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Maandagmorgen briefing (Week 41, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 17-10-2011
Twee werelden: de G20 top in Parijs en de duizenden demonstranten op de
straten van wereldwijd honderden steden. Na het uitbreken van de zogenaamde
kredietcrisis in 2007 en het ―socialiseren‖ van honderden miljarden aan private
schuld in de jaren 2008 en 2009, volgt nu de tweede, of eigenlijk derde, ronde
van massale overheveling van waardeloze vorderingen vanaf bankbalansen
richting belastingbetalers. Wederom moeten zombiebanken met veel te weinig
kernkapitaal, door het tot in extremen voortbouwen op het zogenaamde
fractional reserve banking, gered worden. Ironisch genoeg is juist de sinds 2008 explosief toegenomen
staatsschuld dit keer de directe, officeel aangewezen, schuldige. Het antwoord van de politiek op de zo
ontstane crisis: bezuinigingen, privatiseringen, beperking van financiële zelfbeschikking en centralisatie van
(monetaire) macht. Het medicijn dat, zoals bekend, niet werkt, om iets te redden dat ingebouwd
zelfdestructief is. Maar waar in 2008 de wereld nog overrompeld instemde met het ―redden van de financiële
systeem‖, lijkt zich nu langzaam maar zeker, wereldwijd, verzet tegen de uitvoerende politiek en dicterende
financiële industrie op te staan. De #occupy-vul-een-stad-in of ―99%-beweging‖ grijpt om zich heen, met
simpele eisen als het aan banden leggen van het speculatieve kapitaal, de weigering te bloeden voor de
private verliezen van ―too-big-to-fail‖ banken en meer democratie. Het is een protest tegen een wereldwijd
financieel systeem dat heeft gefaald, maar het is ook het begint van het protest tegen een politiek systeem
dat heeft gefaald. Terwijl in Washington en Brussel de politieke zetels nog altijd onder het mom van
―volksvertegenwoordiging‖ en ―democratie‖ worden gevuld, is het parlementaristische systeem, of de
statistische vertegenwoordiging door volkspartijen, door lobbyisme, clientele-politiek en de draaideur tussen
de corporate-wereld en politiek volledig uitgehold en rennen zowel de Verenigde Staten als Europa toe op
het zogenaamde neofeodalisme. ―Indignez-vous!‖ en ―No nos representan‖. De eerste, voorzichtige,
tegenstand van de wandel naar dit neofeodalisme steekt nu de kop op. Het is begonnen.
In case of emergency, bomb Iran. De Verenigde Staten lijken dit oude George W. Bush scenario weer van
stal te houden. Na het nogal ongeloofwaardige ―terreurplot‖ van de tweedehandsauto-verkoper en het
opblazen van de Saudische ambassadeur in Washington, en de vasthoudendheid de Amerikaanse regering
in de beschuldigingen van betrokkenheid van de Iraanse regering bij het complot (inclusief Obama himself
die netjes letterlijk de woorden van Hillary Clinton van de tele-prompter opleest) ondanks de bijna lacherige
reactie op Amerikaanse terreurplot, zet de VS nu druk op de atoomwaakhond van de VN, IAEA, om met
inlichtingen te komen over het vermeende sleutelen van Iran aan een atoombom. Hoewel Iran op nucleair
gebied het meest gecontroleerde land ter wereld is, blijft het ―atoombomprogramma‖ als een zwaard van
democles boven Teheran hangen.
Dat terwijl de nodige vraagtekens gezet kunnen worden bij de ―inlichtingen‖ van de IAEA. In het verleden
bleek het agentschap vaak lijntjes te volgen die netjes werden uitgestippeld door inlichtingendiensten met
vooral ―dodgy‖ informatie over een, al jaren bestaande, spookatoombom.
Libië
Welkom in het onder het juk van Ghadaffi bevrijdde Libië. Waar nog altijd wordt gevochten in door de NATO
tot puin gebombardeerde steden (om de burgerbevolking te beschermen, natuurlijk), waar stammen
ondertussen zich meer tegen de nieuwe zetbazen van de ―overgangsraad‖ beginnen te verzetten, waar
wordt gemarteld, waar bevolkingsgroepen worden vervolgd,
Oeganda
Africom gaat eindelijk serieus worden. Obama stuurt 100 ―adviseurs‖ naar Oeganda om daar mee te helpen
met de strijd tegen de rebellengroep Lord‘s Resistance Army (LRA). Daarnaast willende Verenigde Staten
meer troepen sturen naar verschillende Afrikaanse staten als Kongo en Zuid Soedan. Hoewel de huidge
regering van Oeganda tot een van de meest repressieve in Afrika gerekend kan worden, is dit klaarblijkelijk
geen probleem voor de Amerikaanse regering. De werkelijke reden voor de militaire hulp: natuurlijk olie.
Somalië
Na Ethiopië is het nu de beurt aan Kenia om buurland Somalië binnen te vallen en ―op jacht te gaan op
extremisten‖. Na een offensief door de Afrikaanse Unie waardoor de Somalische hoofdstad Mogadishu
vrijwel weer in handen is van regeringstroepen en een bijzonder dodelijke aanslag in de stad, lijkt de druk op
de islamisten te worden opgevoerd. Mogelijk met inzet van Amerikaanse drones.
Irak
Eigenlijk wil Irak nog 5000 Amerikaanse ―trainers‖ in het land houden. Irak staat aan de vooravond van haar
―bevrijding‖ van de Amerikaanse invasiemacht maar het pokerspel rond de Amerkaanse mega-basissen, en
de ―investering‖ van de oorlog, is nu pas goed begonnen. Er wordt onderhandeld over een langer verblijf,
luidt het uit het Pentagon. Iets waar de grootste sjiietische fractie rond de geestelijk Al Sadr niet over wil
praten. Amerikanen eruit of de gewapende strijd begint weer.
Het verzet wat nog steeds in Irak sluimert, komt op rekening van Iran natuurlijk.
Afghanistan
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Ook in Afghanistan bank-bailouts als de Kabul Bank vers geld krijgt. De bank ging ten onder aan
mismanagement (wat anders) en dreigde vrijwel geheel Afghanistan in het zwarte bank-balans-gat mee te
trekken. Met de bailout is de weg vrij voor meer geld van het IMF en kan Afghanistan verder functioneren als
schuld kolonie tot haar einde der dagen.
Rusland/China/Syrië
Het zijn eigenlijk vrienden omdat er zoveel vijanden zijn: Rusland en China, de twee belangrijkste BRICSlanden en de schrik van het Amerikaanse Pentagon. De toekomstige Russische president, en ex-president
nu premier, Poetin bezocht Peking. Op de agenda: handel en vooral gas. China heeft energie nodig en
Rusland wil meer afzetmarkt dan het wispelturige, en failliete ondertussen, Europa. Hoewel vooral de
zakelijke zaken werden besproken zal ongetwijfeld in de pauzes onderwerpen als Syrië en Iran ter sprake
zijn gekomen (hoewel het ―complot‖ nog door de VS moet worden uitgeroepen tegen die tijd). Met de nu al
legendarische reactie van de zittende president, en toekomstige premier, van Rusland Medvedev op een
briesende Hillary Clinton na het afschieten van een EU-resolutie ten aanzien van Syrië in de VNveiligheidsraad, ―de tekst was weer zo vaag dat een NATO-aanval op Syrië mogelijk werd goedgekeurd (vrij
vertaald)‖ hebben de BRICS te kennen geven de VN niet meer als speelbal voor NATO-ambities te laten
misbruiken. China en Rusland stemmen de agenda‘s af en willen eerder diplomatiek een oplossing voor
Syrië zoeken.
Pijplijnistan
Onafhankelijkheid van Russisch gas gaat weer eens nog duurder betaald worden. Kosten Nabuccopijplijnproject gaat richting 15 miljard. Euro.
Oekraïne
Hoe ironisch. Politiek proces of niet: met de westerse reactie op de veroordeling van Julia Timoschenko voor
corruptie en een crap-gasdeal met Rusland ziet het westen, met Timoschenko als ―bloem‖ van de
kleurenrevolutie, compleet over het hoofd dat zij als regeringshoofd handelde in het belang van, jawel,
Rusland.
De twaalf meest absurde wetten om tegen de #occupy-protesten op te treden: 1. Niet snurken, 2. Geen
paraplu‘s, 3. Sluitingstijden voor parken, 4. Geen open vuur......lees meer.
Mumia Abu-Jamal week 41
Oproepen tot bankruns verbieden???
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_41_2011/rss

De Hofnarren van Brussel
oktober 06, 2011By: silviavideler
De Hofnarren van Brussel
Vandaag heeft de Kamer ingestemd met de eerste verhoging van
de Nederlandse bijdrage aan het EFSF. Echter, zonder er over te
stemmen keurt de Kamer vervolgens ook de overdracht van onze
financiële soevereiniteit aan de Brusselse bureaucraten goed, onder
het motto ‗wie zwijgt stemt toe‘. Dit kabinet acht het bij monde van minister De Jager niet nodig, dat daar
over gestemd wordt, zoals Isser vandaag ook al schreef. Is dat niet opmerkelijk ? Voor wie begrijpt wat er
speelt is dit helemaal niet opmerkelijk. Niemand wil natuurlijk daarvoor later de zwarte piet in handen
gespeeld krijgen. Iedereen was verantwoordelijk, dus niemand is verantwoordelijk!
Maar,…waar blijft het staatsmanschap van Rutte?
Vandaag, 6 oktober 2011 is een zwarte bladzijde uit onze parlementaire geschiedenis. Zij zal worden
herinnerd als de dag waarop Nederland de zeggenschap over haar financiën weggaf. Zoals ik al eerder
schreef wordt Nederlands belastinggeld aangewend voor het redden van de Franse, Griekse en Spaanse
banken en moeten we nog maar afwachten of de bedragen voldoende zullen zijn om onze
pensioenreserves, op dit ogenblik nog € 800 miljard, te vrijwaren van de toekomstige geldstromen van Noord
naar Zuid.. Dit VVD-CDA kabinet, gesteund door de oppositie partijen PvdA, GL en D66, maakt een
historische fout. Rutte zal de geschiedenis niet ingaan als een staatsman á la Thorbecke, maar als de hofnar
van Brussel.
Probeert u zich eens te verplaatsen in de persoon Rutte, u bent dus de premier ‗van alle Nederlanders‘, de
man die vóór de verkiezingen van juni 2010 beweerde dat er ‗geen cent‘ naar Griekenland moest gaan en nu
met droge ogen de financiële onafhankelijkheid van ons land uit handen geeft. Je vraagt je dan toch af: Wat
zou de goede man bezielen ? Welke euro-duivel is er in hem gevaren ? Waarom zou hij dit willens en
wetens doen ? Welke overwegingen spelen bij diens besluit een rol?
Het antwoord is: Angst. Bang om als ‗dwarsligger‘ in de internationale politieke gemeenschap te worden
beschouwd. Bang om de relatie met onze verreweg belangrijkste handelspartner, Duitsland, op het spel te
zetten. Bang om het financiële stelsel op te blazen. Bang om de private sector (banken en beleggers) te
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schofferen. Bang om uit de pas te lopen met de rest van Europa. Bang dat de oliekraan wordt dichtgedraaid
door de OPEC landen. Bang voor.. ja, voor wat eigenlijk ? Rutte toont hiermee geen staatsmanschap, maar
lafheid. In plaats dat hij de belangen van Nederland dient, zijn voornaamste taak, verkwanselt hij deze door
de macht over ons eigen belastinggeld over te hevelen naar het EFSF, met andere woorden naar de
technocraten uit Brussel. Lees hier de tekst van het accoord.
Daarmee zet hij de deur open naar verregaande bailouts van failliete lidstaten, herkapitalisatie van
buitenlandse banken, uitgifte van giftige eurobonds en een lagere en kostbare rating van ons land op de
kapitaalmarkten. En dit alles zonder dat de Nederlandse regering er nog aan te pas komt. Maar angst is een
slechte raadgever.
Wat had Rutte dan wèl moeten doen?
Hij had direct moeten inzetten op een uitgewerkt plan om de liquidatie van zwakke eurolanden voor te
bereiden en uit te (laten) voeren.
Hij had bij het IMF en ECB erop aan moeten dringen om alle bestaande derivaten van de zwakke schulden
landen voorlopig te bevriezen. Voor tenminste vijf jaren en niet zoals wijlen president Hoover deed in 1931
voor slechts één jaar.
In lijn met het voorgaande had hij vervolgens moeten pleiten in zowel EU als IMF verband om de Credit
Default Swaps en de Collateralized Debt Obligations te verbieden aangezien deze instrumenten door
speculanten worden gebruikt om de gewenste en noodzakelijke stabiliteit van de eurozone te ondermijnen.
Hij had meteen moeten beginnen aan uitgewerkte ‗sterfhuisconstructies‘ voor in default verkerende landen in
de eurozone, zoals Griekenland.
Hij had moeten pleiten voor een echt politiek onafhankelijke ECB en dat instituut ook daadwerkelijk de macht
moeten geven om een pan-Europees monetair beleid te voeren voor de eurozone met ruime bevoegdheden
ter stabilisering van de euro en het handhaven van de prijsstabiliteit. Nu is de ECB een speelbal in handen
van Merkozy.
Hij had moeten pleiten voor een verstandige economische politiek. Om aan failliete lidstaten als Griekenland
een extreem bezuinigingsprogramma op te leggen is het paard achter de wagen spannen. Hij had er, samen
met zijn Europese collega‘s voor moeten pleiten dat de zwakke Zuid-Europese regio in staat werd gesteld
terug te keren naar hun eigen oorspronkelijke valuta, die te devalueren en te helpen aan een economisch
investeringsprogramma. Wat nu voorgesteld is geworden, is simpelweg het onmogelijke vragen van een
land. Extreem bezuinigen leidt tot een krimpende economie, die bovendien bij handhaving van de schulden
slechts leidt tot het slechtste van twee werelden: een ernstige en langdurige stagflatie.
Hij had in Brussel moeten aandringen op het creëren van miljoenen banen. Niet in de overheidssector, maar
in de private sector. In plaats van het geld te spenderen aan allerhande onzinnige windmolenprojecten had
het geld in Brussel besteed moeten worden aan grootschalige infra-structurele projecten: een supersnel
netwerk van snelwegen, spoorlijnen en waterwegen.
Helaas, niets van dat alles heeft Rutte gedaan. Wat hij wel deed was ongelukkige rekenfouten maken tijdens
diens publieke optredens, daarmee op zijn minst de indruk wekkend dit ongelooflijk belangrijke dossier niet
serieus te nemen. Nu zal dat wel niet zo zijn, maar de uiterst knullige wijze waarop hij dit dossier heeft
behandeld en nóg behandelt geeft alle reden tot grote zorg. Géén duidelijkheid, géén transparantie, géén
rekensommen voor diverse scenario‘s anders dan aan de Kamercommissies Financiën (zogenaamd omdat
het koersgevoelige informatie betreft). En nu dus, als klap op de vuurpijl: géén formele stemming over het
weggeven van onze financiële soevereiniteit.
Rutte, de eerste na-oorlogse liberale premier, heeft hier een kans laten liggen zich een waar staatsman te
betonen. In plaats daarvan is hij de puppet-on-a-string van Brussel gebleken.
Inmiddels wordt duidelijk dat de Griekse crisis ook de Lage Landen heeft bereikt. De Belgisch-Franse bank
Dexia, geleid door de gewezen premier van België, de christen democraat Dehaene, dient maar liefst € 3,5
miljard af te boeken. Inmiddels hebben spaarders naar verluidt alleen al in de maand september € 1 miljard
aan spaargelden van de bank gehaald en is ingrijpen van de Belgische overheid onvermijdelijk geworden om
de bank te redden van een déconfiture. En dat is al de tweede keer, want drie jaar geleden moest dat ook al
gebeuren na de kredietcrisis van 2008. Nog afgelopen zomer slaagde Dexia ‗met vlag en wimpel‘ voor de
zogenaamde ‗stresstest‘ voor banken. Een wassen neus die test derhalve.
En alweer blijft de private sector buiten schot en betaalt de belastingbetaler het gelag. De hofnarren van
Brussel ontspringen de dans en het klootjesvolk kan de rekening betalen. De hofnarren in Brussel onder
leiding van Koning Barroso en prins Van Rompuy presenteren zich als de nieuwe keizers van Europa. Maar
wie wat beter kijkt ziet slechts naakte keizers, want de echte zitten in Wall Street en de City of London.
Maar in plaats dat Rutte c.s. lering trekken uit deze gebeurtenissen kiezen zij ervoor om ons land verder te
laten verstrikken in het Europese bankenweb, daarbij aan een parlementaire meerderheid geholpen door de
‗other peoples money spenders‘ van de PvdA. Het is om gekmakend kwaad van te worden.
Bron: www.dagelijksestandaard.nl
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Prikbord nr 264 (leo j.j. dorrestijn)
Bij voorbaat verloren strijd
Net nu de burger begon door te krijgen dat hij door de zorg-miljonairs wordt bestolen, mag hij het verder zelf
opknappen. Gaan ‗shoppen‘ bij de goedkoopste tandarts, terwijl al jaren bekend is dat die niet alleen
prijsafspraken maken, maar ook hun klanten selecteren en dure apparatuur aanschaffen om hun declaraties
zover mogelijk op te schroeven. Wie hen toestemming heeft gegeven om in de verzekeringsgegevens van
hun klanten te kijken, is nog steeds een raadsel, maar dit tekent wel het gebrek aan respect voor de
(commerciële)‗autonomie‘ van verzekerden, net als de ‗verplichting‘ twee maal per jaar voor controle te
komen. Terwijl het ministerie en de verzekeraars niets deden om de zakkenvullers onder hen in bedwang te
houden, wordt het probleem nu doorgeschoven naar degenen die in de praktijk geen enkele keus hebben.
Want het is net als bij de goedkoopste advocaat of notaris: die heeft zoveel werk, dat er geen duizenden
nieuwe klanten worden aangenomen.
Dexia
Sommige Europese regeringen willen niet alleen Griekenland redden, maar nu ook de banken. Ten koste
van de welvaart van miljoenen als het mislukt. Indien een maffiabende enig land zoveel miljarden zou
afpersen, dan werd alles uit de kast gehaald om het zooitje te arresteren en op te sluiten. Waarom gebeurt
het dan nu niet; wat weten die bankiers dat wij niet weten? Wie hebben er allemaal geprofiteerd van die
criminele pseudo-winsten die slechts bestonden uit rente, terwijl aflossing (lees: terugbetaling) onmogelijk
was? En wie hebben toegelaten dat nagenoeg iedere veiligheidsmaatregel, voorwaarde en EUovereenkomst werd geschonden door regeringen, ECB en nationale banken? Let op: grotendeels dezelfde
‗deskundigen‘ die nu beweren Europa te gaan redden onder aanvoering van volksmenner Barroso. De
schaamte voorbij, net als die zakkenvullende bankiers waarvan nog niemand werd gearresteerd, en de
Griekse politici die liever belasting heffen bij de armen dan bij de rijken. Want dat geeft betere tv-beelden om
Europa onder druk te zetten.
Geweldig
Chanel laat ondergoed showen door een model dat géén anorexia heeft.
De PvdA is de weg kwijt en moet misschien een beroep doen op Lodewijk Asscher (Amsterdam): wat een
armoede. Een Haagse commissaris laat zich interviewen over de ‗nieuwe‘ aanpak van straattuig. Stoer
vermeldt hij: de (kinder)rechter, jeugd-gevangenis, Kinderbescherming, korten op uitkering, uithuiszetting.
Geweldig, inderdaad, gewoon ‗keihard‘ allang bestaande maatregelen daadwerkelijk toepassen. Mijn dag
kon niet meer stuk.
Partijpolitiek
Het CDA heeft met een jaar ‗nieuwe‘ partijpolitiek een erbarmelijk gebrek aan visie laten zien. Voor een deel
hangt dit samen met de figuren die zich naar voren hebben gedrongen tot op ministerstoelen en daar
‗prioriteit‘ geven aan beslissingen van 5 jaar geleden, of met anderen die tijdens het partijcongres hun
wereldvreemdheid ventileerden dan wel hun inzetbereidheid uitspraken om vervolgens te vertrekken naar
een andere baan. Net als vele ongeïnspireerde politici, vooral van de linkse garnituur, komt men niet verder
dan afgeven op Wilders en het tegenovergestelde doen van wat het gezond verstand ingeeft. Zo heeft een
CDA-minister de nog te bezuinigen milieumiljarden gauw toegezegd voor nog meer onrendabele
windmolens en moet dus de energiebelasting ‗duurzaam‘ omhoog. Intussen blijft de (CDA-discussie over)
verdeling van baantjes kennelijk de belangrijkste bezigheid, waarbij de noodzakelijke hervormingen binnen
Justitie of de EU of de pensioenfondsen of de subsidies, evenals de scheiding van kerk en staat, verbleken.
Een partij dus, die zich door zelfgenoegzaamheid heeft overleefd en daarmee volstrekt overbodig is
geworden, want echte hervormingen doen pijn en linkse dominees missen daarvoor de ‗ballen‘, net als de
rest van de CDA-elite.
Vazalstaat
Nederland blijkt zijn zelfbeschikkingsrecht nagenoeg kwijt te zijn. Onze financiële autonomie, rechtspraak,
immigratie- en uitzettingsbeleid, asiel- en illegalenbeleid, buitenlandse politiek, arbeidsmarktbeleid,
uitkeringsbeleid, studentenbeleid, milieu- en energiebeleid, natuurbeleid en straks ook belastingheffing,
worden bepaald door Brussel en het Europese Hof. En nog steeds zijn er naïeve politici die dit verdedigen
met argumenten die juist door de Brusselse machthebbers belachelijk worden gemaakt door hun leugens,
rapporten, machtsmisbruik en corruptie.
Gevangeniscultuur
Recente berichten dat gedetineerden zich in een soort vakantiepark bevinden, moeten met een flinke korrel
zout worden genomen. Niet alleen door de bezuinigingen (voeding, begeleiding), maar vooral door de
cultuur van intimidatie en machtsmisbruik. Een gedetineerde heeft alleen op papier rechten en een AOW-er
verliest zelfs zijn inkomen. Een ongehuwde staat dus na een paar jaar op straat met schulden, zonder
woning en veel wrok. Inboedel en auto verkocht of afgevoerd. Klachtenprocedures worden ‗afgehandeld‘
door eigen commissies die zich niets aantrekken van bewijzen of formele termijnen, communicatie met de
buitenwereld (voor zover niet afgeluisterd of gecontroleerd) is beperkt, computer niet toegestaan (dus geen
internet, of zakelijke activiteiten), vele maatschappelijke en psychologische begeleiders leveren geen
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inhoudelijke bijdrage, rapporten van de leiding worden vervalst, bezoek (1x per week) en ontspanning zijn
beperkt, boeken worden beperkt toegelaten, bezoek door zaakwaarnemer/bewindvoerder of journalist wordt
tot het uiterste beperkt of verboden, ieder protest wordt beantwoord met een tegenmaatregel (vooral
mondeling, want dan kan er geen klacht worden ingediend) en de (nachtelijke) herrie van gestoorde of
verslaafde medegedetineerden is soms bij de beesten af. Pluspunt: in België is het nog erger, met méér
zelfmoorden.

Topeconoom noemt redden Europese banken door politiek 'misdadig spelletje'
Zelfs in Duitsland beginnen de mensen voorzichtig in opstand te komen tegen
het ten gunste van de banken leegplunderen van de echte economie door de
politiek.
In een vandaag gepubliceerd interview noemt de Duitse professor economie
Stefan Homburg de door de politiek aangevoerde redenen om het Europese
Reddingsfonds te vergroten en zowel landen als banken te redden een 'misdadig
spelletje'. Homburg stelt dat de banken, in ruil voor financiële steun aan de zittende politici, nu op kosten van
de belastingbetalers met honderden miljarden euro's in staat worden gesteld om hun financiële luchtkastelen
in stand te houden - tot over hooguit enkele jaren de volgende financiële crisis uitbreekt, met dan nog veel
ernstigere gevolgen. Hij gaat er dan ook vanuit dat uiteindelijk álle lidstaten van de eurozone -ook het sterke
Duitsland- failliet zullen gaan.
Deutsche Mittelstands Nachrichten: Professor Homburg, de politiek stelt alle mogelijke plannen op om,
mocht Griekenland failliet gaan en daardoor de banken in dat land en in andere Europese landen om
dreigen te vallen, de liquiditeit van de banken te verzekeren. Moet het kapitaal van de banken inderdaad
worden veilig gesteld en beschermd om de echte economie te beschermen, of hebben politici zoals Angela
Merkel en Nicolas Sarkozy (en voeg daar gerust Mark Rutte en Jan Kees de Jager aan toe) zich, omdat het
hen aan economische en fiscale kennis ontbreekt, door de bankiers laten overhalen ?
Professor Homburg: Al drie jaar geleden vroeg men zich af waarom de belastingbetalers de banken
zouden moeten redden. De regering heeft dat onderbouwd met het argument het spaargeld veilig te stellen.
Thans worden hele landen gered om de banken te redden, om wéér het spaargeld veilig te stellen. Via deze
methode blijft er natuurlijk het nodige hangen. Hierdoor wordt het voor de belastingbetaler -dus de spaarderheel duur om zichzelf te redden. De doelstellingen (van de politiek) zijn enkel voorwendselen en dit hele
concept is daarom totaal onzinnig.
DMN: Zijn er daadwerkelijk redenen waarom banken in geen geval zouden mogen instorten?
Prf. Homburg: Economisch gezien is daar geen enkele reden voor. Als er al reddingsacties nodig zijn, dan
zou de staat de getroffen spaarders direct schadeloos moeten stellen in plaats van de winsten en bonussen
(van de bankiers) te stabiliseren.
DMN: Hebben wij een bankenredding nodig om onze echte economie te redden, of hebben de banken de
redding en het overeind houden van hun zeer winstgevende zakenmodel, waarin de winsten naar privé
partijen gaan en de verliezen op de maatschappij worden afgewenteld, nodig?
Prf. Homburg: Het tweede antwoord is juist. De echte economie heeft weliswaar het betalingsverkeer en de
bemiddeling tussen spaarders en investeerders nodig, maar daar zijn solide zakenmodellen zoals
spaarbanken, coöperatiebanken of kleine privé banken voldoende voor. Geen enkele economie heeft een
centrale bank, een commerciële bank of andere grote banken nodig.
DMN: Hebben de banken überhaupt nog wel enige waarde voor onze samenleving?
Prof. Homburg: Zoals gezegd moet je onderscheid maken. Traditionele banken zijn onmisbaar, maar die
zijn dan ook niet in gevaar. In gevaar zijn hoofdzakelijk die instituten die met beleggingsbankieren of
structurele producten aan het grote rad draaien en daarbij ongeveer 2% eigen kapitaal gebruiken, en dit
geringe percentage eigen kapitaal door zogenaamde 'kernkapitaal aandelen' verhullen.
DMN: Voor de gewone belastingbetaler is het onvoorstelbaar dat om de economie te stimuleren overal de
lonen dalen of door arbeidstijdverkorting geld wordt bespaard, terwijl de meeste banken opnieuw
miljardenwinsten binnenhalen en zichzelf gigantische salarissen en bonussen uitbetalen. En dat doen de
banken met het geld uit het eerste bankenreddingspakket en het speculeren op het bankroet van
Griekenland. Hoe is zoiets mogelijk?
Prf. Homburg: De financiële industrie en de staat zijn onmiskenbaar op symbiotische wijze met elkaar
verbonden en plunderen samen de echte economie. De financiële industrie heeft wat de staat het dringendst
nodig heeft om de beloften aan de kiezers te kunnen financieren, namelijk geld. In ruil daarvoor krijgen de
banken lakse reguleringen en indien nodig belastinggeld.
DMN: De banken zouden naar men zegt met 21% afschrijvingen op hun Griekse staatsschuldpapieren oftewel rond 13,5 miljard euro- aan het eerste reddingspakket voor Griekenland deelnemen. Klopt dit of zijn
deze cijfers oplichterij?
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Prf. Homburg: De politiek heeft het openlijk over een 'vrijwillige bijdrage' van de schuldeisers. Een vrijwillige
bijdrage is echter geen bijdrage, maar veeleer een plan om de onzekere Griekse schuldpapieren om te
zetten in gezamenlijk (door de eurozone) gegarandeerde papieren met een lange looptijd. Dit plan werd
overigens door de Franse banken en hun politieke lakei Sarkozy gelanceerd.
DMN: Waarom laat de politiek het toe dat banken slechte producten kopen, zoals bijvoorbeeld
staatsobligaties, zonder dat ze een eigen kapitaalreserve hebben?
Prf. Homburg: Banken, verzekeraars en pensioenfondsen werden door de Basel-III en Solvency-II
afspraken genoodzaakt een groter aandeel staatsobligaties te houden. Hierdoor drukken de staten hun
eigen herfinancieringskosten. Als bedacht wordt dat hiermee levensverzekeringen en
pensioenvoorzieningen in gevaar worden gebracht, is dat een misdadig spelletje.
DMN: Wat kost een enkele Duitser de huidige redding van de banken?
Prf. Homburg: Volgens schattingen werden de Duitse belastingbetalers door de bankenredding tot nu toe
met circa 50 miljard euro belast. Bij de redding van landen gaat het om minstens het tienvoudige. Dat
betekent een kleine 7000 euro voor iedereen, van baby tot grijsaard. Hoeveel daar nog bij gaat komen is
onduidelijk. (Voor Nederlanders gelden vergelijkbare bedragen)
DMN: Denkt u dat de euro zal omvallen, of dat er in Griekenland of Duitsland een valuta hervorming zal
komen? Wat zou dat voor ons betekenen?
Prf. Homburg: Dat men nu de schulden heen en weer schuift en in nieuwe instituten met mooie namen
zoals het EFSF of het ESM onderbrengt, doet deze schulden in geen geval verdwijnen. Hierdoor zal het hele
kaartenhuis al bij de volgende recessie kunnen instorten. Dankzij de nu geschapen wederzijdse
aansprakelijkheid zullen dan alle lidstaten van de eurozone failliet worden verklaard of een valuta
hervorming moeten doorvoeren.
DMN: Wat moet er naar uw mening worden gedaan met de banken om te zorgen dat we over drie jaar niet
weer een bankencrisis krijgen?
Prf. Homburg: Ik vind het nog steeds het beste om er een dikke streep onder te zetten, ook als dit pijn doet.
Concreet betekent dit de uittreding van Duitsland uit de eurozone en het failliet laten gaan van de banken die
het zonder belastinggeld niet redden. Het is echter waarschijnlijker dat de politiek goed geld (van de
belastingbetalers) naar de slechten (de banken) blijft gooien, totdat het niet meer gaat. Dat zal vermoedelijk
nog wel een poosje zo doorgaan, maar daarna zal de situatie echter nog veel pijnlijker worden.Xander - (1)
Deutsche Mittelstands Nachrichten

Pesticiden in biologische aardbeiplanten
Bron / origineel: www.care2.com
Dacht je dat die biologische aardbeien die je op de markt hebt gekocht pesticidenvrij
zijn? Dan moet je nog eens nadenken, volgens het Pesticide Action Network en een
aantal biologische boeren in Californië. In een brief, geschreven aan de USDA,
wijzen zij erop dat de meeste biologische aardbeiplanten geteeld in de staat
Californië eigenlijk ontsmet zijn met miljoenen kilo‘s pesticiden per jaar.
Dit probleem vloeit voort uit een maas in de wet bij de definitie van biologische
producten, om iets als biologisch te labelen moeten alleen de producten zelf pesticidenvrij zijn. Dit houdt in
dat voordat de plant vrucht draagt deze kan worden ontsmet en behandeld met allerlei gevaarlijke
chemische stoffen. Door deze maas in de wet consumeren zelfs consumenten die moeite doen in het
vermijden van niet-biologische producten waarschijnlijk per ongeluk producten van planten die zijn
behandeld met pesticiden.
Hoewel de biologische planten nog minder blootstaan aan chemische producten dan niet-biologische
planten, werpt dit incident een licht op de hypocrisie van de grote bedrijven in de biologische landbouw.
James Rickert, een gedesillusioneerde ex-boer, legt uit aan de New York Times: "De realiteit is dat een groot
deel van de biologische telers niets met biologische planten te maken willen hebben" omdat het een
financieel risico is. Als de biologische planten een ziekte hebben dan kunnen ze een oogst vernietigen. En
aangezien de producenten het hoe dan ook als biologisch kunnen labelen, waarom dan extra geld uitgeven?
Gelukkig, als gevolg van de inspanningen van PAN en zijn bondgenoten, begint deze belangrijke kwestie
druk te verzamelen. Hopelijk, met slechts een beetje meer druk, zullen beleidsmakers en pennenlikkers bij
de USDA zich realiseren dat "biologisch" echt biologisch zou moeten betekenen en houd feitelijk pesticiden
uit ons voedsel.
Door: Sam Taxy
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Bulgaren en Roemenen ( Roma‟s dus ) gratis op vakantie in België
Onlangs ontdekt en het wordt stil gehouden door de media !
BELGIË: dé ‗TOPBESTEMMING‘ voor een vijfdaags bezoek
Een nieuw fenomeen is nu: België top bestemming !
Bulgaren & Roemenen (die het niet nodig hebben en geen politiek asiel willen) komen op een vrijdag naar
België en vragen politiek asiel aan.
Ze staan enkele uren met hun familie in de rij te wachten en vragen een verkorte procedure aan. Die is vijf
dagen. Voor die vijf dagen is België verplicht ze onderdak te verlenen en worden ze in een hotel geplaatst op
kosten van België. Na de vijf dagen komen de ambtenaren naar het hotel om de Bulgaren uit te leggen dat
ze geen asiel krijgen. Wat blijkt nu ?
Dat ze op zondag al terug vertrokken zijn naar Bulgarije. Leuk meegenomen zo‘n gratis citytripje.
De drie overige hotelboekingen ach ja die moeten we ook nog betalen.
Mijn nekharen gaan recht staan bij het lezen van deze tekst.
Terwijl de meerderheid van onze werkende mensen tussen de 80 en 120 euro bruto per dag verdienen.
Terwijl uitkeringstrekkers 50 euro of minder per werkdag ontvangen, zijn er in dit land toch gelukkige zielen
die zonder uitkering of zonder zelfs maar te werken kunnen genieten van Club Med-faciliteiten. De plaats
van gebeuren: Brussel. Daar genieten 1200 asielzoekers in 24 verschillende hotels die zijn aangesloten bij
de FOD-afdeling vertier van een welverdiende pretvakantie.
Elke maand kosten die hotelkamers 1,3 miljoen euro. Elke maand!
En aan wie hebben we dat vooral te danken? Juist, aan Elio Di Rupo en Caroline Gennez, die zoeken met
man en macht (en vooral uw centen) kiesvee.
Nu de N-VA een ernstige bedreiging begint te vormen doen alle Belgische socialisten er een schepje
bovenop. En als de N-VA daar iets tegen durft te ondernemen worden ze zonder pardon uitgemaakt voor
racisten.
Nu gij weer ……

