') gedwongen en met vernedering geven (9:29).'
Onder invloed van het pro-islamitische Witte Huis heeft de Amerikaanse CIA de Moslim Broederschap
bestempeld als een 'seculiere organisatie'. President Obama heeft Egypte een bijdrage van $ 1 miljard
beloofd en heeft tevens een schuld van $ 1 miljard kwijtgescholden. 'Wij steunen universele rechten,' gaf
Obama als reden. 'Deze rechten bevatten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vreedzame vergadering,
vrijheid van religie, gelijkheid in de wet voor mannen en vrouwen en het recht om je eigen leiders te kiezen of je nu in Baghdad, Damascus, Sana (Jemen) of Teheran woont.'
De Moslim Broederschap is één van de machtigste politieke bewegingen in Egypte en lijkt zonder veel
tegenstand af te steven op een enorme overwinning bij de komende verkiezingen in Egypte. Dit onderstreept
de grote twijfels die critici hebben bij de plannen van Obama om Egypte te gebruiken als vlaggenschip voor
zijn nieuwe 'democratische' visie op het Midden Oosten.Daarnaast heeft de Moslim Broederschap recent
vrede gesloten met de rivaliserende Salafistische beweging Jama'a al-Islamiya. Beide islamistische partijen
vormen nu een alliantie. 'Recente aanvallen op de islamitische groeperingen hebben ons samengebracht,'
verklaarde Saleh. Jama'a al-Islamiya was in de jaren '90 verantwoordelijk voor een groot aantal
terreuraanslagen in Egypte, inclusief het bloedbad bij Luxor in 1997, waarbij 62 mensen om het leven
kwamen. De groepering zou nu het geweld echter hebben afgezworen. (1)Hoge officials van de Moslim
Broederschap in Egypte hebben eerder verklaard dat ze het vredesverdrag met Israël willen opzeggen. De
Palestijnse terreurbeweging Hamas is een gewapende tak van de Moslim Broederschap en streeft al jaren
openlijk naar de vernietiging van Israël en het uitroeien van alle joden.
Xander - (1) Arutz 7

IBM brengt rond 23 maart 2013 zijn 3D-chiptechnologie uit
http://www.hpcwire.com/hpcwire/2011-03-14/3d_chip_technology_readies_for_take_off.html
http://www.bits-chips.nl/nieuws/bekijk/artikel/ibm-introduceert-3d-processor-in-2013.html
Een onderdeel van de langere passage in Openbaringen 13 geeft is aan dat niet één, twee, drie te verklaren
is:
14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor
de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor
het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15En hem werd macht gegeven om een
geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken
dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Er is een beeld en dat krijgt macht door middel van een geest van het beest.
De technologische ontwikkelingen zijn verbluffend en juist die technologie maakt het dat dit zo controleert
aan die ieder die dan op de aarde is achtergebleven.
De technologie van de opvolger van de RFID is de NFC. Die technologie lijkt mij mogelijk één van de laatste
technologische ontwikkelingen.
Nokia en Microsoft gaan intensief samenwerking en dat alles met de chiptechnologie van NFC.
Het beeld dat een geest kreeg en dat het zelfs zou spreken. Ik vermoed dat de 3D-chiptechnologie,
opvallend dat dit rond 23 maart 2013 dan moet uitkomen, een ondersteunde activiteit kan zijn waarop de 3Dtechnologie tot leven komt.
http://www.nrcnext.nl/blog/2010/12/23/in-2015-bellen-we-mobiel-via-3d-hologrammen/

Nieuwsbrief nr. 127 – 17 mei 2011 - pag. 48

Gestopte Oprah Winfrey bracht New Age boodschap van zelfverlossing
Oprah Winfrey was en is één van de grootste promotors van Barack Obama.
De wereldwijd door miljoenen mensen bewonderde koningin van de talkshow
heeft er gisteren, na ruim 50.000 uitzendingen, een punt achter gezet. De
Oprah Winfrey Show, die wordt uitgezonden in 145 landen, is niet meer. De
vrouw die in 1986 haar carrière begon wordt alom geprezen vanwege de
enorme invloed die ze had op geloof, maatschappelijke kwesties en mensen met allerlei vormen van
persoonlijk leed. Het Amerikaanse USA Today noemt Oprah 'de profetes' van het post joods-christelijke
Amerika en haalt auteurs aan die schrijven dat haar boodschap van zelfliefde en zelfverlossing echter
'volkomen tegenstrijdig is aan de ware leringen van de Bijbel en het historische christendom.'
Volgens USA Today journalist Cathy Lynn Grossman bracht Oprah de wereld de 'big hug' (stevige
omhelzing) spiritualiteit die samengevat bestaat uit twee geboden: hou van jezelf en red jezelf. 'Tot wie
moeten we ons nu wenden?' vraagt Grossman zich af. 'Tot God? Niet waarschijnljik. Veel Amerikanen
geloven niet langer in een machtige rechter die de regels bepaalt voor het leven nu en in de eeuwigheid. In
plaats daarvan zingen velen van ons Oprahs lied van zelfverlossing.' Dat vertelde Oprah overigens letterlijk
tijdens Piers Morgans openingsshow op CNN afgelopen januari: 'Ik ben de boodschapper met de boodschap
van hoop en verlossing.' Oprahs filosofie dat alle mensen feitelijk goed zijn, we elkaar niet moeten oordelen
en moraliteit iets relatiefs is, is ver doorgedrongen in de Westerse cultuur. Uit een uitgebreid onderzoek van
het toonaangevende Pew Forum onder 35.000 Amerikanen bleek duidelijk dat de gemiddelde gelovige
Amerikaan er een soort zelfbedieningsreligie op nahoudt waar Oprah Winfrey een groot aandeel in heeft
gehad. Tientallen miljoenen mensen hebben aan haar hand een persoonlijk 'ratjetoe' geloof ontwikkeld dat
bestaat uit elementen die afkomstig zijn uit allerlei verschillende soorten religies.Traditionele christenen
gruwelen dan ook van Oprahs boodschap. Auteurs Josh McDowell en Dave Sterrett schrijven in hun boek
''O' God: Een dialoog over waarheid en Oprahs spiritualiteit' dat Oprah, hoewel ze christelijke termen
gebruikt die op het eerste gezicht overeen lijken te komen met het christendom, een boodschap brengt die
radicaal anders is en absoluut tegensteld is aan de ware leringen van de Bijbel en het historische
christendom.' Oprah promootte dan ook bekende spirituele New Age schrijvers en denkers zoals Eckhart
Tolle ('De kracht van het nu' en 'Nieuwe Aarde'). Ze was zo onder de indruk van Tolles 'laat-los-en-adem'
therapie, bedoeld om 'vrede' te bereiken door middel van zwijgen en stilte, dat ze een 10 weken lang
durende serie van internet seminars wijdde aan zijn kunst van het 'zijn'. Volgens Tolle heeft iedereen 'de
waarheid' en alle vreugde, creativiteit, energie en liefde waar iedereen naar op zoek is, in zichzelf.
Tevens leerde Oprah, grootgebracht in de Baptistenkerk, de over de hele wereld sterk in opmars zijnde New
Age versie van het christendom. 'Ik geloof dat Jezus kwam om ons het Christus bewustzijn te laten zien, dat
Jezus ons de weg van het hart liet zien en het hogere bewustzijn waar we het hier allemaal over hebben...'
Dat is precies wat Tolle schrijft: 'Was Jezus de zoon van God? Ja, maar u bent dat ook. U beseft dat alleen
nog niet.'
Een vlek op Winfreys blazoen was de tragische dood van drie mensen die in oktober 2009 een spirituele
seminar volgden van één van haar favoriete zelfhulp-goeroes, James Arthur Ray. Na zijn 'spirituele krijger'
seminars in een zweethut in Arizona moesten 19 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en stierven
er drie deelnemers. Sommigen vroegen zich toen openlijk af of Oprah Winfreys spirituele 'wijsheid' mensen
niet juist verder bij de waarheid vandaan drijft in plaats van ze er dichterbij te brengen.
Veel Amerikaanse gelovigen die teleurgesteld zijn geraakt in het georganiseerde christendom en vinden dat
de kerk enkel gevuld is met hypocrieten hebben Winfreys alternatieve 'zelf'versie van het geloof omhelsd.
Volgens auteur McDowell komt dat omdat de meeste christenen niet nadenken over hun eigen geloof en dat
van anderen -laat staan dat ze hun eigen geloof kritisch tegen het licht durven houden- , maar enkel
dogmatische antwoorden kunnen geven en Bijbelteksten kunnen citeren. Hierdoor hebben de meeste
christenen geen degelijk verweer tegen slim en goed in elkaar zittende, maar van de Bijbel afwijkende
leringen en theologiën, waaronder die van Oprah Winfrey.
Oprah & Obama
Oprah Winfrey is vanaf het begin één van de grootste promotors geweest van de Amerikaanse president
Barack Obama. Obama's vrouw Michelle schreef zelfs dat Oprah Winfrey de grote inspirator is achter de
ideeën van haar man 'om de wereld te maken zoals deze zou moeten zijn' en de hele mensheid te verenigen
in een 'nieuw soort stam'. Oprahs goeroe Eckhart Tolle laat zich volgens eigen zeggen leiden door een geest
die zich 'Bron' noemt. Deze 'Bron' zou hem en Oprah hebben onthuld dat de God van de Bijbel niet
vertrouwd kan worden en dat de dood niet bestaat. Volgens Tolles geleidegeest kan iedereen zijn eigen god
zijn, wat precies de leugen is die satan voorhield aan de eerste mensen (zie Bijbelboek Genesis). Dit is dan
ook de kern van de boodschap die Oprah Winfrey de afgelopen 25 jaar aan de wereld heeft verkondigd. (2)
Xander - (1) World Net Daily
(2) Xandernieuws 24-09-08: 'Geleidegeest 'Bron' inspiratie voor Obama en Oprah Winfrey - Zie ook:
28-03-09: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen (/ In 2012 wordt de christelijke
wereld vervangen door de Luciferiaanse')
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Nieuwe wet geeft Obama dictatoriale macht oorlog te verklaren aan iedereen
Obama kan binnenkort eigenmachtig aan iedereen, waar ook ter
wereld, wanneer dan ook, zonder enige beperkingen de oorlog
verklaren. Critici zien de nieuwe wet dan ook als het begin van de
Derde Wereldoorlog.
Het Amerikaanse Congres gaat een wet in stemming brengen die
president Obama de macht geeft om voortaan zonder instemming
van het Congres te besluiten tot unilaterale militaire actie tegen alle
landen, organisaties, en personen -zowel buitenlands als
binnenlands- die volgens de president vijandig staan tegenover de
Verenigde Staten en zijn bondgenoten. Door de wet krijgt Obama
dictatoriale macht over het leger, macht die hij overigens al uitoefende door buiten het Congres om bevel te
geven tot de militaire aanval op Libië.
Zo'n 33 afgevaardigden van de Democraten roepen de Republikeinen op om hun wetsvoorstel waarin al
Qaeda, de Taliban en aanverwante krachten permanent de oorlog worden verklaard in te trekken. 'De
Detainee Security Act lijkt de president bijna onbelemmerde autoriteit te geven om zonder goedkeuring van
het Congres over de hele wereld militaire acties te beginnen,' aldus een brandbrief van de Democraten. De
wet geeft de president tevens de macht om 'zekere vijanden' net zolang vast te houden totdat het
gewapende conflict voorbij is.
De American Civil Liberties Union schrijft dat de wet feitelijk een 'oneindige wereldwijde oorlogsverklaring' is
aan 'onduidelijke vijanden'. President Obama heeft niet om de wet gevraagd, simpelweg omdat hij gelooft
dat hij deze macht al heeft bij het bestrijden van het terrorisme. Het Congres wil deze macht nu fors
uitbreiden, zodat de Amerikaanse president nu op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken iedereen
die als 'vijand' wordt gezien onmiddellijk kan aanvallen, óók als de vijand bestaat uit Amerikaanse burgers.
Een groot aantal organisaties -waaronder de American Civil Liberties Union- hebben op 9 mei in een brief de
leden van het comité gewapende strijdkrachten van het Huis van Afgevaardigden opgeroepen om tegen de
nieuwe wet te stemmen. Hun voornaamste bezwaren:
- De president kan besluiten tot militaire actie, zelfs als de VS en/of Amerikaanse burgers op geen enkele
manier worden bedreigd.
- De oorlogsverklaring kent geen enkele fysieke grenzen, wat betekent dat Amerikaanse troepen overal
kunnen worden ingezet zonder de instemming van het desbetreffende land - inclusief de VS zélf.
- Er worden geen specifieke criteria gegeven voor de nieuwe oorlogsverklaring, wat betekent dat onduidelijk
is waar de macht van de president begint of eindigt. Alhoewel al Qaeda en de Taliban met name worden
genoemd, staat er ook 'en aanverwante krachten', die in theorie iedereen kunnen zijn.
- Nadat het Congres deze autoriteit aan de president heeft overgedragen zal het Congres deze waarschijnlijk
nooit meer terugkrijgen.
- Het Congres moet zich realiseren dat de president van de VS eigenmachtig niet alleen landen zoals
Somalië, Iran of Jemen kan binnenvallen, maar ook ieder land in het Midden Oosten en zelfs Canada,
landen in Europa en de VS zelf. De president krijgt de macht om vrijwel overal, op ieder moment, en slechts
gebaseerd op de veronderstelde aanwezigheid van verdachten die geen enkele bedreiging voor de
veiligheid van Amerika vormen, militair in actie te komen. Een ander zeer omstreden onderdeel van de wet is
het voorstel om alle arrestaties die in verband met 'terrorisme' worden verricht onder militaire richtlijnen te
laten vallen, waardoor de grondwet wordt omzeild (en er feitelijk alles met gearresteerde verdachten mag
worden gedaan). Het 'succes' van de veronderstelde moord op Osama bin Laden wordt nu gebruikt om de
nieuwe wetgeving -die volgens sommigen feitelijk het begin van de Derde Wereldoorlog is- erdoor te
drukken. Tenslotte geeft de nieuwe wet Obama de macht om militairen in te zetten tegen iedere burger -ook
in Amerika- die als 'terrorist' wordt beschouwd (1). Uit in 2009 en 2010 ingevoerde richtlijnen van de regering
Obama blijkt dat 'terroristen' al kunnen bestaan uit mensen die zich openlijk verzetten tegen de almacht van
Washington -ook als dit enkel met woorden gebeurt-, mensen die pleiten op de Grondwet, mensen die willen
vasthouden aan het recht om wapens te dragen en fundamentalistische christenen.
Xander - (1) Alexander Higgins
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Grootschalige stroomuitval treft verschillende landen
17 mei 2011
Veel aandacht op twitter en in de media voor de stroomuitval de laatste
weken. Het aantal transformatoren wat in brand is gevlogen is zo groot
dat moeilijk meer kan worden gesproken van een incident.
Het fenomeen beperkt zich niet alleen tot de Verenigde Staten want
ook in Maleisië en Venezuela is stroomuitval gemeld. Het betreft dan
enkel nog de meldingen die ons bereiken.
De oplichtende transformatoren in Fort Worth in de Amerikaanse staat
Texas bleken later ook te zijn vastgelegd in Fort Atkinson in Wisconsin.
Deze twee incidenten zijn niet opzichzelfstaand, zo blijkt. In totaal zijn
de laatste weken maar liefst 39 gevallen van exploderende en uitvallende transformatoren gemeld.
In aller ijl worden pogingen ondernomen om te zoeken naar verklaringen, maar de oorzaak blijft vooralsnog
onduidelijk. In de afzonderlijke gevallen kwamen steeds enkele duizenden mensen enige tijd zonder stroom
te zitten. Daarnaast was de Nebraska State Penitentiary in Lincoln enige uren volledig afgesloten toen de
stroom uitviel.
Bekijk hier een totaaloverzicht van alle incidenten in de Verenigde Staten die de afgelopen weken hebben
plaatsgevonden.
Begin deze maand werden tien staten in het westelijke deel van Venezuela getroffen door stroomuitval. In de
staten Tachira, Merida, Trujillo en Barinas heeft een algehele stroomuitval plaatsgevonden, zo werd op de
staatstelevisie vermeld.
Een helikopter werd ingezet om meer informatie te verzamelen over de oorzaak van de stroomstoring. Op 7
april werd het land ook al getroffen door grootschalige stroomuitval. Toen werden 15 staten inclusief de
hoofdstad Caracas getroffen.
Afgelopen zondag waren vluchten van en naar het internationale vliegveld van de hoofdstad van Maleisië als
gevolg van een stroomstoring vertraagd. Kuala Lumpur International Airport (KLIA) werd in de vroege
ochtend getroffen door de uitval hoewel de stroom relatief snel weer kon worden ingeschakeld.
Tot slot kan de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA geen contact meer krijgen met haar satelliet Daichi
(Aarde) nadat het ruimteschip werd getroffen door een ‗mysterieuze anomalie‘.
Daichi staat formeel bekend als de Advanced Land Observing Satellite (ALOS) en viel op 22 april
jongstleden onverwachts uit. JAXA probeerde tevergeefs de communicatie met het schip te herstellen.
In de verslaggeving zijn incidenten in India en Afrika niet meegenomen omdat deze konden worden
verklaard door slechte infrastructuur, stormen of dieren. Wat is hier aan de hand? Wordt de stroomuitval
veroorzaakt door de toenemende zonneactiviteit? Of zijn het de eerste tekenen dat deze technologie niet is
opgewassen tegen de toenemende instroom van fotonen uit het galactische centrum?
Bronnen: Godlikeproductions.com, Bloomberg.com, Space.com en Thestar.com
Verwant artikel: Bijzondere beelden oplichtende transformatoren Texas (Update)