DEXIA en het wereldwijde piramidespel komt nu ten einde, de grote ballon knapt.
Door: Geert Noels - Bron: De Morgen
Heel de wereld is in de ban van een piramidespel waarvan de
volgende generatie het slachtoffer zal zijn. Maar er is nog een
sprankeltje hoop, zegt Geert Noels. Noels is hoofdeconoom van
Econopolis. Lees dit stuk.
Angstige beleggers verzamelden zich in 1920 voor het kantoor van
Charles Ponzi in Boston. Angst sloeg bijna om in woede, want de
mensen wilden hun centen terugkrijgen. Net op dat moment kwam
Ponzi in zijn peperdure Locomobile voorgereden en zwaaide met een
stapeltje bankbiljetten. Er is geen cent verloren gegaan, riep hij,
alleen domoren willen nu uitstappen. Met bluf en arrogantie kon hij
de illusie nog een aantal maanden volhouden.
De bibliografie van Charles Ponzi zou standaardlectuur moeten zijn, want een Ponzischema of piramidespel
is tot een kunst verheven in de huidige westerse wereld. Een schema waarbij de beloften groter zijn dan de
mogelijkheden kwalificeert voor deze vorm van fraude. Sommige beloven te veel en lopen tegen de lamp,
zoals Ponzi. Madoff beloofde minder, en hield het dertig jaar vol. Charles Ponzi zou een verdiende winnaar
van de Nobelprijs economie zijn, nu het ook postuum kan, want de wereld is een Ponzi-economie geworden.
Het banksysteem zoals het zich in de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld, is daar een voorbeeld van. Een
groot piramidespel gebaseerd op onhoudbare beloften. Een groeiende massa kredieten verleend aan
gezinnen, bedrijven en landen. Het Grote Ponzischema is steeds op zoek naar de volgende gezonde balans
om zijn niet aflatende vraatzucht naar goed geld te stillen. In Angelsaksische landen werden de
gezinsbalansen vergiftigd. Toen dit potentieel was opgebruikt, ging Ponzi globaal. Verpakt met een strikje
werden de schulden aangeboden in onaangetaste sparende landen. Deze Ponzi had veel handlangers nodig
maar vond die gemakkelijk in de sector, mits het schuiven van wat penningen. De overheden knepen een
oogje toe, misleid door de ‗economische groei‘ van MegaPonzi, tenminste volgens hun statistici.
In het gewone circuit werden nu alle balansen vergiftigd, overheden inbegrepen. Het wereldwijde westerse
Ponzischema laat zich hier echter niet door afschrikken. De laatste gezonde balans moet er ook aan
geloven: die van de bank der banken, de centrale bank. In de VS ging de Federal Reserve al voor de bijl. In
Europa klinkt de sirenenzang om dit stichtende voorbeeld te volgen en wordt de ECB verleid, geduwd,
afgedreigd. Dit schuldenmonster zal pas tevreden zijn als iedereen mee in het schema zit.
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Tien redenen waarom ik dol ben op echte boter
Bron / origineel: www.livingthenourishedlife.com
Waarom ik dol ben op boter? Laat ik 10 redenen geven:
1. Boter is echt.
Ik hou van voedsel dat geen lijst van ingrediënten nodig heeft. En boter is zo
eenvoudig als het is: room. Dat is het. Geen hydrogenering nodig, geen smaak
additieven, geen conserveringsmiddelen. Gewoon mijn stijl.
2. Het is heerlijk.
Als het erop aankomt moet gezond eten heerlijk smaken. En boter voldoet beslist aan deze regel. Wie houdt
er niet van boter? Toegegeven, ik weet zeker dat er sommige mensen zijn die dat niet doen maar tot nu toe
heb ik er nog niet een persoonlijk ontmoet. Niet alleen smaakt echte boter een miljoen keer beter dan enige
"kunstboters" die er zijn, het maakt ook dat andere gerechten heerlijk smaken!
Mijn nummer één tip bij koken? Gebruik echte boter. Alles wat je maakt smaakt beter.
3. Het bevat vitamine A.
Vergeet wortelen! Bèta-caroteen is zo van gisteren en het is hoe dan ook moeilijk voor veel mensen om
bètacaroteen om te zetten in bruikbare vitamine A krijg in plaats daarvan wat super bio beschikbare vitamine
A van echte boter. Het is geweldig voor je ogen, je huid en nog veel meer. Hier meer informatie over de
vitamine A in boter.
4. Het bevat verzadigd vet.
Getver! Ik voel me alsof ik een vies woord uitsprak. Maar verzadigd vet is niet de gezondheidsdemon zoals
die afgeschilderd wordt in de media. In feite zijn de vetten in boter enkele van de meest leven gevende
vetten op de planeet. De korte en middellange ketens verzadigde vetzuren in boter beschermen tegen
kanker, verhogen de immuniteit, bestrijden te grote schimmelgroei en zorgen voor een constante bron van
energie voor je lichaam. Lees hier meer over de voordelen voor de gezondheid van verzadigd vet.
5. Het is laag in meervoudig onverzadigde vetzuren.
Ik hou er niet van om groepen voedsel te demoniseren maar meervoudig onverzadigde vetzuren (algemeen
bekend als PUFAs) zijn niet je vriend. Ik geloof niet dat een beetje levertraan of wat pindakaas nu en dan
iets is om je zorgen over te maken, maar het feit dat zo veel van ons voedsel momenteel doordrenkt is met
plantaardige olie heeft geleid tot een ernstig gebrek aan evenwicht in onze voeding. Als je bedenkt dat
meervoudig onverzadigde oliën in verband zijn gebracht met het risico op kanker en andere
gezondheidsproblemen is het zinvol om te bezuinigen op de meervoudig onverzadigde vetzuren en een
meer evenwichtige verhouding van de vetzuren te consumeren.
Gebruik boter. De samenstelling van botervetzuur is afhankelijk van de bron (gras gevoed biedt uiteraard
meer voordelen), maar de gewone boter bevat een geweldige balans van vetten:
65 procent verzadigd vet - 30 procent enkelvoudig onverzadigd vet - 5 procent meervoudig onverzadigd vet
6. Het bevat vitamine K2.
Vitamine K2 is de meest gunstige vorm van vitamine K. Het wordt gemakkelijk geabsorbeerd en benut door
het lichaam. Vitamine K2 werkt in synergie met de andere in vet oplosbare vitamines zoals vitamine A, vitamine D en vitamine E om op een aantal manieren je gezondheid te verbeteren. Vitamine K2 is zelfs geassocieerd met een lager risico op kanker en hart en vaatziekten! Lees hier meer over de vitamine K2 in boter.
7. Het bevat boterzuur.
Boterzuur (ook bekend als butyraat) is een gunstig vetzuur dat aangetoond heeft dat het cholesterolgehalte
te verbeteren, triglyceriden te verlagen, gezond lichaamsgewicht te bevorderen en darmgezondheid te
herstellen. Het kan zelfs helpen kanker terug te draaien. Lees hier meer over deze voordelen.
8. Je kunt het zelf maken.
Ja, dat kan! En het is ongelofelijk eenvoudig. Ik maak mijn eigen boter door verse room te schudden in een
pot (vermoeiend, ja, maar ook een goede armoefening!) en door het te mixen in mijn Cuisinart
keukenmachine.
Food Renegade heeft een uitstekende post over het maken van boter (check daar de opmerkingen, veel
handige tips en vragen).
9. Je kunt het met rauwe melk maken.
Rauwe melk heeft een aantal fantastische voordelen omdat het de natuurlijke enzymen en co-factoren bevat
die helpen in de absorptie en het gebruik van zijn voedingsstoffen. Hoewel rauwe boter niet in de meeste
winkels kan worden gevonden is het misschien mogelijk dat je het kunt vinden bij een lokale boer of je kunt
het zelf maken als je toegang hebt tot rauwe room.
10. Je kunt het cultiveren.
Het cultiveren van room, voordat je rauwe boter maakt, is een geweldige manier om de biologische
beschikbaarheid van de voedingsstoffen in boter te verhogen. Eenvoudig door je rauwe room gedurende
ongeveer 7 uur bij kamertemperatuur te laten staan om het te laten cultiveren en dan maak je boter zoals
gewoonlijk. Je kunt gecultiveerde boter ook vinden in sommige winkels en boerenmarkten.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/tien_redenen_waarom_ik_dol_ben_op_boter
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FBI creëert eigen terreurcomplotten
Bron / origineel: sargasso.nl
Als we de FBI mogen geloven, verijdelt ze terroristische samenzwering op
terroristische samenzwering. Volgens critici infiltreert de FBI echter niet zozeer
terreurcellen om samenzweringen te stoppen, maar creëert ze die
samenzweringen zelf, om er vervolgens goede sier mee te maken voor de pers.
Afgelopen week was het wederom raak. De FBI arresteerde de 26-jarige Rezwan
Ferdaus uit Massachusets. Deze zou het plan hebben opgevat om het Pentagon
aan te vallen met drie op afstand bestuurbare vliegtuigen vol explosieven. Hij zou
dit plan uiteen hebben gezet op twee USB-sticks die hij aan undercoveragenten zou hebben overhandigd.
De New York Times bericht dat de arrestatie “het resultaat was van een undercoveroperatie van de FBI waar
de medewerking van een getuige met een strafblad mee was gemoeid (..). Volgens de dagvaarding begon
dhr. Ferdaus in 2010 plannen te beramen om “gewelddadige jihad” tegen de Verenigde Staten te plegen,
door mobiele telefoons zo aan te passen dat ze dienst konden doen als ontstekers en deze in handen te
spelen van undercoveragenten waarvan hij dacht dat ze banden hadden met Al Qaeda.”
Eenzijdige berichtgeving
Op een video van de Associated Press komt dat er dan zo uit te zien:
Wat de FBI er niet bij vertelt is dat ze zelf actief op zoek gaat naar jonge moslims die hun misnoegen uiten
over de invasies en bombardementen van de VS in moslimlanden waarbij duizenden en zelfs tienduizenden
van hun geloofsgenoten omkomen, om ze vervolgens in een proces van vele maanden eigenhandig aan te
moedigen en mentaal te prepareren tot het plegen van gewelddadige aanslagen. Zo is daar de New Yorkse
ex-gedetineerde James Cromitie, die zich in de gevangenis tot de islam had bekeerd. Niet alleen werd
Cromitie door een FBI-informant allerlei jihad-ideologie ingeprent, maar zelfs met honderdduizenden dollars
in het vooruitzicht aangemoedigd werd om alsjeblieft toch maar een terreuraanslag te plegen. Uiteindelijk gaf
de man onder de verleiding van het geld toe. De FBI arresteerde hem en drie vrienden in 2009 toen ze op de
aangewezen ontmoetingsplaats arriveerden, en klaagde hen aan op grond van de samenzwering die geheel
en al uit haar eigen koker kwam. Succes! Weer vier terroristen opgepakt!
Jordaanse tiener
Op haar website maakt de FBI triomfantelijk melding van het verijdelen van een terreuraanslag in 2010 door
de 19-jarige Hosam Smadi uit Jordanië, die ze op het spoor kwam middels berichten die hij op een radicaalislamitische internetsite achterliet, waarin hij informeerde hoe hij het beste jihad kon plegen. Hoewel Smadi
in de VS verbleef op een verlopen visum, en derhalve gewoon uitgezet had kunnen worden, bracht de FBI
hem in contact met zogenaamde leden van een Al Qaeda cel, die hem tien maanden lang coachten om een
‗bomaanslag‘ te plegen door het nummer van een mobieltje te bellen.
De ‗verijdelde terreuraanslag‘, waar de FBI over opschept, is dus wederom geheel en al haar eigen creatie.
Volgens zijn Jordaanse familie en vrienden was Smadi niet zozeer een gestaalde jihadi, maar een jonge knul
in een identiteitscrisis, die in een gat viel toen hij in de VS ging studeren en geïsoleerd raakte van zijn
vertrouwde omgeving. Ze voeren aan dat Smadi opkeek tegen zijn Amerikaanse leraren, vaker te vinden
was in de kerk dan in de moskee en erom bekend stond dat hij met een christelijk kruisje liep.
Een Jordaanse terrorisme-expert merkt op dat ze in Jordanië ook een paar gevallen hebben gehad van
studenten die radicale dingen roepen op jihadistische websites, en dat ze die dan een paar dagen gevangen
zetten, zodat de schrik er goed inzit, en dan weer naar huis sturen.
Uitlokking
Zoals Glenn Greenwald en Mother Jones stellen, komen vrijwel alle terroristische aanslagen, die de FBI zegt
te verijdelen, uit haar eigen koker. Keer op keer masseert ze beïnvloedbare individuen net zo lang totdat
dezen zogenaamde terroristische samenzweringen plegen. Vervolgens maakt ze goede sier dat ze een
aanslag verijdeld heeft en en stelletje terroristen heeft opgepakt.
Wanneer we dus in de New York Times, over de meest recente ‗terrorist‘ die de FBI in haar netten heeft
weten te strikken, lezen dat de FBI maandenlang met Anwar Ferdaus in contact stond en hem de
voornaamste materiële voorzieningen leverde om een aanslag te plegen, dan moeten alle alarmbellen gaan
rinkelen:
“In wat een omslachtige operatie lijkt, voorzagen undercoveragenten van de FBI die maandenlang contact
onderhielden met dhr. Ferdaus hem met enkele van de noodzakelijke componenten van zijn voorgenomen
aanval, waaronder zes automatische geweren, drie granaten, 13 kilo aan C-4 kneedbare springstof en zelfs
een op afstand bestuurbaar vliegtuig van het type F-86. De explosieven en geweren werden op woensdag
geleverd, vlak voor zijn arrestatie, zeiden betrokkenen bij politie en justitie.”
Hoewel dergelijke acties uitstekende resultaten opleveren voor de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst, die zo haar budgetten veilig kan stellen, kunnen de onwetende deelnemers van dit bedrog door de
FBI steevast rekenen op zo‘n twintig tot vijfentwintig jaar cel. Met terrorisme wordt in de VS na 9/11 niet
meer gespot.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/fbi_creeert_eigen_terreurcomplotten
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Duitse rechtspraak: Ook na 36 zedendelicten geen gevangenisstraf voor Marokkaan
Politieagent: 70% - 80% verkrachtingen in Keulen gepleegd door Turken, maar dat mogen wij niet zeggen
'Hij vindt het nu eenmaal een aantrekkelijke methode om vrouwen te
versieren,' luidde de motivatie van de Duitse rechter.
In Duitsland is de angst om beschuldigd te worden van discriminatie of
racisme inmiddels zo groot geworden, dat een Duitse rechter een 10 jaar
geleden illegaal naar Duitsland gekomen Marokkaan zelfs na minstens 36 in
het openbaar gepleegde zedendelicten geen enkele dag gevangenisstraf
oplegde. Hoe anders vergaat het autochtone Duitsers; een 24 jarige man die
zich schuldig maakte aan exhibitionisme werd wél 15 maanden naar de
gevangenis gestuurd. 'Duitsland is een ruimdenkend land,' schrijft Udo Ulfkotte, auteur en verklaard
tegenstander van de massale immigratie naar Duitsland. 'Het gerecht houdt met geen enkele andere
bevolkingsgroep zóveel rekening als met oosterlingen.' Eerder dit jaar berichtten we van een
kinderverkrachter die door een beroep te doen op de 'moslim traditie' niet eens een taakstraf kreeg opgelegd
voor de verkrachting van een 11 jarig meisje, zelfs niet nadat de islamitische familie erkende dat ze wisten
dat dit bij de wet verboden is in Duitsland. De bekende Duitse journalist en feministe Alice Schwarzer,
hoofdredacteur van EMMA, schreef recent dat een politieagent uit Keulen haar had verteld dat 70% tot 80%
van alle verkrachtingen in Keulen gepleegd worden door Turken. 'Toen vroeg ik hem waarom hij dat dan niet
openlijk zegt, zodat het probleem bij de wortel kan worden aangepakt. Zijn antwoord: Dat durven we niet,
mevrouw Schwarzer, want dan heet dat meteen racisme' (net zoals het noemen van enkel wat vastgestelde
feiten ook op deze site door sommigen onmiddellijk verketterd wordt als 'racisme'. Kijk eerst eens even in
een woordenboek naar wat racisme in werkelijkheid betekent. Dat is NIET het schrijven van nieuwsberichten
waarvan de inhoud anderen niet bevalt.).
Onlangs stond een 30 jarige Marokkaan voor de rechtbank in Frankfurt omdat hij, nadat hij al 27 keer eerder
veroordeeld was voor seksuele misdrijven, ondertussen al weer 9 keer de fout in was gegaan. De -overigens
getrouwde- man ontkende dat dan ook niet. Zodra hij een vrouw ziet die hem bevalt rent hij op haar af, doet
zijn gulp voor haar open en begint hij zichzelf vervolgens te bevredigen. Dat doet hij gewoon binnen de
voetgangerszone midden in de binnenstad in Frankfurt.
De man, die 10 jaar geleden illegaal naar Duitsland kwam, leeft met zijn vrouw van een uitkering. Na al die
tijd is het woord 'arbeidsbureau' dan ook één van de weinige woorden Duits die hij spreekt. De openbare
aanklager zag daarom ook geen gunstige sociale prognose voor de veelpleger, maar de rechter dacht daar
anders over en gaf hem -omdat hij beloofde eindelijk de Duitse taal te gaan leren- opnieuw slechts een
voorwaardelijke straf - en dat na 27 eerdere voorwaardelijke straffen! 'Hij vindt het nu eenmaal een
aantrekkelijke methode om vrouwen te versieren,' was de motivatie van de rechter. Zou de vrouw van de
Marokkaan daar ook zo makkelijk over denken?
Voor een 24 jarige werkloze schilder die de pech had een autochtone Duitser te zijn hadden de Duitse
rechters veel minder begrip. Als straf voor potloodventen kreeg hij een gevangenisstraf van 15 maanden.
Mocht u dus binnenkort een bezoek aan Frankfurt willen brengen, hou er dan rekening mee dat een zekere
allochtoon midden op straat zijn geslachtsdeel aan u kan laten zien en dat u daar niet voor naar de politie
hoeft te gaan omdat hij dat nu eenmaal prettig vindt. Tja, dat is dus klaarblijkelijk het gevolg van de 'culturele
verrijking' die migranten met zich meebrengen, zoals ook CDA minister Leers in het blad van het
wetenschappelijke instituut van zijn partij stelt. 'Hij betreurt het dat migratie door de politieke en
maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren in een kwaad daglicht is komen te staan' (2). Hoe zou
dat nou toch komen?
Xander - (1) KOPP ; (2) NU
Youtube en haar beleid
Youtube verwijderde onlangs het account van VSMRK waarop filmpjes vertoond
werden van de oorlogsmisdaden begaan door de NAVO en de door hen
gesteunde rebellen. Youtube beroept zich op de algemene voorwaarden.
Wanneer wordt gezocht naar filmpjes van VSMRK dan verschijnt dit bericht: ‗This
account has been
terminated due to repeated or severe violations of our Community Guidelines and/or claims of copyright
infringement‗.
De NAVO doet veel moeite om te voorkomen dat berichten rond oorlogsmisdaden die door hen worden
begaan naar buiten komen. Alle voorzieningen om te communiceren vanuit het oorlogsgebied worden door
de NAVO structureel gebombardeerd of op andere wijze verstoord. Berichten die toch naar buiten komen
worden alsnog gecensureerd door internetbedrijven als Youtube. Het ligt voor de hand te vermoeden dat
Youtube door de overheid onder druk is gezet om belastend materiaal te verwijderen.
Update: VSMRK is al weer terug.
Bron en video: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/youtube_verwijdert_filmpjes_oorlogsmisdaden_navo
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'NAVO troepen in Turkije voor invasie Syrië - Rusland helpt Syrië met advies en wapens'
Al enige jaren wordt er gesproken over de levering van Russische supersonische
P-800 Yakhont kruisraketten aan Syrië.
Volgens een Syrische diplomaat oefenen NAVO troepen in Turkije op een door
de Turken geleide invasie van Syrië. Eerder deze week dreigde het regime van
president Bashar Assad dat bij de eerste tekenen van Westers militair ingrijpen
een massale raketaanval op de Israëlische stad Tel Aviv zal worden uitgevoerd
en daarmee het hele Midden Oosten in brand zal worden gestoken.
Veiligheidsofficials in de regio zeggen dat Rusland, dat een groot aantal Iskander ballistische raketten aan
Syrië verkocht, het Syrische leger adviseert over hoe te reageren op een invasie van de NAVO. Ook
overwegen de Russen om geavanceerde S-300 luchtdoelraketten aan Syrië te leveren.
Gisteren blokkeerden Rusland en China in de VN Veiligheidsraad een resolutie over Syrië, omdat de NAVO
in hun ogen een vergelijkbare resolutie over Libië misbruikte voor een militaire aanval op het land en het
afzetten van Muammar Gadaffi. In de Libië resolutie werden de woorden 'alle noodzakelijke middelen... om
de burgers te beschermen' door het Westen gebruikt om maandenlang luchtaanvallen op Libische doelen uit
te oefenen. Hierbij kwamen minstens 6000 burgers om het leven. In totaal zouden er in Libië dit jaar al
50.000 doden zijn gevallen.
Hoewel Rusland fel tegen militair ingrijpen in Syrië is, vreest Assad dat de VS en de EU de Russen op de
één of andere manier zullen overhalen hun steun voor Syrië in te trekken. Daarom waarschuwde de
Syrische president dat 'als er iets krankzinnigs wordt ondernomen tegen Damascus, het niet meer dan zes
uur zal kosten om honderden raketten naar de Golanhoogte over te brengen en deze op Tel Aviv af te
vuren.' Ook zou hij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd hebben dat hij Hezbollah zal
inschakelen om een totale rakettenoorlog tegen Israël te beginnen. Tevens zal Iran volgens Assad bij een
invasie van Syrië Amerikaanse schepen in de Perzische Golf en Europese doelen in de regio
aanvallen.Xander - (1) World Net Daily
(2) Infowars

IMF adviseur verwacht binnen 3 weken instorting bankensysteem Europa
Terwijl onze volksvertegenwoordigers vandaag met ruime meerderheid
besloten om met 98 miljard Nederlandse euro's het mislukte sprookje van de
doodzieke eurozone nog even voort te laten duren en te zorgen dat de Grieken
hun moskeeën kunnen blijven bouwen en honderden Amerikaanse tanks
kunnen kopen, verklaarde een woordvoerder van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) tegenover de
BBC dat hij verwacht dat het hele Europese bankensysteem binnen 2 tot 3 weken volledig in elkaar zal
storten en er een crisis zal ontstaan die erger zal zijn als in 2008.
'Als ze de financiële crisis niet op een geloofwaardige manier aanpakken, dan denk ik dat we mogelijk al
binnen 2 tot 3 weken een staatsschulden meltdown zullen hebben waardoor het Europese bankensysteem
zal instorten. En dan hebben we het niet enkel over een relatief kleine Belgische bank (Dexia), maar over de
grootste banken ter wereld, de grootste banken in Duitsland en Frankrijk, en een verspreiding naar Groot
Brittannië en naar overal, omdat het hele wereldwijde financiële systeem met elkaar verbonden is,' aldus IMF
bailout expert Robert Shapiro.
'Dit zou een crisis zijn die naar mijn mening erger is dan de crisis in 2008... We weten niet hoeveel Credit
Default Swaps de banken -ook de Britse- over de staatsschulden en de Europese banken hebben. Ook
weten we niet hoe groot de blootstelling van Britse banken aan de schuldenproblemen van Ierland is.'
De Amerikaanse bankgigant Morgan Stanley blijft ondertussen volhouden dat er niets is om ons zorgen over
te maken. Daarnaast wordt er in de media weliswaar volop gesproken over plannen op 'bad banks' te
'herkapitaliseren', maar in de praktijk is dit vrijwel onmogelijk te realiseren (1). Gisteren publiceerde de
bekende Franse krant Le Figaro bijvoorbeeld dat er een noodplan klaarligt 'voor het geval dat' het mis gaat
en 2 of 3 Franse banken genationaliseerd moeten worden. Tevens zei voormalig premier Fabius te vrezen
dat de AAA status van Frankrijk in gevaar komt (2).
De Financial Times berichtte deze week over een gerucht dat de EU ministers in Luxemburg geconcludeerd
hebben dat er niet genoeg is gedaan om de financiële markten te overtuigen dat de Europese banken de
schuldencrisis goed kunnen doorstaan. Daarom zou er gesproken zijn over een gezamenlijke en
geconcentreerde pan-Europese benadering om de crisis te beteugelen (3).
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge
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Vergroot euro Reddingsfonds over hooguit 5 maanden leeg
Britse, Portugese en Oostenrijkse banken afgewaardeerd - Bankiers
compenseren lagere bonussen met hogere vaste salarissen
Het naar 440 miljard vergrote Europese Reddingsfonds EFSF, waar
Nederland voor maar liefst 98 miljard aan bijdraagt, zal gezien het tempo
waarmee de Europese Centrale Bank Italiaanse en Spaanse
staatsobligaties opkoopt, over hooguit 22 weken -dus nog geen 5 maanden- leeg zijn. Ondertussen ruziën
Duitsland en Frankrijk over de te volgen koers, wat volgens sommige analisten een signaal is dat het
uiteenvallen van de eurozone daadwerkelijk is begonnen.
Frankrijk wil dat het EFSF onbeperkte armslag krijgt, waardoor in theorie al het geld gebruikt kan worden om
slechts één land overeind te houden. Duitsland vreest echter dat er dan niet voldoende geld meer overblijft
om andere landen te helpen, en denkt zelfs aan een tijdelijke bevriezing van het opkopen van
staatsobligaties door de ECB.
Nu al is 100 miljard euro van het EFSF aan Ierland en Portugal toegezegd en mogelijk ook weer voor
Griekenland. Nog eens 100 miljard is bedoeld om in problemen geraakte banken te redden, waardoor er zo'n
190 miljard overblijft om de Italiaanse en Spaanse staatsschulden op te kopen - veel te weinig, zoals we in
eerdere berichten al schreven. Voor alleen al Italië is 600 miljard nodig en voor de hele eurozone € 6 biljoen
(6).
Nieuwe enorme vergroting Reddingsfonds?
Op korte termijn kunnen we dus opnieuw een forse vergroting van het EFSF verwachten, en dus een nog
véél hogere Nederlandse bijdrage dan de huidige bijna 100 miljard. Op basis van de benodigde 6 biljoen zal
de Nederlandse bijdrage naar omgerekend 1,336 biljoen verhoogd moeten worden, oftewel ruim 5 x zoveel
als de totale jaarlijkse uitgaven van de Nederlandse overheid. Niet voor niets concludeert een financieel
analist dat 'de uiteindelijke prijs van een Europese bailout met absolute zekerheid zelfmoord van de huidige
heersende politieke klasse zal zijn.' (2)
Een nieuwe vergroting van het Reddingsfonds zal daarom in uiterlijk maart 2012 moeten gaan plaatsvinden,
als veel Europese banken opnieuw hun hand moeten ophouden op het moment dat ze hun waardeloze Zuid
Europese staatsschuldpapieren aan de straatstenen niet kwijt kunnen. De door de EU gekozen
herkapitalisering van de banken via het EFSF is echter niets anders dan een geldvernietigingsmachine.
'Voordeel' is wel dat de krankzinnig hoge bonussen die de bankiers zichzelf jaarlijks toedichten geruisloos
uitbetaald kunnen blijven worden, desnoods via een omweg door hun vaste salaris fors te verhogen (5). En
daarmee zal de realisering van één van de échte en allerbelangrijkste doelstellingen van het Reddingsfonds
-namelijk het overeind houden van de financiële elite- verzekerd zijn. (1)
Dat het in pijlsnel tempo steeds slechter gaat met de Europese banken valt nu zelfs in de reguliere media te
lezen. Naast de afwaardering van 12 Britse banken -waaronder Lloyds TSB en RBS- werden ook 9
Portugese banken (3) en de grootste Oostenrijkse bank -Bank Austria- afgewaardeerd. Hierdoor dreigen de
banken in een negatieve spiraal terecht te komen, want door de afwaardering daalt het vertrouwen van
spaarders en investeerders, die daardoor steeds meer geld van deze banken zullen afhalen, waardoor hun
problemen alleen maar zullen verergeren (4).
Xander - (1) Handelsblatt, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) KOPP, (5) Handelsblatt,
(6) Xandernieuws 03-10-11

Engelse CB: De ergste financiële crisis sinds 1930, zo niet erger
Bron / origineel: (c) welingelichtekringen.nl
De kop boven dit stukje is een citaat van Mervyn King. Hij is de Gouverneur van
de Bank of England, en daarmee de hoogste financiële autoriteit in zijn land.
Volgens hem heeft de wereld er nimmer zo beroerd voor gestaan als nu,
minstens sinds de Grote Depressie, maar mogelijk is het nu zelfs erger dan
toen. Het zijn grote woorden. Maar ze komen uit de mond van een voorzichtig
man, die het Verenigd Koninkrijk uit een diepe dreigende crisis moet zien te
houden. De groei is weggevallen, en de bezuinigingen, zo ferm ingezet door de
rechtse regering, vallen tegen, en de chaos van de euro dreigt.
King heeft gisteren de geldkraan van de Bank of England opengedraaid: er wordt geld gedrukt geld om de
crisis te verminderen.
Maar in een interview, waar bovenstaand citaat uit afkomstig is, toonde King zich uitermate bezorgd over de
toekomst.
Originele artikel:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8812260/World-facing-worst-financial-crisis-in-historyBank-of-England-Governor-says.html
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Troepen Israël en Turkije bij grens Syrië; Assad dreigt met aanval op Jordanië
De Syrische luchtmacht beschikt onder andere over Russische
MiG-29 gevechtsbommenwerpers.
De spanningen rondom Syrië zijn opnieuw verder opgelopen nu
zowel Turkije als Israël deze week grootschalige militaire
oefeningen bij hun grenzen met Syrië houden. Toen Jordanië op
aandringen van de Verenigde Staten hetzelfde wilde doen, zond
de Syrische president Assad zijn zwager generaal Asef Shawqat
naar de Jordaanse hoofdstad Amman met de dreigende
waarschuwing dat Jordaanse steden gebombardeerd zullen
worden als koning Abdullah inderdaad besluit om zijn troepen naar
de grens te sturen. Mocht Israël besluiten de Syrische bommenwerpers te onderscheppen, dan zullen de
Jordaanse besteden met raketten worden bestookt.
Het was de tweede keer deze week dat Syrië dreigde met een militaire aanval op een buurland. Afgelopen
dinsdag werd duidelijk dat Assad, gesteund door Iran, de NAVO gedreigd heeft om de Israëlische metropool
Tel Aviv met massale raketaanvallen te vernietigen als het Westen net als in Libië probeert in te grijpen in te
Syrië. De waarschuwing aan het adres van Jordanië wordt dan ook opgevat als een impliciet dreigement aan
het adres van Turkije en Israël dat de militaire oefeningen bij de grenzen met Syrië niet onbeantwoord zullen
blijven.
Koning Abdullah besloot het risico niet te nemen en schrapte de oefening van het Jordaanse leger. Wel blijft
hij tegenstander van Assads binnenlandse acties. Het Israëlische leger sloot de militaire oefening gisteren
af, maar de oefening van Turkije, die wordt gehouden in de aan Syrië grenzende provincie Hatay, duurt in
totaal negen dagen. De Israëlische en Turkse oefeningen worden gecoördineerd bij de commandant van de
NAVO in Europa, generaal James Staviris, die in de laatste week van september voor dit doel naar Israël en
Turkije reisde. Afgelopen maandag gaf de in Israël op bezoek zijnde Amerikaanse minister van Defensie
Leon Panetta definitief het groene licht voor beide oefeningen.
Amerika stuurde tegelijkertijd marineschepen naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee voor het
geval er onvoorziene gebeurtenissen zouden plaatsvinden. Ondanks het feit dat de VS de oefeningen van
beide landen coördineerde, blijven de betrekkingen tussen Turkije en Israël uiterst kil.
De tweedaagse oefening in Israël werd niet aangekondigd, waardoor reservisten van het Noordelijke en
Centrale commando zonder waarschuwing thuis werden opgehaald en naar hun eenheden werden gereden.
Hierbij werd geoefend op een aan de gang zijnde raketaanval op Israël. Stafchef luitenant-generaal Benny
Gantz legde de troepen uit dat 'wij met de huidige instabiliteit om ons heen er zeker van moeten zijn dat
onze strijdkrachten maximaal gereed zijn en dat dit steeds beter wordt.'Xander - (1) DEBKA

De komende Noord-Amerikaanse Unie
North American Union - Canada, Mexico, U.S. 'It's Already Here..!'
Geüpload door GoldenSkidmark op 2 okt 2011
Het plan voor de Noord-Amerikaanse Unie, de Real ID, het Verichip implantaat
en Eén Wereldregering wordt aan het licht gebracht. John McCain en Barack
Obama zijn ontmaskerd als CFR (Council on Foreign Relations) leden, die
betrokken zijn.
Geloof niet wat je ziet op TV! George W. Bush is een verrader en leugenaar, Barack Obama volgt in zijn
voetsporen, en het publiek moet worden geïnformeerd.
Deze dingen worden voor ons goed verborgen gehouden in de mainstream media.
In mei 2007 werd een verdrag getekend, waardoor Canada, de VS en Mexico één natie worden met
één munt.
Deze nieuwe munt staat bekend als ―De Amero‖ en via de muntencatalogus is al bekend hoe deze er uit
moet gaan zien, wanneer deze in roulatie wordt genomen. De val van de Dollar is dan ook een vooropgezet
plan. Achter de schermen wordt hard gewerkt om van deze munt af te komen om zo de Noord-Amerikaanse
Unie te realiseren. Net als de Europese Unie zal deze Noord-Amerikaanse Unie de bevolking een rad voor
de ogen draaien door haar inwoners het idee te geven dat dit alles voor haar bestwil zou zijn. Maar niets is
minder waar, iedereen die een beetje wakker is, weet al lang dat dit slechts tussenstappen van de Illuminati
zijn om uiteindelijk tot één wereldregering te komen, met één betaalmiddel, in de vorm van een microchip
implantaat, en één wereldreligie (de NWO).
Deze Engelstalige video is ook te zien op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/jeSPYttcgQc
Bron: http://pineut.wordpress.com/2011/10/04/de-komende-noord-amerikaanse-unie/
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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IMF adviseur: Banking Meltdown mogelijk binnen 3 weken
Eind september was er een trader die op BBC de wereld waarschuwde voor het uit elkaar vallen van de
eurozone, een crash van de aandelenmarkten en een nieuwe recessie. De trader was volgens sommigen
slechts een handelaar met winstbelangen en werd dus door veel mensen niet serieus genomen. Maar nu
komt Dr. Robert Shapiro, een adviseur van het Internationaal Monetair Fonds, met een vergelijkbare
waarschuwing. In het late night praatprogramma Newsnight, dat werd uitgezonden op 5 oktober 2011 op de
BBC, laat Shapiro weten dat de schuldencrisis in Europa zeer binnenkort zal escaleren met alle gevolgen
van dien. De financiële wereld zit zo nauw met elkaar verweven, dat deze aanstaande crisis volgens hem
vele malen erger zal worden dan die van 2008-2009.
Volgens Shapiro zou het zelfs mogelijk zijn dat er binnen drie weken ‗a meltdown across the European
banking system‗ zal plaatsvinden. Een banken crash is volgens Shapiro, die overigens ook oud president
Clinton van adviezen voorzag, dus overmijdelijk. En probeer dan nog maar eens bij uw geld te komen.
Is dit misschien de reden waarom Griekenland 400 legertanks heeft gekocht á 3,2 miljoen euro per stuk?
Knap overigens dat een land, die zo goed als failliet is, nog wel even voor honderden miljoenen euro‘s aan
tanks kan kopen. Hadden ze dat niet kunnen uitsluiten in de voorwaarden van het nieuwe noodfonds
waarvoor Nederland de garantie heeft verhoogd tot 98 miljard euro?
Bron Biflatie.
Commentaar
1. Griekenland bezit 1200 tanks, 1700 armoured personnel carriers en 300 straaljagers. Van die tanks
zijn er te wenig: de Grieken gaan nieuwe kopen.
2. Zonder veel ophef stemde de Tweede Kamer gisteren in met de verhoging van het Europese
noodfonds. Een ruime meerderheid stemt ermee in dat Nederland zich garant stelt voor bijna 100
miljard euro in de EFSF, het Europese noodfonds voor landen met schuldenproblemen en mogelijk
ook voor banken die in zwaar weer raken.
3. De regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks stemden
donderdag in met de begrotingswet waarin het kabinet de garantieophoging voorstelt.
4. De PVV was uiteraard tegen en maakte begrijpelijk enig misbaar toen dezelfde avond bleek dat
Griekenland op het punt staat om voor honderden miljoenen nieuwe tanks aan te schaffen.
Logische vragen van de PVV:
Vragen van de leden Wilders en van Dijck (beiden PVV) aan de minister-president en de minister
van Financien over het bericht dat Griekenland 400 tanks koopt:
1.) Kent u het bericht ‗Grieken kopen 400 tanks in VS‘(*)?
2.) Is dit bericht waar? Zo ja, deelt u de mening dat het te gek voor woorden is dat Griekenland 400
tanks koopt terwijl het land nagenoeg failliet is en afhankelijk is van miljarden euro‘s aan financiële
steun o.a. van de Nederlandse belastingbetaler? Zo neen, waarom niet?
3.) Deelt u de mening dat Griekenland per direct moet afzien van de aankoop van deze 400 tanks en
dit geld beter kan besteden aan het terugdringen van haar begrotingstekort? Zo neen, waarom niet?
4.) Bent u bereid per ommegaande Griekenland aan te spreken op deze krankzinnige plannen en bij
hun weigering om van deze aankoop af te zien iedere verdere steun aan Griekenland per direct stop
te zetten? Zo neen, waarom niet?
5.) Wilt u deze vragen voor a.s. dinsdag 11.00 uur beantwoorden?
Bron Welingelichte kringen