Opstand in Europa tegen weifelende leiders: rijk & arm, iedereen boos op Brussel
Geplaatst op: maandag 23 mei 2011 door: Gerard Driehuis
Terwijl de leiders aarzelen en liegen neemt de straat beslissingen. In Griekenland, waar het ontzag voor de
staat nooit bijzonder was, begint de anarchie de kop op te steken. In het eilandenrijk is het centrale gezag
nooit erg stevig geweest. Dat gezag is nu aan het verdwijnen. In Spanje - in aarzelende vorm - gebeurt
hetzelfde: de generatie die niets heeft te verliezen en alles te winnen verklaart de oorlog aan de staat.In de
rijke landen gebeurt iets soortgelijks. De consensus van links tot rechts dat Europa goed was valt uit elkaar.
Europa was goed toen het voor veel welvaart zorgde. Maar niet als Europa geld kost. Populisten ter linker en
rechter zijde, in Nederland, Duitsland en Frankrijk verkondigen dat het uit moet zijn met het Europese
potverteren. In Engeland was dat lied nooit verstomd.De politici kruipen naar een oplossing waarbij de arme
landen heel sober moeten gaan leven en de inwoners van de rijke landen heel veel moeten gaan betalen.
De inwoners van beide groepen landen gaan dat niet doen.De Europese winter is begonnen. Die wordt heel
guur. Bron: Business Insider
Reacties
Vergeet niet dat er al vanaf het begin van de Euro al kritiek was op de leiders over het gevoerde beleid,
maar dat deze kritiek door deze leiders opzij werd gezet.Nu krijgt de bevolking alle ellende van dit beleid
over zich heen en we zijn nog niet op het einde. Naar mijn mening is niet alleen de politiek verantwoordelijk,
maar ook de banken. Deze hebben ook tegen beter weten in geld geleend aan deze landen. Volgens mij
zetten de banken de politiek onder druk om de belastingbetaler het geld op te laten hoesten, want anders
vallen zij om.Ik zou zeggen, laat maar een paar banken omvallen.
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Hoe Irak inmiddels structureel wordt verkracht..
Beloning voor gedane ‗zaken‘…?
Voor het eerst in 10.000 jaar is Irak niet meer in staat om zichzelf van voedsel te
voorzien. Een uiterst vruchtbaar land is overgeleverd aan de waanzin van de
nieuwe wetten, opgesteld door de Amerikaanse overheersers die het land
binnenvielen en verkrachtten. Zo simpel is het, ook al klinkt dat je onwaarschijnlijk
in de oren.
In het land waar de landbouw als het ware is uitgevonden, is het bijna niet meer
mogelijk voor boeren om hun eigen kost te verdienen, met eígen zaden, met hun eigen methodes van
landbouw..!!
Kijk naar deze korte documentaire en je zult zien waaraan wij hebben meegeholpen, met onze
‗opbouwmissies‘ en ‗steun aan de inval‘..! Wij van WantToKnow schamen ons in ieder geval het schaamrood
op de kaken voor de ondersteuning door Nederland van deze rigoureuze onderdrukking!
En hoe het verder ging met de -door de Amerikanen aangestelde ‗Koning van Irak‘, de man die het allemaal
zo netjes voor mekaar kreeg voor de Amerikanen? De oud-Amerikaanse ambassadeur in Nederland Paul
Bremmer III? Nou deze ‗trouwe overheidsambtenaar‘ is inmiddels gedecoreerd door George W. Bush. ‗Voor
bewezen diensten‘…
Coming to a country near you (transcript)
―Mijn vader heeft me deze boerderij als erfenis nagelaten. In tijden dat het boerenbedrijf nog winstgevend
was.Maar sinds de invasie, zijn de prijzen huizenhoog gestegen. Ik weet niet waarom dat is gebeurd.‖
–Er zijn zoveel boeren al gestopt met het boerenbedrijf, ze kunnen het gewoon niet meer betalen. Op dit
moment zijn de prijzen voor kunstmest krankzinnig hoog. En zijn de prijzen voor zaden vervijfvoudigd. Met al
die geïmporteerde gewassen in dit land, speel je als boer niet eens meer quitte.–
―Ik heb meer dan 22 jaar gewerkt. Vóór de invasie kwamen de meeste producten uit Irak zélf. Het was vaak
zelfs 100% Irakees. We importeerden minder dan 2% van ons fruit en groenten. We importeerden alleen
appels en bananen. Op dit moment is er nog maar weinig Irakese productie over. Nu komt slechts 25% van
de productie uit Irak..! Boeren vertellen ons dat de prijzen niet eens meer de kosten kunnen dekken.
Graan, rijst, sojabonen en andere gewassen worden hier nu niet meer verbouwd, door alle import. Om kort
te zijn: de kosten van het zélf verbouwen, is het niet meer waard.‖
–
―Zelfs als ik geld verlies, zal ik mijn spaargeld gebruiken om het boerenbedrijf in leven te houden. Het land is
kostbaar, zélfs als we geld verliezen, zullen we het niet opgeven.‖
–
97% Van de Irakese boeren gebruikte -voor de Amerikaanse overheersing, zijn eigen zaden voor de
gewassen die ze verbouwden. Maar nu, tijdens de Amerikaanse bezetting, is dit ILLEGAAL geworden..!!!
Dit alles door de grondwettelijke ‗Order #81‘, van kracht geworden, onder supervisie van Paul Bremmer, de
door Bush aangestelde ‗Keizer van Irak‘. Irak, dat bekend stond als de ‗broodmand‘ van de wereld, werd
hierdoor in enkele jaren volledig afhankelijk gemaakt van (natuurlijk Amerikaans) importvoedsel; Irak is
inmiddels, door de enorme afname van de landbouw, niet eens meer in
staat zichzelf te voeden.
Een Irakese boer met een paar Amerikaanse soldaten; bevrijders óf
bezetters..?
Een tienduizenden jaren oude landbouwcultuur is geraffineerd en met
juridisch geweld, vakkundig de nek omgedraaid. Bovendien is ruim de helft
van de vruchtbare landbouwgrond, ten prooi gevallen aan droogte door het
vernietigen en falen van de watgerbevloeiingsystemen.
Goedkope voedselimporten en hemelhoog stijgende prijzen (zaden,
brandstof, mest, allemaal geleverd door ‗het Westen‘) hebben het
economische landbouwsysteem van Irak volledig vernietigd.
De VS heeft er bijna alles aan gedaan, behalve dan nog nét geen koelbloedige moord.., om Irakese boeren
de nek om te draaien. Nu lijkt het erop dat de federale overheden in de VS, indirect gecontroleerd door de
corporate businesslieden, erop uit zijn om de achtertuinen van de VS-burgers te ‗reguleren‘..!
***
Irak is inmiddels de 4e markt voor de Amerikaanse rijstverkoop in de wereld, en de 5e grootste afnemer van
graan en pluimvee..! De zoektocht naar de dader van deze verkrachting van de Irakese landbouw toont
daarmee de overduidelijke dader.
Irakezen worden door deze ontwikkelingen ook nog eens van hun land(bouw)gronden verdreven; ze kunnen
er gewoon niet overleven. Veel families trekken naar de steden, om daar naar banen te zoeken, die er niet
zijn; op deze wijze bijdragend aan de ghetto-vorming in de steden.
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Vice-voorzitter Russisch parlement dreigt wereld met tsunami-wapen
Foto van de tsunami die op 11 maart de kust bij het Japanse Natori
overspoelde. Vladimir Zhirinovsky suggereert dat deze tsunami de
Russische vergelding was voor de ruzie met Japan over de Koerilen
eilanden.
'Washington heeft geen toekomst, die kunstmatige staat zal instorten;
daarna het oude Europa, het continent dat totaal niet van belang is; China staat op het punt te exploderen,
en wat overblijft is Rusland met zijn lanceercapaciteiten in de ruimte, met zijn ruimtemacht. Rusland met
enorm veel geld, hulpbronnen en nieuwe wapens waar niemand nog van weet. Met die wapens zullen wij
ieder deel van de planeet binnen 15 minuten vernietigen! Geen explosie, geen energiestraal, geen soort
laser, geen bliksem, nee, een stil en vredig wapen. Hele continenten zullen voor altijd verdwijnen.' De
woorden van een gek? Ja, maar deze gek is wel de vice-voorzitter van de Russische staats-Doema
(parlement) en lid van de Raad van Europa.
Vladimir Zhirinovsky heeft in de loop der jaren een even spraakmakende als dubieuze reputatie opgebouwd
met het doen van allerlei shockerende uitspraken en bizarre beloften. Zo voerde hij ooit campagne voor
'wodka voor iedereen' en zelfs 'ondergoed'. Niemand zou hem dan ook serieus nemen, ware het niet dat hij
er al tientallen jaren in slaagt om hoge functies in Rusland te bekleden. Onlangs hield hij weer eens een
tirade tijdens een interview met een Georgische tv-zender. Het oorspronkelijke onderwerp was het feit dat
Georgië de toegang van Rusland tot de Wereld Handels Organisatie (WTO) blokkeert. Zhirinovsky maakt
zich tijdens het gesprek steeds bozer en maakt duidelijk dat hij Georgië het liefste ziet verdwijnen. Hij zegt
dat er maar vier belangrijke hoofdsteden in de wereld zijn: Washington, Brussel, Moskou en Peking, dat de
rest er totaal niet toe doet en dat Rusland na de instorting van de VS, Europa en China de enig
overgebleven supermacht ter wereld zal zijn.
Dan dreigt hij Georgië met een tsunami 'aan de andere kant van het Caucasus gebergte', en suggereert hij
dat de tsunami in Japan de vergelding van Rusland was vanwege het territoriale dispuut over de Koerilen
eilanden ten noorden van Japan, die deels door Japan worden opgeëist. De Koerilen behoorden
oorspronkelijk tot Japan, totdat het land de eilanden tijdens de Tweede Wereldoorlog kwijtraakte aan
Rusland (toen nog de Sovjet Unie). Zhirinovsky dreigt dat als Japan probeert zelfs het kleinste stukje eiland
terug te krijgen 'alle 120 miljoen' Japanners zullen sterven.
'En dat geldt ook voor de rest van de wereld!,' dreigt de megalomane vice-voorzitter dan. 'Iedereen zou eens
over zijn eigen toekomst moeten nadenken, en ook over die van alle anderen... Willen jullie dat de wereld
het woord Georgië compleet vergeet? In plaats daarvan zal Rusland aan Turkije grenzen! Denk daar maar
eens over, president Sakashvili. Dan zal er weer een tsunami komen, en die zal het einde van u zijn!'
Xander (1) - Forbidden Knowledge / YouTube

Palestijns parlementslid: Israël is plan van Allah om alle joden uit te roeien
'Palestina wordt het hoofd van de Verenigde Staten van de Islam'
Keer op keer praten Palestijnse officials openlijk en op TV over hun
gruwelijke plannen met de joden, maar even zoveel keer worden ze
genegeerd door de Westerse politici en media.
Yunis al Astal, die namens de terreurorganisatie Hamas zitting heeft in
het parlement van de Palestijnse Autoriteit, heeft afgelopen week op TV
de Palestijnse genocidale visie op Israël en de joden uiteengezet.
Tijdens een uitzending van Al Aqsa TV zei hij dat de verzameling van de joden in het land Israël onderdeel
vormt van een plan van Allah dat de Palestijnen en de andere moslims de 'eer' zal geven om de
'kwaadaardige bende' die de joden vormen uit te roeien. Al Astal voorspelde dat 'de Zionisten' over een paar
jaar zullen begrijpen dat ze maar om één reden naar Israël zijn gekomen, namelijk om 'afgeslacht' te worden
'in een groot bloedbad'. Met woorden die sterk aan Adolf Hitler deden denken zei hij dat de joden veel
gevaarlijker zijn dan alle roofvogels, gevaarlijke reptielen en dodelijke bacteriën bij elkaar, en dat Allah de
mensheid door de moslims zal 'bevrijden' van het 'joodse kwaad'. Dan zal er volgens hem een 'Verenigde
Staten van de Islam' ontstaan en zal Palestina aan het hoofd staan van het wereldwijde islamitische
Kalifaat.Hamas en Fatah / de Palestijnse Autoriteit sloten onlangs in de Egyptische hoofdstad Caïro een
samenwerkingspact. Desondanks weigert de Israëlische regering Fatah als vijand te bestempelen, ondanks
het feit dat Fatah-partner Hamas wekelijks openlijk oproept dat het belangrijkste doel van de Palestijnen nog
altijd de vernietiging van Israël is. Fatah wordt in Jeruzalem nog steeds gezien als 'vredes'partner waarmee
Israël mogelijk een akkoord kan sluiten over de oprichting van een Palestijnse staat in Gaza en de
Israëlische gebieden Judea en Samaria. (1) Xander - (1) Arutz 7
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23-3-2013: 666-chip. Europa volgt Amerika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gaat Europa volgen?
Europese Commissie applaudisseert luid voor RISER.
Wat is RISER precies?
Instandhouding van failliete landen zoals Griekenland.
Populistische partijen en landen roepen om invoering CONTROLE van de landsgrenzen.
NWO: Creëer een probleem en biedt jouw oplossing aan.
Gecontroleerde media koppelen zelf twee op zichzelf staande problemen aan elkaar. Met
radiofragment.

Gaat Europa volgen?
Nu bekend is geworden dat Amerika haar burgers vanaf 23 maart 2013 gechipt wil hebben en via een nieuw
nationaal registratiesysteem haar inwoners mag en kan volgen, rijst de vraag hoe zit dat met Europa en
Nederland?
Europese Commissie applaudisseert luid voor RISER.
Het Amerikaanse systeem voldoet mijns inziens volledig aan de profetische beschrijving van een nieuw
financieel slavernij systeem, zoals we kunnen lezen in het Bijbelboek Openbaringen. Het registratieapparaat
(RFID chip) moet volgens de Amerikaanse wet onderhuids worden in- / aangebracht worden. De chip
verzendt en ontvangt informatie die de Amerikaanse overheid kan uitlezen. In de wet valt op te maken dat
het systeem zal worden gekoppeld aan de bankrekeningen van haar burgers enerzijds, anderzijds wordt
duidelijk gemaakt dat men de chip kan lokaliseren en volgen, zoals dat vandaag de dag gebeurt in de
pakketbezorgingsdienst.
Europa wil en zal niet achterblijven. Dat is de idee die Europa naar
buiten laat komen. Dit komt onze huiskamers via verschillende wegen
naar binnen. Een bekende strategie die de Europese regering heeft
gelanceerd is de ―Europe 2020 strategy‖. Binnen deze strategie is het
RISER systeem inmiddels ingevoerd en binnen de Europese
commissie met luid applaus ontvangen, aldus diverse buitenlandse
media.
Link: EU: European Commission: Riser citizen registration system a
success story for eGovernment
Wat is RISER precies?
RISER is het burger registratie systeem voor de E (Electronic)
Government. Het stelt bedrijven en overheid is staat om zeer
eenvoudig uw en mijn gegevens op te vragen en te gebruiken voor hun
doeleinden. Is dat nu nog ―onschuldig‖, het roept natuurlijk wel vragen
op ten aanzien van onze privacyrechten. Maar die rechten liggen bij
dezelfde groep mensen die dit systeem van harte toejuichen,
financieren en hebben bedacht!Naast de adresgegevens is ook het
bevolkingsregister ondergebracht in dit RISER systeem, dat door
dezelfde Europese Commissie onder bewaking van de E (Electronic)TEN is ondergebracht, zodat de privacy is gewaarborgd. In 2004 is
RISER begonnen als een proefproject in onder andere Duitsland. En
inmiddels zijn de gegevens van 250.000.000 Europeanen in dit
systeem ondergebracht. Of u dat nu wilt of niet.
Link: RISER ID, IDABC, E-TEN, E-Government.
Terug naar begin
Instandhouding van failliete landen zoals Griekenland.
Een ander kanaal waardoor we weten dat Europa niet achter wil blijven
bij Amerika, inzake het massaal invoeren van een 666-chip, zijn de
recente ontwikkelingen in de financiële wereld. Opnieuw schiet
Nederland, in de persoon van minister Jan-Kees de Jager van
Financiën, het totaal failliete Griekenland ter hulp. Niet alleen
Nederland, maar wederom héél Europa. Zoals ik al vaker heb geschreven, is de agenda achter de
instandhouding van een zwak financieel systeem, noodzakelijk voor de door de Bijbel geprofeteerde
invoering van een nieuw sterk financieel systeem, dat de mens in staat stelt te kopen en te verkopen en de
elite in staat stelt de mensheid totaal te controleren.
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Het tweede kanaal is dus het oude financiële systeem intact houden,
totdat de nieuwe mag en kan worden ingevoerd. Want de bedragen die
we sinds 2008 in de media horen, zijn zo absurd hoog, dat de gewone
burger daar zich niets meer bij kan voorstellen.
Terug naar begin
Populistische partijen en landen roepen om invoering CONTROLE
van de landsgrenzen.
Dan is er nog een derde kanaal waardoor we weten dat Europa niet
achter wil blijven bij Amerika, als het gaat om de invoering van, laat ik
het beestje dan maar bij de naam noemen: totale controle!
Dat derde kanaal is het tornen aan het Shengen-akkoord. De alsmaar grotere roep van de bevolking van
diverse Europese lidstaten, voor een halt aan de toestroom van asielzoekers, goedkope buitenlandse
arbeiders en criminele benden is voor populistische partijen de reden om te tornen aan ―open Europese
grenzen‖. In Nederland maakten we eerst kennis met de LPF en daarna met de Partij Voor de Vrijheid van
Geert Wilders. Bij onze zuiderburen het Vlaamsblok. In Frankrijk de partij van Jean-Marie le Pen. Maar laten
we niet vergeten hoe de Scandinavische landen aan het hervormen zijn. De echte Finnen in Finland en ook
Zweden en Denemarken hebben de rechter politieke flank zien groeien.
De roep om de grenzen te sluiten, zoals Frankrijk en Italië onlangs
hebben gedaan, ten aanzien van de massale toestroom van Noord
Afrikaanse vluchtelingen uit bijvoorbeeld Libië, is mijns inziens dat
derde kanaal. Overigens, Denemarken heeft de grenzen inmiddels
alweer bewaakt en bemand met douaniers. Maar grenscontrole is de
eerste stap naar de totale controle, denk alleen maar aan het ―ijzeren
gordijn‖ en de KGB.
Link: Denemarken gaat de grenzen weer controleren, NOS ―Europese
grenzen mogen niet zomaar dicht.‖, Kamer: sluit grens drie jaar voor
Roemenen en Bulgaren.
NWO: Creëer een probleem en biedt jouw oplossing aan.
Overheden van de bovengenoemde landen willen gewoon weten wie binnen hun landsgrenzen komt, wat ze
komen doen et cetera. En als dat niet kan, dan maar de grenzen dicht. Maar het Shengen verdrag kan niet
zomaar eenzijdig worden opgezegd. En dan zit je met een probleem.
Behalve…
RISER ID. Europa heeft veel geld gespendeerd aan een ―luxe
telefoonboek‖. We denken toch niet echt dat dat het ultieme doel is! En
dat men daarvoor zo luid heeft geapplaudisseerd. Nee, ik geloof dat
Europa een prachtig systeem heeft ontwikkeld, dat met RFID
gekoppeld twee vliegen in één klap slaat.
1. De grenzen hoeven niet meer dicht, Shengen-akkoord (waarvoor zo lang is gevochten) kan
gewoon blijven bestaan. De overheid weet precies wie binnen haar landsgrenzen verblijft, waar ze
zijn, wat ze kopen, enz. enz. enz.
2. Het nieuwe cashloze financiële systeem dat gekoppeld is aan RISER ID, maakt fraude
onmogelijk, subsidies en uitgaven van overheidsgelden zeer overzichtelijk. Lopen de overheden nu
nog miljoenen, dan wel miljarden mis aan inkomsten door gesjoemel, fraude, niet betalen van
boetes, belasting ontduiking, witwaspraktijken, dat is vanaf het invoeren van hun nieuwe systeem
verleden tijd. Er breekt een New Age aan, waarin iedereen verplicht eerlijk moet zijn. De overheid
controleert u!
http://www.eindtijdinbeeld.nl/2332013_666chip.htm#23-3-2013 666-chip
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Hoofd Atoom Instituut Japan: TEPCO misleidt publiek over crisis
Fukushima; Meltdowns in 3 reactoren
Japanse overheid geeft toe dat meltdowns al eind maart bekend waren
- Nucleair ingenieur: Opruimwerk gaat 10 tot 20 jaar duren - Nu ook
zorgen over reactor 6
Dit is de enige privacy die vele duizenden Japanners in opvangcentra
hebben nadat ze als gevolg van de aardbeving / tsunami op 11 maart
alles kwijtraakten.
Volgens Tetsuo Ito, het hoofd van het Atoom Energie Onderzoeks Instituut aan de Kinki Universiteit in
Japan, geeft TEPCO -de beheerder van de zwaar beschadigde kerncentrale Fukushima Daiichi- de burgers
een 'vals gevoel van veiligheid' door het doen van 'misleidende verklaringen' over wanneer de nucleaire
crisis bezworen zal zijn (1). Ito zegt dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat de reactoren 2 en 3 er erger aan toe
zijn dan werd gedacht. Hiroko Tabuchi schreef gisteren in de New York Times dat TEPCO inmiddels heeft
moeten toegeven dat er een complete meltdown heeft plaatsgevonden in drie van de zes reactoren - precies
zoals onafhankelijke experts al in maart en april beweerden (2).
De zwarte rook die in de eerste dagen na de aardbeving uit het gebouw van reactor 3 kwam was volgens
Fumiya Tanabe, een voormalige topmedewerker van het Japanse Atoom Energie Onderzoeks Instituut, een
teken dat er toen al een meltdown in deze reactor plaatsvond. Uit recent gepubliceerde gegevens van
TEPCO blijkt dat reactor 1 al op de dag van de aardbeving zelf smolt. Desondanks verklaarden
woordvoerders van de maatschappij destijds dat ze niet wisten wat de reden was van de zwarte rook uit
reactor 3 en hielden ze stug vol dat er geen meltdown in één van de reactoren had plaatsgevonden.
TEPCO wringt zich inmiddels in nieuwe bochten om het Japanse- en wereldpubliek te blijven voorhouden
dat alles onder controle is. 'Ondanks het feit dat we hebben bevestigd dat de nucleaire kern al snel na het
ongeluk is gesmolten, zal onze drie- tot zes maanden durende tijdlijn niet veranderen,' verklaarde TEPCO
topman Sakae Muto afgelopen dinsdag. Tetsuo Ito noemde deze tijdlijn echter 'onzin. Pas nadat ze weten
wat er precies in de gebouwen en reactoren gaande is zal duidelijk worden welke tijdlijn haalbaar is. Nu
wordt het publiek op deze manier een vals gevoel van veiligheid gegeven.'
10 - 20 jaar om situatie onder controle te krijgen
Ook de speciale adviseur van de Japanse premier Naoto Kan, Goshi Hosono, erkende dat er in de reactoren
1, 2 en 3 meltdowns zijn geweest en dat dit al eind maart (!) bekend was (3). In ieder geval in reactoren 1 en
3 hebben de gesmolten kernen gaten gebrand in de beschermingsvaten. TEPCO, dat tot nu toe handelde op
basis van een veel minder ernstige situatie, zal de plannen om de crisis te bezweren nu drastisch moeten
aanpassen. Het zal in ieder geval veer meer tijd gaan kosten om de reactoren te koelen en de miljoenen
liters radioactief besmet water te lozen.Om een idee te geven hoe lang dit zou kunnen duren: bij de
meltdown in de Amerikaanse centrale op Three Mile Island nabij Pittsburgh in 1979 brandde de brandstof
niet door het beschermingsvat heen, maar kostte het desondanks 5 jaar om de gesmolten brandstof te
verwijderen, en nog eens 3 jaar om te bevestigen dat alle radioactieve besmetting uit de reactor was
verdwenen. Aangezien de ramp met de Fukushima centrale vele malen ernstiger is, schatten sommige
experts dat het meer dan 10 jaar zal gaan duren voordat alle gesmolten brandstof verwijderd is, de
besmetting geëlimineerd is en de reactoren ontmanteld zijn (3).
Nucleair ingenieur professor Akira Tokuhiro denkt dat het zelfs 20 jaar kan gaan duren voordat de situatie
volledig onder controle is, en schat de kosten van de operatie op zo'n 10 tot 30 miljard dollar. Volgens
Tokuhiro zullen hierbij zeker 10.000 mensen moeten worden ingezet, 10 x zoveel als het aantal dat door
TEPCO wordt genoemd. Daarnaast blijkt dat de radioactieve besmetting als gevolg van de ramp
'verontrustend veel hoger' is dan aanvankelijk werd beweerd, en zijn er veel meer huizen, dorpen en
rijstvelden besmet. 'De officiële 6 tot 9 maanden om de boel op te ruimen is virtueel dan ook onmogelijk, wat
ze ook doen... En dit alles werd van de voorpagina's van de massamedia gehouden.'
Ook zorgen over reactor 6
Tot overmaat van ramp stapelen de problemen zich verder op nu er door de andere reactoren besmet
grondwater in het turbinegebouw van reactor 6 is gesijpeld. Het gevaar bestaat dat als dit water, dat al een
diepte van 2 meter heeft bereikt, het reactorgebouw instroomt, het nood koelsysteem van de reactor het zal
begeven. TEPCO is al op 1 mei begonnen met het wegpompen van 1700 ton water naar een provisorische
tank, maar alleen al voor de komende maand zijn tanks met een capaciteit van 16.000 ton noodzakelijk
(4).Tenslotte wordt nog altijd een 8.0 zware naschok verwacht, die mogelijk een nieuwe tsunami zal
veroorzaken. Om die reden is TEPCO begonnen met de aanleg van een 500 meter lange en 10 meter hoge
dijk tussen de kust en de beschadigde reactoren 3 en 4. Deze dijk moet eind juni gereed zijn. Aanstaande
maandag zal er worden begonnen met de bouw van een betonnen geraamte op de bodem van reactor 4, om
daar tijdelijk de gebruikte brandstofstaven in te kunnen opbergen.
Xander - (1) Bloomberg ; (2) New York Times ; (3) Asahi ; (4) Daily Yomiuri
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EU wil van bepaalde groepen mensen rijbewijs afnemen vanwege milieu
Opnieuw een onzalig en asociaal plan uit de koker van het monsterlijke
dictatoriale gedrocht genaamd de Europese Unie in Brussel, de
hoofdstad die staat voor totale controle, wurgende richtlijnen,
krankzinnige uitgaven en anti-maatschappelijke, vrijheidsberovende
plannen. Vanwege onder andere 'het milieu' willen de Europese
bestuurders op de middellange termijn van bepaalde groepen mensen
het rijbewijs afnemen. Dat zijn natuurlijk weer de zwakkeren in de
samenleving, zoals ouderen en mensen die dagelijks medicijnen
moeten slikken. (1)
Al vele jaren blijkt dat 99 van de 100 burgers weigeren de vrijheid die zij dankzij hun rijbewijs hebben
vrijwillig op te geven en voortaan met het over het algemeen veel tragere en omslachtige openbaar vervoer dat enkel draait op vele miljarden kostende subsidies- te reizen. Daarom bedacht de autocratische EUcommissie een Sovjet- achtig 'socialistisch' plan om mensen uit de kwetsbaarste groepen in de samenleving
alsnog uit hun auto te dwingen.
Op 11 mei beweerde de EU-Commissie dat er geen harmonisering komt van de rijbewijs voorschriften en
medische testen voor oudere autorijders. Zoals gebruikelijk vertelde de Commissie echter hooguit de halve
waarheid en zit er een gemeen addertje onder het gras. Onder het mom van 'milieubescherming' en
'verkeersveiligheid' zullen volgens het huidige voorstel mensen die dagelijks medicijnen slikken het
felbegeerde roze plastic kaartje moeten inleveren.
Theoretisch zijn er echter meer groepen mensen van wie men vanwege de 'verkeersveiligheid' of 'het milieu'
het rijbewijs kan gaan afpakken. Het enige wat de EU-Commissie hoeft te doen is de lidstaten opdracht
geven om de huidige Europese richtlijnen aan te passen. Dat is tenslotte wat de EU doet: opdracht geven en
uitvoering eisen, zonder dat de lidstaten ook nog maar iets in te brengen hebben.In sommige EU landen is
wat de Commissie wil invoeren nu al realiteit. Te vrezen valt voor ons eigen land, dat bekend staat altijd het
braafste Europese jongetje van de klas te willen zijn en ieder bevel uit Brussel tot op de komma nauwkeurig
uit te voeren. Jammer genoeg lijkt het nieuwe minderheidskabinet met de EU-kritische partij PVV daar
(nog?) geen verandering in te hebben gebracht. Het wordt echter de hoogste tijd om de alles vermorzelende
Brusselse stoomwals te stoppen, want wie weet wat voor plannen en 'harmoniseringen' er nog meer tegen
ons bedacht worden. Wie kan, wil en durft ons nog te beschermen tegen deze fascistische EU-witteboorden
terreur?
Xander - (1) KOPP Online

Blasefemie-Godslastering niet meer strafbaar
Regeringspartij VVD steunt niet langer het wetsvoorstel dat de fractie
eerder samen met D66 en de SP had ingediend om godslastering niet
meer strafbaar te stellen.
De VVD laat steun aan opheffen verbod op godslastering
vallen.Volgens VVD‘erFred Teeven, een van de indieners, is dat
gebeurd op het moment dat hij staatssecretaris van Justitie werd.
Gunst SGP
Maar D66 is ervan overtuigd dat de liberalen hiermee degunst van de
SGP willen verwerven in ruil voor steun aan de coalitie in de Eerste
Kamer. Dat maakte D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham zaterdag kenbaar in het tv-programma
Nieuwsuur. Senator Gerrit Holdijk van de SGP erkende in de uitzending dat als het kabinet dit type
voorstellen uitstelt of ongedaan maakt, het op de steun van de SGP kan rekenen, ‗maar niet
klakkeloos.‘Teeven heeft onlangs zelf aan Holdijk gemeld dat er geen VVD-handtekening meer onder
hetinitiatief staat en kan zich voorstellen dat de SGP‘er dit zo uitlegt. Als VVD, CDA en gedoogpartij PVV
geen meerderheid halen in de Senaat, kan de SGP het verschil maken.
Geen handtekening
De nieuwe woordvoerder van de VVD op dit terrein, Ard van der Steur, is niet van plan alsnog zijn
handtekening onder het initiatief te zetten. Hij zei dat zijn fractie het beter vindt om er open naar te kijken en
meer integraal te spreken en te besluiten over de vrijheid van meningsuiting van politici in 2011.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/22/blasefemie-godslastering-niet-meer-strafbaar/
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Duizenden bliksems boven krater IJsland
We willen die vent van 21 mei natuurlijk niet teveel vertrouwen geven,
maar toch schrikt uw aller redactie even van de volgende gegevens.
Niet eerder namelijk hebben wetenschappers zoveel bliksemschichten
geteld in een aswolk boven een IJslandse vulkaan als zondag. In een
uur tijd waren er boven de krater van de Grimsvötn maar liefst 2198
flitsen te zien. Dat meldde de IJslandse krant Morgunbladid.
De bliksems zijn echter geen teken van de Apocalyps. Ze worden
vermoedelijk veroorzaakt doordat as, rook en stoom extreem snel
opstijgen, en water bevriest. Wel bevestigt het aantal flitsen dat de vulkaanuitbarsting zeer intens is, hoewel
er een relatief kleine krater is ontstaan.
De krant schrijft verder dat de as die de vulkaan uitspuwt, weinig giftige chemicaliën bevat. Daarnaast
verloopt het uitdelen van veiligheidsbrillen en stofmaskers aan omwonenden volgens de autoriteiten
voorspoedig.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/22/duizenden-bliksems-boven-grimsvotn/