Fictie ! (binnenkort werkelijkheid ?)
oktober 4, 2011pineut
Moslims eisen islamitisch thuisland
Nederland, mei 2020
Islamitische rebellen dwongen vorige week circa 1200, overwegend christelijke
families, om hun huizen in het zuiden van Nederland te verlaten. De spanning in
het gebied is sterk toegenomen na terugtrekking van de Europese vredesmonitor
missie. Zwaarbewapende eenheden van het Mocro Islamic Liberation Front
(MILF) beweren dat het land toebehoort aan de moslim minderheid. De MILF
stelt dat zij het staakt-het-vuren moet bewaken. Andere christelijke gemeenschappen in de regio vrezen
soortgelijke aanvallen.
De MILF eist een islamitische thuisland in het overwegend katholieke zuiden. De stad Eindhoven, is al een
autonome orthodoxe islamitische enclave waar de sharia is ingevoerd. Nederland was overwegend
gebaseerd op een Joods/Christelijke traditie.
Bron waarop dit fictieve bericht is gebaseerd : Nieuw Religieus Peil
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ESM, een staatsgreep in 17 landen
Ingevoerd:
07-10-2011 - Geplaatst door:
Bron: Courtfool.info

Redactie Earth Matters

(Courtfool) Zoals reeds vermeld in het artikel "ESM, de nieuwe Europese
dictator" hebben de Ministers van Financiën van de 17 euro-landen op 11 juli
2011 een verdrag ondertekend voor de oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme. Doel is de
burgers op te laten draaien voor de honderden miljarden euro's voor de "reddingsacties" om de euro
overeind te houden en de nationale parlementen in een wurggreep te nemen.
De ondertekening werd door de internationale pers totaal niet opgemerkt. Veel journalisten verwarren dit
nieuwe ESM-verdrag trouwens nog steeds met zijn (illegale) voorlopers, het European Financial Stabilisation
Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). De EFSF beschikt nu over een
uitleencapaciteit van 440 miljard. De ESM is zonder limiet.
Op het moment van schrijven moet het verdrag nog door de nationale parlementen in alle 17 landen
geratificeerd worden, tenzij dit ook al her en der met stille trom gebeurd is.
Voor een korte kennismaking met het ESM-verdrag zie de video van drie en een halve minuut op YouTube
Klik hier om de belangrijke petitie te ondertekenen.
ESM, een staatsgreep in 17 landen
Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de
macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen
tegelijk.
Dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van de Europese Commissie, dat volgens haar President
Barroso “de economische regering van de Unie” moet zijn, die "de acties vast moet stellen die de
regeringen uit moeten voeren". (28.09.11) [1]
Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), is niet zozeer een mechanisme, als wel een nieuw
bestuursorgaan van de Europese Unie (EU). Opgegeven doelstelling is het verstrekken van leningen (onder
strikte voorwaarden) aan eurolanden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat de
taken overnemen van de eerder genoemde EFSF en EFSM. Het wordt geleid door een Raad van
Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU.
Het ESM-verdag stelt in artikel 8, dat dit orgaan een maatschappelijk kapitaal krijgt van 700 miljard euro.
Vervolgens staat in artikel 10, dat de Raad van Gouverneurs mag besluiten dit bedrag te wijzigen en
dienovereenkomstig artikel 8 aan te passen. In artikel 9 staat, dat de Raad van Gouverneurs nog niet
betaald maatschappelijk kapitaal te allen tijde van de deelnemende landen te vorderen (te betalen binnen 7
dagen.) In feite staat er dus, dat de ESM ongelimiteerd geld van de aangesloten landen kan eisen. Het
verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen.
Unaniem
Volgens artikel 5.6 moet de Raad van Gouverneurs bovenvermelde besluiten in onderlinge
overeenstemming nemen. De hele Raad van Gouverneurs moet dus vóór stemmen.
Op het eerste gezicht is het uiterst vreemd, dat het hele verdrag staat of valt met de eensgezindheid van de
17 Ministers van Financiën van de eurolanden. Als je ziet hoeveel moeite het hen momenteel al kost tot
overeenstemming te komen over het al dan niet vrijgeven van toegezegde leningen aan Griekenland, dan
zou je niet verwachten dat de EU een Europees verdrag in elkaar timmert, dat er juist vanuit gaat, dat die
eensgezindheid er wel is, of op z'n minst bereikt kan worden.
De eurozone bestaat uit een bonte afspiegeling van de diversiteit van Europa: Nederland, België,
Luxemburg, Duitsland en Frankrijk en verder Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Malta, Griekenland, Oostenrijk,
Slowakije, Slovenië en tenslotte nog Estland en Finland. De 17 Ministers vormen feitelijk eveneens een bont
gezelschap. Elk van hen vertegenwoordigt een land met andere belangen. Van hen wordt eensgezindheid
verwacht? Hoe is dat mogelijk?
Om dat te begrijpen moeten we iets verder kijken. In het ESM zijn het weliswaar de 17 Ministers van
Financiën, die stemmen over alle belangrijke besluiten, maar er zijn nog andere mensen bij hun
vergaderingen aanwezig, officieel als "waarnemers". Waarom hebben die ministers waarnemers nodig?
Om te checken of ze wel doen wat van hen verwacht wordt?
Die waarnemers zijn er drie in het totaal:
 het lid van de Europese Commissie dat over économie en monetaire aangelegenheden gaat,
 de President van de Euro Group (de informele club van de 17 Ministers van Financiën)
 en de President van de Europese Centrale Bank! [2]
Dus, als van de 17 Ministers van Financiën niet spontaan verwacht mag worden dat ze eensgezind zijn, dan
moet het dus wel de invloed van deze waarnemers zijn, die dat bewerkstelligt. Om te begrijpen welke invloed
de Europese Commissie en de ECB op onze ministers uit kan oefenen, laten we de zaken eens wat nader
bekijken.
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Wie zijn Ministers van Financiën?
Wel, in z'n algemeenheid zijn dat mensen die komen en gaan. Ze worden meestal benoemd na de nationale
parlementsverkiezingen, die eerst uitmonden in de koehandel van coalitiebesprekingen en vervolgens in het
getouwtrek over de invulling van belangrijke portefeuilles, zoals bijv. Binnenlandse Zaken, Economie en
Financiën.
Meestal zijn het personen die een politieke carrière ambiëren, die door partijen naar voren zijn geschoven. In
het gunstige geval beschikken zij over de capaciteiten om leiding te geven aan een ministerie. Zo'n persoon
kan de ene keer de leiding hebben over Defensie en een andere keer benoemd worden tot Minister van
Onderwijs of van Sociale Zaken. Kennis van zaken wordt in de regel minder relevant geacht dan
leidinggevende vaardigheden.
Economie is geen financiën
Zo hebben we momenteel in Nederland een Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die boordevol
diploma's economie zit, maar aanvankelijk weinig blijk gaf ook maar iets te snappen van financiën. Één van
zijn eerste ideeën was een wet voor te stellen, die moest verbieden dat mensen een oproep deden je geld
van de bank te halen. Jan Kees, banken hebben geen geld! Voor elke euro die mensen bij de ING op hun
rekening hebben staan, heeft de ING nog geen 3 cent ter beschikking. Daar gaat toch niemand voor in de rij
staan? En verder is het ook nog zo, dat zolang de centrale bank niet wil dat een bank omvalt, die bank een
"run on the bank" met geleend geld eenvoudig kan doorstaan.
Versgebakken Ministers van Financiën zijn in de regel dolgelukkig, dat ze het in hun carrière zo ver geschopt
hebben, maar komen wel in een wereld die ze niet of nauwelijks kennen. Dat is het gewichtige wereldje van
internationale financiële instellingen en van getallen met eindeloos veel nullen. Als je even niet goed op let,
vergis je je zo tientallen miljarden euro's. [3] Deze nieuwbakken ministers zijn een makkelijke prooi voor de
voorlichters van de ECB en het IMF, die uit komen leggen hoe alles in elkaar zit en wat een goed Minister
van Financiën betaamt.
Voor zover deze Ministers van Financiën een basiskennis economie hebben,
zouden ze kunnen weten, dat het hele euro-experiment gedoemd is te
mislukken. Dat was in 1970 bij de start al bekend, maar bankiers en eigenwijze
politici drukten de gezamenlijke munt er toch door. Het punt is, dat een
gezamenlijke munt alleen kan werken in een economisch homogeen gebied.
[4] [5] [6] Hier is waarom.
Het harnas van de vaste wisselkoers
Wanneer consumenten, in landen met minder mogelijkheden voor productiviteit, de voorkeur geven aan
goedkopere en betere importproducten, dan zal de buitenlandse schuld stijgen. Tegelijkertijd verslechtert de
eigen productiviteit van het land. Een land met een eigen munt, kan deze munt dan devalueren. Dat maakt
import-produkten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers.
De schuld zal afnemen en de productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro
begon. De euro werkt als een vaste wisselkoers. Minder productieve landen zitten als ratten in de val. Ze
zullen nooit uit de schulden kunnen raken. Daarom is de weg die bewandeld wordt om deze landen met nog
hogere schulden op te zadelen een vreemde en kwalijke zaak.
Leve de vrije kapitaalmarkt
We moeten niet vergeten, dat deze landen geen grote, onoverkomelijke problemen hadden toen ze de
eurozone binnen kwamen. Anders waren ze niet toegelaten. De problemen ontstonden, doordat met de
toetreding tot de euro ook het vrije verkeer van kapitaal een feit werd. Banken uit bestaande eurolanden
stroomden massaal toe om de nieuwe euroburgers van goedkope leningen te voorzien. En omdat de banken
met eenzelfde kapitaal twee keer zoveel leningen mogen verstrekken voor hypotheken als voor andere
doeleinden, werden er vooral woningen gefinancierd. De bankiers vergaten echter, dat mensen niet alleen
woonruimte nodig hebben, maar ook inkomen om hun leningen terug te betalen. Ze hadden dus ook
voldoende bedrijvigheid moeten financieren. Dat gebeurde niet. Zo kwam een eerste golf nieuwe
euroburgers met schulden te zitten, die ze niet meer af kunnen betalen. De woningmarkt stortte in. De
aannemers en toeleveranciers gingen failliet, een desolaat landschap van niet-afgebouwde woonwijken
achterlatend.
De problematische euroregels
Verder is het zo, dat de "probleemlanden" uitsluitend zo benoemd werden, omdat ze niet meer aan de
kunstmatig gestelde eisen van de eurozone voldeden, dat wil zeggen een begrotingstekort van maximaal 3
% van het BBP en een staatsschuld van maximaal 60 % van het BBP. [7] Normaal gesproken is het voor
een land geen probleem wanneer de staatsschuld twee keer zo hoog is, als daar bijv. eigendommen
tegenover staan, zoals in Griekenland. En een begrotingstekort van meer dan 3 % hoeft voor een land ook
geen probleem te zijn. Eigenlijk was het enige probleem, dat de eisen voor de eurozone niet haalbaar bleken
en bijna geen enkel aangesloten land zich daaraan hield. Je kunt dus ook stellen, dat degenen die de
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onhaalbare eisen opgesteld hebben, domkoppen waren en de ministers die beloofden zich er aan te houden
eveneens. Het is in ieder geval een simpele manier om een crisis uit te lokken.
Zwarte schaap
Omdat bijna alle landen de gestelde grenzen overschreden hadden, was het zaak de aandacht af te leiden
en heel opzichtig naar het stoutste jongetje van de klas te wijzen. Voor Griekenland werd zelfs een hele
lastercampagne opgezet, waar ook liegende Nederlandse politici vrolijk aan mee deden. Griekenland zou
zijn schuld verborgen hebben gehouden [8], Grieken waren lui, gingen vroeg met pensioen etc. [9] Al snel
kwam Griekenland onder vuur te liggen en moest het steeds hogere rente voor zijn leningen betalen. Maar
gelukkig wilden de euro-klasgenoten wel helpen. Jan Kees beloofde zelfs, dat we er aan gingen verdienen.
Geld is macht
Wanneer je je slachtoffer eenmaal in de problemen hebt gemanoeuvreerd - nogmaals, Griekenland had
geen onoverkomelijke problemen toen het in 2001 lid werd van de eurozone - dan kun je de politiek van de
wortel en de stok toepassen. Wij verstrekken je leningen, maar onder voorwaarde dat... Het IMF heeft een
halve eeuw ervaring met dit soort machtsmisbruik, en heeft deze politiek moedwillig toegepast in vele
ontwikkelingslanden. Eerst wordt het land bedolven onder de leningen, zodat het niet eens de rente kan
betalen. Die leningen worden verstrekt voor specifieke projecten. Die worden meestal uitgevoerd door
buitenlandse bedrijven. Zij ontvangen het geld van de leningen. Het land blijft met de schulden zitten. Verder
wordt alles wat het land aan waarde heeft aan buitenlandse investeerders verkocht. En natuurlijk moet de
regering tot het bot bezuinigen en de bevolking bloeden, zodat ze weten dat het IMF de baas is.
Machtsgreep van de Europese Commissie
Hoewel volgens artikel 122.2 van het TFEU [10] de Europese Raad financiële hulp aan landen in nood kan
verlenen (op voorstel van de Europese Commissie), konden de wolven van de Europese Commissie de
verleiding niet weerstaan een eigen IMF op te richten, of beter gezegd, een Europese broer, die nauw met
het IMF samen zou werken.
Die stampten ze in mei en juni 2010 uit de grond, de EFSM en de TFSF. Die hebben een tijdelijk karakter en
juridische gebreken. De uitleencapaciteit van de TFSF is recentelijk opgehoogd naar 440 miljard euro. (Dat
is 1320 euro per euroburger.)
De opvolger is het ESM. Het is 11 juli 2011 ondertekend en wacht op ratificatie door de nationale
parlementen. Het ESM krijgt een permanent karakter en de macht om op kosten en voor risico van de
Europese burgers ongelimiteerd geld uit de staatskassen te vorderen en uit te lenen. Ze beginnen met 700
miljard (2100 euro per euroburger), maar spreken nu al over 1500 à 2000 miljard die ze nodig denken te
hebben...
Amendement artikel 136
De ESM stoelt op een amendement van artikel 136 van het TFEU van 23 maart 2011 [11], welke feitelijk een
uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhoudt, omdat dit amendement de oprichting mogelijk maakt
van organen die de bevoegdheden van de nationale parlementen inperken. En omdat dit amendement
gebaseerd is op artikel 48.6 van het Verdrag van Europa is dit illegaal. [12] Daar malen ze in Brussel niet om
en ook de nationale parlementen vinden democratische regels niet belangrijk genoeg. De consequentie zou
namelijk zijn, dat het volk zich eerst over de uitbreiding van de macht van Brussel uit zou moeten spreken.
En dat domme volk zou vast en zeker tegen stemmen.
Het ESM krijgt de macht de nationale staatskassen te legen zonder dat de parlementen hier iets aan kunnen
doen. Verder maakt het amendement - strikt volgens de tekst van het besloten amendement - allerlei nieuwe
anti-democratische organen mogelijk, die onder voorwendsel van het bestrijden van de destabiliteit in de
eurozone de werking van nationale wetgevingen en de burgerrechten kunnen inperken.
Shock and awe
Creëer een crisis en grijp de macht. Op het moment dat het land totaal ontwricht is, kun je
de zaken naar je hand zetten. Het is een gewelddadig scenario dat door de voorvechters
van de vrijemarkteconomie sinds decennia in vele landen toegepast is, zoals in Engeland,
Polen, China, Zuid-Afrika, Rusland en in de VS. Ik verwijs naar één van de meest
verhelderende boeken van deze tijd: The Shock Doctrine van Naomie Klein. (Ook in het
Nederlands. Een must read.)
Nu is Griekenland dus de klos. De zwartmakerij heeft zijn werk gedaan. De burgers in de
andere Eurolanden protesteren nauwelijks, hooguit om het mogelijke verlies van hun geld,
dat pensioenfondsen daar belegd hebben. Maar als ze even verder denken, zouden ze
zien dat ook zij door de noodfondsen in de schulden gemanoeuvreerd worden en makkelijk morgen het
volgende slachtoffer kunnen zijn. Dat kan van de ene op de andere dag gebeuren, ingeleid door een
krantenkop als: "ING dreigt om te vallen.."
Vicieuze cirkel
In de paniek van de gecreëerde crisis aanvaarden parlementen intussen noodmaatregelen, die ze de dag
ervoor nog niet aan zagen komen. Met het geld van het noodfonds moeten nu ook banken gered worden.
Daar hebben de fracties van de Tweede Kamer vandaag (6 okt 2011) mee ingestemd. (De SP stemde
tegen.) We hebben nu dus een vicieuze cirkel: de banken veroorzaken de problemen, ze mogen direct en
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indirect verdienen aan de leningen van de nood-maatregelen, en ze mogen nu nog roekelozer uitlenen, want
eventuele verliezen worden door de euroburgers betaalt.
Weg met de unanieme besluitvorming
Terug naar het ESM. Dat verdrag staat of valt met de eensgezindheid van 17 Ministers van Financiën. De
Europese Commissie en de ECB vertrouwen dus op hun invloed om de 17 neuzen dezelfde kant op te
krijgen.
Nou ja, 17 hoeft niet per se. Een besluit is ook geldig als niet alle ministers aanwezig zijn. Elke minister
vertegenwoordigt een aantal stemmen, dat gerelateerd is aan de grootte van zijn land. (Zie annex onder dit
artikel.) Als 2/3 van de ministers met 2/3 van het totale aantal stemmen aanwezig is, dan kan er geldig
gestemd worden. En zich onthouden van stemmen verhindert een unanieme beslissing niet. Zolang maar
niemand tegen stemt.
In theorie, zou een eigenwijze minister van een klein landje dus roet in het eten kunnen gooien. Moet hij wel
lef hebben, maar dat terzijde. Daar wil Barroso vanaf. Hij wil dat alle Europese verdragen aangepast worden
en dat besluiten niet meer unaniem genomen hoeven te worden. Voor het ESM zou dat betekenen, dat als
Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland op één lijn zitten, de andere 13 niets meer in te brengen hebben.
Leve de dictatuur in Brussel! Leve de EU!
Onschendbaarheid
We zijn er al aan gewend, dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet verantwoordelijk gehouden
willen worden voor hun woorden en daden. Maar bij het ESM maken ze het wel heel erg bont. De regels zijn
zo opgesteld, dat degenen die er werken alles kunnen doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daar door
parlementen, bestuursorganen of rechters op aangesproken kunnen worden. Hooguit, kan een Minister van
Financiën vervangen worden door een andere, die dan ook meteen weer van dezelfde buitensporige
privileges geniet. Een crimineel zou zich geen beter boevenhol kunnen wensen.
Nawoord
De Europese Unie heeft de vrije markt economie als vastgelegd uitgangspunt. Bijna iedereen heeft
inmiddels begrepen, dat deregulering van banken, privatisering van de infrastructuren en opheffen van
overheidstaken tot een harde en door crises geteisterde samenleving leidt. Die uitgangspunten zijn
achterhaald. De aanhangers van deze principes zullen deze er alleen met geweld door kunnen drukken.
Griekenland zal niet het laatste slachtoffer zijn.
Annexe
Verdeling van de stemmen onder de Gouverneurs van het ESM in verhouding van de aandelen.
Subscriptions to the authorised capital stock
ESM Member

Number of
shares

Capital subscription
(EUR)

Kingdom of Belgium

243 397

24 339 700 000

Federal Republic of Germany

1 900 248

190 024 800 000

Republic of Estonia

13 020

1 302 000 000

Ireland

111 454

11 145 400 000

Hellenic Republic

197 169

19 716 900 000

Kingdom of Spain

833 259

83 325 900 000

French Republic

1 427 013

142 701 300 000

Italian Republic

1 253 959

125 395 900 000

Republic of Cyprus

13 734

1 373 400 000

Grand Duchy of Luxembourg

17 528

1 752 800 000

Malta

5 117

511 700 000

Kingdom of the Netherlands

400 190

40 019 000 000

Republic of Austria

194 838

19 483 800 000

Portuguese Republic

175 644

17 564 400 000

Republic of Slovenia

29 932

2 993 200 000

Slovak Republic

57 680

5 768 000 000

Republic of Finland

125 818

12 581 800 000

Total

7 000 000

700 000 000 000

Bronnen en referenties
[1] Barroso, 28 september 2011 http://euobserver.com/19/113760
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[2] De Europese Centrale Bank is officieel geen orgaan van de Europese Unie.* Het ECB is eigendom van
de centrale banken van de euro-landen. Die zijn op hun beurt onafhankelijk van de nationale regeringen in
die zin, dat ze daar geen opdrachten van aannemen. Ze worden bestuurd door een raad van privé personen.
De euro is dus niet van de EU, ook niet van nationale overheden, maar van een kartel van privé-bankiers, de
ECB in Frankfurt, de stad van de Rothschilds. De EU kan de ECB niets opdragen, maar omgekeerd heeft de
ECB wel macht binnen de EU. Hij bestuurt het European System of Central Banks, dat wel een EU-orgaan
is. Daar zijn de ECB, samen met de centrale banken van de eurozone, de leden van. Hoe ingewikkeld moet
je het maken om een privé-onderneming toch de macht van een officieel orgaan te geven?
* http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?id=73&ftuId=FTU_5.2.html&language=en
[3] Vrijspreker 22 juli 2011 *
De Nederlandse overheid en de Europese Commissie spreken elkaar tegen over de omvang van het nieuwe
steunpakket voor Griekenland. Volgens het Ministerie van Financiën gaat het om een bedrag van 109 miljard
euro, waarvan 50 miljard euro afkomstig is van banken en andere financiële instellingen. Volgens de
Europese Commissie dragen de overheden 109 miljard euro bij en komt daar nog eens 50 miljard bij van de
private instellingen. De Nederlandsche Bank weet het niet: ―Wij zijn ook benieuwd hoe het nu zit‖, zegt een
woordvoerder van DNB. De Europese Centrale Bank verwijst naar de Europese Commissie
* http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/07/eu-euro-reddingsactie-geklungel/
[4] In de wetenschappelijke studies over de ―optimum currency areas‖ kunnen we de studies onderscheiden
die focussen op de noodzakelijke condities en die van na 1970 (toen politici besloten hadden dat ze een
gezamenlijke munt wilden) die meer focussen op kosten en baten.
Roman Horvath and Lubos Komarek in ―OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR
THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION‖ (2002)
―It is possible to distinguish two major streams of the optimum currency area literature. The first stream tries
to find the crucial economic characteristics to determine where the (illusionary) borders for exchange rates
should be drawn (1960s-1970s). The second stream (1970s-till now) assumes that any single country fulfills
completely the requirements to make it an optimal member of a monetary union. As a result, the second
approach does not continue in the search for characteristics, identified as important for choosing the
participants in an optimum currency area. This literature focuses on studying the costs and the benefits to a
country intending to participate in a currency area.‖
http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 7.
Friedman put forward the advantages of flexible exchange rates between countries as follows: As it is
commonly observed, the country‘s prices and wages are relatively rigid and factors are immobile among the
countries. As a result, under the negative demand or supply shock the only instrument to avoid higher
inflation or unemployment is the change in the flexible exchange rate (that means appreciation or
depreciation of the currency). This brings the economy back to the initial external and internal equilibrium.
(...) Under the fixed exchange rate regime there would always be the unpleasant impact on unemployment or
inflation.
http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 8.
[5] Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, in ―WHY THE EUROPEAN UNION IS NOT AN OPTIMAL CURRENCY AREA: THE LIMITS OF
INTEGRATION‖
Europe is not an optimal currency area. Although, On January 1, 1999, 11 EU countries initiated an EMU by
adopting common currency, the euro, the EU does not appear to satisfy all of the criteria for an optimum
currency area. Then, joining the EU is not identical with joining the euro for both old members and new
members.
http://eab.ege.edu.tr/pdf/6_2/C6-S2-M6.pdf, page 66
[6] Paul de Grauwe, gedeelten van een speech:
―With up to twenty-seven members instead of the present twelve, the challenge for ensuring a smooth
functioning of the enlarged Eurozone will be daunting. The reason is that in such a large group the
probability of what economists call ‗asymmetric shocks‘ will increase significantly. This means that some
countries may experience a boom and inflationary pressures while others experience deflationary forces. If
too many asymmetric shocks occur, the ECB will be paralyzed, not knowing whether to increase or to reduce
the interest rates. As a result, member countries will often feel frustrated with the ECB policies that do not
(and cannot) take into account the different economic conditions of the individual member countries. This
leads us to the question whether the enlarged EMU will, in fact, be an optimal currency area.‖ (...)
―If a country is hit by negative shocks brought about by agglomeration effects, the wage cuts necessary to
deal with these shocks will inevitably be very large. To give an example: If Ford Motor were to close down a
plant in Belgium and to invest in Poland instead, the wage cut of Belgian workers that would convince Ford
Motor not to make this move would have to be 50% or more given that the wage not feasible, then flexibility
dictates that the Belgian workers be willing to move.‖
http://mostlyeconomics.wordpress.com/2010/06/21/were-europes-curent-problems-never-imagined/
[7] Dit zijn eiden van het "Stabiliteits- en groeipact"
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Sluwe Grieken bereidden exit eurozone al jaar geleden voor
visionair: germen op 7 oktober 2011
Sinds de Griekse schuldencrisis uitbrak, heeft het land er alles aan gedaan om
de komende tijd zo goed mogelijk te overleven, met een internationaal isolement
in het achterhoofd. Griekenland bestaat voornamelijk uit bergen en zee en moet
heel veel aan een sterke vloot uitgeven. Geen wonder dat de Grieken financieel
in de problemen komen.
Griekenland: veroordeeld tot armoede
Geografisch gezien is de situatie van Griekenland anno nu een nachtmerrie. Het land bestaat uit een
bergachtig noorden, het rotsachtige schiereiland Peloponnesos en tientallen eilanden, verspreid over de
Egeïsche Zee. Aan het land grenzen alleen de zeer arme buurlanden op de Balkan: Albanië, Macedonië en
Bulgarije, met in het oosten de zeven keer grotere machtige aartsvijand Turkije. Transport is in het
bergachtige land alleen praktisch over zee, voor landbouw zijn alleen nauwe dalen beschikbaar, met
uitzondering de vlakte waar Thessaloniki in ligt, het vroegere Macedonië, het hart van Alexander de Grote‘s
rijk. Alleen door scheepvaart op de Egeïsche Zee wordt het land bij elkaar gehouden. Geen wonder dat
Griekenland van oudsher op de zeevaart is gericht. Het land heeft de grootste koopvaardijvloot ter wereld.
Voor handel is het van essentieel belang dat zich een uitgebreid netwerk kan vormen van mensen die elkaar
in redelijk korte tijd kunnen bereiken. In Griekenland is dat ondenkbaar. De nauwe dalen, waarin de
bevolking zich concentreert, kunnen elk maar één stadje onderhouden en zijn over land zeer moeizaam te
bereiken. Er kan zich hierdoor heel moeilijk een complex handelsnetwerk vormen (de transactiekosten zijn te
hoog), waardoor producenten zich nauwelijks kunnen specialiseren. De situatie van de eilanden is wat dat
betreft uiteraard nog beroerder.
Het gevolg is dat er in het land maar weinig kapitaal aanwezig is en de weinige bronnen van kapitaal zeer
ongelijk verdeeld zijn. De inkomens in Griekenland liggen laag en de Grieken (de Griekse ambtenaren
uiteraard uitgezonderd) maken de langste werkdagen van alle Europeanen.
Strategisch belang steeds minder
Griekenland ligt strategisch, alhoewel niet zo strategisch als Turkije. Omdat het land de Egeïsche Zee
beheerst,moet alle scheepvaartverkeer richting Zwarte Zee door de Griekse territoriale wateren. In theorie is
het mogelijk om vlak langs de Turkse westkust te varen, maar deze route is weinig praktisch. Ook beheerst
het land met eilanden als Kreta en Rhodos een groot gedeelte van de oostelijke Middellandse Zee. Het
voornaamste strategische belang van Griekenland is dat wie het land beheerst, de zeevaart van de grote
continentale macht in het noorden, Rusland, en de andere landen aan de Zwarte Zee, af kan knijpen. Na de
ineenstorting van de Sovjetunie zieltoogde de Sovjetmarine. Het strategisch belang van Griekenland voor de
VS is hierdoor enorm afgenomen. Daardoor krijgt het land veel minder steun uit de VS. Toch moet het land
heel veel aan defensie, vooral de marine, uitgeven om zich te verdedigen tegen een mogelijke aanval van
Turkije. Dat deze niet denkbeeldig is, bewees de Turkse inval in Cyprus.
Het fundamentele probleem van Griekenland is dus: het land moet heel veel uitgeven aan defensie terwijl er
maar weinig kapitaal wordt gegenereerd. Zeker toen het land probeerde de bevolking een ―Europees‖
welvaartspeil te verschaffen ging het mis en moest het land zich diep in de schulden steken om zijn doelen
te bereiken.
Griekse overlevingsstrategie al ruim een jaar voorbereid
Nu de slotfase van het Griekse schuldendrama aanbreekt, blijkt steeds duidelijker wat de achtergronden
voor de Griekse beslissingen waren. Zodra de eerste tekens van de schuldencrisis aanbraken, in 2010, zijn
de Grieken als bezetenen aan de gang gegaan om hun toekomstige exit uit de Eurozone voor te bereiden en
als land te overleven. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waarom de Grieken in 2010 hun voornamelijk van de
Duitsers geleende geld hebben gebruikt om veel goud op te kopen[1]. De Duitsers en Nederlanders zijn hier
vanzelfsprekend razend over, maar vanuit Grieks standpunt is het een volkomen logische strategie. Als
Griekenland de Eurozone verlaat en de eigen drachme invoert, heeft het land een zeer lage
kredietwaardigheid. Met nauwelijks buitenlandse valuta is een grote goudvoorraad essentieel om vertrouwen
in de eigen munt in te boezemen.
Ook heeft Griekenland vierhonderd Amerikaanse M1 tanks besteld in de VS[2]. Ter vergelijking: Nederland
telt nu 130, straks 50 tanks, de Turken ook vierhonderd. Ook dit is uiteraard met een reden gebeurd. Deze
reden is Turkije. De Griekse marine is vrij sterk, ook heeft het land nu een geheim defensiepact met Israël
gesloten[3]. Mochten de Turken besluiten dat het tijd wordt voor het Ottomaanse Rijk 2.0, dan zijn de
Griekse en Israëlische luchtmacht samen voldoende sterk om de Turken te neutraliseren. Over land is het
Turkse leger, wanneer volledig gemobiliseerd even groot als de totale Griekse bevolking, echter een
formidabele bedreiging. Als de Turken er in slagen de vlakte van Thessaloniki te bereiken, dan is
Griekenland de controle over Thessalië en Macedonië kwijt. Vermoedelijk dienen deze tanks dus als
afschrikking. Door het gecombineerde Grieks-Israëlische luchtoverwicht kunnen deze tanks niet vanuit de
lucht uitgeschakeld worden.
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Kortom: de aankoop van goud en de tanks op de pof zullen het land in staat stellen een zeer rumoerig
decennium te overleven. Ook is de bestelling van Amerikaans legermaterieel uiteraard een geweldige
manier om de Amerikanen op invloedrijke posities in het Pentagon gunstig te stemmen. Griekenland zal
spoedig, met zo ongeveer heel Europa tegen ze in het harnas na deze streek, elke vriend nodig hebben die
het land maar kan krijgen.
Al te veel medelijden met de Duitsers en de Fransen hoeven we overigens niet te hebben. Deze twee landen
zijn de grootste wapenleveranciers aan Griekenland[3] en hebben goed verdiend aan de Grieks-Turkse
wapenwedloop.
Bronnen
1. Grieken kopen goud met ons geld – De Beurs (2011)
2. Grieken stellen prioriteiten en kopen 400 tanks – rtl.nl (2011)
3. Israeli-Greek defense pact invoked versus Turkish naval and air movements, Debka File (2011)
4. Ontspoorde staatsfinanciën in Griekenland – vrede.be
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/sluwe-grieken-bereidden-exit-eurozone-al-jaargeleden-voor/`
John Moore voorspelt Armageddon… spoedig
John Moore, Green Beret, Predicting Armageddon...soon (LINK)
Geüpload door Mr2tuff op 10 apr 2011
John, een Groene Baret, die spreekt in Jeff City Missouri, geeft de geheimen
prijs, die de regering wanhopig probeert te verbergen. Van de Golfstroom die is
gestopt, de aankomst van Planeet X tot aan het verplaatsen van de hoofdstad
Washington DC naar Denver. Ernstige dingen zullen op Aarde gebeuren, en spoedig.
John heeft gezeten in de Speciale Eenheden, geheime en psychologische operaties, was rechercheur en
nog veel meer. Zijn Marine vrienden zijn verhuisd naar hoger gelegen grond in de Ozark heuvels, ver weg
van de kust.
Termen die hij noemt om eens te googlen: CIA Denver, NSA Denver, and Plum Island Kansas…
Vertaald fragment
Reeds sinds 1979 weet onze overheid af van Planeet X, die de aarde nadert. Klimaatveranderingen, zware
stormen, orkanen, aardbevingen, enorme tsunami‘s, overstromingen, vulkaanuitbarstingen zouden
plaatsvinden door toedoen van deze planeet. Het is daarom niet voor niets dat diverse bedrijven en
overheidsorganen voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en al lang verhuisd zijn naar hogere regionen. Er
bestaat zelfs een kaart (van Amerika), waarop de nieuwe kustlijnen staan
getekend!
Deze overstromingen kunnen wel drie 9.0+ aardbevingen genereren in de New
Madrid lijn. Begin dit jaar was het aantal aardbevingen al toegenomen….
Vandaag de dag culmineert dit alleen nog maar.
De Golfstroom is de gangmaker van het klimaat op aarde! Deze is echter in het
najaar van 2010 gestopt, ten gevolge van de grote olieramp, en zal enorme
klimaatveranderingen teweegbrengen…
de
Wanneer je praat over een 10 planeet met wetenschappers en astronomen, is
men verbaasd en kijken ze je met grote ogen aan. Ik was op zoek naar een betrouwbare wetenschapper, die
de
wel wilde praten over een 10 planeet, en die vond ik uiteindelijk, Supervisor astronoom van het Naval
de
Observatorium in de VS, dr. Robert Harrington. In een interview sprak hij over een 10 planeet met
wetenschappelijke feiten (geen speculaties!), over haar afmetingen (3 tot 5x de Aarde), en dat het een veel
grotere ijzeren nikkel kern heeft, waardoor het meer effect heeft op onze planeet, andere planeten en de
zon. Hij tekende haar baan, die overeenkomst vertoont met afbeeldingen uit de oudheid…. exact dezelfde
loopbaan.
Een paar weken na dit interview besloot dr. Harrington met zijn uitrusting zelf naar de Antarctica te gaan, om
Planeet X te observeren. Hij was een gezonde, sterke man van in de 50. Een paar weken na die
aankondiging was hij dood… Zijn assistent heeft nooit iets gezegd over de planeet; hij kreeg de
aantekeningen, luid en duidelijk.
Phil Schneider‘s moord was duidelijk, zo ook die van Robert Harrington.
Dr. Robert S. Harrington - Planet X Nibiru
http://www.youtube.com/watch?v=L97w6DQt9Jk
Het ‗zwarte vlak‘ in Google Sky is ook duidelijk; dit is onmiskenbaar Planeet X, onherkenbaar gemaakt en
verborgen gehouden voor het publiek…
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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De Islamitische eschatologie
oktober 4, 2011pineut - http://pineut.wordpress.com/
Een beknopte uitleg :
De eschatologie (leer der eindtijd) van de moslims behelst een
wereldomspannend islamitisch rijk (kalifaat), waarin alle ‗ongelovigen‘ (dus
ook Joden en christenen!) zullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan
Allah en de Koran (islam betekent ‗onderwerping‘). Om dit wereldrijk te
bereiken zal nog heel wat grondgebied moeten worden veroverd. Daarnaast heeft de islam zo haar eigen
eschatologische uitleg voor wat betreft de wederkomst van ―Jezus Christus‖ en de betekenis ten aanzien van
de islam versus de rest van de wereld. Zo beweerd men dat de islamitische jezus pas terugkomt als de
verborgen 12e Imam (Mahdi) is terugkeerd. Deze Mahdi zal samen met deze jezus dan de hele wereld die
nog niet is onderworpen, gaan onderwerpen en wie zich niet onderwerpt, wel u voelt het al die zal worden
gedood door het zwaard van de islam.
De Islam leert dat hun jezus (isa) een groot profeet is maar zeer zeker niet ―de Zoon van God‖ daarnaast is
de jezus van de islam een moslim (hij die zich onderworpen heeft) maar mohammed was groter. Moslims die
beweren van jezus (isa) te houden hebben van hun jezus een arabier gemaakt (jezus was een palestijn), de
islamitische jezus is dus een moslim, en dat hebben ze moeten doen om überhaupt van hem te kunnen
houden. (zij hebben de geschriften verdraaid tot hun eigen verderf ; Hand. 13:10, 2 Petrus 3:16) Maar de
echte Jezus Christus was een Jood. Om precies te zijn : deze timmerman uit Nazareth werd gezien als een
Joodse Rabbi (leraar). De jezus van de islam die de moslims dus verwachten is een geheel andere jezus als
de Jezus die Christenen kennen. In elk geval is de rol voor deze jezus ook al toebedeeld, hij zal als luitenant
van de komende Mahdi dienen en alle joden gaan vermoorden.(contra dicti in terminae)
(De Jood Jezus die alle Joden gaat vermoorden ??)
Ware Moslims :
Er is op de hele aarde geen plek te vinden waar de veroveringsdrang van de islam zich sterker op richt dan
de stad Jeruzalem. Als je de eschatologie van de moslims nader wilt begrijpen, stuit je op de moeilijke vraag
wie en wat nu de ‗ware‘ moslims zijn. Zijn dat de gematigde moslims, die de islamitische terroristen graag
afschilderen als ‗extremisten‘ of van wie ze zelfs beweren dat het geen ‗echte‘ moslims zijn ? Of zijn het juist
de ‗extremisten‘, die niets anders doen dan naar de letter uitvoeren wat de Koran gebiedt, de ware moslims?
Maar wat gebiedt de Koran dan wel ? Uit de Koran alleen strijdlustige verzen te citeren is net zo unfair als
het veroordelen van Joden of Christenen op grond van teksten in de Torah die oproepen tot een
meedogenloze strijd tegen de Kanaänieten. Er staat in de Koran immers ook geschreven : ‗Er is geen dwang
in de godsdienst‘ (2:256). Wie dan ook betoogt dat de moslims de islam verbreid hebben met het zwaard, zal
ook moeten erkennen dat Karel de Grote, Wladimir de ‗Heilige‘ en vele andere ‗christelijke‘ leiders de
onderworpen massa‘ s dwangmatig het christendom hebben opgelegd. De Koran spreekt over vrijwillige
bekering, met name waar het om Joden en Christenen gaat (bijv. 3:64).
Toch is dat niet het hele verhaal. In het zogenoemde ‗vers van het zwaard‘ zegt de Koran (9:5): ‗doodt de
genoten-gevers (de heidenen) waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost
tegen hen‘, tenzij zij zich laten islamiseren. Soera 48:16 zegt tot ‗gelovigen‘ met betrekking tot bepaalde
‗ongelovigen‘: ‗gij zult hen bestrijden, tenzij dat zij Overgave (islam) doen.‘ En in vs. 28: ‗(Allah) is het, die
Zijn Boodschapper (Mohammed) heeft uitgezonden met de rechte leiding en de wezenlijke godsdienst om
haar de overhand te geven over alle godsdienst.‘ Soera 3:85 zegt: ‗wie iets anders dan de Overgave (islam)
tot godsdienst wenst, van hem zal (het) niet aangenomen worden en hij behoort in het latere leven tot de
verliezers.‘ En Soera 9: ‗Bestrijdt hen die niet geloven in Allah‘ (vs. 29) en: ‗O gij, die gelooft, bestrijdt de
ongelovigen, die u na staan, en laat hen strengheid in u vinden‘ (vs.123).
Islam en vrede :
Volgens de letter van de Koran is vriendschap tussen moslim en niet-moslim dan ook principieel uitgesloten.
Soera 5:51 zegt: ‗O gij, die gelooft, neemt u niet de Joden en de Christenen tot verbondenen; zij zijn
elkanders verbondenen en wie Uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen.‘ Soera 9:123 zegt:
‗O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen gestrengheid in u vinden.‘ Dit vers en
andere verzen worden vaak weggeëxegetiseerd door moslims die naar buiten toe een vriendelijk beeld
willen afgeven. In werkelijkheid maken deze verzen duidelijk wat Dzjihad ten diepste is: het uiteindelijke doel
van de islam is de hele wereld tot onderwerping aan de Koran te brengen, wat het ook moge kosten.
Voor de Franse televisie zei een Arabische sjeik openlijk : ‗Hoelang moeten wij jullie nog de islam prediken?
De tijd zal komen dat wij jullie niet meer zullen waarschuwen, maar zullen onderwerpen (islamiseren).‘
Vandaag is de wereld nog verdeeld in twee gebieden: de dar al-islam, het ‗huis van de islam‘, waarin de
meerderheid van de bewoners moslim is, en de dar al-harb, het ‗huis van de oorlog‘, waarin de meerderheid
van de bewoners nog geen moslim is.
Het eerste ‗huis‘ moet het tweede ‗huis‘ onderwerpen (islamiseren), zo mogelijk met vreedzame middelen of
anders met geweld. Als tenslotte alle mensen moslims zijn geworden, zal de wereld dar al-salaam, ‗huis des
vredes‘, zijn. Dit is de islamitische opvatting van ‗vrede‘ : die bestaat daaruit dat alle opponenten
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geïslamiseerd (tot slaafse onderwerping gebracht) zijn. De islam heeft wat dat betreft veel geduld. President
Hafez Assad van Syrië, de vader van de huidige Syrische president, zei na de Jom-Kippoeroorlog (1973) :
‗De Arabieren hebben vijf oorlogen tegen Israël verloren. Wij kunnen ons veroorloven 99 oorlogen te
verliezen – we hebben alleen maar de honderdste nodig.‘ En: ‗Wij Arabieren hebben tweehonderd jaar
gewacht om de kruisvaarders uit het Heilige Land te schoppen. De Israëli‘s zijn hier pas vijftig jaar geweest –
dus we kunnen nog wel honderdvijftig jaar wachten.‘ En : ‗Ieder die één inch Arabisch land opgeeft
(Jeruzalem), zal als verrader beschouwd worden, en we weten allemaal wat het lot van verraders in de
Arabische wereld is.‘ Ook al zeggen gematigde Palestijnen wel dat zij met een verdeling van het land
genoegen zouden nemen – een echte moslim kan dat nooit werkelijk menen. Land dat door de islam
eenmaal voor Allah veroverd is, mag nimmer meer uit handen worden gegeven. Daarom is het
‗binnendringen‘ van de Joden in islamitisch gebied voor moslims zo verschrikkelijk. Zij spreken ten aanzien
van de staat Israël dan ook over ‗afkalving van het grondgebied van de islam‘ – grondgebied dat al sinds de
zevende eeuw deel uitmaakt van de dar al-islam!
Palestina behoort met Saoedi-Arabië zelfs tot het hartland van de islam. Het handvest van de
fundamentalistische Hamas-beweging, daterend van augustus 1988, zegt dan ook: ‗Palestina is islamitisch
erfland van alle moslims tot aan het eind van de tijd. Geen deel daarvan mag worden prijsgegeven. Geen
Arabisch land, geen koning, geen organisatie, Arabisch of Palestijns, is daartoe bevoegd. De enige
oplossing van het probleem heet ―heilige oorlog‖ . Deze brengt de bevrijding van geheel Palestina zonder
compromissen.‘ In dit licht bezien kan men begrijpen dat de joodse staat voor elke ware moslim een volstrekt
onaanvaardbaar, ja, een afschuwelijk gegeven is. Deze staat, waar enkele miljoenen Joden – zij het met
steun van het ‗christelijke‘ Westen nog steeds standhouden tegen 300 miljoen Arabieren in de regio, is
vernederend voor Allah en voor de internationale islamitische wereld.
Het is dan ook geen wonder dat, toen Osama bin Laden over de ‗vernederingen‘ sprak die de islamitische
wereld zijn aangedaan, hij allereerst de aanwezigheid van de joodse staat op ‗islamitisch‘ grondgebied
noemde! Als de wereldleiders niet het islamitisch standpunt ten aanzien van het Heilige Land proberen te
begrijpen, zal het conflict in het Midden-Oosten alleen maar verder escaleren. Let wel: het probleem is niet
zozeer dat er Joden wonen in Palestina. Het handvest van de PLO zegt dat zulke Joden eenvoudig
‗Palestijnen‘ zijn, inwoners van Palestina. (Onder het Britse Mandaat hadden de Joden een ‗P‘ in hun
paspoort en werden zij inderdaad aangeduid als ‗Palestijnen‘.) Er wonen al sinds dertien eeuwen
honderdduizenden Joden in de islamitische wereld, die daar de dhimmi-status hadden. Dat houdt in dat hun
wel sterk beperkende en vernederende bepalingen werden opgelegd, maar als ‗lieden der Schrift‘ werden zij
toch getolereerd.
In 1948 echter werden in Palestina na precies 1310 jaar de rollen omgedraaid: de dhimmi‘s kregen de
overhand, stichtten een eigen staat en onderwierpen daaraan ook de moslim-inwoners, die nu op hun beurt
aan beperkende en vernederende bepalingen werden onderworpen. Dat is voor elke rechtgeaarde moslim
absoluut onverdraaglijk en ontoelaatbaar. Maar ook komt voor zo‘n moslim de vraag op: hoe heeft Allah dit
ooit kunnen toestaan!? Het antwoord kan alleen luiden: omdat zoveel moslims de zuivere leer van de islam
hebben losgelaten. De stichting van de staat Israël is dan ook onbedoeld een van de belangrijkste oorzaken
van het herleefde islamfundamentalisme geweest. Immers, als de moslims terugkeren tot de zuivere islam,
zal de staat Israël weer ten onder gaan.
Islam en Jodendom :
De islamitische wereld zal altijd weer proberen de joodse staat te vernietigen. Laat niemand denken dat
deze dreiging alleen van ‗extreme‘ moslims uitgaat. Reeds Mohammed zelf begon, toen bleek dat de Joden
zijn boodschap niet wilden aannemen, hen te haten met een brandende haat. In mei 627 liet hij nagenoeg
alle joodse mannen van Medina afslachten; de vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. In een
vierjarige oorlog ( 624-628 ) versloeg Mohammed alle in Arabië wonende joodse stammen. Vele Joden
werden gedood of verdreven, en de overigen werden geplunderd en schatplichtig gemaakt en vele
bezittingen verwoest. In 640 verdreef kalief Omar de laatste Joden uit Arabië. Geen moslim kan de haat van
Mohammed jegens de Joden vergeten. Ook al heeft de islam tijden gekend dat moslims en Joden redelijk
vreedzaam tezamen leefden, daar waar Joden de islam weer in de weg staan, zoals thans in het Heilige
Land, komt de oude haat weer boven. Als zelfs Mohammed het recht had Joden om het leven te brengen,
dan hebben de huidige islamitische leiders dat ook. Hoewel er in de vroege delen van de Koran ook
welwillende woorden over de Joden staan, is de hoofdteneur de strenge veroordeling van de Joden:
‗gevloekt heeft Allah hen wegens hun ongeloof (2:88); hij is ‗vertoornd‘ op hen (58:14) en heeft hen voor de
hel bestemd (59:3). Alleen al eind negentiende eeuw zijn er dan ook in de hele moslimwereld duizenden
Joden vermoord, alleen omdat zij Joden waren. In de periode in en rond de Tweede Wereldoorlog zijn in
moslimlanden nog eens meer dan duizend Joden vermoord bij anti-joodse rellen.
Vrede tussen Joden en moslims is dan ook principieel ondenkbaar; het tolereren van joodse dhimmi‘s onder
moslimbestuur is het maximaal haalbare, en zelfs dat is er vaak niet van gekomen. Maar vrede tussen een
joodse staat (op voormalig islamitisch terrein) en zijn moslim-buurstaten is uitgesloten. Alleen naïeve
westerlingen, die de religieuze dieptedimensie van het conflict miskennen, kunnen daaraan geloven.
Leestip : Psalm 83.
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Griekenland is kapot en wordt verkocht aan Duitsland
Maatschappij | 08 Oktober 2011Groep bilderbergs plan om de crisis te
veroorzaken en dan elk EU land wat falliet is op te kopen is gelukt,Griekenland
komt nu onder Nazi Bilderberg bewind te staan en er kan worden gewerkt aan
het plan om Griekenland te vernietigen via massaimmigratie.Griekenland heeft
niks meer te zeggen en is zijn souverniteit kwijt.Nadat Groep Bilderberg de EU pensioenen en spaargelden
vernietigde volgt nu de finale klap elk EU land wordt opgekocht en krijgt zoveel massaimmigratie te
verwerken totdat de orginele bewoners eruit zijn gewerkt.
De Duitse minister van Economie Philipp Rösler reisde donderdag naar Athene in het gezelschap van zo‘n
50 Duitse bedrijfsleiders en investeerders. Vandaag staat een ontmoeting met de Griekse premier Georghe
Papandreou gepland. Rösler stelde onlangs nog zijn ‗Marshallplan voor Griekenland‘ voor, dat op de totale
uitverkoop van het land zou neerkomen, schrijft de links-liberale krant To Vima (via Google Translate):
'Ons land is het nieuwe El Dorado voor onze ‗partners‘ in Berlijn. Eerst zijn we systematisch geruïneerd en
nu moet alles voor een prikje worden verkocht. Uiteindelijk zal ook onze soevereiniteit eraan moeten
geloven, wat natuurlijk iets gans anders is dan een Marshallplan. De persoon die amper 2% van de kiezers
kon verleiden in de regionale verkiezingen in Berlijn, draagt een zware verantwoordelijkheid voor deze
Griekse en Europese ramp, want alles wijst erop dat hij een unie van onafhankelijke staten wil tot stand
brengen onder Duits bewind.'bron http://www.express.be/business/nl/economy/duitse-minister-van-financienwil-griekenland-onder-duits-bewind/153900.htm meer bewijs dat Bilderberg de EU wil vernietigen
http://nieuwsbreker.punt.nl/?r=1&id=638635