Griekenland: laat banken en pensioenfondsen boeten voor hun wanbeleid
VISIONAIR: GERMEN OP 23 MEI 2011
Griekenland dreigt failliet te gaan. Banken en pensioenfondsen
proberen met succes de Europese overheden hiervoor op te laten
draaien. Tijd om de strop te leggen waar die hoort.
Griekenland: recept voor een ramp
Griekenland is een schitterend vakantieland met een rijke cultuur een
gastvrije bevolking. Helaas is belastingontduiking een nationale sport
en behoren de ambtenaren tot de hoogstbetaalde ter wereld. De
gevolgen konden niet uitblijven. De schulden zijn tot recordhoogte
opgelopen.
Banken en verzekeraars, vooral die in Duitsland en Frankrijk,hebben
de afgelopen jaren goed verdiend aan de hoge rentes die op de
Griekse staatsobligaties uitgekeerd worden. Daarom hebben ze hier ook massaal in geïnvesteerd. De rente
op Griekse staatsleningen is echter niet voor niets zo hoog. Het gevaar dat Griekenland niet terug zou
betalen, was en is levensgroot.
De Griekse ambtenaren hebben geen zin ook maar iets in te leveren.
Danaïdenvat Griekenland is het gevolg
De situatie in Griekenland is een mooi voorbeeld van wat de gevolgen zijn van de chantage door grote
banken. Geen verstandige belegger gaat geld steken in obligaties van een land, dat op de pof leeft en
waarvan de ambtenaren op hun 55e met pensioen gaan en er niet over piekeren deze voorrechten af te
staan, ook al verdienen ze er een procent of twee meer aan.
Echter: managers bij pensioenfondsen en banken beleggen niet met hun eigen geld, maar met dat van u. Ze
steken zelf de provisies voor hoge winsten nu in hun zak, terwijl u (als belastingbetaler of klant) voor de
verliezen opdraait. Geen wonder dus dat de Grieken zich zwaar in de schulden konden steken.
Laat Griekenland failliet gaan
De oplossing voor Griekenland is eenvoudig: laat het land failliet gaan. Het gevolg is dat alle overbetaalde
ambtenaren en pensioengerechtigden automatisch hun baan verliezen. Alleen essentieel personeel houdt
zijn baan, tegen een marktconform salaris. EU-belastinginspecteurs gaan de corrupte Griekse fiscus helpen
reorganiseren. De Griekse kleine ondernemers en hun werknemers zullen een zucht van verlichting slaken.
De pensioenen hier zullen wat lager uitvallen, maar nog altijd hoger zijn dan na de volgende rip-off deal. De
vele werkloze Grieken en Spanjaarden kunnen als gastarbeider aan het werk in Nederland en Duitsland en
Griekenland zal een economische success story worden.
Financieel gezonde banken zullen deze sanering overleven. Wankelende banken zullen in de problemen
komen, zoals ook elders in het bedrijfsleven. Als spaarders worden beschermd en rekeningen overgenomen
door andere banken, blijft de schade beperkt. Financiéle steun is sloechts uitstel van executie. Zachte
heelmeesters maken stinkende wonden.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/griekenland-laat-banken-en-pensioenfondsenboeten-voor-hun-wanbeleid/`
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DNB-baas aan ketting van Maxima
Door: Micha Kat op 22 mei, 2011
De Nederlandsche Bank wordt een house of horror en u zit erbij en kijkt ernaar * Bekijk
de Nout Bailout-serie van JDTV * Jan Kees de Jager tegen het volk: FUCK YOU!!! * De
grootste nachtmerrie uit de Nederlandse financiele geschiedenis
Pplichter Maxima ‗microkrediet‘ Zorreguieta stuurt de opvolger van Wellink direct aan:
maak al het geld over naar mozambique en Bariloche
Denk je als KLOL-hoofdredacteur even lekker te kunnen ontsnappen aan de hectiek en
hysterie door in boekhandel Donner even een koffie met bagel te nuttigen, valt je oog op
het FD van dit weekeind. Vol met DNB-propaganda. Je begint te lezen. Wat? Nee…. is
dit een nachtmerrie? Pagina 5: Toen Knot [de opvolger van pillenjunk Nout] in 2009 aan
de slag ging bij het ministerie van Financieen nam hij van Ter Haar het
bestuurslidmaatschap over van Centiq. Deze non-profitorganisatie onder voorzitterschap van prinses
Maxima helpt jongere beter om te gaan met hun geld. Laat dit even tot u doordringen. De president van DNB
gaat in een bestuur zitten met de toekomstige ‗koningin‘ van Nederland nota bene direct nadat onze
kroonprins DNB door de achterdeur heeft verlaten als commissaris omdat het politiek niet meer te verkopen
was dat Prins Pils toezicht moest houden op ons bankwezen terwijl de kredietcrisis steeds verder om zich
heen greep…. Dus na de exit van PWA [eerder stuk hierover op KLOL] krijgen we godverdomme deze
fascisten-dochter als nieuwe ‗toezichthouder‘ op de zwarte en criminele oranje-geldstromen! Hier zien we
ook direct weer de misdadige inborst van Bilderberg-Bea die zelfs de kleinste ‗nederlaag‘ niet wenst te
accepteren en keer op keer ‗genadeloos terugslaat‘… Weten jullie trouwens nog hoe dat ging met de exit
van PWA als DNB-commissaris? Eerst zei ‗de politiek‘ dat het niet langer kon, want er was nu crisis en dan
moet je echte toezichthouders hebben en geen party-prinsen. Werkt gewoon niet. Maar Wouter Bos was het
daar niet mee eens: hij wilde dat WimLex bleef zitten en de politiek ‗legde zich daar bij neer‘ [medio 2009,
backgrounds]. Dat wil zeggen: dat was het theater dat werd opgevoerd voor het volk. In werkelijkheid werd
Prins Pils in een geldkist uit de achttiende eeuw via de achteruitgang van DNB naar buiten gesmokkeld
[backgrounds] om nooit meer terug te keren naar het Frederiksplein. GEEN ENKEL MSM-MEDIUM
MAAKTE MELDING VAN DE VLUCHT VAN ONS TOEKOMSTIG STAATSHOOFD UIT DE RVC VAN DNB!
Lachen toch? Maar nu met het binnenfietsen van Maxima als ‗geheime toezichthouder‘ op de fletse en
ongetwijfeld als een knipmes buigende opperlakei Klaas Knot is het lachen ons wel vergaan! En al helemaal
na de misdadige benoeming van ABN Amro-risico-crimineel Sijbrand als de nieuwe ‗risico-manager‘
[backgrounds]!
Maar er is meer. De lezers van deze site weten dat: er is altijd meer. Nooit minder. Zo is het track record van
ABN Amro inzake zwendel, fraude en bedrog onder Sijbrand nog veel groter dan we in het betreffende stuk
met onderliggende linken hebben kunnen weergeven. In de periode-Sijbrand kon nergens ter wereld een
zwendel of fraude uitbreken van enige omvang of ABN Amro stuurde een mannetje om bij de boeven aan te
schuiven en de zakken te vullen! Enron, WorldCom, KPNQwest, Ahold… geen schandaal waar de risicospecialisten van Sijbrand niet mede aan de knoppen zaten! Direct toen Jan Sijbrand in 1996 zijn bureau bij
ABN Amro had ingericht sloeg hij al toe: de ‗diamantfraude‗ ten bedrage van bijna 200 miljoen! Zal wel linea
recta naar Bariloche zijn gegaan, dat geld. Zo gaan die dingen. Rond diezelfde tijd deed Sijbrand wat
‗vingeroefeningen‗ in de internationale bankfraude -een lousy 25 miljoen-in het filiaal te Abu Dhabi. Maar
Jantje was spoedig klaar voor het grote werk: Zoals de werkelijk gigantische fraude in Dubai [backgrounds]
het fraude-hoofdkantoor in de periode-Groenink, waarvoor de bank in de VS een boete kreeg opgelegd van
80 miljoen dollar.
En dan Maxima micro-krediet. Hoor je weinig meer over sinds ‗mr.
microkrediet‘ himself zijn Grameen Bank met pek en veren besmeurd heeft
moeten verlaten omdat het allemaal opnieuw een grote zwendel was die zelfs
is vergeleken met het hypotheken-drama in de VS… Nu richt Maxima zich dus
op ‗het helpen van jongeren beter om te gaan met hun geld‘. Is dit cabaret?
Youp van ‗t Hek, kom er maar in! In werkelijkheid zijn Maxima en lakei Knot
natuurlijk bij elkaar gebracht zodat de fascistendochter het toezicht op de
criminele Oranje-geldstromen op effectieve wijze kan manipuleren… met dank aan Bilderberg-Bea!
Beste lezers, ik zeg het nog maar een keer: als we de perverse criminelen die ons denken te kunnen
besturen niet hardhandig terugfluiten, zullen ze steeds verder gaan met hun provocaties! Benoemde de
Romeinse keizer Caligula niet een paard als senator? Ja, dat deed hij! Geniaal! En het volk pikte het! Jan
Kees de Jager doet Caligula nu na of gaat dat spoedig doen…. Maar uiteindelijk pikte het volk de waanzin
van Caligula niet en werd hij vermoord…
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Egypte, bijna bankroet, stevent op hongersnood en meer geweld af
'Weg met Mubarak' - de Egyptenaren kregen hun zin, maar hun
problemen dreigen mede hierdoor al op korte termijn vele malen groter
te worden.
Mede dankzij de 'Arabische lente' revolutie raakt Egypte snel door zijn
voedselvoorraden heen en dreigt het in september geen geld meer te
hebben om voedsel te kunnen kopen. In het land met de meeste
inwoners in de Arabische wereld staan alle signalen op rood: het land
stevent binnen enkele maanden op een bankroet af van het soort dat
in de jaren '70 en '80 in diverse Latijns Amerikaanse landen hyperinflatie veroorzaakte. Met dit dodelijke
verschil: Egypte importeert bijna de helft van het benodigde graan, waardoor de financiële instorting van het
land zal leiden tot hongersnood. Het geweld dat we eerder dit jaar in Egypte zagen was dan ook slechts een
voorproefje van wat nog komen gaat.
De opstanden in de Arabische wereld ontstonden mede door de stijgende voedselprijzen, die op hun beurt
werden veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag in Azië naar onder andere graan. De chaotische
toestand die ontstond dreigt op korte termijn de voedselleveranties te verstoren, waardoor het straatgeweld
in Egypte eerder de norm dan een uitzondering zal worden.
Zelfs islamisten moeten eten
Egyptes politieke problemen -de opkomst van het islamisme, het islamitische geweld tegen Koptische
christenen, de dreigende taal tegenover Israël- zijn echter geen symptomen van de instortende economie,
maar leiden een eigen leven. Maar zelfs islamisten moeten eten, en wat voor radicale fantasieën ze ook in
gedachten hebben -zoals een mars op Jeruzalem-, deze zullen op de achtergrond worden gedrukt door
honger.
Het Egyptische ministerie van Solidariteit en Sociale Rechtvaardigheid is al begonnen met het vormen van
'revolutionaire comités' die het recht van de straat moeten gaan toepassen op de bakkerijen,
brandstofhandelaren en straatverkopers die 'hogere prijzen vragen dan in de wet is voorgeschreven'.
Volgens het ministerie worden de prijzen van brood en butaan nu bepaald door 'misdadigers'. Op
nieuwsposters wordt dan ook melding gemaakt van scherp gestegen broodprijzen die veel hoger zijn dan de
11,5% inflatie die er volgens de centrale bank in april gemeten werd. Prijsstijgingen van propaan hebben
deze meest gebruikte brandstof om te koken bijna onbetaalbaar gemaakt.
Nog één maand rijst en vier maanden tarwe
Volgens de Egyptische Voedsel Industrie Maatschappij dreigt er door het instorten van de
kredietwaardigheid van Egypte een acuut gebrek aan lokaal geproduceerd voedsel en een daling van de
import van voedsel, met name pluimvee, vlees en olie. Het land heeft nog maar voor één maand rijst in
voorraad en voor vier maanden tarwe. In de eerste 3 maanden van 2011 daalden Egyptes valutareserves
met $ 13 miljard, ongeveer één derde van het totaal, en was er eind april nog maar $ 24,5 miljard over. Door
interventie van de centrale bank daalde de Egyptische munt dit jaar nog maar 6% in waarde, maar er is wel
een enorme kapitaalvlucht uit het land op gang gekomen. De valutareserves zijn in september uitgeput en
dan is Egypte blut, bankroet.
In 2009 wist Egypte het handelstekort van $ 26 miljard nog op te vullen door de inkomsten uit het toerisme ($
15 miljard) en de overschrijvingen van Egyptische arbeiders in het buitenland ($ 8 miljard). Het toerisme is
door de 'revolutie' echter totaal ingestort en ook de overschrijvingen uit het buitenland zijn gehalveerd door
de uitzetting van Egyptische arbeiders uit Libië. Zelfs zonder kapitaalvlucht komt Egypte daarom $ 25 miljard
per jaar tekort.
Illegale export van rijst en kookolie
Een ander voor de bevolking negatief effect is het feit dat groothandelaren -inclusief sommige
staatsmaatschappijen- rijst en kookolie illegaal exporteren omdat ze er dan een veel hogere prijs voor
kunnen krijgen. Door het opslaan van deze goederen is de prijs van graan dit jaar al 35% gestegen. Iedere
dag worden er maar liefst 200 containers vol verkocht aan Turkije en Syrië. De krant al-Ahram eiste dan ook
dat alle containers die de Egyptische haven verlaten geïnspecteerd worden.
De rest van het verhaal is voorspelbaar. Door de Egyptische revolutie zijn de commerciële elites, die de
economie 60 jaar hebben geleidt, in de verdrukking gekomen, waardoor deze hun rijkdom naar veiligere
oorden zijn gaan verplaatsen. De normale distributieketen stort in elkaar en de 'revolutionaire comités'
nemen controle over de steeds schaarser worden voorraden. En omdat het land nu moet vertrouwen op
jonge mannen die ineens een geweer in hun handen krijgen gedrukt, zullen de illegale opslag- en
exportpraktijken alleen maar toenemen.
Catastrofe van Bijbelse afmetingen
De boeren zullen vervolgens zonder brandstof en kunstmest komen te zitten, waardoor de binnenlandse
voorraden zullen opraken. De Egyptische overheid zal nieuwe leningen bij het IMF en andere instellingen
moeten vragen, waardoor het land op zijn hoogst nog enkele maanden respijt krijgt. De Egyptische munt zal
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instorten, de overheid drukt er nog meer geld bij dat daardoor waardeloos wordt, zodat de Egyptenaren
terugvallen op ruilhandel, net zoals destijds de Latijns Amerikaanse bananenrepublieken - alleen nu zonder
bananen. Dat is geen grapje; in Latijns Amerika kwamen door het ontstaan van hyperinflatie maar weinig
mensen om van de honger. Egypte, dat voor een groot deel aangewezen is op voedselimporten, zal
verhongeren.
Revoluties vermoorden niet alleen hun kinderen, maar ook heel veel gewone mensen. Tijdens de
hongersnood in 1921, die volgde op de Russische burgeroorlog, stierven ongeveer 5 miljoen mensen. Een
vergelijkbaar aantal slachtoffers is in Egypte heel goed denkbaar. De helft van de Egyptenaren leeft op $ 2
per dag, en zelfs die schamele $ 2 zal samen met de nationale munt in elkaar storten. Het resultaat zal een
catastrofe van Bijbelse afmetingen zijn. (1)
Xander - (1) Asia Times

Europees Parlement akkoord met bodyscanner
Gepubliceerd op 24-05-11
Na jarenlange discussie heeft het Europees Parlement dinsdag ingestemd met
de plaatsing van bodyscanners op Europese luchthavens. De parlementariërs
eisen wel dat de veiligheidscontrole niet gevaarlijk mag zijn voor de gezondheid
en de privacy moet waarborgen.
Om gezondheidsrisico's te voorkomen, wordt röntgenapparatuur verboden. Op
die manier worden passagiers niet onnodig blootgesteld aan schadelijke
straling. Ook zullen geen lichaamsbeelden, maar alleen standaardfiguren worden afgebeeld en opgeslagen.
Verder kunnen reizigers de bodyscan weigeren. Zij worden dan gefouilleerd.
De nieuwe generatie bodyscanners is een goed middel om de beveiliging van het luchtverkeer in de EU te
verbeteren en het gemak en snelheid voor de reiziger te vergroten, aldus CDA-Europarlementariër Corien
Wortmann-Kool in een verklaring.
Bron: ANP
De Kracht van RFID
Getuige de populariteit van termen als RFID en tracking & tracing is Auto ID sterk in opkomst. In de
detailhandel, in de voedselketen, in het distributiecentrum, in het productieproces, overal wordt Auto ID een
gouden toekomst voorspeld. RFID is daarbij de grootste troef.Het principe van RFID heeft zich ontwikkeld tot
de gangbare uitvoering in een tag, een combinatie van chip en antenne. De antenne vangt radiogolven op
en zendt deze, gemoduleerd door op de chip aanwezige informatie, weer uit. Zo kan met een reader
informatie op de chip worden uitgelezen: van een simpele beveiligingsstatus (aan/uit, voor anti-diefstal) tot
een uitgebreide, unieke code. Door de tag tijdens productie, op transport en in de winkel uit te lezen, kan het
betreffende item in de hele keten worden gevolgd. De rfid-tag geldt daarom in de supply chain als opvolger
van de barcode en kent vele voordelen. Zo is de informatiedichtheid hoger: de barcode is uniek voor elk type
product, de code op een rfid-chip voor elk item. Automatische uitlezing is eenvoudiger (de barcode vereist
zichtcontact met een scanner; RFID niet, bij een bereik tussen de decimeters en tientallen meters,
afhankelijk van de gebruikte radiofrequentie). De flexibiliteit in uitvoering en toepassing is groot: vele
verschijningsvormen, al of niet herbruikbaar, passief of actief (zelf informatie uitzenden), enzovoort. Dit alles
maakt dat RFID zich uitstekend leent voor het automatiseren van identificatie in uiteenlopende toepassingen.
Bron: http://www.hescon.nl/rfid_id.asp

Open felicitatiebrief aan Màxima
Jeanne van Veldhoven, 22 mei 2011
Beste Màxima,
Omdat ik iets ouder ben dan jij, veroorloof ik mij deze aanspreektitel, die ongetwijfeld niet 'comme il faut' is.
Allereerst wil ik je alsnog feliciteren met je 40e verjaardag, zoals jouw leeftijdsgenoten, lieflijk de
'babyboomers' genoemd, door HP De Tijd daartoe verzocht, dit ook hebben gedaan. Het begin van een
nieuw levensjaar in geluk en gezondheid is altijd een reden om iemand te feliciteren.
Toch zijn geluk en gezondheid de reden dat ik het nodig vind om deze brief te schrijven. Men zegt wel eens
dat geluk noch gezondheid met geld te koop zijn. Maar is dat wel zo?
Laten we eerst eens over geluk praten. Ik ken veel mensen die — vooral in deze moeilijke financiële tijden
— moeten worstelen om hun hoofd boven water te houden. Die elke euro drie keer om moeten draaien
alvorens deze — met pijn in hun hart — uiteindelijk toch nog aan de belasting te moeten geven. Die het hele
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jaar door moeten puzzelen of ze niet bij deze of gene energiemaatschappij goedkoper uit zijn, om er later
achter te komen dat die "goedkopere" energiemaatschappij ook weer allerlei stiekeme trucjes heeft
uitgehaald waardoor de prijs die ze uiteindelijk voor hun "goedkope" energie betalen hoger ligt dan de
oorspronkelijke prijs. Die elk jaar moeten bepalen welke zorgverzekeraar nu weer de vergoedingen geeft die
ze zo broodnodig hebben. Die om die euro's te verdienen met de angst in hun hart hun kostbare kinderen bij
een peperdure creche achterlaten, in de wetenschap dat het een Russische roulette is of er goed voor ze
gezorgd wordt. Die van hun werk thuis komen en door de geldzorgen niet meer aan hun geluk toekomen.
Kribbig tegen elkaar zijn en ruzies krijgen omdat ze geen uitzicht meer in hun situatie zien. Ik durf te wedden
dat die mensen de stelling zullen betwisten dat geld niet gelukkig maakt. Ik durf zelfs te beweren dat zij stuk
voor stuk zeker weten dat hun kopzorgen zouden verdwijnen met een beetje meer geld.
Ik kan me voorstellen dat jij niet in staat bent om te begrijpen waar het hier om gaat. Tenslotte bulk je van
het geld. Het komt uit alle hoeken op je toestromen. Van je familie, die bemiddeld is, tot je nieuwe familie, die
in hun hele leven nooit aan het opmaken van alleen al de rente van hun geld toe zullen komen. En toch komt
het in niemand van hun of jou op, om die jaarlijkse staatsuitkering nu eens stop te zetten. Zodat die jaarlijkse
40 miljoen aan uitkering die jullie gezamenlijk ontvangen eindelijk eens terug aan de samenleving gegeven
kan worden en de mensen die zo moeten sappelen het wat ruimer kunnen hebben.
Nu wil ik het even hebben over onze gezondheid, die voor geld niet te koop zou zijn. Maar de privatisering
van de zorgleveranciers, de zorgverzekeraars, de zorgmiddelenfabrikanten en aanverwante bedrijven heeft
niet de verwachte marktwerking gehad. Door sommigen wordt weliswaar geconcurreerd, maar dat gebeurt
helaas zonder de kwaliteit van de zorg in het oog te houden. De menselijke maat staat niet meer centraal,
het is alleen het geld dat voor hen centraal staat. En dat zorgt er dan weer voor dat mijn hoogbejaarde oma
die in een verpleegtehuis zit niet dagelijks gedoucht kan worden (maximaal 1 x in de week), maar ook niet
wordt verschoond, waardoor haar incontinentie ervoor zorgt dat niet alleen zij maar ook iedereen om haar
heen vergeven is van de stank van haar ontlasting en urine.
Ja, ik weet: dat is lastig en confronterend om het er over te hebben, maar het gebéurt!
Ook komt de huisarts regelmatig langs om tegen de receptie te zeggen welke behandelingen mijn oma moet
krijgen. Wat de huisarts niet weet, is dat het verpleegtehuis zo is ingericht dat iedere cliënt er eigenlijk
"zelfstandig" woont, en dat de zorg separaat bij verschillende aanbieders wordt ingekocht (aanbieders waar
cliënten geen inspraak in hebben). En dat de receptie niet weet wie precies bij welke zorgaanbieder is
aangesloten en daardoor de behandelingen niet aan de juiste zorgaanbieder doorgeeft. Het resultaat is dat
mijn oma niet alleen in haar eigen ontlasting lijdzaam zit af te wachten, maar ook dat zij haar medische
behandelingen niet krijgt van de verpleging, waardoor haar gezondheid nog veel verder achteruit holt. Zo
bezien zijn verpleeghuizen eigenlijk weinig meer dan voorportalen van de hel. Dit is het gevolg van
verregaande bezuinigingen. En elk jaar wordt er weer meer geld uit de zorg gehaald, in plaats van dat er
geld bij komt. Maar ja, daar heb jij natuurlijk helemaal nooit erg in. Als er iemand uit jouw eigen of
aangetrouwde familie ziek is, dan krijgen zij de beste behandeling en zullen nooit en te nimmer in hun eigen
ontlasting hoeven zitten wachten op een verschoning of douche. En dat is toch het gevolg van geld en
macht. Iets dat mijn oma niet heeft. Wordt het niet eens tijd afstand te doen van dat antieke instituut dat
monarchie heet? Hang die kroon toch aan de wilgen. Geef die poppenkast toch op. Vertel aan Alex dat het
uit moet zijn met die schijndemocratie in Nederland, en geef de uitkeringen die jullie sinds jullie huwelijk
samen hebben ontvangen weer terug aan de samenleving. Gewoon vanaf nu — net als iedereen — teren op
je eigen zak. Zodat alle euro's die wij nu jaarlijks aan de monarchie uitgeven eindelijk weer eens goed
besteed kunnen worden. Zodat de mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt voor diezelfde
samenleving, de mensen die ons land groot hebben gemaakt (zo groot dat jij daar straks koningin over zal
mogen spelen) nog een menswaardige, gelukkige en gezonde(re) oude dag kunnen hebben.
Mijn oma en ik (als toekomstige bejaarde) zouden je zo dankbaar zijn...
Hoogachtend, Jeanne van Veldhoven
Reactie
Leer ps.72 uit je hoofd, daar staat in hoe een koning wezen moet. Namelijk totaal ondergeschikt aan het
Volk. Ze zouden inderdaad hun overtollige juwelen, landgoederen en antiek moeten gaan verkopen om de
ouderen van dit land een beter leven te kunnen geven. Het waren namelijk de oudjes van nu die stand
hielden en de moord konden stikken, terwijl de familie die claimt van ene Oranje af te stammen een veilig
heenkomen zochten met heel veel aan goud en diamanten, twee scheepjes volgeladen. Vijf veilige jaren
terwijl het Volk op fietsen met houten banden hun leven waagden voor een beetje aardappelen en dan toch
nog verhongerden in de strenge winter van l944.De Italianen waren heel wat verstandiger, Die joegen hun
gevluchte koning meteen weer het land uit toen hij in l945 probeerde zijn oude leventje te hervatten.en dan
te bedenken dat Vondel al de buik vol had van de "miserabele koninkjes "- toen nog stadhouder . van
Oranje. 400 jaar geleden !
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McDonald’s vervangt caissière door touchscreen
mei 25, 2011 pineut
McDonald‘s vervangt in Europa de caissières van het fastfoodketen voor
computers met een touchscreen. De bestelling en de betaling worden nu
met één druk op de knop geregeld.
Kort geleden werden er in de Verenigde Staten nog 62.000 werknemers
aangenomen bij McDonald‘s, maar in Europa gaat een groot aantal
werknemers verdwijnen door de komst van 7.000 nieuwe computers.
Hoeveel werknemers uiteindelijk hun baan verliezen bij het
fastfoodketen is nog niet bekend, al is wel duidelijk dat het er meer zullen zijn dan het aantal computers dat
ze zal vervangen. In een interview met Financial Times liet Steve Eastbrook, McDonald‘s Europe President,
weten dat het systeem een goudmijn aan gegevens zal opleveren. Voor de fastfoodketen betekent dit dat zij
zullen weten waar elke Big Mac, milkshake of doosje kipnuggets naartoe gaat.
De klant ziet het voordeel volgens Eastwood in de berekening van het calorieënaantal dat naar binnen wordt
gewerkt door de desbetreffende klant bij McDonald‘s. Zijn letterlijke woorden: ‗This could be a real shocker.‘
Uw pas voor een Big Mac.
Bij de nieuwe apparaten is het niet meer mogelijk contact te betalen. Dit gaat allemaal met de creditcard of
met de pinpas. Een grote reden voor deze verandering is dat de fastfoodketen met de tijd mee wil gaan. Op
deze manier willen zij een moderner imago creëren.
Bron : Elsevier

Draadloos betalen is erg gemakkelijk
Je haalt je digitale portemonnee langs een detector en je hebt betaalt. En
dat gemak is nu net het probleem…
Volgens antropologen nemen we op dit moment drie dingen overal met
ons mee: onze sleutels, onze portemonnees en onze mobieltjes. Digitale
portemonnees kunnen de laatste twee in één enkel gebruiksvoorwerp
samenvoegen. In feite zijn de eerste payphones, speciaal voor
telebankieren al op de markt. Zou dit definitief een einde maken aan contant geld en ook het gemak
waarmee we geld uitgeven vergroten?
Veel bedrijven werken nu aan een universele digitale portemonnee. Geen wonder. De enige die belang heeft
bij cash is de consument.
Een digitale telefoon is een chip in je telefoon waarmee je via ―near-field communications‖ technologie kan
betalen. Een soort draadloze chipknip dus. De kaart wordt van tevoren opgeladen worden met geld of kan
later het geld bij de bank opvragen. De kaart verwerkt de betaling als je de kaart over de card reader van
een detailhandelaar beweegt. Dit systeem bestaat al voor vele jaren in Japan, maar de techniek wordt nu op
veel meer plaatsen in de wereld uitgerold en verder ontwikkeld. De groten van de mobiele telefonie en
internet, zoals Apple, Nokia en Google zullen hierbij bedrijven uit de financiële wereld zoals Visa fel
beconcurreren.
Omdat je mobiele telefoon doorgeeft waar je bent, kunnen bedrijven je lokatie en uitgavepatronen
registreren. Ze kunnen hierdoor het spoor van geld dat je tijdens een winkeluitje of avondje uit achterlaat,
nauwkeurig traceren. Deze informatie is veel geld waard voor detailhandelaars. Zaken kunnen
persoonsgerichte advertenties richten op individuele klanten als ze de winkel binnen stappen.
Het verwerken van chipknipachtige transacties is veel goedkoper dan credit cards, dus ook zeer kleine
transacties kunnen lonend verwerkt worden. Ze zijn ook sneller. Voor u het weet heeft u uw portemonnee
leeg. Vandaar dat de detailhandel dit nieuwe betaalsysteem graag ziet komen. Snellere betalingen(1)
betekent kortere rijen voor de kassa (en dus een kortere tijd waarin klanten zich kunnen bedenken). Betalen
met een creditcard maakt betalen zo makkelijk dat klanten snel worden verleid tot meer kopen en hogere
uitgaven(2). Onderzoek in India van Citibank toonde aan dat draadloos betalen dit effect nog veel sterker
vertoont. Bij een pilotproject in winkels en restaurants in Bangalore (India‘s IT-hoofdstad) bleek dat de
anders zo zuinige Indiërs maar liefst 230% meer geld uitgeven(3). Dat is ook de reden dat doorgewinterde
vrekken altijd met contant geld betalen.
Het verdwijnen van contant geld heeft ook ernstige nadelen. Weliswaar beëindigt de meeste vormen van
straatroof, maar de overheid en grote financiële bedrijven krijgen een allesomvattend inzicht in je financiële
handel en wandel. De vraag is of we dat moeten willen. Ook zal het vermoedelijk niet lang duren voordat
technisch handige criminelen draadloze methoden zullen ontwikkelen om digitaal zakken te rollen.
Bronnen1. NFC based service innovation in retail: an explorative study2. Springer Link3. Edgar Dunn
http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/digitale-portemonnee-veel-te-gemakkelijk/
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Killerbacterie eist wellicht al drie doden in Duitsland / Al 400 besmettingen met dodelijke darmbacterie
De uitbraak van de dodelijke EHEC-darmbacterie in Duitsland is meer
en meer alarmerend aan het worden. De superbacterie heeft al een
eerste leven geëist in het district Diepholz in de aan Nederland
grenzende deelstaat Nedersaksen. Volgens Duitse media zijn er
ondertussen al drie doden gevallen en zijn al 400 mensen besmet,
verdeeld over minstens vijf noordelijke deelstaten. De angst voor deze
killerbacterie groeit. Infectie met EHEC (Enterohemorragische E.coli)
gaat gepaard gaat met bloedige diarree, braken, misselijkheid en
buikpijn, kan bloedarmoede en nierfalen veroorzaken.
De eerste dode viel zaterdag al. Het gaat om een 83-jarige vrouw. Zij is zaterdag overleden. De vrouw werd
al sinds half mei in een ziekenhuis behandeld wegens diarree waarbij ze bloed verloor. In Duitsland liggen
tientallen mensen in het ziekenhuis, nadat zij besmet raakten met de EHEC-bacterie. Vooral vrouwen zijn
ziek geworden. De Duitse zender ARD meldde dat de EHEC-uitbraak mogelijk nog een tweede leven heeft
geëist. Het gaat om een jonge vrouw (25) in Bremen die de symptomen van infectie vertoonde.
Laboratoriumonderzoek moet uitwijzen of EHEC daadwerkelijk de doodsoorzaak was. Ook in deelstaat
Schleswig-Holstein viel mogelijk al een dode door de bacterie, het gaat daar om een 80-jarige met
gelijkaardige symptomen.
Besmette rauwkost
De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben de bron van de zeer besmettelijke darmbacterie mogelijk al
gelokaliseerd. 19 van de besmette personen hadden in een bedrijfskantine gegeten. Wellicht was daar een
lading besmette rauwkost toegekomen. Verder onderzoek moet de juiste oorzaak achterhalen.
Hevige diarree
De infectie gaat gepaard met hevige diarree, braken en buikpijn en kan ernstige schade aan de nieren
veroorzaken. Veel patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg. Over de oorzaak van de besmetting
hebben de autoriteiten nog geen uitsluitsel.
Veel besmettingen
Besmette gevallen zijn naast Nedersaksen gemeld in onder meer Hamburg en de deelstaat SleeswijkHolstein. In Hamburg repten de autoriteiten maandagavond van bijna zeventig vermoedelijke EHECgevallen. In Sleeswijk-Holstein is het aantal vermoedelijke besmettingen in de afgelopen dagen fors
gestegen. Maandagmiddag sprak het ministerie van Gezondheid in Sleeswijk-Holstein van circa negentig
mensen die waarschijnlijk met EHEC zijn geïnfecteerd. Dat aantal was vanmorgen tot ruim tweehonderd
opgelopen.
Volwassenen
Het Robert Koch-Institut in Berlijn, het regeringsinstituut voor ziektebestrijding en -preventie, vindt het
opvallend dat vooral volwassenen zijn getroffen. Normaliter lopen vooral kinderen een infectie op. Het
instituut raadt de Duitsers aan de hygiëne in de keuken goed in de gaten te houden en snijplanken en
messen steeds goed schoon te maken, omdat de besmetting wellicht via groenten verspreid werd.
Bron HLN