Amerikanen in opstand tegen “het grote geld
oktober 09, 2011By: silviavideler
WASHINGTON - Steeds meer Amerikanen trekken de straat op om te
demonstreren tegen de ongelijke verdeling van de welvaart. Op een
steenworp afstand van het Witte Huis zijn dit weekeinde honderden
demonstranten neergestreken op Freedom Plaza voor de demonstratie Stop
the Machine.
Foto: Reuters, Foto: AFP
Mensen van diverse leeftijden en met uiteenlopende achtergronden spreken
er in groepjes over de volgens hen oneerlijke welvaartsverdeling, privatisering
van overheidsdiensten en verschralen of ontbreken van sociale hulp. Ze zijn
student, werkloos, werkzaam of gepensioneerd. Sommigen reisden vanuit Salt Lake City
het hele land door om er te komen.
De gekleurde tentjes, tientallen kartonnen borden met opschriften en slaapzakken doen
terugdenken aan de protesten tegen de oorlog in Vietnam in de jaren ‘70.
De 18-jarige Walter Smolarek staat achter een tafeltje met flyers. „Het wordt tijd dat de
werkende klasse terugvecht tegen de macht van de grote bedrijven‖, zegt de student die
zich als socialist omschrijft. Smolarek maakt zich net als andere aanwezigen zorgen over
de hoge studieleningen die zij moeten afsluiten.
Tom Hughes (29) en Mike MacNabb (29) studeerden beiden filosofie, maar kunnen geen
goede baan vinden. „Ons werd een mooie toekomst beloofd, maar die blijkt er niet te zijn‖,
zegt Hughes. „Studeren heeft ons alleen maar een grote schuld opgeleverd‖, vult MacNabb aan. Ook de
oorlogen in Irak en Afghanistan zijn een belangrijk thema voor de demonstranten.
De betogers trekken er geregeld op uit voor een protestmars, bijvoorbeeld naar het kantoor van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF). Peter Sheedy (30) loopt verkleed als soldaat uit de revolutionaire
oorlog mee. Op zijn hoofd een zwarte steek, in zijn hand een Amerikaanse vlag. Het is zijn eerste
demonstratie. „Wij worden niet gehoord door de heersende macht, we worden beheerst door de rijken en de
bedrijven. Het is tijd dat we in opstand komen.‖
Zijn collega‘s roepen leuzen, de ruim aanwezige politie kijkt toe. Op McPherson Square komen er
demonstranten bij van Occupy DC: een groep betogers die inhaakt op de protesten op Wall Street (Occupy
Wall Street) in New York. Zaterdag was er bovendien een betoging tegen de oorlog in Afghanistan en Irak,
waarbij het tot een confrontatie kwam net beveiligers van het luchtvaartmuseum in de stad. De protesten in
de Amerikaanse hoofdstad duren voort.
httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8kl-__k_6Zg
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Na Polen gaat ook Rusland pedofielen gedwongen chemisch castreren
Terwijl kinderen levenslang krijgen door wat hen is aangedaan, komen in
veel landen pedofielen er nog altijd met relatief milde straffen vanaf.
Het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt
om mensen die seksuele misdaden hebben begaan tegen kinderen onder de
14 jaar gedwongen chemisch te castreren. In 2009 was Polen het eerste
land in Europa dat vergelijkbare wetgeving invoerde. In beide landen was de
belangrijkste reden om tot drastische maatregelen over te gaan het gigantisch hoge percentage pedofielen
(in Rusland 97% !) dat na hun gevangenisstraf opnieuw in de fout gaat.
Pedofielen die ondanks hun straffen opnieuw kinderen misbruiken kunnen in Rusland nu ook levenslang
gevangen worden gezet. Het besluit om ze chemisch te castreren wordt gemaakt naar aanleiding van een
rapport van een forensische psychiater. De rechter heeft nog de mogelijkheid om andere medicatie voor te
schrijven, omdat in sommige gevallen chemische castratie niet afdoende is.
Seksuele geweldplegers tegen kinderen van 14 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig
chemisch te laten castreren. Hierdoor zouden ze eventueel vervroegd kunnen worden vrijgelaten of een
lagere straf kunnen krijgen. In de nieuwe wet wordt tegelijkertijd een einde gemaakt aan uitgestelde straffen,
en kunnen veroordeelde pedofielen pas in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating als ze tenminste
80% van hun straf hebben uitgezeten.
Het Russische parlement besloot tot de wet vanwege de steeds groter wordende maatschappelijke onrust
over het torenhoge aantal kinderen dat in Rusland het slachtoffer wordt van seksueel geweld. In 2008 waren
dat er 1300, terwijl er daarnaast nog eens 5233 andere kinderen blootgesteld werden aan niet-gewelddadige
seksuele misdaden. Eerder dit jaar pleegden enkele pedofielen die met proefverlof waren onmiddellijk
nieuwe misdaden tegen kinderen (2), wat onder het publiek voor grote verontwaardiging zorgde en de roep
om verplichte castratie steeds luider deed klinken.
In 6 jaar 20x zoveel seksmisdrijven tegen kinderen
'Pedofielen zijn zieke en gevaarlijke mensen die nooit volwaardige leden van de maatschappij zullen zijn.
Daarom is het ons doel om gezonde mensen, onze kinderen die nog hun hele leven voor zich hebben, te
beschermen,' was de motivatie van Anton Belyakov, parlementslid van de loyalistische Eerlijk Rusland partij.
Collega parlementslid Tatyana Yakovleva (Verenigd Rusland) wees daarbij op het feit dat het aantal
seksmisdrijven tegen minderjarigen in Rusland sinds 2005 vertwintigvoudigd (!) is. (1)
Tot nu toe kende Rusland net als Nederland relatief milde straffen aan pedofielen toe. De praktijk was dat
een veroordeelde pedofiel slechts 3 tot 4 jaar gevangen zat, waarna 97 van de 100 na hun vrijlating opnieuw
in de fout gingen. In Nederland sprak alleen Rita Verdonk van Trots Op Nederland zich in 2009 openlijk uit
voor de invoering van gedwongen chemische castratie (3). Begin dit jaar pleitte de PVV ervoor om
veroordeelde pedofielen levenslang onder toezicht te stellen om zo kinderen beter tegen hen te beschermen
(4). Chemische castratie mag in ons land alleen met toestemming of op verzoek van de dader worden
toegepast.
Bij chemische castratie krijgen pedofielen het vrouwelijke hormoon progesteron toegediend, dat het
mannelijke hormoon testosteron verminderd waardoor het libido wordt verlaagd. Onder wetenschappers
heerst er verdeeldheid over de methode, aangezien de bijwerkingen van de toegediende middelen depressie, vermoeidheid, diabetes en trombose- officieel geen onderdeel uitmaken van de straf.
Xander - (1) Infowars, (2) YouTube (Russia Today), (3) NU, (4) NU

Rusland: Amerika pleegt valse vlag aanslag om oorlog met Iran te ontketenen
12 Oktober 2011
Volgens een russisch Kremlin raport is Amerika bezig met een valse vlag
operatie om Iran de schuld te geven en zo de oorlog met Iran te kunnen
ontketenen.Amerika heeft eerder dit soort operaties uitgevoerd dat heeft de
Amerikaanse regering zelfs toegegeven en is gedocumenteerd.
http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag
Engelse tekst: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=642493&r=1&tbl_archief=&
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Complotauteur Jan van Helsing over 2012, migratie, geplande chaos en Hitler in Argentinië (1)
De massale immigratie van moslims is één van de belangrijkste onderdelen
van het plan van de machtselite om de Westerse maatschappij in totale
chaos te storten.
De Duitse auteur Jan van Helsing, die al jaren onderzoek doet naar de
machtselite achter de schermen en vooral naar hun verborgen plannen, zegt
in een interview dat zowel de huidige financiële crisis als de massale
immigratie van moslims naar Europa doelbewust gepland is om de Westerse
maatschappij in totale chaos te storten, om op de puinhopen vervolgens de al vaak besproken Nieuwe
Wereld Orde op te richten die zal worden gekenmerkt door totale controle. Tevens levert hij in zijn nieuwste
boek bewijzen dat Adolf Hitler en Eva Braun nooit zelfmoord hebben gepleegd, maar zoals zoveel andere
Nazi's naar Argentinië zijn gevlucht.
Meneer van Helsing, we naderen het jaar 2012, waar eerst alleen de Maya's het belang van wisten,
maar dankzij Hollywood ondertussen de hele wereld. Wat zal er volgens u op ons afkomen?
Het einde van de Mayakalender -of dat nu 28-10-2011 of 21-12-2012 is- is het einde van een kosmische
cyclus en niet het einde van de wereld! Er zal veel gebeuren, maar de wereld zal gewoon verder draaien.
Ons zonnestelsel nadert opnieuw het Galactische centrum, wat een versnelling en verhoging van de
trillingsfrequentie veroorzaakt. Dat betekent dat alles zal veranderen - politieke systemen, religies, en vooral
het denken, voelen en handelen van de mensen. Oude, stijve systemen zullen breken, of dat nu in de
financiële sector of de maatschappij is. Steeds meer mensen worden ziek of sterven plotseling. Huwelijken
gaan kapot, tradities verdwijnen, het zelfmoordpercentage stijgt. Maar ook de planeet wordt in beroering
gebracht. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en klimaatverandering zijn het gevolg.
Dat alles heeft echter twee kanten. De almaar sterker wordende trillingen brengen de mensheid een
bewustzijnsverruiming, die harmoniserend werkt, nieuwe uitvindingen teweeg brengt en een nieuw
geldsysteem mogelijk maakt. Inzichten in de kwantumfysica zullen in bijna alle wetenschappen een revolutie
teweeg brengen. De politici, banksters en de ontelbare drijvende krachten achter de oude wereld zullen naar
huis worden gestuurd.
Dat zal echter niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar is te vergelijken met de opkomst van de
zon. Het gaat langzaam, maar gestadig verder. De één heeft het over jaren, de andere over tientallen jaren.
Waar moet de wereld bang voor zijn?
Alleen voor het oude systeem, het materialistische, geestloze. We zullen hoogstwaarschijnlijk meer oorlogen
gaan meemaken, omdat het oude machtssysteem zichzelf wil behouden. Na de aanstaande nieuwe
economische crisis zal er onrust ontstaan, burgeroorlog achtige toestanden, maar ook nieuwe oorlogen.
Deze zijn hoofdzakelijk kunstmatig veroorzaakt door de westerse geheime diensten, zoals de onrust in
Egypte, Libië, etc..
En dat geldt ook voor ons in Duitsland (/dus Europa) ?
Ja, wat een hoge graads Vrijmetselaar in een interview (in het boek Geheimgesellschaften 3) voorspeld
heeft, zou werkelijkheid kunnen worden: Het zal onvriendelijk worden, ook in de afzonderlijke landen zelf.
Door een nieuwe financiële crisis zal er onrust en chaos ontstaan. Dan zullen degenen die niets meer te
verliezen hebben de straat opgaan. Maar het is een vooropgezet probleem, dat al tientallen jaren is gepland.
We hadden helemaal geen financiële crisis nodig. Deze is echter bewust veroorzaakt en het logische gevolg
van het rente-op-rente systeem dat we in het Westen hebben. Ook de onrust wordt bestuurd. Daar zit een
plan achter.
Legt u dat eens wat verder uit.
Kijk eens naar de huidige situatie. Op dit moment hebben we in het Westen -neem Engeland, Duitsland,
Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk of Nederland- een onmiskenbaar probleem met migranten die niet willen
integreren, en die zich op grond van hun religieuze (islamitische) overtuiging zelfs vijandig opstellen
tegenover de oorspronkelijke bevolking van deze landen.
Het is een feit dat in Duitsland (en ook in Nederland) het aandeel criminelen onder deze migranten wezenlijk
hoger is als onder autochtonen, zoals bijvoorbeeld ook de auteurs Paulwitz en Kubitschek ('Deutsche Opfer,
Fremde Täter' = Duitse Slachtoffers, Vreemde Daders) en Udo Ulfkotte hebben beschreven. Vooral de
ernstigste delicten - moord, drugs, mensenhandel, verkrachting, prostitutie- worden hoofdzakelijk gepleegd
door migranten.
Men heeft tevens vastgesteld dat in diverse Duitse steden de groep met de meest agressieve veelplegers
bijna uitsluitend uit buitenlanders bestaat. En uit een gezamenlijke studie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en het Criminologische Onderzoeksinstituut Niedersachsen blijkt dat het hoogste
geweldpercentage onder jongeren bij 'zeer religieuze moslims' te vinden is. In Frankrijk en Engeland is dat
nog veel erger het geval!
Maar dat geldt toch niet voor alle migranten?
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Natuurlijk niet. Vooral de ijverige, opgeleide en voorbeeldige buitenlanders en buitenlandse studenten lijden
hieronder. Een Turkse vriend van me in Stuttgart is een succesvolle ondernemer en scheldt zelf op veel in
Duitsland levende Turken. Hij komt uit Istanbul, een wereldse stad, waar men nauwelijks moslims met
hoofddoekjes ziet. Deze Duitse Turk stemt overigens op de (rechtse) Republikeinen, dus de Duitse
Nationalisten. Interessant, nietwaar?
Absoluut.
En ik wil ook opmerken dat vooral in Engeland het aandeel Chinezen en (oost) Aziaten over het algemeen
zeer hoog is. Die zijn echter totaal niet gewelddadig of crimineel en vallen niet op door asociaal gedrag.
Deze (oost) Aziaten zijn de besten op school en de universiteit. Ook het naar verhouding hoge aantal Polen
dat naar Engeland is geëmigreerd gedraagt zich vreedzaam.
Bij migranten van Afrikaanse, Libanese, (west Aziatische) of Marokkaanse origine is dat niet zo, zoals de
hele wereld inmiddels heeft kunnen zien. In Duitsland hebben we dan ook geen problemen met Portugezen,
(oost) Aziaten, Grieken, Joegoslaven of Italianen, die al tientallen jaren bij ons zijn. Zij zijn geliefd omdat zij
integreren. Bij de andere migranten heeft het dan ook alles te maken met de religieuze houding, met de leer
van de islam.
Dat is ondertussen geen geheim meer. Thilo Sarazzin en het Criminologische Instituut zijn dan ook niet de
eersten die dit hebben geconstateerd. Er wordt echter niets aan gedaan. Er wordt niet alleen niets aan
gedaan, maar je mag er zelfs niet over spreken, want anders word je vogelvrij verklaard. Dat betekent dat dit
een (door de elite) gewenste situatie is.
Bedoelt u dat de huidige demografische ontwikkeling niet toevallig, maar heel bewust ontstaan is?
Dat is duidelijk. Hoe moeten we het anders interpreteren als Jürgen Trittin (voormalig minister van Milieu
voor de Groenen, qua ideologie te vergelijken met GroenLinks) zegt 'Duitsland verdwijnt iedere dag een
stukje meer, en ik vind dat gewoonweg fantastisch'?
Aan de andere kant hebben we de Duitse onderklasse. Het aantal mensen dat geen opleiding heeft en zelfs
het vmbo niet heeft afgemaakt stijgt snel. Dat geldt helaas ook voor steeds meer Duitsers. Ik las in een
recent artikel dat men in de Middelduitse deelstaten jeugdigen zonder vmbo diploma toch een stageplaats
heeft gegeven. Slechts 50% voltooide hun opleiding. De rest kwam gewoon niet meer opdagen met als
reden dat ze niet zo vroeg hun bed uit wilden en net zo goed van een uitkering konden blijven leven. Zijn dat
niet precies de nietsnutten of 'nutteloze eters' zoals ze door die hoge graads Vrijmetselaar in mijn boek
Geheimgesellschaften 3 worden genoemd? Omdat ze niets bijdragen aan het land, de gemeenschap, de
cultuur of aan wat dan ook?
Voor een deel zijn het echter ook 'slachtoffers', want als je naar hun ouders kijkt, weet je waar het vandaan
komt. Als jongeren van hun ouders en omgeving niets anders krijgen voorgeleefd, van wie moeten ze het
dan wel leren? Dat zijn dus degenen die niets te verliezen hebben. Die gaan dan, zoals half september in
Zürich gebeurde, de straat op en slaan alles kort en klein. Tja, het is toch niet van hen. Ze hebben namelijk
ook geen met eigen handen verdiende huizen en auto's, en hun ouders meestal ook niet, waardoor ze een
andere kijk hebben op de waarde van bezit...
Kijken we eens naar onze geschiedenis, dan zien we dat vroeger alle revoluties door studenten in gang
werden gezet. Dat zijn inmiddels vermoeide veelverdieners geworden of hebben door hun studie alleen oog
voor hun eigen welvaart. Vandaag zijn het dan ook degenen die niets bezitten die de straat opgaan,
degenen die niets te verliezen hebben.
Zal de massa daadwerkelijk de straat opgaan?
Ja, dat meen ik, en niet alleen ik. De CIA kwam vorig jaar tot dezelfde conclusie: Als er een nieuwe
economische crisis komt, zullen de regeringen in het Westen de sociale buikruim strakker moeten
aantrekken. Met andere woorden: de sociale voorzieningen -ww uitkeringen, bijstand, etc.- worden gekort of
helemaal geschrapt. Zolang de onderklasse geld krijgt blijven ze rustig. Dat wordt echter anders als er geen
geld meer is... Trendforcaster Gerald Celente denkt dat de migranten dan zullen terugkeren naar hun
thuislanden, of dat ze deels uit de Europese landen verjaagd zullen worden. Dat zou kunnen gebeuren. Ze
zullen in ieder geval eerst de straat opgaan om herrie te schoppen.
Heeft dat niet ook iets met een falende opvoeding te maken?
Zeer zeker! Vooral noodlottig is wat deze sociale klasse de hele dag doet. Ik heb het over de hele
onderklasse die zowel uit migranten als Duitsers bestaat. Ze zitten de hele dag voor de tv geestdodende
troep te kijken. Wat tegenwoordig aan het volk getoond wordt is voor het grootste deel complete rotzooi. De
tv voedt mensen niet langer op, zoals de bedoeling was, maar vernachelt ze. Mensen worden er in plaats
van gestimuleerd door naar beneden getrokken. En of het nu om indoctrinerende kinderprogramma's, Big
Brother, make-over programma's of programma's die puur ontwikkeld zijn om kostbare levenstijd te
vernietigen gaat - het is primitief, waardoor ook het uiterlijk en het gedrag van de mensen is verruwd, wat te
zien is in piercings, tatoeages, kledingkeuze, omgangsvormen, woordkeuze en interesses. Ach, u weet wel
waar ik het over heb.
Degenen die deze rommel produceren zijn trouwens niet enkel buitenlanders, maar ook Duitsers.
Interessant is dat het hier vooral om de mannen gaat - de meisjes en vrouwen zijn er namelijk nauwelijks bij
betrokken. Zelfbewust geworden dringen zij tot alle mannelijke gebieden door en zijn daardoor de
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wegbereiders voor een nieuw bewustzijn. Dat nieuwe bewustzijn heeft wereldwijd ook met de aanhoudende
sterker wordende trillingen te maken.
Vrouwen waren al eerder de redders van Duitsland. Na de door mannen uitgevochten Wereldoorlog hebben
vrouwen Duitsland weer opgebouwd. Nu hebben mannen onze wereld wéér in de soep laten lopen en zullen
onze vrouwen, geboren 'WIJ' mensen (moeder en gezin) ons er weer uithalen - vreedzaam,
gemeenschappelijk en scheppend, zoals dat heet. De Schepping is namelijk vrouwelijk, en alle mannen zijn
uit een vrouw geboren. De mannen en hun mannelijke nakomelingen hebben hier duidelijk het nakijken...
Komen we nog even terug op de tv. Komt niet het meeste uit Hollywood, ook de hectische
programma's waar kinderen zo nerveus van worden?
Ja, daar heeft u gelijk in. De meeste speelfilms worden niet door Duitsers gemaakt. En degenen die ervoor
zorgen dat deze films op Duitse kanalen worden vertoond zijn ook geen Duitsers, maar mensen zoals
Rupert Murdoch of Haim Saban. Dat klopt.
We kunnen het dus beter omschrijven: Vooral in de moderne, materialistische Westerse wereld zijn er
mensen die horror-, geweld- en pornofilms produceren en op de markt brengen. Er zijn nauwelijks gelovige
christenen en moslims die dit soort films maken. Overigens zijn het opnieuw overwegend mannen en
jongens die deze films bekijken.
Daarnaast zijn er ook veel programma's die hier in Duitsland of in Oostenrijk worden geproduceerd. Ook
deze producenten hebben geen hogere idealen en zijn schuldig aan de ontstane situatie, die inmiddels lijkt
te escaleren. Men wil een maatschappij zonder niveau creëren, zonder oriëntering, zonder
verantwoordelijkheid, zonder waarden, zonder trots, zonder respect en zonder zorgvuldigheid - een
maatschappij waarin alles mag en alles kan.
Ze maken de jongeren dus bewust ruwer, zodat ze geen respect meer hebben voor hun ouders, hun
leraren, oudere mensen en zelfs niet voor de politie?
Precies!
Daar dragen gewelddadige computerspelletjes zeker ook hun deel aan bij.
Zeker!
Xander - (1) KOPP