Paus sluit beroemd klooster dat te veel feest
By Henk (beheerder) - May 25, 2011
Paus Benedictus XVI heeft het beroemde, eeuwenoude
cisterciënzerklooster gesloten dat is verbonden aan Santa Croce in
Gerusalemme, een van de zeven pelgrimskerken van Rome. De
monniken die er een te frivole levensstijl op nahielden, worden verdeeld
over andere kloosters.
Op videosite YouTube was een filmpje te zien van een non die vroeger
nachtclubdanseres was. Zij voerde in het klooster een moderne dans op
met een crucifix. Ook nodigde het klooster gasten uit zoals de Amerikaanse zangeres Madonna, die in het
Vaticaan niet als ‗politiek correct‘ worden beschouwd.
Ook was er in het in 1561 gestichte klooster sprake van mondain leven, zoals bijeenkomsten van de Amici di
Santa Croce, een club van de Romeinse adel voorgezeten door een nazaat van Karel de Grote. Volgens
een onderzoekscommissie van het Vaticaan was het komen en gaan van de vele gasten niet bevorderlijk
voor het spirituele leven dat monniken geacht worden te leiden.
De zakenpraktijken van de monniken waren ook niet pluis. Zij verdienden veel aan toeristen en pelgrims.
Lees meer: kerknieuws.nl

Nieuwsbrief nr. 127 – 17 mei 2011 - pag. 64

Westen verblind; Vrede Israël-Moslimblok wordt 'verbond met de dood'
Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat zal Turkije in de nabije toekomst opnieuw de
leider van de moslimwereld worden en oorlog tegen Israël gaan voeren.
De leiders van de G8 landen -de VS, Groot Brittannië, Duitsland,
Frankrijk, Canada, Italië en Rusland- hebben vandaag op hun
bijeenkomst in Frankrijk de Palestijnen en Israël opgeroepen om de
onderhandelingen over een Palestijnse staat te hervatten, hun confict op
te lossen en een vredesverdrag met elkaar te sluiten (1). De voormalige
Palestijnse terrorist Walid Shoebat verwacht op grond van de huidige
ontwikkelingen in de Arabische wereld dat zo'n vredesverdrag, waarin
Israël 'erkend' zal worden, er op korte termijn zal komen. Volgens
Shoebat zal dit echter het door de Bijbelse profeet Jesaja geprofeteerde 'verbond met de dood' zijn en leiden
tot de voorzegde 'eindtijd' oorlog waarin de moslimlanden zullen proberen Israël totaal te vernietigen. (2)
Afgelopen week waren zowel rechts- als links Israël over het algemeen erg opgetogen over de duidelijke
diplomatieke overwinning die premier Netanyahu over president Obama behaalde. De stafchef van
Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, klaagde zelfs over de hartverwarmende ontvangst
van Netanyahu door het Congres, en zei dat de Israëlische premier op dit moment populairder lijkt dan
George Washington en Abraham Lincoln (3).Volgens Walid Shoebat bevat de nabije toekomst voor Israël
echter een aantal voor de meeste mensen minder goed zichtbare, maar ernstige gevaren. 'Om dit te
begrijpen moeten we de denkwereld en het karakter van het Midden Oosten weten en begrijpen,' aldus
Shoebat. 'Onze organisatie bestaat uit voormalige moslims die uit dat deel van de wereld komen, en veel
beter deze denkwereld, strategieën en door de islamitische wereld gebruikte tactieken, alsmede ook de
cultuur en religie van zowel de christelijke als de islamitische Arabieren, begrijpen.'
Erkenning Israël door moslims 'Hudna'
De Arabische wereld heeft afgelopen week gezien hoe de alliantie tussen Israël en het Amerikaanse volk,
ondanks het Israël-vijandige Witte Huis, werd versterkt. Vanuit Westers en met name Amerikaans standpunt
is de belangrijkste factor voor vrede in het Midden Oosten de erkenning van Israël 'als de joodse staat, in
vrede samenlevend met Palestina.' De slimme moslimleiders die dit begrijpen zullen exact inspelen op dit
ideaal, de 'Hudna' uitvoeren en Israël inderdaad erkennen als de joodse staat. Het bewijs dat dit gaat
gebeuren is overvloedig aanwezig - als je tenminste weet waar je moet kijken en lezen om de islamitische
denkwijze te begrijpen.
Shoebat schrijft al vele jaren dat Turkije door de Moslim Broederschap en alle fundamentalistische
Soenitische moslims wordt erkend als het hoofd van het Kalifaat. In de islamitische heilige boeken wordt
geprofeteerd dat het Ottomaanse Rijk pal voor de komst van de Mahdi zal herleven. Volgens de Hadith zal
de Mahdi op de dag des oordeels de moslims aanvoeren bij een mars op Jeruzalem en vervolgens alle
joden vernietigen.
Turkije weer leider moslimwereld
De Moslim Broederschap, die hard op weg is in de komende twee jaar de dominante factor in het Midden
Oosten te worden, zal daarom Turkije de leider van de moslimwereld maken. Dit streven blijkt telkens weer
herhaald te worden als de idealen van de Moslim Broederschap en hun interpretatie van de islam
bestudeerd worden. De standaard Korantekst die ze daarbij gebruiken is: 'Kom, o slaaf van Allah, de bomen
zullen schreeuwen dat er joden achter hen schuilen, zodat moslims zullen komen om hen (de joden) te
vermoorden.'
In 2002 was de AKP de eerste islamistische partij die sinds Turkije in 1920 een seculiere staat werd aan de
macht kwam. Sindsdien is de AKP de heersende partij in Turkije gebleven, een belangrijk signaal van de
herleving van het Ottomaanse Rijk. Als goed opgelet wordt dan zien we hoe Turkije steeds meer invloed
krijgt en allianties vormt met zowel Soenitische als Shi'itische landen in het Midden Oosten.
De islamitische revolutie in Turkije is echter nog niet compleet; wat ontbreekt is de controle over het nog
seculiere leger, maar zodra de islamisten dat gelukt is dan zullen zowel Israël als het Westen zich in dodelijk
gevaar bevinden. Turkije vormt met zijn enorme en moderne leger, het op twee (Amerika en Rusland) na
grootste ter wereld, namelijk een veel grotere bedreiging dan Iran. Ook is er in Turkije, tot voor een paar jaar
geleden nog een vriend van Israël, een grote vijandigheid ontstaan tegenover de joodse staat. Het Gazaflottielje incident van vorig jaar is daar een goed voorbeeld van.
'Slaaf van Allah het beest'
Uit de WikiLeaks documenten blijkt dat de Amerikaanse regering zich dit wel degelijk bewust is, maar hoewel
het ministerie van Buitenlandse Zaken gefrustreerd is vanwege de islamistische koers die Turkije is gaan
varen, wordt daar richting het Amerikaanse publiek nauwelijks aandacht aan besteed.
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Op 21 mei riep de Turkse president Abdullah Gul (wiens naam betekent: 'Slaaf van Allah het beest') Hamas
op om Israëls bestaansrecht te erkennen. Door hun groeiende invloed zullen de Turken dan ook in staat zijn
om een vredesverdrag te bewerkstelligen tussen de Palestijnen en Israël, waarbij Hamas inderdaad Israël
zal erkennen. Dit zal echter juist NIET tot echte vrede leiden maar het beruchte islamitische principe van
'Hudna' zijn, dat volgens de Bijbel (Jesaja 28) een 'verbond met de dood' is dat zal leiden tot de oorlog
waarin de moslimlanden uiteindelijk zullen proberen Israël totaal te vernietigen.
'Door vrede zal hij velen vernietigen'
De moslimwereld zal daarom 'vrede' gaan gebruiken om zowel Israël als het Westen te misleiden. De
vredeswens in het Westen en vooral onder het joodse volk bestaat al tientallen jaren. Het komende
bedrieglijke vredesverdrag zal zijn gebaseerd op volledige erkenning van Israël en zowel het Westen als de
joden ertoe verleiden ermee akkoord te gaan. Deze vrede zal volgens de Bijbel echter nog geen 4 jaar
standhouden, maar uitmonden in de grootste en gruwelijkste oorlog die de wereld ooit heeft meegemaakt.
'Door vrede zal hij velen vernietigen' (Daniël 8:25, KJV).Er van uitgaande dat president Obama vrede in het
Midden Oosten zal willen gebruiken om in november 2012 herkozen te worden, zal dit verdrag waarschijnlijk
in uiterlijk 2012 worden gesloten. Volgens de Bijbelse profetieën houdt deze vrede maar zo'n 3,5 jaar stand.
ALS dit scenario klopt dan betekent dit dat -afhankelijk van de aangehangen visie op de eindtijd- de (Grote)
Verdrukking óf begint in 2015, óf halverwege is, óf eindigt in dat jaar.
Xander - (1) Jerusalem Post(2) Walid Shoebat ; (3) Arutz 7