Complotauteur Jan van Helsing over 2012, migratie, geplande chaos en Hitler in Argentinië (2)
Volgens Jan van Helsing bestaat er inderdaad een vergevorderd plan om op
korte termijn alle mensen te voorzien van een geïmplanteerde microchip.
In het begin zei u dat deze hele ontwikkeling is gepland. Hoe moet ik me
dat voorstellen?
O.k., gaan we ervan uit dat er belangengroeperingen zijn die de absolute
controle over de hele wereld willen krijgen. Laten we hen de 'illuminati' noemen.
Totale controle verkrijgt men door cash geld af te schaffen en alleen nog maar virtueel geld te gebruiken dat
via gigantische computersystemen wordt aangestuurd. Daarnaast krijgt iedereen een kleine chip
geïmplanteerd die alles-in-één is: ziekenfondspas, credit card, persoonsbewijs, rijbewijs etc.. Door deze chip
ben je op ieder moment van de dag overal te vinden en ben je volledig 'doorzichtig', omdat al je uitgaven
worden geregistreerd. Degenen die aan de macht zijn kunnen, als je ongewenst gedrag vertoont, met één
druk op de knop al je geld laten verdwijnen en je toegang tot medische voorzieningen blokkeren.
Aangezien er maar heel weinig mensen zijn die vrijwillig zo'n chip zullen laten implanteren -en waarom ook?
het gaat tenslotte prima zonder- heeft de machtselite, die de hele wereld in bezit wil krijgen, een plan
uitgedacht om moderne en 'verlichte' mensen ertoe over te halen deze chip te accepteren. Dat is overigens
dezelfde elite die ons de euro, die vrijwel niemand wilde, heeft opgedrongen.
Het principe waarmee dit bereikt zal worden bestaat uit drie woorden die afkomstig zijn uit de leidinggevende
Schotse Rite van de Vrijmetselarij: 'Ordo Ab Chao', orde uit chaos. Als men een Nieuwe Wereld Orde wil
invoeren moet eerst de oude orde worden vernietigd.
Begrijp ik het goed: de machtselite achter de schermen wil een soort wereldregering, maar omdat de
mensen dat niet willen, maakt men gebruik van allerlei trucjes om ervoor te zorgen dat ze het wél
willen?
Inderdaad. Men zorgt bewust voor chaos, onrust en terreurwaarschuwingen, zodat burgers betere controle
eisen en daarvoor het verlies van hun persoonlijke vrijheden op de koop toe nemen. Dat zie je heel goed in
het vijandbeeld van de islam, de angst voor islamitisch terrorisme, ondanks het feit dat dit terrorisme er in het
Westen op dit moment totaal niet is en het dus niet nodig is om de controle te verscherpen en de rechten
van de burgers in te perken. Dat gebeurde destijds ook bij de derde RAF (Rote Armee Fraction) generatie,
die de schuld kreeg van verschillende niet gepleegde moorden.
En wat gebeurt er dan?
Door de verder toenemende chaotische economische onzekerheid en de vermeende angst voor het
islamitische terrorisme, waar we dagelijks door de massamedia voor gewaarschuwd worden, zullen de
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autochtone bevolkingen zich in hun eigen landen steeds onprettiger voelen. Na rassenonlusten zoals laatst
in Engeland, die door een nieuwe financiële crisis snel zouden kunnen uitbreken, zal de roep om hardere
wetten en scherpere controle toenemen, tot inderdaad de invoering van geïmplanteerde microchips aan toe,
omdat daarmee eindelijk echt totale controle mogelijk zal zijn en geweldplegers in bedwang kunnen worden
gehouden.
Dat is precies de situatie die de machtselite wil bereiken. Men creëert bewust onrust en agressie. Ik noem
dat het 'Lucifer principe'. Dit is pure misleiding, want uiteindelijk verkopen wij onze zielen en onze vrijheid. De
machthebbers zullen tegen ons zeggen: 'Maar jullie hebben deze controle en dit toezicht zelf gewild. Jullie
hebben er zelf om gevraagd, wij hebben jullie niet gedwongen om chips te laten implanteren. Door deze
controle geven wij jullie zekerheid, vooral tegen terroristen.'
Begrijpt u het? De illuminati dwingen ons niet die chip te accepteren. Ze zeggen: Jullie eisten en wij
leverden. Dat zij degenen zijn die doelbewust voor de chaotische toestanden hebben gezorgd komt echter
niet ter sprake.
Het doel van de machtselite is permanente heerschappij over de hele wereld. De volgende stap is de
oprichting van de Verenigde Staten van Europa, zoals ik al in 1994 in mijn eerste boeken beschreven heb.
Het plan hiervoor gaat op de achtergrond van het wereldgebeuren gewoon verder.
We krijgen dus totale controle?
Ja, want op zeker moment zullen de 'nog normale burgers' van de politiek eisen dat ze hard optreden om
een einde te maken aan alle chaos. En dat zullen ze dan ook doen, en zo krijgen we uiteindelijk een
bewakingsstructuur die niet door de afzonderlijke landen, maar door de EU, de VN of de VS gecontroleerd
zal worden, of ook door bepaalde privé ondernemingen van onbekende afkomst. Zij zullen alle gegevens
beheren en controleren, iets dat trouwens nu al het geval is. Vreemden hebben daardoor toegang tot onze
meest intieme privé informatie.
Zo zullen we in ons eigen land een vijand krijgen die weet wat we denken, eten, consumeren, met wie me
communiceren, etcetera. Denk aan de Blackberry, aan Facebook, Skype en Twitter. De overwegend jonge
gebruikers hebben geen benul dat hun gegevens niet worden gewist. En wat de microchips betreft: die
worden vanzelfsprekend niet alleen bij criminelen geïmplanteerd -dat is slechts het begin-, maar bij alle
mensen, aangezien men zal beweren dat het ons enkel voordelen zal opleveren.
Een zeer goede vriend van mij, een Oostenrijkse bedrijfsadviseur, had in 2008 in Londen een ontmoeting
met een zekere vrouw die ooit lid was van de Britse regering. Tijdens het eten kwam min of meer toevallig
het thema controle ter sprake, iets dat in Engeland overal aanwezig is. De vrouw verklaarde toen
ongegeneerd dat zij zelf en haar familie tot de 'verheven klasse' behoorde die reeds chips heeft laten
implanteren, en dat binnen korte tijd alle Engelsen -of ze het nu willen of niet- microchips onder hun huid
zullen krijgen. Tot verbijstering van mijn vriend was de vrouw zeer enthousiast over dit plan.
Dat is heftig. Nicholas Rockefeller had het tijdens een gesprek met de inmiddels overleden filmmaker
Aaron Russo al over twee soorten chips die er zullen komen - één voor de 'domme massa' en één
voor de 'elite', die als een soort diplomatenpaspoort zal fungeren.
Exact! De onrust in Engeland en Frankrijk is nog maar het begin van dit alles. Dat zullen we bij ons in
Duitsland ook gaan meemaken. Daarom zullen er doelbewust steeds meer terreurwaarschuwingen komen.
Nicholas Rockefeller heeft trouwens ook gezegd dat de 'oorlog tegen terreur' een enorme zwendel is en
kunstmatig is gecreëerd om angst en paniek te zaaien.
Dat is een beangstigende ontwikkeling.
Ja, dat is het zeker. Men zaait angst, want door angst zijn de mensen en hele mensengroepen het
makkelijkst te sturen.
Wat moeten we ons bij een burgeroorlog voorstellen?
Zieners zoals Alois Irlmaier en Maximin von La Salette hebben al voorspeld dat Parijs door de eigen
bevolking in brand zal worden gestoken. Stel je je eens voor! Tot voor kort was dat een onvoorstelbaar en
duister toekomstvisioen. Tot nu toe werden steden zoals Dresden door een vijandelijke macht in brand
gestoken en vernietigd. Rond 1850 voorspelde de visionaire priester Don Bosco al dat Parijs 'door de eigen
bevolking' in brand zal worden gestoken. In de tijd dat deze 'profeet' leefde waren er nog geen migranten in
Parijs komen wonen. Nu zien we al jaren in de Parijse voorsteden gewelddadige uitbarstingen onder
jeugdige migranten, iets dat over begint te slaan op de Parijse binnenstad. Dat komt er dus op ons af, omdat
het zo gepland is!
De zieners die dit scenario dankzij hun spirituele gaven voorspelden zagen tevens dat tijdens de
burgeroorlog achtige toestanden de stedelijke bevolking naar het platteland zal trekken, omdat er in de stad
niets meer te eten zal zijn. De supermarkten zullen namelijk in enkele uren tijd worden leeg geplunderd. Als
de plunderaars vervolgens ook naar het platteland gaan om daar verder te stelen, zullen zij volgens de
zieners met 'ploegwerktuigen worden doodgeslagen... De boeren zullen hoge hekken om hun huizen zetten
en hun ramen voor de mensen sluiten.' Met andere woorden: de mensen op het platteland zullen
terugvechten.
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Na de rassenonlusten in Frankrijk hebben veel Duitsers in mijn eigen regio zich inmiddels bewapend. Er is
een enorme toeloop op de schietverenigingen. In het ergste geval zal men al heel snel burgerwachten
opleiden, om de 'gasten' uit de stad op de juiste manier te kunnen ontvangen...
Dat is slechts één kant van het verhaal. Sommige zieners zien ook wat er daarna zal gebeuren, dus na de
Derde Wereldoorlog, als er een nieuwe gemeenschap ontstaat.
En wat zal er in economisch opzicht gaan gebeuren?
Michael Morris, wiens boek ik in het voorjaar van 2011 heb uitgegeven, berichtte mij over een
politiecommissaris in Berlijn die actief is als veiligheidsofficial in de Bondsdag en daar dagelijks met
parlementariërs samenkomt. Hij heeft enkele weken geleden een bevriende bouwondernemer de opdracht
gegeven om heel snel een huis in Chiemgau te bouwen. Reden: volgens de commissaris zal de kas snel
leeg zijn en zal alles snel in elkaar storten als blijkt dat Griekenland niet meer te redden en failliet is. Dan zal
tevens blijken dat de politici dit wisten maar dit niet aan het volk hebben meegedeeld. En dit was dus al op 6
juli 2011 het geval!
En waarom? Waarom hebben we nu de eurocrisis? Slechts weinigen weten dat we ons nu midden in een
valuta oorlog met de Verenigde Staten bevinden. De Griekse regering kreeg bij de invoering van de euro
'advies' van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, zodat het land aan de toelatingscriteria zou
voldoen. Het was namelijk toen al duidelijk dat Griekenland vanwege structurele zwakte in de financiële
huishouding moeite zou hebben om met de valuta unie mee te kunnen doen. Op de begroting werd dit feit
echter verdoezeld en mooier gemaakt. In hoeverre Goldman Sachs daarbij hielp kan slechts worden
vermoed, maar de bank had voldoende inzicht gekregen om jaren later, bij het begin van de eurocrisis, met
Credit Default Swaps tegen Griekenland te speculeren, waardoor er gigantische winsten werden geboekt.
De eurocrisis verzwakt ook en juist die landen, die een aantal jaren geleden ertoe zijn overgegaan te
investeren in Europese schuldpapieren - vooral China. En zo kan de VS hiermee twee vliegen in één klap
slaan. Als de euro in elkaar stort, dan komt er één winnaar uit de strijd tevoorschijn: het Amerikaanse
bankencomplex. Mocht het inderdaad zover komen, dan zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe wereldwijde
valuta worden ingevoerd, iets dat vanaf het allereerste begin het doel van de illuminati is geweest!
Wat moeten we dan doen? Moeten we ons hierop voorbereiden?
Niemand kan op dit moment met zekerheid zeggen of het economische- en geldsysteem helemaal zal
instorten of enkel zal veranderen. Men moet in ieder geval op het ergste voorbereid en er tegen gewapend
zijn. Ik kan enkel aanraden om al het geld dat je over hebt in vaste waarden te beleggen. Voor goud en zilver
is een paar duizend euro voldoende. Dat moet wel in munten worden aangeschaft, zodat bij een crisis nog
zaken kunnen worden gekocht. Grote sommen geld zou men in onroerend goed en grondbezit moeten
investeren, zoals akkerland of bossen.
Het belangrijkste is dat er iets tastbaars beschikbaar is, iets dat tijdens een crisis te verpanden valt of op een
andere manier gebruikt kan worden. Zelf heb ik naast onroerend goed ook in nieuwe technologieën
geïnvesteerd, omdat deze de toekomst hebben. Zo ondersteun ik uitvinders die autonoom lopende motoren
ontwikkelen. Op dit moment worden motoren die op water of iets vergelijkbaars lopen nog onderdrukt, maar
zodra de staat eenmaal in onrust verkeerd, zal er een verandering in het denken optreden en zullen we de
stroom niet meer bij de grote concerns en de atoomlobby hoeven te kopen, maar zelf thuis kunnen
produceren. En dan zal niemand dat meer kunnen verhinderen.
Volgens de massamedia blijft de euro stabiel en is er niets om bang voor te zijn. Over vrije energie,
waar u het over heeft, hoor je ook al niets. Worden wij bewust dom gehouden?
Absoluut. We worden dagelijks door de mainstream media voorgelogen, en die doen dat heel bewust. Een
klein voorbeeld. Wist u dat er in de VS al in 1996 een fantastisch functionerende elektrische auto van
General Motors bestond? Dat was de EV 1. Die kon je niet kopen maar enkel huren. Minstens 800 mensen
deden dit, maar plotseling werden alle elektrische auto's teruggehaald en vernietigd. Inderdaad, vernietigd!
De auto's waren ook als tweedehands niet te koop, ondanks het feit dat veel testrijders de auto graag wilden
aanschaffen. Hetzelfde gebeurde met de Hypermini van Nissan.
Bij ons doen ze alsof de perfecte elektrische auto nog ontwikkeld moet worden. Wat een onzin! Dat de
Duitse autoconcerns dat net zomin mogen doen komt omdat de olie industrie geen belang heeft bij een
elektrische auto. Dat de massamedia, kranten en tv hier heel bewust aan meedoen is heel erg. Ook dit is
een daadwerkelijk complot!
Of kijk bijvoorbeeld eens naar de Noorse misdadiger Anders Breivik. Hij is een anti-islamist, maar geen
rechts-radicaal, zoals overal werd geschreven. Hij houdt van Israël, is een gedreven aanhanger van
Churchill, een pleitbezorger voor homoseksualiteit en vooral een Vrijmetselaar. Maar wie weet dat...?
Wordt Vervolgd. Xander - (1) KOPP
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Global Warming & Planeet X – wat de regering je niet vertelt

John Moore over de werkelijke oorzaak van Global Warming: de komst van Planeet X – Nibiru – Red
Katchina! Hij laat zien wat de regering aan voorbereiding doet (en inmiddels heeft gedaan). John is trainer
bij de Groene Baretten geweest en behoorde tot de Speciale Eenheden; hij heeft hier veel belangrijke
contacten aan overgehouden. Hij is dus zeer goed ingelicht en heeft heel, heel veel, informatie.
Deze video is een MUST SEE, wanneer je wilt begrijpen wat er NU allemaal gebeurt en zeer spoedig
zal gebeuren, NIET in 2012, maar eerder…
Global Warming - What the Government isn't Telling You (by John Moore)
(LINK VIDEO)
Deze presentatie, die niet alleen van Global Warming spreekt, is reeds in 2008 gemaakt, en wordt nu toch
wel heel actueel…
Vertaald fragment
Dit onderwerp is een van de hoogst geclassificeerde zaken, waarmee de overheid te maken heeft. Mensen
zeggen vaak dat de federale regering geen geheimen kan bewaren. Ik verzeker je, ze kunnen wel degelijk
geheimen bewaren (denk aan de geheime operatie, het Manhattan Project). Global Warming is een van de
grootste geheimen. De vraag is, zou de regering van de VS tegen je liegen? Natuurlijk zouden ze dat doen;
ze doen dit al decennia lang. Militaire Inlichtingendiensten weten VOORAF wat er staat te gebeuren, soms
weken, soms maanden van tevoren. Ik weet van tevoren wat er gaat gebeuren, want ik onderhoud mijn
contacten met de inlichtingendiensten.
Wereldregering en Vaticaan zijn op de hoogte
Wat ik je nu ga vertellen, is bekend bij de hogere wereldregering, en zij doen hun voorbereidingen. Het
Vaticaan is op de hoogte, omdat ik daar enkele connecties heb, waardoor ik weet wat zij aan het doen zijn.
Er zijn zo‘n 100 bedrijven, die zich momenteel gereedmaken (let op, John spreekt hierover in 2008!).
Wat Planeet X allemaal veroorzaakt
In 2000 werd ik benaderd door vrienden van mij, onderzoekers. Zij zeiden, ―John, dit GAAT gebeuren, we
zijn niet zeker van de dag, maar WANNEER het gebeurt, zal het klimaatveranderingen brengen, stormen,
stijgende zeespiegels, enorme vloedgolven….‖.
Ik geloofde dit eerst niet, maar ik kende deze mannen goed genoeg, waardoor ik hetgeen ze mij vertelden,
vertrouwde. Dus ging ik naar een betrouwbare bron en zei, ―Zoek dit eens voor me uit, ik moet weten of dit
waar is.‖ En hij zei, ―Oh John, dat kan niet waar zijn!‖ Maar hij vertrouwde me, en kende me goed genoeg
om het uit te zoeken. Een paar weken later zei hij, ―John, het is precies zoals je het verteld hebt. Het nadert,
het zal ons raken, en het zal ons hard raken. Er zal verwarring zijn, gigantische tsunami‘s en aardbevingen,
en alles wat je zei.‖ Er bestaat een document, ‗A Special Report written for the Department of Defense, An
Abrupt Climate Change Scenario and…‘, uitgegeven door Defensie. Defensie is op de hoogte!
Hollywoodfilm „The Day After Tomorrow‟
Heeft iemand de film ‗The Day After Tomorrow‘ gezien? Hier zit wat wetenschap in, en ook wat science
fiction. De openingsscene is een dramatische interpretatie van wat werkelijk is gebeurd, nl. dat een grote
ijsschots afbrak in de Atlantische oceaan van Antarctica. De wetenschap is de opwarming van de aarde, de
science fiction (hoax!) is de oorzaak, waarom dit gebeurde, nl. door menselijke activiteit. Dit is een leugen.
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Men houdt in de film de temperaturen van de oceanen in de gaten, en de Golfstroom.
In werkelijkheid doen onderzoekers heden ten dage hetzelfde, en ze zijn erg ongerust. In 2005 was er een
melding dat de Golfstroom met 30% was gedaald. Mijn privébronnen hebben me verteld, dat het meer was.
Door de Golfstroom hebben Engeland, Ierland en Schotland altijd milde winters. Omdat het ijs van de
Zuidpool aan het smelten is, vertraagt dit de Golfstroom. IJs van de Noordpool heeft hier geen invloed op.
(We weten inmiddels dat de Golfstroom helemaal gestopt is, mede door de recente Olieramp). Omdat de
Golfstroom de gangmaker van het wereldklimaat is, brengt dit klimaatveranderingen!
Toekomst kaart Amerika
Alle pijpleidingen, bijv. in Engeland, zijn aangelegd beneden een vastgestelde vorstgrens. Dus alle
infrastructuur (wegen, gebouwen, bruggen, bovengrondse pijpleidingen) in Engeland krijgt te maken met
winters, waar op ze niet zijn voorbereid. De marine is reeds ingelicht, wat te doen bij klimaatveranderingen,
als stijgende zeespiegels. Er bestaat een kaart (link), waarop Amerika te zien is, NA het stijgen van de
zeespiegels. Vrienden uit de Inlichtingendienst vroeg ik mij te vertellen, wat ze wisten van de stijgende
zeespiegels. Het antwoord was dat ze gekozen hadden om te verhuizen naar een andere staat vanwege de
stijgende zeespiegels… Ik had mijn antwoord! Een paar weken later nam ik de betreffende kaart mee. Hij
vertelde me dat, als hij mij alles zou vertellen wat hij wist, hij zijn pensioengeld zou verliezen. Ook de Marine
is op de hoogte!
de
Planeet X is de 10 planeet
Hoeveel planeten zijn er in ons zonnestelsel? Negen?
de
NASA…. Never A Straight Answer, kondigde 29 juli 2005 de 10 planeet aan, genaamd XENA. Dit is echt
de
de
waar. Er IS een oorzaak (voor de opwarming van de Aarde), en er IS een 10 planeet, alleen NIET de 10
planeet die NASA ons noemde, is de planeet waar we bezorgd over zijn.
de
Nee, het is de 10 planeet (Planeet X) refererend aan de planeet, ook genoemd in de Bijbel, ‗Alsem‘
genoemd. Hoe dichter je bij de evenaar zit, wanneer deze dingen gebeuren, hoe beter af je bent als er een
poolverschuiving plaatsvindt. Want je klimaat zal dan niet zo veel veranderen. Wanneer je bijv. in het Main
gebied (Duitsland) woont, krijg je het weer als in Siberië. En wanneer deze planeet X ons zonnestelsel
binnenkomt, elke 3600 jaar, veroorzaakt het ernstige problemen op Aarde. Planeet X zal een wisselwerking
met de Aarde hebben, electrisch maar ook wat zwaartekracht betreft. Al mijn marine referenties spraken
over een abrupte klimaatverandering, en snelle, heftige stijging van zeespiegels, die alle kustgebieden zal
uitwissen. Hen werd alleen niet verteld, HOE. Poolkappen KUNNEN niet zo snel smelten, en zijn dus niet de
oorzaak! Er zijn miljoenen kubieke meters water ‗opgestapeld‘ rond de evenaar. IETS dat ook maar enige
poolverschuiving veroorzaakt, zorgt er voor dat dit water straks verstoord wordt. Er is bewijs dat dit in het
verleden al eens gebeurd is.
Secrets hidden „in plain site‟
Soms zijn geheimen, die niet echt verborgen kunnen worden gehouden, verborgen aan de ‗oppervlakte‘,
zichtbaar dus. Hier heb ik een tube tandpasta. Tandpasta bevat (natrium)fluoride, het meest gevaarlijke,
levensbedreigende gif dat er bestaat! Het staat OP de tube, dat als je het inslikt, je dan een arts moet bellen.
Maar, wanneer je tandpasta onder je tong krijgt, komt dit METEEN in je bloedbaan, iets dat de meesten zich
niet realiseren! Verbergen aan de oppervlakte, daar gaat het om. Als je het niet geheim kunt houden,
verberg je het gewoon aan de oppervlakte. Hierbij nog een paar voorbeelden:
De Katholieke kerk en het Vaticaan, ze zijn als een soort staat, ze hebben bijv. hun eigen postzegel. Het
Vaticaan had ook een bibliotheek, tot juli 2007. Toen werd het gesloten. De reden die ze opgaven was een
constructie probleem dat ze eerst zouden moeten oplossen. In 2010 zouden zij weer opengaan. Maar
verwacht wordt dat het in 2010 zal zijn verhuisd naar een andere locatie…. (September 2010 is de
bibliotheek inderdaad heropend, maar of het verhuisd is, kan ik niet zeggen).
De CIA is inmiddels verhuisd naar…..Denver.
De EPA (Environmental Protection Agency) had een bibliotheek (op verschillende locaties), tot 2007. De
EPA bezit de grootste collectie verwijzende artikelen en manuscripten over zelfgemaakte verbindingen en
biologische middelen in de Engelse taal.
Afleidende tijdslimiet gegeven door Al Gore, NASA en de regering
Al Gore geeft een tijdslimiet, wanneer plotselinge klimaatveranderingen en stijgende zeespiegels gaan
plaatsvinden. Deze tijdslijn is hetzelfde als de regering en NASA geven, nl. 2016. Tussen twee haakjes,
NASA is het leger, en dat is het altijd al geweest.
Nu, de werkelijke tijdlijn…
Ik vond uit, door mijn vertrouwelijke bronnen, wat de tijdlijn is, en waarom de CIA aan het verhuizen is (in
2008). Deze evacuaties zijn in 2008 gaande, en zullen in december 2009 afgerond zijn. Wetenschapper,
dokters, iedereen die ‗ze‘ in die bunkers (DUMB) willen hebben, zullen meeverhuizen. Deze schuilplaatsen
zijn gebouwd met honderden miljoenen van je belastinggeld, en waar mensen vrij comfortabel kunnen
wonen, pizza‘s eten, douchen en films kijken voor jaren, zonder deze te verlaten!
De agenda van de mensen, die de wereld controleren, is om veel minder mensen te hebben dan we nu
hebben, door middel van klimaatveranderingen, WOIII, epidemieën, en zware economische ineenstorting. In
de nabije toekomst worden deze dingen verwacht.
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In welke FASE leven we nu?
We leven momenteel (2008) in FASE 1, een normale levensfase:
- Normale handel
- Stabiele werkomstandigheden
- Normale familie omstandigheden
De overheid achter de schermen gebruikt deze fase om haar voorbereidingen te treffen…
FASE II:
- Abrupte klimaatveranderingen
- Bizarre weersomstandigheden
- Aardbevingen
- Tsunami‘s
Fase II is, wanneer deze dingen zo talrijk worden, dat het dagelijks nieuws is! (Ik moet zeggen, we zijn al
aardig op weg, gezien dagelijkse aardbevingen en wereldwijde overstromingen.)
Momenteel (2008) vindt men het weer al bizar geworden, en is het het gesprek van de dag. De machten
achter de schermen beweren dat deze dingen door Global Warming worden veroorzaakt, en er maatregelen
moeten worden genomen. Global Warming verhalen zijn inmiddels dagelijks in het nieuws, gebracht door
hoge heren, met de belofte dat het beter zal worden.
FASE III zal relatief van korte duur zijn, een paar dagen tot een een week. Op een bepaald moment
realiseren de mensen zich dat de dingen erg vreemd en erg gevaarlijk zijn. (Dan worden de meesten onder
ons dus wakker…)
Mensen denken dat de regering geen paniek wil, door deze dingen verborgen te houden, maar dit is niet het
geval. Ze zijn het meest bang voor kleine ondernemingen, wanneer ze dit weten, plotseling hun deuren
sluiten en vertrokken zijn. Want DAT legt juist de hele economie plat. Ze willen deze mensen in de duisternis
houden, zolang als mogelijk.
De meeste mensen (door het soort werk dat ze doen), die van deze dingen weten, houden hun mond
hierover. Wat ik echter boven water wil brengen, is kennis over een heel goed verborgen gehouden geheim.
FASE IV zal het einde van de wereld zijn, zoals wij dat kennen. Tsunami‘s zullen de infrastructuur uitwissen.
Denk eens aan oceaanschepen, die stoppen met hun handel, wanneer de havens er niet meer zijn. Huizen
verwoest, geen banen, geen voedsel meer…. Martial Law zal worden ingezet, waarschijnlijk DAARVOOR al,
bijv. bij een economische instorting die tot sociale verwarring en onrust leidt…
Als dingen moeilijk worden en er een reden voor Martial Law blijkt te zijn, zullen mensen onder zodanige
omstandigheden waarschijnlijk instemmen met Martial Law, omdat het de juiste oplossing ‗lijkt‘ te zijn, omdat
het de dingen weer normaal zal doen maken (denken ze)…
Wanneer Martial Law wordt ingezet, wanneer de oceanen rijzen, zal niemand er acht op geven. Ze zullen
maken dat ze wegkomen! Martial Law zal dus al eerder plaatsvinden.
Martial Law
Onder Martial Law is er een avondklok, zijn er verkoopbeperkingen, brandstof-, water- en
voedselbeperkingen, niet een leuk iets om onder te leven; het verandert je leven!
Uiterste Tijdslimiet
De uiterlijke evacuatie tijdlijn moet december 2010 gerealiseerd zijn. Letterlijk tienduizenden mensen zijn
de
reeds verhuisd. Een probleem dat de regering heeft, is dat deze 10 planeet zich als een komeet gedraagt.
Het komt uit het Zuiden, vanwaar we het niet kunnen zien. Het versnelt en vertraagt dan weer. Het heeft een
staart en heeft een wisselwerking met onze Zon.
Evacuatie van de overheden zou december 2009 (begin 2010) volbracht moeten zijn.
Het termijn is dus 2010 (alleen, in 2010 is er nog niets gebeurd).
2012 is echter een afleiding van de overheid!
Voorbereidingen treffen
De oceanen zullen in maximaal 30 dagen ‗opgekomen‘ zijn en kustlanden bedekken, volgens de Marine van
de VS. Er zijn vele agenda‘s; een van de doelen van de elite is om Afrika tot recreatiegebied te laten zijn,
waar ze wilde dieren kunnen observeren. Alle plaatsen, waar mensen zullen overleven, willen ze
controleren. De Marine zegt dat alles, beneden zeespiegel tot 30 meter boven de zeespiegel, verwoest zal
worden. En tot 122 meter kan beschadigd en/of verwoest worden. De Amerikaanse dollar is in ernstige
problemen. Wellicht moet je dit omzetten in zilver of goud (?). Het is handig wanneer je je eigen voedsel kunt
verbouwen, het is raadzaam een medische cursus te volgen, een cursus radio communicatie, kunnen
survivallen, schilderen, timmeren… Je geliefden kunnen beschermen met vuurwapens….. een
voedselvoorraad van 2 jaar aanleggen, munitie…. Het belangrijkste is echter geestelijke voorbereiding. (Ik
weet niet of deze man in de Opname gelooft, maar hij beweert wel christen te zijn). Mogelijk zal men in de
toekomst een nieuwe kalender nodig hebben. Een poolverschuiving zou de seizoenen en dus de kalender
veranderen. Dit is in het verleden al eens gebeurd. Maar wanneer het met 3 of 4 weken wijzigt, weet je niet
wanneer je je zaden moet planten, want je kunt ook niet naar de supermarkt. Je moet dus weten wanneer je
moet planten.
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De overheid heeft reeds voorbereidingen getroffen
De Noorse overheid verbergt ‗aan de oppervlakte‘ ALLE zaden van de wereld in een Zaadbank, die in 2008
geopend is, maar meteen ook hermetisch afgesloten.
Belangrijke regeringsleden WETEN van de gevolgen van Planeet X; China en Rusland weten het. Veel
mensen, als je hierover wilt praten, willen het echter niet weten. Ontkenning is een menselijke reactie, want
mensen willen geen slecht nieuws horen, zelfs als je hen het bewijs kan overhandigen, of het bewijs geprint
vanaf Google...
Een verkoper van een bedrijf in gevriesdroogde groenten vertelde me, dat de regering was geweest en
ALLES wat ze op voorraad hadden opkochten! Wanneer je nu nog vriesdrooggroente wilt bestellen, moet je
rekenen op een levertijd van minstens 6-8 weken. Er worden ondergronds bovendien tonnen aan graan
opgeslagen.
Planeet oefent invloed uit op Zon en Aarde
NASA zegt dat ons zonnestelsel electrisch geladen is. Het is in feite een gigantische zonnecondensator. Elk
object dat ons zonnestelsel binnenkomt, zal deze condensator in feite ontladen, wat reeds gebeurt. Dit grote
object, waar we het eerder over hadden, heeft een wisselwerking met de Zon en rechtstreeks met de Aarde,
electrisch en met zwaartekracht. Het hele weerpatroon, en dit wordt in de film ‗The Day After Tomorrow‘
genoemd (kleine gebieden uitgezonderd (HAARP bijv.)), is een gevolg van de energie die van onze Zon
afkomt. In de film maakt een wetenschapper de bevestiging dat de enige plek waar deze energie (die zulke
veranderingen veroorzaakt) vandaan kan komen onze zon is!
Dit klopt, het is een wetenschappelijk bewezen feit. De Zon maakt dat ons weer zo bizar wordt. Momenteel,
in maart 2008, gedraagt de Zon zich bijzonder vreemd, waardoor ook ons weer bizar aan het worden is,
wereldwijd. En dit zal aanhouden.
Wetenschapper verspreekt zich
Een wetenschapper praatte zijn mond voorbij, en deed de volgende verklaring:
―Wacht enkel tot je deze orkanen ziet vormen over land…‖
Wow, orkanen? Meer zei hij niet, want hij wist dat als hij meer zou zeggen, zijn carrière geruïneerd zou zijn.
Ongeveer een jaar geleden (2007) zagen we tenminste één orkaan over Oklahoma.
Mijn passie is om mensen in veiligheid te zien, en ik doe alles om mensen te helpen om voorbereid te zijn. Ik
vraag God jullie allen te zegenen en dit land te zegenen. Dankuwel!
*ALERT* Brown Dwarf Comming In - The Ugly Truth About The Coverup
http://www.youtube.com/watch?v=PHBvubuWjFg&feature=related
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Gezondheid Grieken holt achteruit door crisis
De Grieken protesteren al maanden tegen de bezuinigingsvoorstellen van de
Griekse regering. Foto AP / Louisa Gouliamaki
WetenschapDe enorme financiële problemen leiden in Griekenland tot een
zware aanslag op de gezondheidszorg en op de gezondheid: meer zelfmoorden
en HIV-besmettingen, minder doktersbezoek, problemen met de
beschikbaarheid van medicijnen.Dit is de conclusie van een onderzoek dat
vandaag is gepubliceerd door het Britse medische tijdschrift The Lancet.
―De ervaringen van Griekenland zijn een waarschuwing voor wat er kan gebeuren als er in een recessie diep
wordt gesneden in de gezondheidszorg‖, zegt Martin McKee, werkzaam aan de London School of Hygiene
and Tropical Medicine en een van de auteurs van het rapport.
De onderzoekers concluderen dat het aantal zelfmoorden snel toeneemt. Met 17 procent in de periode 20072009, nog eens 25 procent meer in 2010, en in de eerste helft van dit jaar alweer 40 procent meer dan in
dezelfde periode vorig jaar.
Aantal HIV-besmettingen groeit snel
Ook het aantal HIV-besmettingen stijgt snel. Dat is deels het gevolg van bezuinigingen op hulpprogramma‘s
voor verslaafden en prostituees. Er zijn ook berichten dat drugsgebruikers zich bewust besmetten met het
virus om aanspraak te kunnen maken op betere sociale voorzieningen en een hogere uitkering.
De toevoer van medicijnen hapert. Griekenland heeft bij farmaceutische bedrijven forse kortingen
afgedwongen. In de staatsgezondheidszorg zijn veel rekeningen onbetaald, of worden leveranciers betaald
in overheidsobligaties – waarvan de waarde twijfelachtig is. Het Zwitserse Roche levert een aantal
staatsziekenhuizen geen medicijnen tegen kanker meer, en adviseert patiënten die te kopen bij de apotheek.
Overigens klagen patiënten dat veel Griekse artsen smeergeld vragen.
Een van de weinige lichtpuntjes, aldus het rapport: er wordt een stuk minder gedronken.
Bron: NRC
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Economische Doomsday: Experts Voorspellen „Totale Ramp‟
In dit artikel heb ik aangegeven, dat ik echt geloof dat in 2012 de hele economie zal instorten. Nu heb ik
enkele opmerkingen van christelijke vrienden ontvangen, die zeggen dat dit niet mogelijk is en de dingen
beter zullen gaan worden, anderen lachten me uit en geloofden dat ik gek was.
Vandaag wordt er in het nieuws gezegd, dat we op weg zijn naar de ergste recessie ooit. Nu, wat zei Jezus
2000 jaar geleden? “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der
wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.” (Mattheüs 24:21)
Als de mensen de Bijbel eens zouden geloven.
Gisteren kreeg ik een e-mail met de melding:
Aardbevingen, orkanen, tsunami‟s, nucleaire meltdowns… allemaal verdwijnend in het niet,
vergeleken met de komende wervelwind van een financiële Armageddon, welke veel van „s werelds
top experts regelrecht zien aankomen.
Economische Doomsday noemen sommigen het. En nu zeggen ze letterlijk, dat het niet te vermijden is.
Verhongering, instorting en dood op een apocalyptische schaal.
Zal het net zo ernstig zijn als de Grote Depressie of de Tweede Wereldoorlog? Erger nog, zeggen veel
economen. Die gebeurtenissen waren slechts een wandeling in het park ten opzichte van de totale
economische ineenstorting van tal van landen.
Het monetaire beleid van Federal Reserve voorzitter Bernanke is een ‗complete mislukking‘.
Met hun toestemming heb ik hun volledige artikel hieronder toegevoegd met links naar hun website, om te
bevestigen dat ik je de waarheid vertel.
Wat te verwachten
‗s Werelds financiële experts … ze klinken bijna als samenzweringstheoretici, maar dit zijn enkele van de
meest gerespecteerde financiële insiders!
Dit is wat ze verwachten in 2012: burgeroorlogen die uitbreken over de hele planeet, valuta‘s die instorten tot
waardeloos papier, en rondzwervende bandes van wanhopige, gewelddadige misdadigers, bereid te
verminken of te vermoorden voor goud, zilver of zelfs blikjes bonen.
In feite zal overal anarchie uitbreken, wanneer de overheid wanhopig reageert met tirannieke Martial Law, in
een poging om een schijn van orde te herstellen temidden van massa‘s van bange, hongerende burgers.
Wijdverspreide voedsel- en watertekorten worden verwacht, en voedsel- en energieprijzen zullen stijgen.
Het hoogste gebouw zoeken en er afspringen?
Hoewel geen van de deskundigen adviseert om van gebouwen te springen, hebben ze niet veel advies over
wat dan ook maar. Sommigen, die verlies leden, vragen zich af wat te doen met hun eigen portefeuille, laat
staan met die van anderen. Dat is waarom ze voorspellen dat bijna alles zal dalen:
Onroerend goed: denk je dat het al slecht is? Het zal erger worden, waarschuwen ze.
Aandelen: de Dow was lager dan 1.000 in 1982. Het kan dit getal nog eens bereiken, zeggen experts.
Obligaties: kunnen er goed uitzien aan de oppervlakte, maar met een hoge inflatie zullen hun denkbeeldige
waarden ongeveer net zo waardeloos zijn als papiergeld. Ze zullen nog goed zijn voor behang, voor
degenen die toevallig nog steeds wonen in woningen met muren.
Banken: vele meer zullen er falen, waaronder enkele van de grootste in de wereld. Hetzelfde geldt voor een
aantal top verzekeringsmaatschappijen.
Lijfrenten: hoewel de hoofdsom is gegarandeerd, is de munt, waar ze op gebaseerd zijn, dit niet. Dit maal is
het zeer ernstig.
12 Experts spreken zich uit
Hier zijn slechts twaalf van de duizenden financiële experts, die voorspellen dat het ergste scenario deze
keer echt gaat gebeuren. Het doek GAAT echt vallen.
Ann Barnhardt: Het hoofd van Barnhardt Capital Management, Inc.: ―Het is voorbij. Er is geen terugkeer
mogelijk. Het enige dat kan gebeuren is een totale en volledige ineenstorting van alles wat we nu kennen, en
de mensheid begint weer van voren af aan. Als je denkt dat deze instorting zich af zal spelen zonder een hel
van een grote hete oorlog, heb je het helaas mis.‖
Gerald Celente: Trends Research goeroe van Fortune 1000 bedrijven voorspelde nauwkeurig honderden
sociale, zakelijke, consumenten-, milieu-, economische, politieke, entertainment en technologische trends in
de afgelopen decennia. Wat ziet hij aan de onmiddellijke horizon? ―Amerika staat voor een Grote Depressie
en rellen in 2012.‖
Stefan Homburg: Dynamische leider van het Duitse Instituut voor Openbare Financiën: ―De Euro loopt op
een lelijk einde. Een instorting van de monetaire unie lijkt nu onvermijdelijk.‖
En wanneer Europa instort, zullen Amerika, Rusland en China snel volgen.
George Soros: Voor sommigen een onheilgenie, voor anderen slechts inzichtelijk en hard op de feiten
drukkend. Soros zegt: ―Financiële markten drijven de wereld naar een andere Grote Depressie met politieke
gevolgen die niet te overzien zijn. De autoriteiten, met name in Europa, hebben de controle over de situatie
verloren.‖
En Soros heeft de soevereine schuld van Europa gedumpt, het „gif‟ noemend.
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Mohammed El-Erian: De PIMCO CEO ziet: ―Dit zijn allemaal tekenen van een institutioneel draaien op
Franse banken. Als dit aanhoudt, zullen de banken geen andere keuze hebben dan hun balansen opmaken
op een zeer drastische en ongeorganiseerde manier… Europa zou dus geworpen worden in een volslagen
bankencrisis die de soevereine schuld verergert, een aantal andere economische recessies veroorzaken, en
de vooruitzichten voor de wereldeconomie aanzienlijk verslechteren.‖
Omdat hij deze woorden sprak, heeft de crisis zich versneld.
Attila Szalay-Berzeviczy: Het wereldwijde hoofd van effectendiensten aan UniCredit SpA (grootste bank
van Italië): ―De enige vraag die overblijft is, hoeveel dagen het hopeloos achterhoedegevecht van de
Europese regeringen en de Europese Centrale Bank Griekenland‘s levenskracht in stand kan houden.‖
Nigel Farage: Een EU Parlementslid: ―Ik denk dat het ergste in het financiële systeem nog moet komen, een
mogelijke ramp, en als dat gebeurt, kan de goudprijs stijgen naar een bedrag dat we ons op dit moment
gewoon niet kunnen voorstellen.‖
Carl Weinberg: Gerespecteerd hoofd economist bij High Frequency Economics: ―Op dit moment is ons
uitgangspunt dat Griekenland in gebreke blijft, binnen enkele weken.‖
De meeste economen zijn het erover eens dat wanneer Griekenland faalt, Italië, Spanje, Portugal, en
misschien Frankrijk, ook zullen instorten.
Alan Brazil: Een top Goldman Sachs strateeg denkt: ―Het oplossen van een schuldenprobleem met nog
meer schulden heeft geen oplossing gebracht…. Kan de VS ‗s werelds basisvaluta continu in waarde laten
dalen?‖
Het korte antwoord is Nee.
Josef Ackerman: Een van de hoogste, meest snuggere bankiers in de wereld en CEO van de Deutsche
Bank: ‖Het is een publiek geheim dat een groot aantal Europese banken het niet zou overleven als ze de
soevereine schuld, die ze bezitten, tegen marktwaarde moeten waarderen.‖
Alastair Newton: Een wereldbekende strategist voor de giant Nomura Securities, London office: ‖Wij
geloven dat we op het kritieke punt zijn beland voor de eurozone. Sinds het begin van de crisis is de dreiging
van het uiteenvallen van de eurozone tussen nu en het einde van het jaar nog niet zó groot geweest.‖
Lakshman Achuthan: Met ECRI: ―Wanneer ik een recessie roep… betekent dit dat het proces zichzelf
begint te voeden, hetgeen betekent dat je kunt schreeuwen en schreeuwen en je een vette cheque kunt
uitschrijven, maar het niet van plan is te stoppen.‖
Vallende dominostenen
Financiële experts in 60 landen waarschuwen publiekelijk voor de dreigende wereldwijde financiële ramp. ‗s
Werelds politici – en de regeringen die zij runnen – hebben hun economieën in een hoekje geduwd, na
tientallen jaren van wanbeleid, en er is nu geen veilige plek meer om het te verbergen.
De dominostenen zullen als volgt vallen: de Europese Economische Unie (EEU) is uitgeput qua opties.
Schuld onderhouden met schulden is een verloren kwestie. Het is net alsof je wild met je armen fladdert,
nadat je van de rand van de Grand Canyon gevallen bent.
De ondergang van EEU zal de scheuren in Amerika vergroten, totdat alles in het gapende gat tuimelt.
Gigantische verstoringen van de handel en het gebrek aan inkomsten zullen ertoe leiden dat de OostEuropese, de Russische Federatie en de Chinese economie zullen instorten.
Afrika zal een ziedende hel worden, Australië en Azië zullen ook vallen. Nog een waarschuwing: NieuwZeeland had zojuist haar soevereine schuld verlaagd.
Dood
Het grootste deel van de wereld is failliet. De dood is uitgebroken. De fase nadat de dood is uitgebroken, is
gewoon dood.
Landen die zelfvoorzienend zijn op het Zuidelijk halfrond zouden het misschien beter hebben, zoals Chili,
Brazilië en Peru. Hoe dan ook, slechts enkele decennia geleden had Brazilië nog een wankele economie,
zwevend in de buurt van de onderkant van de wereldeconomieën.
Maar wanneer de dominostenen vallen, kan Brazilië naar voren komen als de ―laatste man‖ en ‗s werelds
nieuwe supermacht.
Meer hierover, zie: Prophets Of Doom: 12 Shocking Quotes From Insiders About The Horrific Economic
Crisis That Is Almost Here.
Geithner warns Europe crisis a global threat 10/05/2011
LATEST UPDATE … “Greece Falls Into „Death Spiral‟: Rising Debt, No Growth,” CNBC, 3 Oct 2011 | 6:11
PM ET
Breaking: „Leaders push world into Depression,‟ The Telegraph 10/03/2011
Breaking: „World is heading for „Great Stagnation‟, says Goldman‟ 09/30/2011
Confirmation: „Economic Doomsday 2012 In The Cards,‟ The Market Oracle
Bron: http://www.realdiscoveries.com/articles.php?cat=467
Vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Erwin spreekt over aanklacht Bea & Co, Slavernij en de Rothschilds !
Wie is onze slavenmeester?
Wie heeft de financiële macht in deze wereld?
Wie doet er aan rituele bloedoffers?
Wie hebben de meeste mensen vermoord?
Wie is de eigenaar van alle occulte bewegingen in de wereld?
Wie gunt je geen liefde, vrijheid en onafhankelijkheid?
Van wie is het speelgoedland Israël?
Wie creëert de hyperinflatie?
Wie is de financier van ALLE oorlogen?
Wie houdt ons tegen in onze evolutie?
Wie geniet van dode kinderen?
Wie is eigenaar van alle banken?
Wie creëert Wereld Oorlog 3 & 4? Wie financierde Wereld Oorlog 1 & 2?
Wie misbruikt de Joden als dekmantel?
Wie streeft naar een dictatoriale nieuwe Babylonische wereldorde?
Wie introduceerde het feminisme?
Wie zet alle revoluties naar zijn hand?
Wie manipuleert, liegt, bedriegt, misleidt, verkracht en vermoordt onze wereld?
Mag ik een ―warm welkom‖ voor: DE ROTHSCHILDS
Maar voordat we verdergaan met bovengenoemde familie, (echte naam Bauer maar dat staat niet genoeg
boven god verheven) eerst naar Erwins aanklacht tegen Bea -eigendom Rothschild- en haar liefdevolle
hartverwarmende familie..
Op 14 april 2010 heeft de heer Lensink een aanklacht ingediend wegens hoogverraad, oplichting en diefstal
lees hier : Aanklacht Erwin
Uiteraard is er met die aanklacht helemaal niks gedaan, want hoe goed je ook bent met formuleren en hoe
goed gefundeerd je aanklacht ook is, je mag je niet bemoeien met of kritiek uiten op deze familie. Ik zou
zeggen lees de aanklacht en onderzoek zelf, want dit is wel degelijk een goed gefundeerde aanklacht tegen
deze boeven die een andere visie hebben op de wereld en de mensheid! Nu loopt er volgens Erwin een
Artikel 12 strafvorderingsprocedure omdat er met deze aanklacht niets gedaan is. Ik kan toekomst
voorspellingen doen en kan ik je vertellen dat er vervolgens weer niets mee gedaan wordt. want je kunt het
hele strafboek en de grondwetartikelen er zo zoetjes aan op deze mensen naslaan en ze aanklagen op alle
afzonderlijke artikelen, maar vervolgens wordt je of voor gek verklaard of het gaat de doofpot in. Bea & Co eigendom Rothschild- verschillen nu eenmaal met de normale mens van mening over de tien geboden. Het
is maar hoe je het interpreteert. Zij hebben door grootheidswaanzin zo snel over deze geboden heen
gelezen dat er volgens hun dit geschreven staat:
Pleeg moord.
Pleeg overspel.
Steel!
Leg over een ander valse getuigenis af. Zet uw zinnen op het huis van een ander, en op zijn vrouw, op zijn
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Vereer naast mij andere goden.
Dus iemand die met gratie gods is aangesteld en met verkeerde interpretatie bij de geboden alleen al een
andere visie heeft, heb daar nu een beetje mededogen voor! Maak u nou toch eens wat ondergeschikter aan
deze wezens, het gaat al zoveel duizenden jaren prima. Toch? Laat deze familie nou toch eens met rust,
doe gewoon je biertje, kijk naar ―wie is de chef‖, werk je gewoon de tyfus en laat hen met rust! Laat die
deksel op de put, er is namelijk veel te veel om op te noemen.
Deze strafvorderingsprocedure loopt/kruipt/staat stil bij het gerechtshof in Arnhem en we wensen Erwin
natuurlijk alle sterkte in deze aanklacht.
Erwin verwijst in de voicemail ook naar het artikel van Pieter Stuurman: Rijkdom, prima geschreven stuk en
ik zou jullie willen adviseren om als er tijd/zin en gelegenheid is dit geweldige stuk even te lezen.
Het derde punt waar Erwin naar verwijst is de Rothschild familie. Verder uitgelegd in dit youtube filmpje waar
Erwin het over heeft.
Deze prachtige familie lieve mensen met hun draconische achtergrond, lees ook: Het (ongeziene)
Rothschild Imperium. Zij zitten letterlijk verweven in al het bloedvergieten, alle haat, en al het lijden dat er
afgelopen eeuwen over ons uitgestrooid is. Zij deinzen nergens voor terug en zien ons als een gezwel op de
aarde. Alhoewel de meeste wezens op deze planeet nog een bezield organisme bezitten, kan ik u vertellen
zij zeker niet meer. Zij zijn gewetenloos, harteloos en gevoelloos.
De Rothschilds stellen dat de banken boven de naties uitreizen. Zij zeggen dat wanneer zij de banken
bezitten dat ze dan de macht hebben over de wereld. Daarvoor hoeven ze geen regeringen in handen te
hebben. Want wie alle banken bezit, bezit al het geld. Wie geld nodig heeft moet aankloppen bij de heren
Rothschild. Vervolgens kunnen deze mannen eisen gaan stellen. Crisis Creëren, landen failliet verklaren als
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het de satanische heren niet zint, niets is te gek zolang je je maar ondergeschikt maakt aan Gods Plan.
Welke god/goden, vraagt u dat maar aan de absolute machthebbers van deze planeet.
Amschel Meyer Rothschild deed eens deze uitspraak hierover;
“Laat mij het geld van een Natie uitgeven en controleren, en het interesseert mij niet wie de wetten schrijft.”
Hij en de rest van deze gezellige familie proberen ons al eeuwen te manipuleren. Manipuleren in onze
denkwijze, onze handelswijze, wat we eten, en vooral in wat we doen.
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.
Welke ondernemingen zijn in de handen van de Rothschild familie:
Chase Manhattan Bank, American Telephone & Telegraph (AT & T), Eastman Kodak, IBM, General Electric,
Texas Instruments, Xerox, Minnesota Mining and Manufacturing, Monsanto Chemical, Aluminum Co. of
America (Alcoa), Armour, Bethlehem Steel, Chrysler, DuPont, General Motors, International Paper, Polaroid,
Sears and Roebuck, Standard Oil of California (Chevron), Standard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of
Indiana, U.S. Steel, International Basic Economy Corp., International Harvester, Quaker Oats, WheelingPittsburgh Steel, Itek, Federated Department Stores, Walgreen Stores, Transcontinental Gas Pipeline,
Consolidated Edison, Anaconda Copper Co., General Foods, Pan American World Airways, ColgatePalmolive, E. I. du Pont de Nemours, W. R. Grace, Inc., Corning Glass Works, Owens Corning Fiberglass,
Cummins Engine, Hewlett-Packard, R. R. Donnelly and Son, Dow Chemical, Teledyne Inc., Warner-Lambert,
Westinghouse, Motorola, S. S. Kresge, Texaco, National Cash Register, Avon, American Home Products,
Delta Airlines, Braniff Airlines, Northwest Airlines, United Airlines, Burlington Industries.
Firestone Tire & Rubber Co., Honeywell, Inc., Northwest Airlines, Minnesota Mining and Manufacturing Co.,
Allied Chemical Corp., General Motors, Chrysler Corp., International Basic Economy Corp., R. H. Macy and
Co., Mutual Benefit Life Insurance Co. of New York, American Express Co., Hewlett-Packard, Exxon,
Equitable Life Assurance Society of the U.S., Federated Department Stores, General Electric, Scott Paper,
AT & T, Burlington Industries, Wachovia Corp., R. J. Reynolds Industries, U.S. Steel Corp., Metropolitan Life
Insurance Co., May Department Stores, Sperry Rand Corp., and Standard Oil of Indiana etc. etc.
U ziet het, deze mensen hebben een overschot aan brood op de plank. Het enige wat zij nog willen is uw ziel
en dan is de zogeheten ―mission”, “accomplished‖ . Maar u bent niet bereid de ziel vrijwillig te verkopen, u
bent niet bereid uw ziel uit machteloosheid en angst aan de wilgen te hangen, toch? Mooi!! Dan kunnen wij
nog even doorgaan in de ontmaskering van deze ongeneeslijk zieke wezens.
Al met al zitten wij niet stil en zorgen ervoor dat Erwin zo snel mogelijk vrijkomt aangezien Erwin in hoger
beroep gaat kan hij zich concentreren op (noot: Tom couzy) :
1. Nietigheid van het vonnis inroepen
2. Discriminatie door O.M. door zijn levensovertuiging en politieke gezindheid af te doen als waan.
- Ad.1. Balkende berichtte mij dat DNA onderzoek van de familie van Amsberg slechts mogelijk is bij
strafrechtelijk of strafvorderlijk onderzoek. De zaak van Erwin is een strafrechtelijk en strafvorderlijk
onderzoek. Door het weigeren van een DNA onderzoek zoals door Erwin geëist en oproepen van getuigen
heeft het O.M. het recht op verdediging in eerste aanleg van gedaagde geschonden, waardoor het vonnis
nietig is en moet worden ingeroepen.
- Ad.2. Men respecteert niet zijn levensovertuiging, maar beticht hem van waanideeën, terwijl waanideeën
meer gezocht moeten worden in het feit dat de familie von Amsberg zich zonder enige vorm van overtuigend
bewijs meent af te stammen van Willem I.
Hoe lang hebben wij nog om als complotdenkende met wanen bezaaide geest de vrijheid te hebben om de
waarheid te uiten zonder daarmee naast Erwin in de bajes te gaan zitten brommen of platgespoten te
worden in een inrichting?
Politiek gevangene 2011 Erwin hier zelf aan het woord :
Bron: Ramon ( http://erwinlensinkvrij.nl ) ( www.argusoog)

Amerikaanse wetenschap vraagt patent tijdmachine aan
Wetenschap/Technologie | actueel nieuws | 12 Oktober 2011
A time tunnel of tomorrow – what a way to commute!
The patent for a time machine has been filed with the United States Patent and
Trademark Office by one Dr. Marvin B. Pohlman of Tulsa, Oklahoma.
Bron en Engelse tekst: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=642448&r=1&tbl_archief=&
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De Oer-Tijd-Code – een ecologisch alternatief voor genetische manipulatie
(Vrij vertaald René Voogt)
Aan het einde van de jaren `80 deden twee Zwitserse onderzoekers van de farmaceutische gigant ―CibaGeigy‖, een sensationele ontdekking welke de landbouw zou kunnen revolutioneren. Door deze ontdekking
zou niet alleen het wereldwijde voedselprobleem op een uiterst eenvoudige manier worden opgelost, maar
ook zou het gebruik van pesticiden en genetische manipulatie niet meer de moeite waard zijn om inkomsten
te vergroten. Tijdens laboratorium experimenten, hadden de onderzoekers Guido Ebner en Heinz Schürch
de kiemcel van een normale ‗varen‘ blootgesteld aan een elektrostatisch veld, een eenvoudig
hoogspanningsveld (zonder stroom), waarna het gezaaid werd. Maar hun ongeloof was nogal groot toen er
uit de varen een uitgestorven soort opgroeide, welke nu alleen nog maar in fossielen terug te vinden zijn!
Blijkbaar werd er door het E-veld in het zaad iets geactiveerd waardoor het zich weer aan de genetische
oercode herinnerde, aan een slapende genetische eigenschap dus, waarvan de werking eerder was
stilgelegd. Zonder dat de beide heren het effect konden verklaren, namen de twee onderzoekers deze
kiemcellen en plantte ze, zonder ze eerst aan het E-veld bloot te stellen. De daaruit ontstane planten leken
steeds meer op de varen. De kiemcellen die vervolgens weer daaruit gewonnen werden, nog meer. Hoe
vaker het proces herhaald werd, des te meer de plant de vorm van de huidige varen aannam, tot er
uiteindelijk weer een normale varen uit groeide.
Vervolgens stelden de onderzoekers tarwe korrels bloot aan een elektrostatisch veld. En wederom was de
verrassing groot. Eén enkele korrel groeide uit, zonder het gebruik van kunstmest, tot een complete struik
met meerdere korenaren, en het groeide ook nog zo snel, dat het na slechts zes weken klaar was voor de
oogst. Planten, die in dit tempo opgroeien, hebben natuurlijk nog maar weinig te vrezen voor ongedierte. De
toegesnelde plantkundigen keken hun ogen uit. Blijkbaar was er weer een Oervorm van de gezaaide plant
opgegroeid, in dit geval een primitieve vorm van tarwe, die, als we deze zouden telen, niet alleen een
veelvoud van de tarwe van vandaag zou opbrengen, maar ook nog eens uiterst resistent zou zijn.
Aangemoedigd door de veelbelovende resultaten vervolgden Schürch en Ebner hun onderzoek met maïs en
vis-eieren. Het resultaat: uit individuele maïskorrels, waaruit meestal maar één tot maximaal drie maïskolven
ontstonden, groeiden met de E-veld methode, maïs stengels, die tot aan twaalf maïskolven aan hun stengels
droegen – een soort, zoals die ooit eerder in Zuid-Amerika voorkwam; uit de eieren van normale regenboog
kweekforellen ontstond een bijna uitgestorven reuzen-soort, die een derde groter waren en rode kieuwen
hadden, die ook nog eens veel schuwer bleken te zijn dan de gekweekte forellen.
Het concern Ciba beoordeelde de sensationele ontdekkingen van de wetenschappers, patenteerde het
proces en stopten het onderzoek onmiddellijk. Waarom? De reden ligt voor de hand. Oer-gewassen die
behandeld werden met het elektrische veld, waren in vergelijking met het moderne zaadgoed bestand tegen
ongedierte, en vereisten dus minder pesticiden – pesticiden, zoals die door Ciba op de markt worden
gebracht. Schürch en Ebner deden er echter alles aan om hun onderzoeksresultaten te kunnen publiceren.
Zonder succes. Er was geen enkel wetenschappelijk tijdschrift te vinden die bereid waren om het te
publiceren. Dus benutten de twee onderzoekers uiteindelijk als een aller laatste redmiddel een tv-talkshow
om het publiek grootschalig op hun ontdekkingen te attenderen. De respons van de bevolking was groot, de
professionele collega‘s echter, negeerde het grootste gedeelte van de resultaten volledig, of maakte hen
belachelijk. De ontdekking, werd uiteindelijk weer snel vergeten – zonder dat de wereldwijde
wetenschappelijke gemeenschap er enige kennis van had genomen. Dit moet snel veranderen.
Het boek ―Der Urzeit-Code‖
De journalist Luc Burgin, die de ondertussen gestorven onderzoekers Ebner en Schuch persoonlijk kende en
hen begeleid had met hun werk, bracht de ontdekkingen in het boek ―der Urzeit-code‖ in 2007 weer in de
openbaarheid. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij ook nog, dat de ontdekking van Ebner en Schürch
inmiddels op twee Duitse universiteiten in Mainz en Freiburg, gereproduceerd en bevestigd waren, de drie
profesoren van dat onderzoek staan inmiddels achter hem, waaronder de Nobelprijswinnaar prof. dr. Werner
Arber. Ook kon het patent van de zonen van Schürch en Ebner terug worden gekocht – wat inmiddels gratis
ter beschikking wordt gesteld. Voor de teelt van ‗prehistorische planten‖ staat in principe dus de weg vrij. Met
minimale kosten, kunnen ze door iedereen gekweekt worden. In het kader van een ―hulp project‖ moet nu de
technologie van het ―elektrische veld‖ naar Afrika worden geëxporteerd om het aldaar aan de hongerende
lokale boeren gratis ter beschikking te stellen – als een ecologisch alternatief voor de genetisch
gemodificeerde gewassen van de internationale agro-multinationals.
Uitspraken:
―Ik kon destijds met de test serie van Ciba persoonlijk meekijken en was echt onder de indruk. Sindsdien laat
het me dan ook niet meer los. Ik ben me er dan ook zeker van: dat op een gegeven moment, iemand dit
opnieuw zal ontdekken … ―(Prof. dr. Werner Arber, Nobelprijswinnaar)
―Toen Guido Ebner en Heinz Schürch van Ciba-Geigy hun onderzoeksresultaten aan mij bekend maakten,
toen was ik in het begin sceptisch, even later verbaasd, en na wat overleg met andere wetenschappers
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overtuigd, van het feit dat hier een alternatief voor ―genetisch onderzoek‖ ontdekt was. (Dr. Franz Alt,
ecoloog)
Filmpjes zijn Duits gesproken:
http://www.youtube.com/watch?v=8DVt8e7RJzA ; http://www.youtube.com/watch?v=F-xpXk_L5HM
http://www.youtube.com/watch?v=ufQd1lsbV1A ; http://www.youtube.com/watch?v=dyTIUPWu3FI
Bron: Luc Burgin: Der Urzeit-Code. Het milieuvriendelijke alternatief voor de omstreden genetische
manipulatie. München 2007. Bron document:
Luc Burgin: Der Urzeit-code. Het milieuvriendelijke alternatief voor de omstreden genetische manipulatie.
München 2007. Zie ook: http://www.urzeit-code.com. Originele artikelen:
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/06/07/der-urzeit-code-eine-okologische-alternative-zurgentechnologie/
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/10/der-urzeit-code.html
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=15684
Het Patent:
http://www.freepatentsonline.com/5048458.html
http://www.freepatentsonline.com/5048458.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~gerbrehm/nw/sch%FCrch.pdf