Prikbord nr 246 (leo j.j. dorrestijn)
Erfenis
Eurocommissaris Malmström doet nog steeds waar sommige linkse politici inmiddels spijt van hebben: de
problemen van immigratie bagatelliseren. De arrogantie waarmee ze hier kwam vertellen dat niet in Den
Haag, maar in Brussel wordt beslist of er maatregelen komen, was in ieder geval verhelderend. Zo zijn alle
andere EU-blunders ook ontstaan, dus haar erfenis zal over enkele jaren nog dramatischer zijn dan het
Griekenland-dossier.
Haat
Dezelfde haat die de Amerikanen ondervinden van socialistische en islamitische landen, trof al tientallen
jaren Israël. Tot de driedubbele aanslagen met vliegtuigen, was er één belangrijk verschil: geen
grootschalige terreur door fanatici binnen de VS. Inmiddels hebben diezelfde Amerikanen het belang van
veilige grenzen leren kennen, terwijl Europa zichzelf prijsgaf aan miljoenen illegalen en infiltranten. Daarom
is het onbegrijpelijk dat Obama wil dat Israël buigt voor de eisen van Palestijnse terroristen.
De haat zal er niet minder door worden en Amerika niet veiliger.
Laf en dom
De beweringen van (ex-)echtgenotes van DSK dat hij seksueel niet gewelddadig was, ‗bewijzen‘ slechts dat
de zachtaardige betrokkene te laf was om zijn minachting voor vrouwen of machtswellust ook thuis te tonen.
En wat kun je van echte, bedrogen Françaises anders verwachten? Geen double-dutch, want dat zijn de
laffe uitvluchten over Griekenland én even dom.
Immers, het argument dat de Grieken nu niet kunnen worden gestraft door het land uit de eurozone of de EU
te gooien, betekent dat er ook straks geen stok achter de deur is om de nieuwe leningen veilig te stellen.
Dus alle misleidende uitspraken over strenger toezicht en hervormingen – zonder dat er effectieve dwang
kan worden uitgeoefend – zijn niet alleen laf, omdat ze de waarheid verhullen, maar ook … , inderdaad.
Mladic
Het komende proces tegen Mladic zal om meerdere redenen onthullend zijn. Om te beginnen dat Servië een
oorlogsmisdadiger uitlevert, in tegenstelling tot Duitsland waar ze nog steeds beschermd worden. Tevens de
mogelijke bevestiging dat Mladic precies op de hoogte was van de lichtzinnige instructies aan de
‗blauwhelmen‘ en van de beslissingen in het hoofdkwartier te Sarajevo, waarover een Frans rapport bestaat,
dat nog steeds geheim zou zijn.
En tot slot de wijze waarop diens verantwoordelijkheid voor de massamoord zal worden aangetoond, ook
indien er geen geschreven bevelen zijn aangetroffen en de verdachte aan geheugenverlies lijdt, zoals velen
voor hem.
Selectieve geschiedschrijving
Historicus Jaap de Moor lijkt beïnvloed door een lange traditie sinds 1945. Pas sinds de kritiek op de boeken
van dr. L. de Jong en C. Fasseur, is het publiek zich bewust geworden van de ‗politieke‘ of selectieve
geschiedschrijving. De recente publicaties over het koningshuis deden de rest. Desondanks staat in het
nieuwe boek van De Moor dat generaal Spoor is overleden aan een hartstilstand en beweert hij te weten
waardoor die werd veroorzaakt. Daarbij negeert hij alle bewijzen en verklaringen over een doelbewuste
vergiftiging, zonder de bronnen daarvan te onderzoeken. Politiek correct of gewoon een blinde vlek? Want
inderdaad, het eindigt altijd met hartstilstand.
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'Barack Obama is Harrison J. Bounel en pleegde belasting- en vastgoedfraude'
Het Amerikaanse radiostation TruNews heeft vorige week naar eigen zeggen 'explosieve nieuwe informatie'
uitgezonden over de ware identiteit van de Amerikaanse president
Barack Hussein Obama, die zich vroeger onder andere Barry Soetoro
noemde. De man die de informatie over Obama's verborgen verleden
ontdekte stemde in 2008 op Obama, maar voelt zich nu 'verraden'. Als
de informatie klopt is de FBI volgens TruNews 'verplicht om Obama in
het Witte Huis te arresteren... en betekent dit dat Obama over een
crimineel netwerk beschikt dat hem decennia lang heeft geholpen zijn
identiteit te verbergen.'
Barack en Michelle Obama zouden door dit netwerk in staat zijn gesteld
om vastgoed- en hypotheekfraude te plegen door op illegale wijze
meerdere social security nummers (ons 'burger service nummer') te gebruiken en documenten te
ondertekenen met valse namen. Om dit te kunnen doen is een uitgebreid netwerk van overheidspersoneel
nodig dat toegang heeft tot officiële documenten en gegevensbestanden. 'Ik ben er nu meer dan ooit van
overtuigd dat Barack Hussein Obama een buitenlandse infiltrant is die om subversieve redenen in de VS is
gebracht,' aldus TruNews presentator Rick Wiles, die om begrijpelijke redenen -namelijk diens veiligheidniet de naam onthult van de man die de ware identiteit van Barack Obama ontdekt zou hebben.
Obama, de man zonder verleden
Al vanaf het moment dat in 2007 bekend werd dat een onbekende politicus uit Illinois president van de VS
wilde worden startte TruNews een onderzoek naar het mysterieuze en onverklaarbare verleden van deze
Barack Hussein Obama, zoals zijn nauwe banden met bekende binnenlandse terroristen (Weather
Underground), gevaarlijke extremisten, radicalen en communisten. TruNews staat al vier jaar aan het front in
de strijd tegen de complete blackout die de reguliere media in stand houdt over deze feiten.'Maar hoe je
deze bedrieger in het Witte Huis ook noemt, Barry Soetoro, Barack Obama, de 'macdaddy' (pimp-meister of
player), de presidentiële pooier, de straatoplichter uit Chicago - hij is een man zonder verleden. Mensen met
geld en invloed hebben Obama geholpen zijn vroegere jaren te verbergen.'
Michelle Obama en Harrison J. Bounel'
Al', pseudoniem voor de professionele schuldincasseerder (soort deurwaarder) die achter Obama's ware
identiteit kwam, werd ingehuurd door een klant om de locatie van een schuldenaar te achterhalen en om de
door hem verschuldigde geldsom te innen. Tijdens dit proces stuitte hij onverwacht op de naam van Michelle
Obama. Toen hij dit begon uit te zoeken leidde het spoor naar duistere en sinistere zaakjes. Nogmaals: deze
man, een Amerikaan, was geen tegenstander van Obama, maar stemde in 2008 op hem. Nu is hij echter
woedend dat Obama het land heeft voorgelogen over zijn ware identiteit.
'Al' vertelde dat hij tijdens een standaard maar uitgebreid achtergrondonderzoek ('skip tracing') naar zaken
zoals naam, adres, telefoonnummer, connecties, familie, etcetera van de schuldenaar in kwestie plotseling
de naam van Michelle Obama tegenkwam. Michelle Obama bleek in de jaren '90 de buurvrouw geweest te
zijn van de schuldenaar. Met een paar simpele klikken kwam 'Al' toen in een database waarin niet alleen
logischerwijze Barack Obama als Michelles man werd genoemd, maar ook zijn aan zijn social security
nummer verbonden 'alias' stond vermeld: Harrison J. Bounel, samen met zijn complete thuisadres in
Chicago. Omdat hij aanvankelijk net zo verbaasd was als presentator Rick Wiles zocht 'Al' naar de andere
naam die Obama jarenlang gebruikte, namelijk Barry Soetoro. Die naam bleek echter uit alle registers
gewist. 'Dit is de eerste anomalie die ik tegen kwam,' vertelde Al. 'Obama deelt dus zijn social security
nummer, adres en telefoonnummer met deze Harrison J. Bounel. Vooral het feit dat beiden hetzelfde social
security nummer delen is bijzonder vreemd.' Door de zoekopdracht om te keren kreeg Al bij het invullen van
dit ene nummer dan ook twee verschillende namen: Barack Obama én Harrison J. Bounel. Dit wijst op een
gestolen identiteit, of op het feit dat Obama iemand anders zijn social security nummer liet gebruiken.
Vanuit zijn ervaring wilde Al echter hard bewijs hebben. En inderdaad, bij zijn onderzoek naar Harrison J.
Bounels familieleden verscheen de naam van Michelle Obama op het scherm. Michelle Obama staat dus
officieel op hetzelfde adres geregistreerd als een familielid van Harrison J. Bounel.
'Dit betekent maar één ding,' aldus Al. 'Wie deze Harrison J. Bounel ook is, hij is op
hetzelfde adres verbonden met Michelle Obama.'
Vastgoedfraude
Toen Al op het doelbewuste adres klikte kwamen er twee verschillende eigenaren
van dit huis naar voren, maar niet de Obama's. De eigenaars zijn ene rechter Jane L.
Stuart in Chicago, een bijdrager van Obama, en Harvey Weinberg, werkzaam bij de
firma die Obama's belastingzaken afhandelt - zijn accountant, dus. Ook blijkt het huis
zes verschillende perceelnummers te hebben gehad in zes a zeven jaar tijd. Normaal
gesproken blijft het perceelnummer altijd hetzelfde, ook al wisselt het huis van
eigenaar. Dit moet dus doelbewust door iemand bij de overheid veranderd zijn.Omdat
de eigenaren van het huis echter hetzelfde bleven kan de conclusie niet anders zijn
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dat dit een doelbewuste poging is om de achtergrond van de eigenaren en de bewoners te verdoezelen.
Waarom? 'Dit wordt een meervoudig gelaagde financiële vastgoed transactie genoemd,' aldus Al, die
vervolgens uitlegt hoe in 2005 met behulp van een lening van $ 1,32 miljoen van de bekende
hypotheekverstrekker Fannie Mae & Freddie Mac aan de speciaal voor dit doel opgezette Northern Trust
Company een constructie werd bedacht met een nieuw perceelnummer dat slechts 8 maanden in gebruik
was, met als doel de identiteit van de werkelijke eigenaars te verhullen.
'Dit is vastgoedfraude,' aldus Al, die aan de hand van de door het Witte Huis openbaar gemaakte
belastingaangifte van Obama laat zien dat hij in 2009 $ 22.456 vastgoed belasting betaalde voor een huis
dat toen $ 1,65 miljoen waard was. Het perceelnummer waar dit op slaat is in de aangifte echter zwart
gemaakt, met als overduidelijke reden dat men niet wil dat het oorspronkelijke perceelnummer bekend wordt
(en Obama's fraude daarmee aan het licht zou komen). In de aangifte van 2010 is de hele pagina zelfs
weggelaten.
Niet bestaand Social Security nummer
Andere onderzoekers ontdekten dat Obama's social security nummer -hetzelfde nummer als waar Al op
kwam- afkomstig is uit de staat Connecticut (waar Obama echter nooit woonde) en toebehoort aan een dode
man. Al kon echter zelfs geen enkel spoor van het ss-nummer ontdekken - het bestaat volgens hem niet
eens en is in geen enkele database te vinden. Desondanks gebruikt Obama dit nummer dus met een alias.
'Barack Hussein Obama is dus een crimineel,' vervolgt Rick Wiles. 'Hij pleegt fraude met het ss-nummer
042684425 en gebruikt -naast Barry Soetoro- de naam Harrison J. Bounel als alias. Hoogste tijd dat de FBI
dit gaat onderzoeken en Obama arresteert voor zijn fraude en leugens! Hoe lang zullen ze blijven weigeren
om deze crimineel aan te pakken?'58 adressen en 3 verschillende ss-nummersDaarnaast blijken er
volgens Al in de VS maar liefst 58 (!) adressen te zijn geregistreerd voor de namen Barack en Michelle
Obama. De huizen op deze adressen zijn in het bezit van anderen of worden door hen gehuurd. In deze
staatsregisters blijkt Obama drie verschillende ss-nummers te hebben, waarvan er twee in de staat Illinois
worden gebruikt. Eén van die nummers is toegekend aan een echtpaar dat hetzelfde ss-nummer heeft als
Obama.
Vervalst geboortecertificaat
'Iemand bij de overheid moet de moed hebben om de beschikbare informatie te gebruiken,' vindt Al. 'Mijn
informatie is reeds geverifieerd door privé detective Susan Daniels die 20 jaar ervaring heeft.' Al is tevens
één van de vele experts die 100% zeker is dat Obama's recent vrijgegeven 'lange' geboortecertificaat
vervalst is. Eén van de duidelijke bewijzen is het feit dat de ruimte tussen de letters op het certificaat overal
identiek zijn, iets dat alleen met tekstverwerkers op moderne computers gedaan kan zijn en nooit op een
typemachine uit 1961. Ook bestaan de letters als ze enorm worden uitvergroot uit pixels, wat aangeeft dat ze
zijn uitgeprint en niet getypt (2).
Zoon van een leugenaar
Wie is Obama dan eigenlijk? Zeker is dat Obama's vader een Britse ingezetene was omdat Kenia toen nog
een Britse kolonie was. Auteur en onderzoeker dr. Jerome Corsi ontdekte daarnaast dat het Amerikaanse
immigratiebureau in de jaren '60 twijfelde of Obama senior niet meerdere vrouwen had. Harvard wilde hem
zelfs uit het land zetten vanwege zijn polygamie en gebrek aan financiële ondersteuning. Obama is dus in
ieder geval de zoon van een leugenaar.
En wie was Obama's mentor in Hawaii? Marschall Davis, een bekende communist. Presentator Wiles denkt
mede daarom dat Obama doelbewust in de VS is geplaatst om de constitutionele republiek te vernietigen.
'Onze 'founding fathers' waren niet voor niets zo wijs te stellen dat een president een natuurlijk geboren
staatsburger moet zijn (en dat is Obama niet omdat zijn vader een Brit was). Zij vreesden toen al een
buitenlandse machtsovername als er iemand president zou worden die géén 'volledige' Amerikaan is.'
Criminele samenzwering
Al zegt vervolgens dat hij doodsbang werd toen hij Obama's fraude ontdekte. 'Dit kan hij nooit in zijn eentje
bedacht hebben,' zegt Wiles. 'Al die mensen, zijn advocaten, zijn hierbij betrokken. Dit is een diepe criminele
samenzwering die al vele jaren bestaat, een samenzwering om de ware identiteit van deze man die zich
Barack Hussein Obama laat noemen te verhullen.'
'Het leidt in ieder geval geen twijfel dat hij vastgoedfraude en belastingfraude heeft gepleegd,' reageert Al
voorzichtiger. 'Daarnaast heeft hij de ethiek geschonden doordat een van zijn bijdragers (rechter Stuart)
staat geregistreerd als de eigenaar van zijn huis in Chicago.'
'Ik blijf hem hoe dan ook nauwgezet volgen,' besluit Wiles. 'Net zolang totdat deze crimineel in de boeien is
geslagen en gevangen is gezet.'
Xander - (1) YouTube (1 / 2 / 3) ; (2) World Net Daily
Reactie
Alles aan Obama is fake en fals.
Om te begrijpen waar die man plotsklaps vandaan kwam, moet u de volgende video bekijken: 'Obama:
Rotschild's Choice'. Ook Soros heeft aardig wat centjes ingezet om dit 'empty suit' in het Witte Huis te
krijgen. Googel ook eens met 'Wall Street Owns the White House'. De international bankers controleren
werkelijk alles, ALLES!!!!
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Who is Harrison J Bounel?
"Harrison J Bounel is an anagram for Jason Bourne. Take out the letters for Jason Bourne and you are left
with: H R I L Hril is an acronym a family/personal name and letters of honorific title. H means Highness, R
means Royal and IL means Illustrious/Imperial. His imperial/illustrious highness is (H.ILL.H) but Royal
Illustrious Highness (R.IL.H) would mean, a family member of the line of both Kings and Emperors."
Amerika wordt wakker:
http://canwebelieveit.com/2011/05/23/shocking-news-is-obama-harrison-bounel/

Banken-Armageddon onafwendbaar
Door: Micha Kat op 28 mei, 2011
Dexia bank is kopje onder aan het gaan * banken ‗too big to analyze‘ * wellink
en bos en zalm de grootste criminelen uit de financiele geschiedenis * bijltjesdag
nadert
En weer krijgen we gelijk bij Klokkenluideronline. Hoe lang luiden we nu al niet de noodklokken over de
bankensector en speciaal over ING? Het wordt een bloedbad, mensen! De ‗systeembanken‘ zijn
blackboxen geworden waarvan niemand meer weet wat erin zit, maar veel goeds is het in elk geval niet!
Too big to analyze worden ze hier genoemd door twee auteurs van een nieuw boek over de financiele crisis
en niet de eersten de besten! En was Micha Kat niet de man die er in zijn boek Boekhoudfraude op wees dat
de balansen en de accountantscontrole daarop bij banken een grote smerige scam vormen? Dat fancybegrippen als ‗onderliggende winst‗ slechts zijn bedoeld de markt te bedriegen? Maar er is meer, zoals altijd.
Fasten your seatbelts!
Om te beginnen wordt steeds duidelijker dat het ‗lagere personeel‘ van de grote banken die thans worden
bedreigd met massa-ontslagen zich ook tegen de top gaan keren. Dat wordt nog
lachen. Zalm bekogeld met rotte eieren door zijn eigen mensen in zijn eigen
toren! Daarnaast neemt de paniek in Belgie over Dexia hysterische vormen aan
nadat Zerohedge berichtte dat deze rampen-bank het eerste slachtoffer aan het
worden is van de ‗Griekse crisis‘. Hier en hier en met name hier meer Dexia-rampennieuws.
Intussen viert Nout Wellink zijn ‗feestje‘ op het oog ongestoord verder in allerlei
schimmige plunder-clubjes samen met mensen als Jan Peter Balkenende -partner
van Ernst & Young [JDTV afl. 67], de ‗controleur‘ van ING en vele andere banken in
Nederland en de rest van de wereld- Eberhard van der Laan, Jan Hommen en Jan van Rutte.
Wat gaan we doen, mensen? Rustig en apathisch blijven afwachten tot de laaste Euro‘s zijn verdwenen? Tot
ook onze pensioenen zijn geplunderd? Tot Maxima-lakei Klaas Knot en rampen-risico-man Jan Sijbrand met
het regeringsvliegtuig de wijk zullen nemen naar Bariloche in Argentinie?
Bron: Klokkenluider.nl