Geen inzage in uitgaven Beatrix
Zoals u weet zijn er rangen en standen en wat aan Jupiter is toegestaan is
nog lang niet aan een rund toegestaan . Daarom mag u van ons kiezen, wilt
u vandaag weer even als lijfeigene, of als rund gezien worden . Het
resultaat blijft overigens het zelfde, want wat mevrouw von Amsberg niet
behaagt,dat doet zij niet en vice versa, waarmee u het voorlopig moet doen.
Mensen, wat worden wij toch in de maling genomen, ik geef toe, oud nieuws
of GeenNieuws, maar dit willen wij u toch niet onthouden. Al enige tijd is er
weer reuring over de kosten van het koninklijk huis, twee woorden
overigens die wij met steeds meer moeite kunnen uitspreken of
neerpennen. Bij die kosten behoren ook de uitgaven voor het rijtuigenpark,
waar niet alleen de koetsen bij behoren, maar ook nog wat oude Volvo´s,
een aantal afgkeurde chauffeurs van het Amsterdams Gemeentelijk Vervoersbedrijf en ga zo maar door.
Voorts was er inzage gevraagd in de zgn. Facilitaire Diensten ( waaronder volgens ons de wijnkelder op het
paleis ook behoort ).
Nu zouden wij in het kader van de WOB, de Wet Openbaarheid Bestuur graag weten wat deze familie nu
werkelijk kost. Natuurlijk ieder jaar is het weer touwtrekken, is het nu 110 of 120 miljoen en als er geen
―salarisverhoging‖ bij zit, hoe zorgen de oranjes er dan toch voor middels de bekende declaratie
schoenendoos, dat hun afgedwongen inkomen op peil blijft ?
Nu dat is zeer simpel. Je vraagt aan de premier wat de kosten zijn. De premier, hoe hij ook heet en van
welke politieke komaf hij ook is, doet het bijna in zijn broek en er volgt haastig overleg hoe je de burger zoals
reeds 500 jaar of meer gebeurd dom kunt houden. Dat gaat dan als volgt : Je begint door te stellen dat je
niet meer informatieve documenten ter beschikking hebt. Dat roept vragen op. Dus dan ga je naar de Raad
van State en laat je die beslissen wat je nu wel of niet openbaar mag/moet maken.
De R.v.S. een groepje gedresseerde schoothondjes, die als baas ??? ja juist Beatrix hebben !!!! bepaalt dan
dat de Dienst Koninklijk Huis ( waaronder het rijtuigpark beheer valt ) niet onder de verantwoordelijkheidvan
de premier valt, maar door Beatrix zelf wordt ingericht. Resultaat : conform uitsprak zaak 201100843/1 (zie
onder aan dit artikel) de premier kan niet, Beatrix wil niet en u blijft in het duister tasten wat die hele
voortbewegingsafdeling van Bea u kost.
Slim ? Ach niet echt, want iedere agrariër voelt op zijn klompen aan, dat er weer gerommeld wordt en de
declaratie bonnetjes van de ene schoenendoos naar de andere schuiven, zodat je weer met een
uitgestreken gezicht en lispelend kunt zeggen dat ons zware tijden wachten.
Zie verder : Uitspraak Raad van State
Reactie
De kosten van het ―koninklijk huis‖ worden kunstmatig laag gehouden, allerlei kosten verdekt in de uitgaven
van de ministeries. Het is onbegrijpelijk dat één familie al jaren erin slaagt de touwtjes in handen te hebben.
Géén politieke partij die het aandurft hierin verandering aan te brengen. Je wordt er moedeloos van!
http://www.geennieuws.com/2011/10/geen-inzage-in-uitgaven-beatrix/
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Vulkanen wereldwijd steeds actiever
In amper 3 maanden tijd 10.000 aardschokken El Hierro vulkaan
Canarische eilanden - Dreigende uitbarsting Katla vulkaan IJsland
Gitzwarte aswolken uit de Bromo vulkaan op het eiland Java (Indonesië)
verduisterden eind vorig jaar / begin dit jaar het daglicht.
Sinds 17 juli 2011 hebben zich nabij de vulkaan op het Canarische eiland
El Hierro maar liefst 10.000 aardschokken voorgedaan (1). Hoewel
seismologen denken dat er geen uitbarsting komt vond er zaterdagavond een aardbeving van 4.3 op de
schaal van Richter plaats, de sterkste schok tot nu toe. Vulkanoloog Juan Carlos Carracedo zei vorige week
dan ook dat een nieuwe eruptie voor hem niet als een verrassing zal komen. De El Hierro vulkaan is
overigens bepaald niet de enige waar het onder rommelt; vulkanen over de hele wereld, waaronder de
beruchte Krakatau in Indonesië, vertonen al enige tijd sterk toegenomen (vulkanologische en seismische)
activiteit.
De laatste uitbarsting van de El Hierro vulkaan was in 1793 en duurde ruim een maand. Vanwege de talloze
aardschokken werden inmiddels tientallen mensen uit hun huizen gehaald en wordt het leger paraat
gehouden voor een mogelijke evacuatie van het eiland, waar zo'n 10.000 mensen wonen. Volgens
Carracedo worden de aardschokken veroorzaakt door een bal magma die naar de oppervlakte stijgt,
waardoor er 'binnen dagen, weken of maanden' een uitbarsting zou kunnen komen (2).
De El Hierro vulkaan is overigens niet de bekendste vulkaan van de Canarische eilanden. Die eer valt te
beurt aan de Pic El Teide vulkaan op het eiland Tenerife, die wordt gezien als één van de gevaarlijkste
vulkanen ter wereld. Wetenschappers speculeren al langere tijd dat door een uitbarsting van deze vulkaan
een deel van het eiland Tenerife in zee zou kunnen storten, waardoor er een mega tsunami ontstaat die de
kustgebieden van Zuid Europa en het oosten van de Verenigde Staten zal overspoelen (3).
Sterk toegenomen wereldwijde activiteit
Vooral sinds vorig jaar zijn over de hele wereld een groot aantal vulkanen actief of véél actiever geworden.
Het gaat hierbij onder andere om de Krakatau in Indonesië, de Puyehue-Cordón Caulle in Chili, de Nabro in
Eritrea, de Etna in Italië, de Shiveluch, Karymsky en Kizimen in Rusland, de Sakura-Jima in Japan, de Santa
Maria in Guatemala, de Rincón de la Vieja in Costa Rica, de Cleveland op de Aleoeten (Alaska(7)) en de
Kilauea op Hawaii (4).
Krakatau Indonesië
Op 30 september verhoogden de autoriteiten de waarschuwingsstatus van de Anak Krakatau vulkaan van 2
naar 3 (op een schaal van 0 tot 4). Alhoewel er visueel niets ongewoons is te zien nam het aantal
aardschokken bij de vulkaan fors toe. Sinds juli vinden er dagelijks zo'n 20 tot 30 aardschokken plaats, wat
in de tweede helft van september opliep tot zo'n 4 a 5 per minuut. De Anak Krakatau is sinds de jaren '50
bijna 7 meter per jaar in omvang toegekomen (4). Op 27 augustus 1883 veroorzaakte een gigantische
uitbarsting voor officieel ruim 36.000, maar volgens andere schattingen mogelijk 120.000 doden, en kwam er
zoveel vulkaanas in de atmosfeer terecht dat de wereldwijde temperatuur er het volgende jaar 1,2 graden
Celsius door daalde (5).
Behalve de Krakatau geldt voor nog eens vijf Indonesië vulkanen de hoge waarschuwingsstatus 3, wat
betekent dat er mogelijk een uitbarsting zal volgen. Voorlopig worden er echter nog geen mensen die in de
buurt van deze vulkanen wonen geëvacueerd (9).
Katla vulkaan IJsland
De enorme Katla vulkaan op IJsland lijkt eveneens op de rand van een grote uitbarsting te staan. Begin
oktober werd er een 'zwerm' aardschokken waargenomen bij de Katla, die geldt als één van de meest
gevreesde vulkanen in Europa. De vier kleinere uitbarstingen in de afgelopen 15 jaar zullen volgens experts
naar alle waarschijnlijkheid worden gevolgd door een aantal grote uitbarstingen, die iedere 2 tot 7 jaar zullen
plaatsvinden. De laatste grote uitbarsting dateert van 93 jaar geleden, waarmee de Katla al zo'n 13 jaar 'over
tijd' is.
De Katla is veel groter dan de Eyujafjallajokull vulkaan, die vorig jaar na een eruptie in een groot deel van
Europa het vliegverkeer dagenlang plat legde. Een uitbarsting van de Katla zal echter veel heviger zijn en
waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor heel Europa. Vorig jaar waarschuwde de president van IJsland,
Olafur Grimsson, dat het 'de hoogste tijd is dat de Europese overheden en luchtvaartautoriteiten plannen
gaan maken voor een eventuele uitbarsting van de Katla.' (6) De afgelopen weken hebben inwoners van het
nabij de Katla gelegen dorpje Vik al geoefend op het evacueren in het geval van zo'n uitbarsting (8)
.Xander
(1) Irish Weather, (2) Daily Mail, (3) YouTube (BBC), (4) Irish Weather, (5) Earthquake Report
(6) Click Green, (7) Forbes, (8) Irish Weather, (9) Jakarta Post
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Egypte stort steeds sneller in elkaar; christenen nu ook doelwit van militairen
Koptische christenen die zondag protesteerden tegen het aanhoudende
islamistische geweld werden aangevallen door groepen agressieve
moslims. Het leger keerde zich echter nu eveneens tegen de christenen.
Herinnert u zich nog hoe positief onze reguliere media over de revolutie
in Egypte berichtten? De 'Arabische lente' was uitgebroken en er zou
eindelijk echte democratie komen. Na de val van president Mubarak zou
alles beter worden. Zoals we echter toen al schreven blijkt nu
overduidelijk het tegendeel het geval te zijn. Egypte is steeds sneller in
elkaar aan het storten, wat koren op de molen is voor de radicale islamisten van de Moslim Broederschap.
Zondag protesteerden de Koptische christenen massaal tegen de voortdurende aanvallen van moslims en
het in de brand steken van hun kerken. Ze werden met stenen, knuppels en messen aangevallen door
groepen agressieve moslims, die 'islam, islami!' schreeuwden (2). Het leger greep in, maar liet de moslims
ongemoeid en opende juist het vuur op de christenen. Bij het geweld afgelopen zondagavond vielen 24
doden, waarvan 17 Koptische christenen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De Kopten, die ongeveer
10% van de 85 miljoen Egyptenaren uitmaken, protesteerden tegen het feit dat ze sinds de val van Mubarak
niet meer beschermd worden tegen het islamitische geweld. Toen ze ook nu werden aangevallen door
islamisten, kregen ze echter de kous op hun kop omdat het leger de kant koos van de moslims, en de
militairen met hun tanks juist op de christenen inreden.
Iedere week slechter
De Egyptische premier Essam Sharaf beschuldigde -geheel volgens islamistisch gebruik- natuurlijk
'buitenlandse inmengers' van het beramen van een 'vuil complot' tegen Egypte. Hij maakte echter geen
woord vuil aan het feit dat steeds meer straten in Egyptische steden vervallen tot anarchie en chaos omdat
ze worden beheerst door islamitische bendes. Een tijdje geleden moest in Caïro daarom weer de avondklok
worden ingesteld. Ook met de onder Mubarak redelijk goed draaiende Egyptische economie gaat het sinds
zijn val pijlsnel bergafwaarts. De index van de beurs in Caïro is sinds januari met 40% gedaald, en dat terwijl
de buitenlandse beurzen juist weer omhoog gingen. De economische situatie verslechtert met de week; de
Egyptische Centrale Bank heeft in de laatste maanden al één derde van haar buitenlandse valutareserves
opgebruikt. De rijken vluchten weg omdat ze vrezen dat de Moslim Broederschap de macht zal overnemen.
Enorme sommen geld worden het land uit gesluisd.
Wolf in schaapskleren
De Moslim Broederschap opereert als een wolf in schaapskleren. Net zoals de islamitische terreurgroepering
Hezbollah in Libanon zeggen Broederschap officials tegenover Westerse journalisten het één, maar doen ze
in werkelijkheid het tegenovergestelde. De islamisten zijn gebaat bij een zo groot mogelijke chaos en krijgen
daardoor steeds meer invloed op de gewone man in de straat. Waarnemers twijfelen er dan ook niet aan dat
de 'Arabische lente' in Egypte snel zal overgaan in een ijskoude winter.
De Amerikaanse regering Obama wist dit van meet af aan en heeft inmiddels de eerste directe contacten
gelegd met de Broederschap. De radicale moslims zijn bijvoorbeeld voorstander van het invoeren van de
doodstraf voor homoseksuelen en moslims die van hun geloof zijn 'afgevallen' en/of zich bekeren tot een
ander geloof. Ook wil de Broederschap, een verklaard tegenstander van de democratie, de rol en vrijheden
van de vrouwen sterk inperken.
Religieuze oorlog
Massa's werkloze Egyptische jongeren, die zwaar teleurgesteld zijn dat de revolutie hen geen beter leven
heeft gebracht maar eerder het tegendeel, hebben niets meer te verliezen en scharen zich in steeds grotere
getale achter de Moslim Broederschap, die vanaf het allereerste begin een religieuze oorlog tegen alles wat
niet-moslim is begon aan te wakkeren. Dat leidde tot steeds meer grof geweld tegen christenen en hun
bezittingen, iets waar nu dus ook de militairen aan mee zijn gaan doen.
Terwijl Europa worstelt om de eurozone overeind te houden, is de economie in Egypte in elkaar aan het
storten. Caïro heeft dringend vele miljarden hulp nodig. Leraren zijn in staking gegaan omdat ze hun salaris
niet meer krijgen uitbetaald. Journalisten en internetbloggers die kritiek hebben op de regering worden
gearresteerd en gevangen gezet. Kortom: er is helemaal niets overgebleven van waar de Westerse
journalisten nog maar enkele maanden geleden dolenthousiast over berichtten.
Militaire- of moslimdictatuur
Niettemin worden Europese toeristen nog steeds niet gewaarschuwd om naar Egypte te reizen, terwijl dat in
de rest van de wereld wél het geval is. Ook op dit vlak draait de via de reguliere media gevoerde Europese
staatspropaganda dus op volle toeren. Daarom zult u van hen vrijwel niets te horen krijgen over de opmars
van de radicale islamisten in Egypte. De Moslim Broederschap toont er steeds meer zijn ware gezicht - iets
waar overigens van meet af aan voor gewaarschuwd werd, maar wat door de media en politiek volkomen
werd -en wordt- genegeerd. Er is nu immers 'democratie' in Egypte? Brandende kerken en vermoorde
christenen passen niet in dat plaatje. Egypte blijft echter óf een militaire dictatuur, óf het wordt net als Iran
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een land dat overheerst wordt door radicale moslims. Kortom: de Egyptenaren wacht helaas geen
democratie, geen vrijheid, geen vooruitgang, geen mensenrechten, maar chaos, armoede, onderdrukking,
uitbuiting, racisme, discriminatie, geweld en hoogstwaarschijnlijk uiteindelijk ook oorlog.
Xander - (1) KOPP, (2) DEBKA
Elf feiten die je moet weten over de grootste banken
Geschreven door Pat Garofalo dinsdag, 11 oktober 2011 origineel: thinkprogress.org, vertaald: P.Uncia
De Occupy Wall Street protesten, die meer dan drie weken geleden in New York City zijn begonnen, zijn nu
verspreid over het land. De keuze van Wall Street als brandpunt voor de protesten, zoals zelfs Federal
Reserve voorzitter Ben Bernanke zei, is logisch vanwege de misdrijven van de grote banken die leidde tot de
Grote Recessie. Terwijl de Dodd-Frank financiële hervormingswet veel gedaan heeft om ervoor te zorgen
dat een herhaling van de financiële crisis van 2008 niet zou gebeuren, via regulering van derivaten, een
nieuw consumenten beschermingsagentschap en nieuwe bevoegdheden voor de overheid om falende
banken te ontmantelen, hebben de grootste banken nog steeds een stevige grip op het financiële stelsel,
meer nog dan voor de financiële crisis van 2008. Hier zijn elf feiten die je moet weten over de grootste
banken van het land:
1. Bankwinsten zijn het hoogst sinds de recessie: Volgens de Federal Deposit Insurance Corp. waren de
winsten van banken in het eerste kwartaal van dit jaar "het beste voor de industrie sinds de 36,8 miljard
dollar die verdiend werd in het tweede kwartaal van 2007". JP Morgan Chase maakt op dit moment
recordwinsten.
2. Zelfs als de banken van plan zijn om duizenden te ontslaan: Banken, inclusief de Bank of America,
Barclays, Goldman Sachs en Credit Suisse zijn van plan tienduizenden werknemers te ontslaan.
3. Banken maken bijna een derde van de totale bedrijfswinsten: De financiële sector is goed voor ongeveer
30 procent van de totale bedrijfswinsten, wat eigenlijk lager is dan vóór de financiële crisis, toen kwamen ze
dichter bij de 40 procent.
4. Sinds 2008 zijn de grootste banken groter geworden: Vanwege het falen van kleine concurrenten en
fusies, vergemakkelijkt tijdens de crisis van 2008, zijn de grootste banken waaronder Bank of America, JP
Morgan Chase en Wells Fargo nu groter dan ze waren voor de recessie. Voor de crisis bezaten de vier
grootste banken 32 procent van het totaal aan deposito's, nu zijn zij in het bezit bijna 40 procent.
5. De vier grootste banken verstrekken 50 procent van de hypotheken en 66 procent van de 1 / 3
Elf feiten die je moet weten over de grootste banken
Geschreven door Pat Garofalo - dinsdag, 11 oktober 2011
kredietkaarten:
De Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo en Citigroup verstrekken één op de twee hypotheken
en bijna twee op de drie kredietkaarten in Amerika.
6. De 10 grootste banken hebben 60 procent van de bankactiva: In de jaren 1980 controleerde de 10
grootste banken 22 procent van de totale bancaire activa. Momenteel controleren ze 60 procent.
7. De zes grootste banken bezitten activa die gelijk is aan 63 procent van het BBP van het land: In 1995
bezaten de zes grootste banken in het land activa gelijk aan ongeveer 17 procent van het BBP van het land.
Nu is hun activa gelijk aan 63 procent van het BBP.
8. De vijf grootste banken bezitten 95 procent van de derivaten:
Bijna de gehele markt in derivaten, de krediet instrumenten die hielpen om enkele van de grootste banken
van het land op te blazen als ook megaverzekeraar AIG, wordt gedomineerd door slechts vijf bedrijven: JP
Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank en Wells Fargo.
9. Banken kosten huishoudens ongeveer 20 biljoen dollar aan vermogen:
Bijna 20 biljoen dollar aan vermogen werd vernietigd door de Grote Recessie en het totale familievermogen
is nog steeds onder "12,8 biljoen dollar (in 2011 dollars) van juni 2007, de laatste piek".
10. Grote banken lenen niet aan kleine bedrijven:
Het New Rules Project merkt op dat de 20 grootste banken van het land slechts 18 procent van hun
commerciële leningportefeuilles besteden aan kleine bedrijven".
11. Grote banken betaalden in 2008 5000 bonussen van minstens 1 miljoen dollar:
Volgens het kantoor van de New York procureur-generaal, "betaalde negen van de financiële
ondernemingen, die behoorden tot de grootste ontvangers van het federale uitkoopgeld, ongeveer 5000 van
hun handelaren en bankiers ieder bonussen van meer dan 1 miljoen dollar voor 2008".
In de afgelopen decennia zijn reguleringen voor de grootste banken systematisch geëlimineerd, terwijl die
banken meer en meer manieren om zowel de klanten uit te kleden en als steeds meer complexe
instrumenten voor handelssystemen in steeds hogere winsten om te zetten ontwierpen. Het is volkomen
logisch dat een beweging waarin wordt opgeroepen tot een economie die voor iedereen werkt zijn
inspanningen zal centraliseren tegen een industrie die het tegenovergestelde voorbeeld is.
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Bevolking gaat strijd aan met bankiers
door een van onze correspondenten op okt.10, 2011
End the FED
De Amerikaanse samenleving begint zich te roeren. Steeds meer Amerikanen
vragen zich af of hun overheid nog wel te vertrouwen is. Werden de
aanhangers van complottheorieën tot voor kort nog verguisd en en gezien als
achterlijke idioten, nu komen steeds meer Amerikanen er achter dat er echt wel
iets verschrikkelijk mis is met de Verenigde Staten. De financiële crisis van 2008 heeft er voor gezorgd dat
miljoenen mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt. Aan de randen van haast alle grote steden zijn enorme
tentenkampen verrezen waarin deze thuislozen noodgedwongen moeten bivakkeren. Complete wijken zijn
veranderd in spookgebieden waar niemand meer woont. Het is inmiddels tot de Amerikaanse samenleving
doorgedrongen dat het ondoordachte versoepelingsbeleid naar de banken van de overheden en het
misbruik hiervan door de bankiers verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijk ellende. Er wordt steeds
openlijker gesproken over het criminele gedrag van bankiers. De beweging ―Occupy Wall Street‖ bezet al
weken met duizenden mensen het financiële centrum in New York. Een van de belangrijkste eisen van deze
beweging is het opheffen en ontmantelen van de Federal Reserve en het fractioneel bankieren. Deze
particuliere centrale banken organisatie is volgens hen de belangrijkste veroorzaker van de misère in de
wereld. Door hun bevoegdheid om uit het niets enorme hoeveelheden geld te kunnen creëren hebben zij de
instrumenten in handen gekregen waarmee zij de totale wereldeconomie van depressie naar
hoogconjunctuur en ook weer terug naar depressie kunnen laten bewegen, al naar gelang het hun uitkomt.
Inmiddels is de waarde van de dollar ten opzichte van goud sinds de oprichting van de FED in 1913 met
maar liefst 98% gedaald. Dit terwijl de bankiers in 1913 de Amerikaanse president Woodrow Wilson
bezwoeren dat de oprichting van de FED nodig was om de waarde van de dollar juist te beschermen. Nou
daar is dus niet veel van terechtgekomen. President Wilson heeft naderhand toegegeven dat hij door het
geven van zijn goedkeuring aan de oprichting van de FED een vrijbrief heeft afgegeven aan een klein aantal
machtige, dominante mannen die hierdoor de macht in handen kregen om de Verenigde Staten naar
believen te kunnen ruïneren. Het zijn nota bene buitenlandse banken die de meerderheid van aandelen
bezitten van de FED.
De belangrijkste aandeelhouders van de Federal Reserve zijn:

1. Rothchild banks of London and Berlin.

2. Lazard Brothers Banks of Paris.

3. Israel Moses Seif Banks of Italy.

4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam.

5. Lehman Brothers Bank of New York.(inmiddels failliet)

6. Kuhn, Loeb bank of New York.

7. Chase Manhattan Bank of New York, welke de controle heeft over alle 11 andere federale reserve
banken.

8. Goldman, Sachs Bank of New York.
Senator Ron Paul
De republikeinse senator Ron Paul is al jaren bezig om grip te krijgen op de ins en
outs van de Federal Reserve. Ook hij is voorstander van het onmiddellijk opheffen en
ontmantelen van de FED. Deze 76 jarige senator heeft door zijn niet aflatende strijd
tegen de FED veel aanhangers gekregen onder de Amerikaanse jeugd. Het ligt in zijn
voornemen om een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap om vanaf die
positie de Federal Reserve te kunnen afschaffen. Het is daarom dat de ―Occupy Wall
Street‖ beweging de slogan ―End the FED‖ van hem heeft overgenomen. Hij wordt
echter op tal van manieren door de Amerikaanse BoBo´s tegengewerkt. Zo proberen ze hem tijdens
verkiezingsprogramma´s op TV zoveel mogelijk buiten het bereik van de camera´s te houden. Wel heeft hij
het voor elkaar gekregen dat hij is gekozen tot voorzitter van de commissie die een onderzoek is gestart
naar de werkwijze van de FED. Hierdoor kunnen de door Wall Street gecontroleerde media-tyconen niet
meer om hem heen, zodat hij toch in de gelegenheid is om zijn boodschap uit te dragen. Zijn aanhang onder
de Amerikaanse bevolking neemt enorm toe de laatste tijd.
Protesten breiden zich uit
Als een olievlek breiden de protesten zich uit over heel Amerika. Maar ook in andere landen groeit de
onvrede over de handelwijze van de financiële witteboordencriminelen. Steeds meer steden in Zuid Amerika
en Europa sluiten zich bij de ―Occupy Wall Street‖ beweging aan.
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Expert: Tsunami gevaar door olieramp Golf van Mexico steeds groter
Corexit nu onder de zeebodem gespoten, waardoor olie onder de oppervlakte blijft en het publiek niets ziet
van de steeds groter wordende ramp
Anno 2011: Dorheid en doodsheid op Cat Island, vóór de olieramp een
broedplaats van pelikanen (inzet: zelfde locatie voorjaar 2010).
Al vele maanden wordt er in de reguliere media niets meer over geschreven,
waardoor men de indruk heeft gekregen dat de olieramp in de Golf van Mexico
verleden tijd is. Volgens onderzoeksjournalist Luis R. Miranda is echter het
tegendeel het geval. 'In feite is de ramp exponentieel gegroeid sinds de
mainstream media gestopt zijn erover te berichten,' aldus Miranda. Olie en gas
lekken nog steeds weg uit de gescheurde zeebodem, die steeds onstabieler wordt. Een expert waarschuwde
het Amerikaanse Congres dat er nu zulke enorme hoeveelheden methaan vrijkomen, dat het risico op een
onderzeese aardverschuiving met als gevolg een tsunami steeds groter wordt.
De Gulf Rescue Alliance, een organisatie die bestaat uit onder andere wetenschappers, medische
professionals en vertegenwoordigers uit de zeevoedingsindustrie, luidt de alarmknop over de steeds
onstabieler wordende zeebodem in de Golf van Mexico. Volgens expert B.K. Lim, die 30 jaar ervaring heeft
als analist van geologische bodemlagen voor de olie industrie, wordt er nog altijd het uiterst giftige
oplosmiddel Corexit gebruikt, dat in combinatie met het voortdurend weglekken van olie en gas permanente
schade toebrengt aan de gezondheid van mens en (zee)dier.
Er dreigt echter een nog groter gevaar. 'De nog nooit eerder op zo'n schaal geconstateerde verdamping van
enorme hoeveelheden methaan hydraten veroorzaakt spanningen in de lagere en bovenste aardkorst,
waardoor er grenzend aan de New Madrid breuklijn abnormale hoeveelheden ondiepe aardbevingen van
geringe kracht plaatsvinden. De erosie van de aardplaatrand onder de zeebodem ondermijnt de stabiliteit
van het talud, waardoor er gigantische onderzeese aardverschuivingen en daardoor tsunami's kunnen
optreden,' aldus Lim in een begin dit jaar gestuurde brandbrief aan Amerikaanse Congresleden. Recent
herhaalde Lim dat het gevaar dat dit daadwerkelijk gebeurt alleen maar is toegenomen.
Volgens Lim lijdt het geen twijfel dat de scheuren in de zeebodem en het weglekken van olie en
(methaan)gassen te wijten is aan het 'in het wilde weg boren' van gaten en het injecteren van oplosmiddelen
door BP, de eigenaar van het geëxplodeerde en gezonken boorplatform Deepwater Horizon. De olieramp
werd nog eens verergerd door het vergiftigen van het hele gebied door het massale gebruik van het
oplosmiddel Corexit. Tevens zou uit onderzeese video opnamen blijken dat er uit een derde, niet bekend
gemaakte bron nog steeds grote hoeveelheden olie weglekken.
Corexit nu onder de zeebodem gespoten
Op 18 augustus 2011 namen leden van de non-profit organisatie EcoRigs watermonsters waarin ruwe olie
werd aangetroffen die volgens hen afkomstig is van de nog altijd lekkende onderzeese Macondo oliebron.
Ook werden er video opnamen gemaakt van een grote olievlek op Long Beach (Mississippi). In september,
14 maanden nadat BP het lek zogenaamd gedicht zou hebben, bevestigden onafhankelijke laboratoria dat
de olie inderdaad uit Macondo bron afkomstig was. Tevens bleek dat het giftige Corexit nu diep onder de
zeebodem wordt gespoten, zodat de olie bij het vrijkomen in de Golf van Mexico onder het wateroppervlak
blijft hangen. Dit zou doelbewust worden gedaan om de ramp onzichtbaar te houden voor het publiek.
Na 15 maanden letterlijk en figuurlijk de boot te hebben afgehouden kondigden BP en de NOAA (National
Oceanic & Atmospheric Administration) aan alsnog het NOAA-schip Okeanos Explorer in te zetten om een
onderzoek met röntgenstralen te verrichten naar scheuren in de zeebodem. Dat kan alleen maar betekenen
dat Lim al die tijd gelijk heeft gehad met zijn constateringen dat BP en de autoriteiten de harde waarheid
over de gescheurde zeebodem en de meerdere olielekkages verborgen hebben willen houden. Volgens Lim
is één van de redenen van de geheimhouding dat BP niet één, maar zonder toestemming drie bronnen heeft
geboord. Als dit bekend was geworden dan zou het bedrijf een forse -en bij veroordeling uiterst kostbareaanklacht voor zijn broek hebben gekregen.
Risico op tsunami zoals in Japan en Indonesië
Lim heeft tevens forse kritiek geuit op het recente onderzoek met de Okeanos Explorer omdat de
belangrijkste delen van de zeebodem, waarboven volgens Lim vorig jaar gigantische olievlekken werden
gezien, niet werden onderzocht. 'Bijna alle olie werd ten noorden van de Macondo bron waargenomen, niet
ten zuiden. Waarom werden de aardplaatranden ten noorden met opzet (?) vermeden? In maart 2011
werden er juist noordelijk van het Matherhorn olieveld nieuwe olielekkages waargenomen.'
'De aardplaatranden die grenzen aan de Mississippi-Alabama plaat lijken behoorlijk gebarsten en vertonen
grote scheuren, met het potentiële gevaar op gigantische onderzeese landverschuivingen. Dit soort
verschuivingen veroorzaken eerder tsunami's dan gewone aardbevingen. De tsunami's in 2011 in Japan en
in 2004 in Indonesië werden beiden veroorzaakt door de bijkomende verplaatsing van een grote onderzeese
grondmassa.'
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Derde lekkende bron en giftig water bewust verzwegen
Voor de ogen van het wereldpubliek sloot BP slechts één van de drie lekkende bronnen, en wel Bron A,
omdat deze het minst diep lag en mede daardoor het minste problemen gaf. Vooral de diep liggende derde
lekkende bron werd zorgvuldig uit het zicht van het publiek gehouden. Volgens een vertrouwelijke bron is er
inmiddels geloofwaardig wetenschappelijk bewijs geleverd dat er nog steeds olie weglekt en dat alle
autoriteiten gedurende de hele ramp inadequaat hebben gehandeld. De bron stelt dat het hierbij niet om
fouten, maar om bewuste criminele nalatigheid gaat, die een steeds erger wordende tragedie veroorzaakt
voor het leven in en rondom de Golf van Mexico.
Terwijl de Amerikaanse overheid verkondigde dat de olieramp in de Golf definitief voorbij was, bleek het
water in de hele Golfregio nog steeds veel te giftig. Op sommige plaatsen werden de veiligheidsnormen zelfs
duizenden keren overschreden. Daarnaast houden de officieel ingeschakelde wetenschappers die
onderzoek doen naar de gevolgen van de olieramp hun mond, omdat zij worden betaald uit een $ 500
miljoen groot fonds van BP en het hen niet is toegestaan over hun onderzoeksresultaten te spreken, laat
staan deze te publiceren.
Autoriteiten weigeren gebruik niet-giftige oplosmiddelen
Op 13 september 2011 werd er opnieuw olie waargenomen op de plaats waar het Deepwater Horizon
platform explodeerde. Het nog steeds in grote hoeveelheden toegepast giftige oplosmiddel Corexit zorgt er
echter voor dat bijna alle weglekkende olie onder het wateroppervlak blijft en wegzinkt naar de bodem. Daar
verspreidt het mengsel zich echter steeds verder, waardoor het gevaar op vergiftiging van mens, flora en
fauna exponentieel toeneemt. Volgens de Gulf Rescue Alliance is de ramp ook nog eens onnodig verlengd
en verergerd omdat de Amerikaanse autoriteiten een verzoek van BP om het niet-giftige product Oil Spill
Eater II te gebruiken heeft afgewezen, en de oliemaatschappij verplichtte om enkel Corexit toe te passen.
Diverse Amerikaanse maatschappelijke organisaties hebben inmiddels rechtszaken aangespannen om de
verantwoordelijke autoriteiten te dwingen onderzoek te doen naar de langetermijneffecten van het gebruik
van Corexit. De verwachting is dat deze rechtszaken het schijnbaar doelbewuste blokkeren van het gebruik
van alternatieve, veel vriendelijkere middelen en technologieën door de autoriteiten aan de kaak zullen
stellen.
Xander - (1) Real Agenda

Amerikaanse voedselvoorziening in gevaar
Bron / origineel: www.presstv.ir
Tientallen buitenlandse insecten en plantenziekten slipte in de jaren na 9 / 11
ongemerkt de Verenigde Staten binnen toen autoriteiten zo gefocust waren op
het voorkomen van een andere aanval dat ze een ongedierte-explosie over het
hoofd zagen die de kwaliteit van het voedselvoorziening van het land in gevaar
brengt. Op dat moment werden honderden agrarische wetenschappers, die
verantwoordelijk waren voor het tegenhouden van invasieve soorten aan de
grens, toegewezen aan antiterrorisme taken in het nieuw gevormde Homeland Security Department, een
stap waarvan wetenschappers zeggen dat die miljarden dollars kost aan oogstschade en
uitroeiinginspanningen van de Californische wijngaarden tot de citrusboomgaarden in Florida.
De gevolgen raken de consumenten in de vorm van hogere boodschappenprijzen, ondermaatse producten
en het risico van schade aan het milieu van chemische stoffen die nodig zijn om het ongedierte te bestrijden.
PressReleaseNetwork.com
Verschillende analyses toonden dat het aantal inspecties, samen met het aantal vreemde soorten die
werden gestopt, dramatisch daalde in de jaren nadat het Homeland Security Department werd gevormd.
Na 9 / 11 werden de landbouwtoezichthouders herplaatst in de keten van opdrachten door ambtenaren die
niet bekend waren met gewaswetenschap. Honderden inspecteurs namen ontslag, gingen met pensioen of
werden overgeplaatst naar andere instanties. Enkele van de inspecteurs die hun baan behielden verloren
hun kantoren en bureaus en werden gedwongen om te werken vanuit de achterbak van hun auto's.
De Asian citrus psyllid, die een ziekte kan dragen die de sinaasappelboomgaarden van Florida heeft
gedecimeerd, passeerde de grens van Mexico en bedreigd de 1,8 miljard dollar citrusindustrie van
Californië. Bossen van Minnesota tot het noordoosten werden ook aangetast door kevers, zoals de emerald
ash borer (essenprachtkever), waarvan vele arriveerde in Chinese scheepspallets omdat de regelgeving niet
werd afgedwongen. MSNBC
Veel invasieve soorten werden de Verenigde Staten binnengebracht door mensen die ofwel niet bewust zijn
van de wetten of met opzet proberen de quarantainebepalingen te ontwijken. Het aantal van de
gewasbedreigende plagen die de Verenigde Staten binnen kwamen steeg van 8 in 1999 tot ten minste 30
vorig jaar. Press Release
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/amerikaanse_voedselvoorziening_in_gevaar
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Nederlands Politburo
Een Politburo in Nederland ?
Wij durven met u te wedden als u dit aan de gemiddelde burger vraagt, het
antwoord zal zijn, dat dit slechts in dictatoriale staten zoals de oude UDSSR
voorkwam en komt, maar in ons landje aan de Noordzee, nee, daar bestaat zo
iets niet, want wij wonen immers in een democratie.
Mocht u onverhoopt deze mening ook toegedaan zijn, laten wij dan proberen u even uit deze zachtrose
droom te halen, want Nederland beschikt wel degelijk over een eigen Politburo met een 3 koppige leiding,
alleen noemen wij deze instantie om de burger voor de gek te houden gewoon de Raad van State. Het
woord zegt het al, het zou moeten gaan om het zoveelste adviesorgaan, dat de regering van advies moet
dienen, vooral als het gaat om zaken met een juridisch karakter. 650 mannen en vrouwen met meestal een
juridische achtergrond vertellen desgevraagd hoe het nu verder moet met regels en wetten. Wij citeren :‖ De
Raad van State adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuuren spreekt in hoogste
instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen‖. Voorts is de RvS ONAFHANKELIJK !
ADVISEERT en ONAFHANKELIJK ? Nou zeker niet, maar ter wille van het imago van de democratie doen
wij net als of. Om te beginnen is de voorzitter van het Politburo een mevrouw van wie niet vastsstaat of zij
zich wel legitiem het staatshoofd van Nederland mag noemen. Deze vraag zou snel beantwoord kunnen
worden, indien deze mevrouw aan een DNA test zou willen meewerken, hetgeen zij echter om voor de hand
liggende reden in tegenstelling tot collega staatshoofden van andere landen gewoon steeds categorisch
weigert. Voorts worden de leden van het Politburo benoemd bij koninklijk besluit, dus weer door deze zelfde
dame, die voor het gemak ook maar gelijk haar zoon en schoondochter van een zetel in de raad heeft
voorzien, wederom een zeer bedenkelijke zaak, daar als het gaat om de hoogste instantie inzake
bestuursrecht het natuurlijk zeer verwonderlijk is, als een voorzitter die zich zelf tot voorzitter benoemd ook
gelijk de baas is van een club haar getrouwen, waar u dan met uw plasje naar toe moet als niemand het
meer weet.
Maar het is nog erger. De 3 grote politieke partijen die in feite sinds jaar en dag ons land trachten te
besturen, CDA, PvdA en VVD hebben een onderlinge afspraak wie een voorzitter mag leveren voor de
meest belangrijke instanties die ons land kent, namelijk o.a. het Centraal Planbureau en de Nederlandse
Bank. Nu heeft het CDA, inmiddels een van de kleinste partijen het ―monopolie‖ op het mogen leveren van
de Vice Voorzitter van de R.v.S. Momenteel is dat eenzeer goede vertrouweling van mevrouw von Amsberg,
een zekere Tjeenk Willink, maar die gaat met pensioen. Dus naar goed ―democratisch‖ gebruik en gelooft u
ons, zelfs Poetin en Medvedew zouden het niet beter kunnen, geeft de ongekozen voorzitter wel aan, wie de
opvolger gaat worden. De regering schuift despoot Donner naar voren, maar de vertrouweling van von
Amsberg, Ruud Lubbers vindt Hirsch Ballin een betere kandidaat, Maar wie het ook gaat worden, met
democratie heeft dit niets te maken en dat is des te bedenkelijker, daar dit nogmaals het hoogste
adviesorgaan is, waar een burger zich toe kan wenden als juridische zaken geheel zijn vastgelopen.
Overigens worden de leden van de raad ook aangwezen op aanbeveling van de raad zelf, de regering en
mevrouw von Amsberg, dus u begrijpt dat nergens in Nederland het begrip nepotisme zo duidelijk in beeld
komt. Het schijnt dat als wij de site van de R.v.S. lezen, dat de leden aan bepaalde kwaliteiten moeten
voldoen. Welke dat zijn, wordt niet verder uit de doeken gedaan, maar naast een juridische achtergrond
vermoeden wij dat er een hoog kaliber hielenlikken en ellenbogenwerk tot aanbeveling strekt om lid van de
club te worden.
Kortom het Kremlin zou blij zijn als zij dermate vergaande bevoegdheden zou hebben.
Democratie in Nederland, laat me niet lachen er is er maar EEN die beslist wat er gebeurt.
http://www.geennieuws.com/2011/10/nederlands-politburo/

Minority report
Wetenschap/Technologie | actueel nieuws | 12 Oktober 2011
De film Minority Report over een systeem wat misdaad herkent voordat het
plaats vind,een aantal jaar geleden science fiction maar nu
werkelijkheid.Totale controle door de overheid zoals in de film ook te zien
was. Scene from the 2002 Sci-Fi movie "Minority Report" which is now set to become real.
An internal U.S. Department of Homeland Security document indicates that a controversial program
designed to predict whether a person will commit a crime is already being tested on some members of the
public voluntarily, CNET has learned.
Bron en vervolg Engelse tekst: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=642471&r=1&tbl_archief=&
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Extreme monster winter op komst in Canada en Amerika
oktober 12, 2011pineut
In September j.l. maakten meteorologen uit Engeland al voorzichtig de eerste
verwachtingen voor de komende winter periode. Zij voorspellen voor de
periode Oktober 2011 t/m Februari 2012 een strenge en zeer koude winter
voor Engeland en delen van Europa. Temperaturen zouden lokaal zelfs tot
onder de 20 graden kunnen komen deze winter, vergelijkbaar met een kleine
IJstijd zoals nu.nl afgelopen week meedeelde.
Maar niet alleen in dit deel van de wereld op het noordelijk halfrond maakt men zich op voor extreme koude,
ook aan de andere kant van het noordelijk halfrond, te weten Canada en Amerika, maakt men zich op voor
wat meteorologen noemen een ―Monster Winter‖. Helemaal gek is dat overigens niet, de meteorologische
dienst in Amerika is velen malen geavanceerder dan het éénvoudige KNMI in de Bilt dat zich verplicht ziet
om voor haar weersvoorspellingen regelmatig de Amerikaanse weerdiensten te raadplegen. De reden
hiervoor heeft te maken met de verschillende golfstromen op het noordelijk halfrond die uiteindelijk ook van
grote, tot zeer grote invloed is, op het weer in Nederland en elders in Europa.
La Niña
Wellicht kunt u zich de vorige winter nog herinneren? Hoewel de periode in Nederland nog beperkt was voor
wat betreft extreme koude en sneeuw, zuchtte de rest van het noordelijk halfrond langdurig onder een koude
dikke laag witte smurrie. Zelfs de Telegraaf kopte vorig jaar nog met dikke vette letters op haar voorpagina in
November 2010, ―min 14 graden‖. Na een dramatisch natte en koude zomer is de kans zeer reeël dat ook
deze keer in Nederland de winter vroeg zal intreden. Of de winter ook heel lang zal duren is o.a. afhankelijk
van de koude golfstromen van La Niña die via Amerika/Canada de oceaan oversteken en Europa met een
koude golf overspoelt.
De vooruitzichten laten helaas zien dat het dit jaar mogelijk zelfs kouder kan zijn
dan vorig jaar, dit heeft voor Europa o.a. ook te maken met de afkoeling van de
Trans Atlantische stroming. Hoe zwakker die stroming is des te meer kou er
vanuit de stratosfeer en de poolregio richting Europa stroomt met extreem lage
temperaturen tot gevolg. Of het ook in Nederland tot dergelijke extreme
temperaturen onder de min. 20 zal komen is nog zeer de vraag aangezien
Nederland nog het voordeel heeft van zuidelijke stromingen die de temperaturen
enigszins matigen. Zonder harde noord oostelijke wind is 14 graden onder nul voor Nederlandse begrippen
echter al zeer koud te noemen. Met een koude noord oosten wind echter kan het bij slechts 4 graden vorst al
aanvoelen alsof het 14 graden onder nul is. Adviezen ? Haal het zout maar alvast in huis incl. de erwtensoep
en zorg dat u in elk geval al winterklaar bent want als de winter wel ineens onverwacht intreed met veel
sneeuw, zal het nog lastig worden e.e.a. achteraf in huis te krijgen. Op het openbaar vervoer en de
hulpdiensten hoeft u echt niet te rekenen, die organisaties hebben het al jaren veel te druk met geheel
andere zaken en daar hoort de gewone burger echt niet bij.
Bronnen en Referenties : Accuweather | Dailymail | Stormwaarschuwing : Zeer strenge winter in aantocht !
Extra Winter Tip : Zorg in geval van tocht en koude ramen in uw huis (afhankelijk v/h type woning) voor
voldoende oude kranten, deze kunnen met kleine spijkerstjes of plakband worden bevestigd en voor extra
isolatie zorg dragen. Dit scheelt niet alleen in de stookkosten maar zorgen er ook voor dat het minder snel
koud in huis wordt.
http://pineut.wordpress.com/2011/10/12/extreme-monster-winter-op-komst-in-canada-amerika/