Fukushima: Japanse politicus vreest dat Tokyo en daarna Japan onbewoonbaar wordt
Supercycloon raast op gebied rond Fukushima af - 'Evacuatiezone had geen 20, maar minstens 80 kilometer
moeten zijn' - Japanse economie aan het instorten
Supercycloon Songda stevent nu op Japan (rechtsboven) af en zal
morgenavond (lokale tijd) langs óf over het gebied rond Fukushima
gaan.
In een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street Journal
heeft de Japanse politicus Ichiro Ozawa, in de heersende
Democratische Partij een gezaghebbende rivaal van de huidige premier
Naoto Kan, zware kritiek geuit op de huidige regering. Volgens hem is er
veel te traag gereageerd op de ramp met de Fukushima kerncentrale en blijven de beschadigde reactors
voorlopig nog zoveel straling lekken dat de hoofdstad Tokyo en -als er niet snel maatregelen worden
getroffen- zelfs heel Japan onbewoonbaar dreigt te worden.
'De mensen worden steeds bozer en gefrustreerder,' aldus Ozawa. 'Ze kunnen niet meer in de besmette
gebieden leven want deze worden onbewoonbaar. Japan is maar nèt zijn grondgebied niet kwijtgeraakt,
maar als we niets doen dan zou zelfs Tokyo verboden terrein kunnen worden.'
'Er is een enorme hoeveelheid uranium brandstof in de centrale, veel meer dan in Chernobyl,' vervolgde hij.
'Dit is een vreselijke situatie. Toch vertelt de overheid de waarheid niet, zodat de mensen vrolijk doorleven.
Maar er kan een dag komen dat we niet meer in Japan kunnen wonen. Er bestaat namelijk een kans dat er
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in de centrale opnieuw een kritische (kern)reactie ontstaat. Als deze dan explodeert zal dat enorme gevolgen
hebben.'
'Om te voorkomen dat de reactoren ontploffen laat men er straling uit vrijkomen. Dat is in zekere zin nog
erger dan de centrale te laten ontploffen, want de straling zal nog heel lang blijven weglekken. Daarom is het
niet zozeer een zaak van geld, maar van leven of dood voor de Japanners. Als Japan niet gered wordt dan
is het over en uit voor het Japanse volk. Geld kan tenslotte altijd bijgedrukt worden.'
'Uiteindelijk zal het volk de rekening gepresenteerd krijgen, en daarom moet de regering vastbesloten zijn
om de radioactieve vervuiling koste wat het kost te stoppen. En de Japanners moeten gaan beseffen hoe
ernstig de situatie is,' besloot Ozawa, die vorig jaar met premier Kan streed om het leiderschap van de
Democratische Partij waar hij eerder nog het hoofd van was. (1)
TEPCO blijft publiek misleiden
Pas op 15 mei gaf de beheerder van de Fukushima kerncentrale TEPCO toe dat er al enige uren na de
aardbeving een meltdown in reactor 1 had plaatsgevonden (2). Dit was echter al eind maart bekend maar
werd wekenlang ontkend en verborgen gehouden voor het publiek, in de hoop dat de situatie in de centrale
in de tussentijd zou stabiliseren. Toen dit niet gebeurde maar de toestand juist verslechterde, kon TEPCO
niet anders meer dan toegeven dat er in drie reactoren kernsmeltingen hadden plaatsgevonden.
Een team van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) verklaarde dat TEPCO al sinds 12 april
geen nieuwe gegevens naar buiten heeft gebracht over de totale hoeveelheid gelekte straling. De 18
internationale experts waarschuwden dat er een enorm probleem is met de circa 100.000 ton radioactief
besmet water (stand: 18 mei) die in diverse delen van de Fukushima centrale zijn gelekt. Al dit water moet
worden opgeslagen en mag absoluut niet in de bodem terecht komen. (3)
Tropische cycloon
Ondertussen maken de Japanse autoriteiten zich steeds meer zorgen over de komst van Songda, een
tropische cycloon die eerder deze week over de Filippijnen raasde en nu op weg is naar Japan. Songda, die
met windsnelheden van 240 km/uur inmiddels een 'supercycloon' is geworden, dreigt precies over de
getroffen kerncentrale bij Fukushima te trekken (4). Gevreesd wordt dat de zwaar beschadigde gebouwen
niet bestand zullen zijn tegen de storm en tegen de zware regenval (5).Los van dit gevaar bestaat er volgens
de Amerikaanse nucleaire expert John E. Kelly, werkzaam bij het Amerikaanse ministerie van Energie, nog
een ander groot risico. De beschermende componenten van de centrale zouden het volgens hem wel eens
kunnen begeven vanwege het hoge zoutgehalte. Omdat in het begin zeewater werd gebruikt om de
reactoren te koelen is er zo'n 100 a 200 ton zout achtergebleven, dat hoogst waarschijnlijk deze
componenten heeft beschadigd (6).Evacuatiezone had minstens 80 kilometer moeten zijnEen hoge
official van de Amerikaanse Nucleaire Regelgeving Commissie (NRC) verklaarde dat de NRC stafleden al
tijdens het begin van de crisis vermoedden dat er kernsmeltingen in de Fukushima centrale plaatsvonden,
en dat de evacuatiezone om die reden 80 kilometer zou moeten zijn en niet slechts de door de Japanse
overheid ingestelde 20 kilometer. 'En die 80 kilometer was nog heel behoudend,' verklaarde gecommitteerde
George Apostolakis. Toch vind hij dat er niets verkeerd is gedaan omdat er op dat moment geen zekerheid
geweest zou zijn over de werkelijke toestand in de centrale (6).
Dat de straling in ieder geval vele malen hoger was dan werd ingeschat of toegegeven blijkt ook uit het feit
dat er op 300 kilometer afstand op de zeebodem van de Pacifische Oceaan hoog radioactief materiaal is
gevonden dat vele honderden keren de normale stralingswaarden overtreft. Het Japanse ministerie van
Wetenschap waarschuwde daarom dat de veiligheid van de consumptie van zeevis in gevaar zou kunnen
komen. Eerder beweerde het Japanse nucleaire en industriële veiligheids agentschap nog dat de
radioactieve deeltjes, zodra ze door het zeeleven zouden worden gegeten, fors verdund zouden zijn
(7).Japanse economie aan het instorten
Anderhalve week geleden bleek uit de meest recente gegevens dat de Japanse economie in het eerste
kwartaal letterlijk is ingestort. De forse teruggang bedroeg -3,7% en in nominale termen zelfs -5,2%. De
échte klap wordt echter pas verwacht als de cijfers van het tweede kwartaal bekend worden. Een
gezaghebbende econoom in Japan probeerde de moed er nog in te houden door te stellen dat 'de recessie
weliswaar diep, maar kort zal zijn.'
De gevolgen voor de Verenigde Staten zullen niet kunnen uitblijven. De Bank of Japan zal gedwongen zijn
om honderden biljoenen Yens bij te drukken, wat de dollar/yen carrytrade (valutahandel) onder grote druk
zal zetten. Hierdoor zal de ernstige Japanse recessie des te sneller overslaan naar Amerika (8).
Xander - (1) Wall Street Journal / The Straits Times ; (2) The Mainichi Daily News ; (3) Bloomberg
(4) Star Advertiser ; (5) Nu.nl(6) The Washington Post(7) The Hindu ; (8) Zero Hedge
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Een nieuw mondiaal financieel systeem
By Henk (beheerder) – May 28, 2011
Een reserve valuta alternatief voor de dollar kan misschien opkomen.
De Europese Unie doet een hele bijzondere obligatie-uitgifte deze week.
Het is bijzonder, omdat het vrijwel ongekend is. Slechts twee keer
eerder heeft de EU geld uitgeleend met de belofte dat alle aangesloten
landen verantwoordelijk zouden zijn voor het terugbetalen.
Als de euro-obligaties een vast onderdeel wordt van de Europese Unie,
zijn de gevolgen daarvan globaal. Een Verenigd Europese
obligatiemarkt kan de worstelende economieën in de eurozone redden.
Maar dat is niet het grootste gevolg. Voor de eerste keer, zal de US Treasury markt een echt en potentieel
dodelijke concurrent krijgen, en de wereld zal eindelijk een echt alternatief hebben voor de dollar als reserve
valuta.
Volgens de Financial Times, heeft de eerste obligatie veiling in januari geleid tot een ―overweldigende vraag‖
voor deze papieren van de beleggers over de hele wereld. De tweede uitgifte in maart was al even
succesvol, als de investeerders in Azië en het Midden-Oosten de obligaties hebben opgepikt. Het succes
van de euro-obligatielening verkoop staat in schril contrast met de stijgende kosten voor het inzamelen van
geld in de meeste Europese landen.
Duitsland Klaus Regling, het hoofd van de EU-faciliteit belast met de verkoop van de euro-obligaties, zei dat
beleggers de obligaties zagen als een ―nieuwe manier om hun activa te diversifiëren‖.
Op het moment waarin aanvankelijk de obligatie proef was aangekondigd, veronderstelde men dat er slechts
drie veilingen zouden komen. Het geld zou worden gebruikt om Griekenland te helpen. Maar als gevolg van
het succes van de eerste twee keer, zullen de Europese Unie ambtenaren nu dit jaar het zeven keer laten
plaats vinden, misschien wel meer. Deze obligatie veilingen zullen een belangrijke test zijn voor Europa, en
kan niet op een beter moment komen. Op zaterdag, degradeerde Standard & Poor‘s de rating van Italië als
negatief. De aankondiging benadrukt dat het steeds moeilijker wordt voor een groot aantal Europese landen
die daarmee geconfronteerd worden wanneer ze proberen om zelf geld te lenen. Het is niet meer alleen voor
de kleine landen als Griekenland en Ierland. Een Europees-wijde schuldencrisis zou hiermee kunnen
opdoemen. En dat betekent dat er een pan-Europese oplossing nodig is. Maar als de euro-obligatielening
een permanent onderdeel is van de Europese Unie, moeten de Duitser die steunen. Op dit moment weigert
Duitsland zich te verbinden tot een permanente gemeenschappelijke Europese obligatiemarkt totdat er een
mechanisme is om de naleving af te dwingen van de begroting door de lidstaten. De moeilijke naties zullen
voorspelbaar tegenstribbelen aan deze eis, omdat het hen tot virtuele vazalstaten zou maken met budgetten
die doorgelicht worden door een hogere Europese autoriteit. Maar als de schuld-ellende gaat escaleren,
hebben landen als Griekenland, Portugal en Spanje geen keus als ze een totale economische ineenstorting
willen voorkomen. En de schuld ellende wordt alleen maar intenser. Om geld te lenen voor twee jaar, moet
Griekenland nu al een rente van 25 procent betalen. Er zit een sinistere kant aan de euro-obligatielening.
Vanwege het ontwerp of niet, de komende Eurobond veilingen, die geld moet inzamelen voor de bail out van
Portugal en Ierland, kan in feite maken dat de schuld-problemen van deze landen nog erger zal worden! Als
je een obligatie belegger bent en men krijgt de keuze om te investeren in een euro-obligatielening gesteund
door Duitsland en Nederland, of laten we zeggen aan de andere kant een Portugese obligaties, welke zou
men dan kiezen? In dit klimaat van onzekerheid op de markt, zal men voor de Eurobond bonds gaann.
Maar als investeerders gaan voor euro-obligaties in plaats van, voor het rechtstreeks kopen van obligaties
van de individuele naties, zal het nog moeilijker worden voor deze landen in moeilijkheden om geld te lenen.
Zwakke landen kunnen in feite worden verdrongen van de schuld markt. Investeerders houden van de euroobligaties, zei een bankier geciteerd door de Ierse Times. Maar als je een euro-obligatielening kan kopen,
―waarom ter wereld zou je die van Spanje kopen?, vroeg hij. ―Het risico is gewoon te groot.‖
Als de huidige ronde van de euro-obligatielening veilingen gaat zoals verwacht, of zal worden uitgebreid, kan
dit in deze tijd naties in moeilijkheden dwingen hun nationale begroting soevereiniteit op te geven in ruil voor
de steun van Duitsland met de oprichting van een permanente euro-obligatiemarkt.
Zoals analist John Mauldin schrijft, maar het zal niet eindigen met een Duitsland dat de begroting van
Griekenland beheerst en belast is met de inning van de belastingen in Griekenland. Als Europa die route
volgt, zegt hij, kan het nu Griekenland zijn, maar zal het morgen Portugal zijn. En welke natie zal de
volgende zijn na hen?
Amerikaanse functionarissen moeten dit nauwlettend in de gaten houden.
Op het wereldtoneel, zijn de Amerikaans schatkistpapieren ongeëvenaarde op de schuld markt in termen
van volume en liquiditeit. Bijgevolg wordt de dollar gebruikt als reserve munt in de wereld. Deze reserve
munt status is de reden waarom Amerika een dergelijk lage rente hebben, waarom het zo gemakkelijk is
voor de Amerikanen om leningen te krijgen, en waarom de Federal Reserve kan wegkomen met het creëren
van geld uit ijle lucht, zodat het Congres geld kan uitgeven dat er niet is. Het is een grote ondersteunende
factor voor het op schuld-gebaseerde economische model van Amerika en dus de levensstandaard.
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Maar deze status behouden voor de Amerikaanse is precair. Het is meestal de standaard. Maar China,
Rusland, Duitsland, Brazilië en andere landen hebben publiekelijk verklaard dat ze een nieuwe wereldwijde
reservemunt willen die niet gekoppeld is aan de dollar, die steeds verder devalueert. Het probleem is dat dit
tot nu onmogelijk is, er is gewoon geen ander geloofwaardig alternatief. Er is geen andere grote markt waar
ze hun geld kunnen parkeren. Dat kan dus aan het veranderen zijn.
Een volwaardige Europese Unie obligatiemarkt zou kunnen worden geboren uit de economische crisis in
Europa. Zoas het nu is, lopen de dagen dat de dollar de reserve valuta is zo ongeveer op zijn eind.
De precaire status van de dollar is iets waarvoor de Trompet heeft gewaarschuwd door de geschiedenis
heen. ―Amerika maakt een verschrikkelijke fout die zal resulteren in de grootste falen in de gehele
geschiedenis van de mensheid!‖ zo waarschuwde Tim Thompson in 2000. ―Zodra Amerika niet langer een
veilige plaats is voor buitenlandse geld, dat geld zal verdwijnen. En zodra het buitenlandse geld weg is, het
zal ons achterlaten met een torenhoge schuld die we niet kunnen terugbetalen.‖
Amerika is niet langer een veilige plaats en de wereld kan binnenkort een andere plaats vinden voor al haar
geld. Een nieuwe mondiale financieel systeem staat er aan te komen.
Bron: www.wimjongman.nl

Willem Alexander is heel boos !
Zó moeder, zó zoon? Maar dan een graadje erger?
mei 27, 2011 By: silviavideler
Mag deze foto van onze kroonprins nu wel, of niet. Volgens de mediacode
niet, want het toont de kroonprins tijdens het bestuderen van een wetsboek,
waaruit zou moeten blijken of hij middels een kort geding, aangespannen
tegen het Amerkaanse persbureau Associated Press, dit bureau kan
dwingen foto‘s, die Willem niet welgevallig zijn, niet te plaatsen. E.e.a. kwam aan het rollen ,door een foto
waarin Willem en Maxima te zien waren tijdens een concert van U2 in Amsterdam en daarna, vanwege de
foto‘s die van het paar met de kinderen gemaakt zijn in La Angostura.
De prins wil AP dwingen op een dwangsom die tussen de € 25.000 en 250.000 ligt, foto‘s van hem en zijn
familie niet te plaatsen, als de prins die Zonnekoning achtige trekjes begint te krijgen, het hier niet mee eens
is.
Dat dezeWim met deze actie duidelijk op de bekende liggende hark stapt, is duidelijk. De steel ( van het AP )
komt hopelijk zo snel overeind, dat de prins eens een goede tik om de oren of in het gezicht krijgt.Ergens
anders in de pers ben ik foto‘s tegengekomen die het prinselijk paar in hun privè sfeer aantasten. geen foto‘s
van b.v. Maxima in badpak, Willem aan het figuurzagen en ga zo maar door, dus geen reden voor deze
buitenproportionele actie.
Inmiddels is onze prins wel zo slim geweest ( wie zou hem dit ingefluisterd hebben, zelf zal hij niet op de
gedachte gekomen zijn ) het kort geding niet meer aan te laten spannen door de RVD, maar doet dit nu op
persoonlijke titel. De terechte commentaren in de diverse media, dat de Oranje‘s nooit zelf een rekening en
in dit geval een advocatenhonorarium betalen, zal hier wel debet aan geweest zijn. Maar juich niet te vroeg,
belastingbetaler, want ongetwijfeld zal moeder Bea wel een kans zien de rekening tzt.ergens ―onder te
brengen‖ bij een ministerie.
Nu is het nog te hopen dat de rechter die a.s. week in het kort geding een vonnis moet vellen, de rug recht
weet te houden en niet zwicht voor ingefluisterde collegiale adviezen zoals ―let op je carriere ‖ enz. Maar de
rechtsspraak in Nederland bekijkend, houd ik mijn hart vast.
Overigens als u nog even een leuk Youtube filmpje wilt bekijken surf dan naar
http://www.youtube.com/watch?v=702pS4DYLgw en zie hoe de lijfwachten van Wim en Maxi met o.a de
Argentijnse pers omgaan. Oh, ja herinnert u zich Londen nog toen Wim ook wat brabbelde? You dirty scum)

Rfid-implantaten om werknemers te volgen
Een aantal bedrijven in Amerika is begonnen met het volgen van werknemers door middel van gpstechnologie. Het bedrijf CityWatcher.com gaat nog verder. Het bedrijf heeft in twee van zijn werknemers rfidchips geïmplanteerd, zodat het precies kan zien waar de werknemers zijn en wat ze doen.
De chips zijn in de rechterarm van de werknemers geïmplanteerd. De twee werknemers hebben rfid-chips
gekregen, omdat zij toegang hebben tot een kamer waar de opnames van beveiligingscamera's liggen
opgeslagen. De werknemers moeten hun rechterarm voor een scanner houden om toegang te krijgen tot de
kamer.Mensenrechtenorganisaties hebben hun bezorgdheid geuit. Zij denken dat het gebruik van rfidimplantaten de weg vrijmaakt voor allerlei andere toepassingen van biotags die de privacy van de burgers
kunnen schaden.
Bron: http://www.pcmpanel.nl/artikel.jsp?rubriek=1245127&id=1130718
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