Regering VS test Precriminaliteit Programma
NWO right in your face: U.S. government testing "Pre-crime" program
Geüpload door undercoveralien op 9 okt 2011
Het Amerikaanse Departement van Homeland Security is een programma, genaamd ‗Future Attribute
Screening Technology '(FAST), aan het testen, welke geacht wordt te voorspellen, of een persoon een
misdaad gaat plegen, gebaseerd op sensoren die fysiologische signalen uit het lichaam kan detecteren,
zoals hartslag, ademhaling, oogbewegingen, lichaamstemperatuur en andere. De autoriteiten zullen tegen
de "potentiële bedreiging" handelen, vastgelegd in de gescreende resultaten van dit programma.
Het punt is dat bij elke persoon die door stress, ziekte en andere ‗storingen‘, veroorzaakt door externe
elementen, deze fysiologische verschijnselen aanwezig kunnen zijn, en worden gelabeld als een terrorist.
Ik zie het programma als een ander hulpmiddel, nl. om iedereen die een bedreiging vormt, te detecteren, en
dat slechts voor één doel: sociale verwarring en instorting, en de NWO!
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Het Griekse grof schandaal
Bron / origineel: (c) www.vrijspreker.nl
Het Griekse grof schandaal
Dat de Grieken logen en bedrogen om tot de eurozone te kunnen worden
toegelaten en daarna massaal op kosten van de Europese Unie een ongekend
luilekkerland voor zichzelf creëerden is iedereen wel bekend. Juist nu Griekenland
nog meer financiële hulp nodig heeft om het dreigende staatsbankroet te vermijden
komen er nieuwe feiten boven water die wijzen op een ongehoord en bijna niet voor te
stellen fraude schandaal
De Griekse elite, waaronder de socialistische premier Papandreou, speculeerde al vóór het uitbreken van de
crisis op het faillissement van hun eigen land, waardoor de premier voor zijn familie en vrienden vele
miljarden wist binnen te halen. Miljarden, die het land zelf nu heel goed zou kunnen gebruiken. Ongeveer
een jaar geleden werd bekend dat de Griekse Postbank (TT Helenic Postbank) kredietuitvalverzekeringen
(Credit Default Swaps / CDS) ter waarde van € 1 miljard had gekocht over het staatsbankroet van
Griekenland. Een Grieks staatsbedrijf speculeerde dus toen al op de financiële ondergang van het land. Nu
blijkt het slechts het topje van de ijsberg te zijn. Premier Papandreou lijkt namelijk in een ongelooflijk
schandaal betrokken te zijn waarbij deze Credit Default Swaps via een omweg in het bezit van zijn familie en
vrienden zijn, en die dankzij het dreigende Griekse bankroet € 23 miljard euro waard geworden zijn.
Dat de Griekse Postbank zich tegen het faillissement van het land wilde beschermen is nog voorstelbaar. De
bank kocht deze CDS al in augustus 2009, toen Kostas Karamanlis nog premier van het land was. Door de
regeringswisseling veranderden ook de CDS van eigenaar en kwamen voor € 1,3 miljard in handen van de
private firma Informed Judgement Partners in Genève. De Postbank verdiende € 35 miljoen aan deze
transactie, maar dat valt volkomen in het niet bij wat deze CDS op dit moment waard zijn. Dankzij de Griekse
financiële crisis steeg de waarde van deze CDS namelijk met maar liefst 2700%.
Griekenland zou deze schat van € 23 miljard nu héél goed kunnen gebruiken, ware het niet dat het geld in
bezit is van I.J.Partners, een onderneming die zich -overduidelijk met veel succes- bezig houdt met hun rijke
klanten nog rijker te maken. Verbijsterend genoeg bevinden zich daar veel Grieken onder – bankiers,
exporteurs, en ook de econoom Miranda Xafa, die bemiddelde tijdens de onderhandelingen tussen
Griekenland en het IMF. De vice-president van I.J.Partner, Jose-Maria Figueres, blijkt een hele goede
bekende van de heer Andreas Papandreou te zijn, de broer van de huidige premier, onder wiens toezicht
juist deze CDS aan I.J.Partners verkocht werden.
Schaamteloos bedrog Papandreou
Het tijdstip waarop dit ‗enigszins‘ verdachte zaakje zich afspeelde is bijzonder pikant, namelijk precies tijdens
de onderhandelingen die premier Papandreou achter gesloten deuren voerde met Dominique Strauss-Kahn,
de topman van het IMF, over het inmiddels beruchte ‗reddings‘pakket van € 110 miljard, waar zogenaamd
geen alternatief voor zou zijn en dat de rest van de Europa door de strot werd geduwd. Bedenk dat het
publiek nog niets afwist van deze onderhandelingen. Ook het Griekse parlement was nog niet op de hoogte
gesteld van de desastreuze financiële situatie van het land, noch van de ‗tegenstrijdigheden‘ in het Griekse
huishoudboekje. De rente voor Griekse staatsschuldpapieren was dan ook nauwelijks hoger dan die van
Duitsland. Met andere woorden: de kredietmarkten hadden nog geen flauw benul van de werkelijke
financiële situatie van Griekenland. De kredietuitvalverzekeringen (CDS) waren daarom nog spotgoedkoop –
een ideaal moment om deze papieren aan te schaffen. Vooral voor iemand, die wist hoe explosief de
geheimen waren die in de Griekse schatkist verborgen zaten, en tevens wist dat deze spoedig zouden
exploderen. En toen dit eenmaal gebeurde stegen de kosten voor de verzekeringen tegen een Grieks
staatsbankroet pijlsnel, waardoor de waarde van deze CDS net zo hard toenam.
Premier Papandreou, die als hoogste politieke autoriteit toen al moet hebben geweten van de dramatische
financiële situatie van zijn land, heeft de verkoop van deze CDS aan een privé firma niet enkel toegestaan of
zelfs gearrangeerd. Nee, dit enorme staatsvermogen werd verkocht aan een firma waar hij en zijn familie
nauwe banden mee hebben. Terwijl hij de plicht had om als premier zijn land zo goed mogelijk te besturen,
wist hij door middel van deze CDS astronomische winsten voor zichzelf en zijn familie en vrienden op te
strijken. Papandreou -de voorzitter van de socialistische internationale!- had zelfs het onbeschaamde lef om
publiekelijk tekeer te gaan tegen de speculanten die de rente over Griekse schuldpapieren zo hadden
opgedreven, terwijl hij en zijn familie en vrienden juist hierdoor schat- en schatrijk werden.
‗Links lullen…‘
Terwijl de socialistische Griekse premier de aloude volkswijsheid ‗links lullen, rechts zakken vullen‘ een
nieuwe dimensie gaf -immers, hij belazerde niet alleen zijn eigen volk maar ook de burgers van de rest van
de eurozone- gaf de Griekse centrale bank na enkele regels te hebben veranderd opdracht tot de
leegverkoop van Griekse staatsobligaties middels grote banken zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Royal
Bank of Scotland, UBS, Deutsche Bank en Societé Générale. Dat versnelde de prijsval van de Griekse
staatsleningen en jaagde de rente die het land betalen moest tot ongekende hoogte. Tegelijkertijd gingen
ook de prijzen voor de Griekse CDS drastisch omhoog, iets waar de illustere klanten van I.J.Partner
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bijzonder blij mee zullen zijn geweest. Zelfs al zou Papandreou niet persoonlijk van deze handel met CDS
geprofiteerd hebben, dan nog had hij gezien de omstandigheden en de penibele financiële situatie waarin
zijn land zich bevond nooit met een transactie mogen instemmen die het land een miljardenverlies heeft
opgeleverd. Een paar dagen geleden trad de Griekse parlementsafgevaardigde Panos Kammenos met deze
ongehoorde gang van zaken naar buiten. Hij uitte zijn verwijten ook in het Griekse parlement en noemde
Papandreou een ‗betaalde broker van van internationale speculanten‘. Hierbij kreeg hij steun van de
voorzitter van de LAOS partij. Even was het Griekse volk verlamt van schrik dat de hoogste baas van het
land zo‘n onvoorstelbare fraude lijkt te hebben gepleegd, juist in een historisch ongekend zware periode
waar het land doorheen gaat.
Griekenland leeggeroofd
Net zoals het voormalige Oost Duitsland werd Griekenland volledig geplunderd en gesloopt door de elite,
zozeer dat nu zelfs het goud dat in het bezit is van de Griekse centrale bank als onderpand lijkt te gaan
dienen voor nog meer zinloze kredieten aan het land. Zo wordt de soevereiniteit, ja, uiteindelijk zelfs het
bestaan van een oude Europese natie opgeofferd aan de ideologie van de socialistische ‗EU-Superstaat‘.
Ondertussen vult de rijke en machtige elite zijn zakken, ten koste van de gewone burgers. Zelfs voor het
leegroven van hun eigen land schrikken ze niet terug.
U hoeft er geen helderziende voor te zijn te bedenken dat in Athene de lont in het kruitvat is aangestoken.
De woedende Grieken steken bij hun protesten inmiddels kleine galgen omhoog met daarop de tekst
‗Papandreou, dit staat jou te wachten!‘

Sterk verhoogde radioactieve straling in Tokio gemeten
Het door de tsunami vrijwel compleet verwoeste Otsuchi lag er deze zomer
nog steeds troosteloos bij.
In de Japanse hoofdstad Tokio is op sommige plaatsen sterk verhoogde
radioactieve straling gemeten. Volgens een tv-zender liggen de waarden
net onder de evacuatiegrens (1). CNN berichtte echter dat de straling in
het stadsdeel Setagaya zelfs hoger is dan in het geëvacueerde gebied
rondom de beschadigde kerncentrale Fukushima. 'We zijn geschokt zo'n hoge straling in onze wijk aan te
treffen. Dit kan niet zo blijven,' verklaarde districtsburgemeester Hosaka (2). De autoriteiten ontkennen
echter dat de hoge straling verband houdt met de kernramp in Fukushima.
Vandaag werd in een tuin van een huis in het stadsdeel Setagaya tot 3,35 microsievert straling per uur
gemeten. De burgemeester zei echter dat de angst dat deze afkomstig is uit de 230 kilometer verderop
gelegen Fukushima centrale ongegrond is. De straling zou namelijk veroorzaakt zijn door een aangetroffen
flesje met onbekende inhoud.
Desondanks werden ook op andere plaatsen in Tokio hoge stralingswaarden gemeten. De in Setagaya
gemeten straling zou bij een blootstelling van 8 uur per dag in de buitenlucht jaarlijks op een blootstelling
aan circa 17 millisieverts neerkomen, net onder de internationaal gehanteerde maximale grens van 20 msv.
In de naburige provincie Chiba werd in de bodem van een kinderpretpark in Funabashi 5,82 msv gemeten,
veel hoger dan in het vlakbij Fukushima gelegen dorp Iitate, waar 2,17 msv werd genoteerd. Iitate ligt op 45
kilometer van Fukushima en is één van de aangewezen evacuatiezones. Funabashi is echter 210 kilometer
van de rampcentrale verwijderd.
Journalist meet 20 x hogere straling als opgegeven
Mark Willacy, een journalist van het Australische ABC News, meldde echter dat hij vanochtend in Iitate met
een geigerteller 20 msv straling heeft gemeten, dus bijna 10 x zo hoog als officieel wordt opgegeven. Dat is
net zoveel straling als ieder uur een röntgenfoto laten nemen en maakt het dragen van beschermende
kleding noodzakelijk (3). Willacy zei tevens dat veel Japanners op straat met een geigerteller rondlopen.
Zelfs in de stad Yokohama, op 250 kilometer van Fukushima, werden recent ongewoon hoge waarden van
het radioactieve strontium gemeten. Strontium wordt door wetenschappers een 'bottenkiller' genoemd,
omdat het naast leukemie ook beenmergkanker kan veroorzaken.
Japanse overheid staat torenhoge straling in voedsel en water toe
Zeven maanden na de ramp ontsnapt er nog steeds radioactieve straling uit de Fukushima centrale, al zou
dat volgens officials nog maar een viermiljoenste deel zijn van de hoeveelheid die tijdens het begin van de
crisis vrijkwam. Onafhankelijke experts zetten echter al maanden vraagtekens bij de officiële
overheidsgegevens. Zo verklaarde de vicedirecteur van het Stralingsinstituut in Wit Rusland, Vladimir
Babenko, op een persconferentie in Tokio dat hij niet begrijpt dat de Japanse overheid veel hogere
radioactiviteit in voedsel en drank toelaat dan in Wit Rusland het geval is. Zo mag het Japanse drinkwater
inmiddels 200 becquerels radioactief cesium bevatten, 20 x hoger dan het maximum toegestane niveau in
Wit Rusland (4).
Xander - (1) Spiegel Online, (2) CNN, (3) ABC, (4) Mainichi Daily News
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Totale chaos verwacht in 2012
Occupy Wall Street
‗Bernie Madoff had gelijk. De Verenigde Staten zijn één groot
piramidespel. Als koning van de Ponzi-schema‘s wist hij waar hij het
over had. In de mainstreammedia hoor je de financiële maffia enkel
zeggen dat er koopjes te doen zijn op de beurs. Zo willen ze de mensen
opnieuw in verleiding brengen. Je moet compleet geschift zijn om je
geld nu in de beurs te steken. Wanneer worden mensen wakker? Dit
zijn criminele activiteiten. Heb je ze ooit horen zeggen dat er verkoopkansen zijn? Nooit, niet één, een stel
hoeren, dat zijn ze. Ze hebben de wereldeconomie naar de verdoemenis geholpen en niet één van hen zit in
de gevangenis. Niet één. En dan moet je zo‘n Lloyd Blankfein (Goldman Sachs) horen zeggen 'dat hij Gods
werk doet', terwijl anderen hun huis en hun job verliezen en op straat slapen. Denk je dat die mensen boos
zijn? Man toch, You ain't seen nothing yet!''
Dat zegt trendvoorspeller Gerald Celente van het Trends Research Institute in een interview met Erik King
van King World News (mp3). Celente voorspelde in 2007 'een financiële crisis die haar gelijke in de
geschiedenis niet kent'. In november 2008 zei hij op Fox News dat de VS voor 2012 voedselonlusten zouden
kennen en dat mensen in opstand zouden komen.
Celente zei eerder al dat de toenemende inkomensongelijkheid, net als in de twintiger jaren, en de
inkrimping van de middenklasse tot een langgerekte economische depressie zullen leiden. Volgens hem is
de Occupy Wall Street een teken dat mensen eindelijk wakker worden.
―We zijn op weg naar een totale globale financiële instorting. Alles is vandaag geconnecteerd en de mensen
die het meest lijden zullen zich het meest roeren. Al die jonge mensen die tot over hun oren in de schulden
zitten en geen werk vinden.... En dan die oorlogen. Weet je nog hoe Obama zei dat de interventie in Libië
dagen, niet weken zou duren. Wel, we zijn acht maanden verder...bron
http://www.express.be/business/nl/economy/de-verenigde-staten-zijn-een-groot-piramidespel/154290.htm
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=642603&r=1&tbl_archief=&

Verbazingwekkend: 12-jarig wonderkind schildert visioenen van de hemel
Amazing 12 year old Girl Prodigy paints visions of heaven
Geüpload door PropheticSeerChannel op 13 okt 2011 - Vertaald fragment
Een jonge artieste, die zegt dat haar inspiratie van boven komt….
Schilderijen die geestelijk zijn, emotioneel, en geschilderd door een 12-jarig wonderkind.
“Dit schilderij is genoemd: „Vader, vergeef hen‟, geschilderd toen ik 9 jaar oud was.”
Haar naam is Akiane Kramarik. Op de leeftijd van 6 jaar gebruikte ze voor het eerst een penseel, maar de
visioenen begonnen, toen zij 4 was.
Ze begon dat wat ze gezien had (haar bezoeken aan de hemel), tot in het kleinste detail, te beschrijven voor
haar moeder…
“Er waren zoveel kleuren, honderden miljoenen kleuren, die we nog niet kennen. En de bloemen waren
glashelder.”
Haar moeder, opmerkelijk, was een atheïst, die in haar huis over het concept ‗God‘ nog nooit gepraat had.
“Ik legde haar uit, Je moet me geloven, dit is een andere manier, een manier zo mysterieus, waarvan God
wil dat ik dit meemaak.”
God werd deel van het dagelijks leven van de 4-jarige Akiane, en uiteindelijk ook van het hele gezin.
Akiane beschrijft God zo levendig als ze Hem schildert.
“God lijkt op een schaal van licht, puur. Hij lijkt erg sterk, en groot… Zijn ogen zijn gewoon prachtig.”
Haar talent stopt niet bij haar kunstwerken. Slechts enkele maanden geleden besloot ze piano te gaan
studeren, en componeert nu al haar eigen muziek!
Maar het is haar schilderwerk dat werkelijk de spiritualiteit van dit jonge meisje vastlegt.
―De visioenen die ik krijg, betekenen dat Hij zichzelf uitlegt aan mij, en wat Hij doet voor de wereld.‖
Akiane is een zelf aangeleerde schilderes, en naarmate ze opgroeit, worden haar schilderijen expressiever,
voller van kleur, complexer…
Een kind, slechts gewapend met een penseel en een doek, legt de essentie van haar geloof vast, en zal
hopelijk vele anderen inspireren…
“Sommige dingen kun je niet communiceren… het is gewoon zo mooi daar!”
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/gXFlkYAq_Y4
Meer over deze artieste, zie mijn pagina ‗Over Jezus‘, Profetische en levensveranderende droom.
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Prikbord nr 265 (leo j.j. dorrestijn)
Blunder
Dat Nederland zodanig gebonden is aan een verdrag met Turkije, dat we geen eisen mogen stellen aan
immigranten van buiten de EU, was niet alleen een verrassing voor de betrokken juristen, maar een
regelrechte politieke blunder. Dit betekent namelijk dat we de inhoud van bepaalde verdragen niet helemaal
kenden toen er werd getekend. Bij hoeveel andere verdragen is dit het geval geweest?
De bende van België
Zo dichtbij en toch zo corrupt; of is het hier in feite niet anders dan in Brussel en Hasselt? Dat de
corruptieschandalen in België niet alleen politici betreffen, was al langer bekend. Rechters, procureurs,
advocaten, (top)ambtenaren en bankiers vormen er een hechte gemeenschap waar onderzoeksjournalisten
maar moeilijk vat op krijgen. En, net als hier, zijn de klokkenluiders keihard aangepakt; zeker toen de
politiebazen in Hasselt, de burgemeesters en de officier van Justitie werden ontmaskerd. Laten we echter
wachten met (ver)oordelen totdat hier de eerste bankier is gearresteerd.
Wat De Jager verzweeg
Het wantrouwen tegen de Europese politiek van dit kabinet groeit, hetgeen ook zichtbaar is in de
stemmenwinst van de PVV. Niet alleen de brutale verwijten van de Griekse bevolking spelen daarbij een rol,
maar vooral de zaken die minister De Jager verzweeg. Namelijk, dat er nog véél meer miljarden nodig zijn
om de Griekse schulden dragelijk te maken, dat de Griekse verspillingen bij de spoorwegen, het parlement,
wapenaankopen en gebrekkige belastingheffing gewoon doorgaan, dat ook Franse banken het noodfonds
willen leegtrekken én dat de gedeeltelijke kwijtschelding van Griekse schulden een reductie betekent van de
belastingafdracht door onze banken.
Obama-gate
De verwijten van president Obama dat Europa snel financiële orde op zaken moet stellen, doen uiterst
hypocriet aan.
1. Zijn eigen beleid en dat van zijn democratische voorgangers hebben de Amerikaanse staatsschuld alleen
maar groter gemaakt.
2. De Amerikaanse banken en hypotheekverzekeraars hebben de vorige crisis veroorzaakt en die was ook
ingrijpend voor vele Europese landen.
3. Meerdere Amerikaanse staten zijn in feite al failliet en krijgen geen hulppakket zoals Griekenland.
4. De bestelling door Griekenland van Amerikaanse wapens voor enige honderden miljoenen, naar verluidt,
doet vermoeden dat Obama belang heeft bij dit hulppakket.
Begrijpelijk dat Sarah Palin geen interesse meer heeft om de volgende president te worden.
Onthullend
Een Belgische deskundige verklaarde deze week onomwonden dat de EU bedoeld is om de autonomie van
landen uiteindelijk op te heffen. Dat zelfs het zuidelijke deel van België anders is dan het noordelijke deel,
had echter een waarschuwing moeten zijn tegen de gevolgen daarvan. Intussen moet Slowakije zijn regering
naar huis sturen om aan de wensen van Brussel tegemoet te kunnen komen.
Maar ook de verborgen gebreken in andere landen komen steeds meer naar buiten, met name als linkse
partijen, vakbonden of maffiabazen het daar in de afgelopen jaren voor het zeggen hadden.
Ziekenhuisbacterie
De aansprakelijkheid voor een besmetting met een zgn. ziekenhuisbacterie is nog geen uitgemaakte zaak.
Uiteraard moet in het medische dossier precies terug te vinden zijn wanneer die besmetting werd
geconstateerd en na welke operatie. Is dit niet het geval of ontbreekt het laboratoriumrapport, dan had de
inspecteur moeten ingrijpen. Doet hij dit niet dan is de Staat aansprakelijk voor de gevolgschade, of de
ziekenhuisdirectie, of de ontsmettingsdienst, of degene die belast is met de sterilisatiecontrole. En zoals het
in ons land vaak gaat, uiteindelijk is niemand verantwoordelijk of slechts een beetje. Sommige Duitse
ziekenhuizen hebben helemaal geen laboratorium voor hygiënebewaking, waardoor het besmettingsrisico op
het bordje van de directie ligt. Dit maakt de aansprakelijkheid een stuk duidelijker, maar het bewijs is
nagenoeg niet te leveren. Met instemming van de verzekeraar?
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Veel vraagtekens in SPITS artikel omtrent IRAN aanslag
bron: www.ramonklijnstra.nl
In de spits wordt door meerdere personen vraagtekens gezet bij de geloofwaardigheid van de Amerikaanse
beweringen omtrent de vermeende Iraanse aanslag op Amerikaanse bodem.
Zelf ―9-11 was an inside JOB‖ zien ze in de spits als een mogelijkheid!!
Hier een link naar het artikel.
Hier een paar opmerkelijke quotes uit het artikel:
Teheran stelt in een reactie op de bekendmaking van het complot door Mueller, niet verwonderlijk, juist dat
het verhaal verzonnen is, en kinderlijk.
Maar sinds 9/11 weten we dat de realiteit de meest ongeloofwaardige filmscenario‘s kan overtreffen – ervan
uitgaande dat 9/11 geen inside job was, uiteraard. Dus wie verzint zo iets, is de hamvraag. Quds? Of toch
misschien de Amerikaanse overheid zelf? Complot of complottheorie?
Professor Juan Cole, een goed ingevoerde Amerikaanse Midden-Oostendeskundige, wijst er fijntjes op dat
de CIA (en andere Amerikaanse inlichtingendiensten) sinds 9/11 geldstromen via het bancaire systeem
nauwgezet volgen. „Niemand binnen Quds is zo stom dat niet te weten‖, schreef hij gisteren.
Politicoloog Jafari zet evenveel geld op een derde scenario: er was nooit sprake van een complot, maar we
hebben te maken met een complottheorie. „Verzonnen door de VS om Iran internationaal te isoleren.‖
Hij voegt er aan toe dat hoewel een groot deel van de Iraniërs graag een regime change wil, dat niet
betekent dat ze blij zullen zijn met een Amerikaanse bezettingsmacht. „Zeker niet de Amerikanen, die in
1953 een staatsgreep in Iran pleegden.‖
——————————————————————
Al met al een redelijk goed stuk dus, en weer in de spits welke van alle Nederlandse kranten toch het vaakst
een tegen geluid laat horen.
——————————————————————
Posts Related to Veel vraagtekens in SPITS artikel omtrent IRAN aanslag.
 Ook in “DePers” vraagtekens bij het Amerikaanse verhaal!
Hier een link naar het artikel: En hier weer enkele opmerkelijke quotes uit het artikel: Ligt het voor de
hand dat Iran erbij betrokken is? …
 Er is 200 miljard nodig
Merkel gewonnen voor gecoördineerde herkapitalisering Europese banken donderdag 06 oktober
2011 Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=3F3GIOJK ‗Er zijn redenen om je
ernstig zorgen te maken over de Europese economie‘, …
 Nieuwe Iran False Flag is opbouw naar WW3.
De beschuldigingen van de VS aan Iran zijn niet in goede aarde gevallen. Een Iraanse VNambassadeur spreekt van een ―kwaad complet‖ om aan te stichten …
 Nieuws van de dag.
5-10-2011 bron: http://m.nrc.nl/nieuws/2011/10/05/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-italie/
Moody‘s verlaagt kredietwaardigheid Italië Kredietbeoordelaar Moody‘s heeft gisteren de waardering
van de overheidsschulden van Italië verlaagd. De rating van de Italiaanse …
 Soms kan ook het NOS er niet omheen!
Tussen alle propaganda door welke geen ?? zetten bij de lezing welke uit Amerika komt hoor je
soms een correspondent welke er ―met moeite‖ niet …
 Privacy van de burger: deel 3/3
U staat er misschien niet bij stil, maar vanaf het opstaan `s morgens wordt uw doen en laten
gevolgd, bewaard, en kan het op een …
 Big Protest 9-11-2009 Brussel. United for Truth and We Are Change.
11-09-2009 @ Brussel: Twee bijeenkomsten en een film: ―Zero‖! 12:00 tot 13:30 tegenover USA
ambassade (Kuntslaan) 16:00 tot 18:30h tegenover EU parlement. (Luxemburgplein) 20h Film …
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Insider Lindsey Williams: Elite verwacht buitengewone gebeurtenis in 2012
Ook volgens de elite zal 2012 het schokkendste jaar ooit worden.
In zijn eerste interview in drie maanden heeft de bekende Amerikaanse
pastor en insider Lindsey Williams gezegd dat zijn contacten binnen de
machtselite achter de schermen hem hebben laten weten dat 2012 het meest
bijzondere jaar in 2000 jaar menselijke geschiedenis wordt en er een
buitengewone, spiritueelachtige gebeurtenis wordt verwacht. Tevens zullen
de miljarden bailouts en reddingsfondsen in Amerika en Europa vóór het
einde van volgend jaar leiden tot een doelbewuste ineenstorting van alle
wereldvaluta, inclusief de dollar en de euro. De wereldwijde chaos die dan ontstaat zal door de elite worden
aangegrepen om hun eigen messias op het toneel te doen verschijnen, die permanent moet gaan afrekenen
met (het geloof in) de christelijke God.
Volgens Williams zou iedereen doodsbang worden als men beseft wat de machtselite in petto heeft voor het
jaar 2012, dat volgens hem dan ook het schokkendste jaar ooit zal worden. Toch dringt hij er bij de mensen
op aan om vooral niet bang te worden, omdat angst één van de sterkste wapens in handen van de elite is.
'Angst blokkeert je hersenen, en daarom willen ze juist dát veroorzaken.'
Niettemin komt de mensheid de komende jaren in ongekend zwaar weer terecht. Het wereldwijde financiële
en economische systeem zal instorten. Om totale controle te verkrijgen worden alle landen, maar vooral het
Westen, nu doelbewust opgezadeld met steeds hogere schulden. De ene bailout zal de andere volgen, en
het einde is nog lang niet in zicht. Uiteindelijk zullen hierdoor ook de sterkste economieën bezwijken onder
de last van biljoenen dollars en euro's schuld. Dat is het moment waar de machtselite al jaren op aanstuurt
en waarop ze hun greep naar definitieve macht zullen doen.
Over schulden, goud en de olieprijs
Mensen moeten ervoor zorgen vóór het einde van volgend jaar zo min mogelijk schulden te hebben. Maar
ook de schuldenvrijen moeten er rekening mee houden dat zij hoge belastingen over hun bezittingen zullen
moeten gaan betalen. Volgens Williams zullen uitkeringen en dergelijke niet meteen verdwijnen, omdat de
elite het uitbreken van sociale onlusten en opstanden zo lang mogelijk wil uitstellen, als het kan tot de totale
instorting van Amerika, dat mogelijk nog enige jaren langer op zich zal laten wachten.
Om je welvaart en koopkracht veilig te stellen adviseert Williams officiële gouden munten te kopen. De
goudkoers werd onlangs bewust onderdrukt, zodat de elite het edelmetaal nog relatief goedkoop massaal
kon inslaan. Binnen enkele maanden of misschien zelfs al weken zal de goudkoers volgens hem echter
exploderen. Lindsey heeft in het verleden regelmatig controversiële, maar achteraf correcte voorspellingen
gedaan, zoals een plotselinge forse daling van de olieprijs na een niveau van $ 150 per vat, iets wat enkele
jaren geleden nog onvoorstelbaar was. Zijn voorspelling dat olie dit jaar zou gaan stijgen naar $ 200 dollar
per vat en de olieleveranties aan het Westen zouden worden afgesneden is echter (nog) niet uitgekomen.
Wat vooralsnog wel lijkt te kloppen is dat hij van meet af aan niet meeging in de hype rond de komst van
'planeet X' / Elenin / Nibiru, omdat hij hier van de elite helemaal niets over gehoord had.
2012: Goddelijke interventie?
De grote geplande crash is volgens de pastor uitgesteld tot 2012. De elite verwacht in dat jaar een
buitengewone gebeurtenis op hoogstwaarschijnlijk het spirituele vlak, zoiets als een 'Goddelijke interventie',
al weet men niet wat deze gebeurtenis precies inhoudt. Ook Williams is voorzichtig. 'Mensen die nu denken
dat ik beweer dat Jezus volgend jaar terugkeert hebben het mis. Dat zeg ik niet! Maar er gaat wel iets heel
bijzonders gebeuren, een Goddelijk ingrijpen. Dat kan voor het grootste deel van de mensheid echter ook
onopgemerkt voorbijgaan, net zoals destijds alleen een paar herders door engelen op de hoogte werden
gesteld van de geboorte van Jezus.' 'Toch moet bedacht worden dat in de Bijbel staat dat 1000 jaar gelijk
staan aan 1 dag, en 1 dag aan 1000 jaar. We bevinden ons nu ongeveer 2000 jaar na de geboorte van
Jezus, en 6000 jaar na de Schepping, dus 6 'dagen'. De zevende 'dag', waarin er gerust wordt (het in de
Bijbel omschreven 1000 jarig vrederijk), staat op het punt van aanbreken. Of dat al volgend jaar is weet ik
niet en dat beweer ik dan ook niet. Toch kijk ik erg uit naar 2012, omdat het ook in spiritueel opzicht het
meest bijzondere jaar sinds de eerste komst van Jezus lijkt te gaan worden.'
Komst van de 'duivelsmessias'
In eerdere artikelen over dit onderwerp hebben we beschreven dat de elite hier eveneens op rekent en al
honderden jaren toewerkt naar de komst van hun eigen messias, de zogenaamde verlosser van de
mensheid, die onder hún voorwaarden zijn Nieuwe Wereld Orde op de wereld zal vestigen. Lindsey noemt
deze persoon de 'duivelsmessias'. Het doel is om de komst van de Bijbelse Messias Jezus Christus te
verhinderen of onmogelijk te maken. De pijlen van de elite zullen vanaf volgend jaar dan ook in nog veel
hevigere mate op de fundamentele christenen worden gericht.
Lindsey noemt het hoopgevend dat de elite onderling in toenemende mate elkaar bestrijden. Dat betekent
dat er een grotere kans is dat hun plannen om de wereld onder totale controle te brengen, zullen falen.
Xander - (1) SGT Report
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Niet gevaccineerde kinderen blijken veel minder vaak ziek te zijn
Vaccinaties blijken de algehele gezondheid van kinderen permanent aan te
tasten.
Uit een internationaal onderzoek onder tot nu toe 8157 deelnemers blijkt dat
kinderen die geen vaccinaties hebben gekregen veel minder vaak én veel
minder ernstig ziek zijn dan kinderen die wél zijn ingeënt. Daarnaast lijden
een veel lager aantal ongevaccineerde kinderen aan tegenwoordig veel
voorkomende aandoeningen zoals allergieën, AD(H)D, hyperactiviteit,
autisme, slaap- en concentratieproblemen en migraine.
Een recente Duitse (KIGGS) studie onder 17.461 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 17 jaar wijst uit dat
astma (4,7%), hooikoorts (10,7%) en neurodermatitis (huidaandoeningen, 13,2%) in het Westen relatief veel
voorkomende ziekten zijn. Deze percentages verschillen overigens per land; zo is het percentage
Amerikaanse kinderen dat lijdt aan astma 6%, tegenover 14% - 16% in het veel dunner bevolkte Australië.
Onder niet gevaccineerde kinderen komen astma (2,5%), hooikoorts (2,5%) en neurodermatitis (7%) echter
veel minder vaak voor. 40% van de in de KIGGS studie onderzochte kinderen tussen 3 en 17 jaar werd
blootgesteld aan minstens één test op 20 veel voorkomende allergieën. 22,9% bleek een allergische ziekte
te hebben. Alhoewel er geen bloedtesten werden verricht, is dit percentage onder niet gevaccineerde
kinderen 10%. Aandoeningen zoals ADD en hyperactiviteit zijn in het Westen een steeds groter probleem
geworden. In Duitsland lijdt 7,9% van de kinderen aan ADHD en zit nog eens 5,9% van de kinderen op de
grens. Uit het onderzoek blijkt dat ongevaccineerde kinderen hier veel minder vaak last van hebben: slechts
1% lijdt aan ADD en 2% aan hyperactiviteit. Daarnaast zijn slechts 4 van alle aan het onderzoek
deelnemende ongevaccineerde kinderen zwaar autistisch. Eén van deze 4 testte zeer hoog op de
aanwezigheid van zware metalen in het lichaam (kwik, aluminium, arsenicum) en van een andere testte de
moeder zeer hoog op de aanwezigheid van kwik, een in veel vaccins gebruikte hulpstof.
Enorme verschillen
Als gekeken wordt naar andere ziekten zijn de verschillen even groot en soms zelfs nog groter. De KIGGS
studie wees uit dat 12,8% van de Duitse kinderen herpes heeft en 11% lijdt aan middenoor ontstekingen. Bij
ongevaccineerde kinderen komt herpes echter amper voor (minder dan 0,5%); tevens hebben ze veel
minder vaak last van middenoor ontstekingen (2%, en 6,75% slechts zelden). En wat te denken van wratten,
iets waar 5-10% van de kinderen tussen 4 en 6 last van heeft en zelfs 15%-20% van de 16 tot 18 jarigen.
Van de niet ingeënte kinderen heeft slechts 3% last van wratten. Problemen met de fijne motoriek (1,41%),
groeistoornissen (1,46%, en 3,09% slechts zelden), gebitsproblemen (2,53% en 1,5% slechts zelden) en
scoliose (1,5%) komen eveneens maar heel weinig voor onder ongevaccineerde kinderen. Volgens de
officiële cijfers lijdt maar liefst 23,5% van de Amerikanen aan een auto-immuunziekte. Voor kinderen is dit
percentage 7%. Diabetes treft 0,2% van de kinderen onder de 20 (niet gevaccineerden: 0,07%). Volgens de
KIGGS studie is dat in Duitsland 0,1%. Epilepsie treft 3,6% van de kinderen (niet gevaccineerden: 0,33% en
0,25% slechts zelden); 1,7% lijdt aan een schildklierziekte (niet gevaccineerden: 0,09%).
Getuigenissen van ouders van ongevaccineerde kinderen
Veel ouders die aan het onderzoek meededen deden een aantal opmerkelijke constateringen en uitspraken.
Enkele voorbeelden:
'Ik ben 27 jaar oud en volledig ongevaccineerd. Ik ben zeer gezond en wordt hooguit één keer 1 a 2 jaar
verkouden.'
'Mijn zoon is vrijwel volledig gevaccineerd, mijn dochter niet. Recent kwamen ze allebei in contact met een
ingeënt familielid. Mijn zoon en ik kregen de kinkhoest. Bij mijn zoon duurde dat zoals verwacht veel langer;
hij heeft door zijn vaccinaties namelijk allerlei gezondheidsproblemen gekregen. Mijn niet gevaccineerde
dochter hoestte tijdens deze hele periode slechts één keer, en de tweede keer dat wij eraan werden
blootgesteld zelfs helemaal niet.'
'Ik ben één van de 10 kinderen van dezelfde ouders. Geen van ons heeft vaccinaties gekregen. Onze
leeftijden variëren van 38 tot 59 jaar. Wij kregen allemaal kinderziektes die ons immuunsysteem versterkten.
Van onze eigen kinderen werden de meesten eveneens niet ingeënt. Géén van de ongevaccineerde
kinderen in onze familie heeft ernstige ziekten.'
'Mijn 3 jaar oude kind zit in een klas voor 5-jarigen en loopt zelfs daar op voor. In tegenstelling tot veel van
haar vriendinnen is ze bij lange na niet zo vaak ziek geweest. De gezondheid van haar twee oudere broers
en zussen is wel beschadigd door vaccinaties. Na 6,5 jaar moeten zij hier nog steeds van herstellen.'
'Mijn drie ingeënte kinderen zijn tijdens hun eerste 2 levensjaren heel vaak ziek geweest en leden aan
oorinfecties waar de arts constant antibiotica voor gaf, dat echter de eerste keer nooit hielp. Deze infecties
waren pas na 3 antibiotica kuren verdwenen. Ondertussen hadden ze diarree en candida luieruitslag
gekregen. Ook werden ze van ieder virusje ziek, hadden ze diverse keren keelontstekingen en kregen ze
last van huidaandoeningen. Mijn niet gevaccineerde kind is echter nooit ziek geweest, op een licht
verkoudheidje na, had nooit oorontstekingen en ook geen huidaandoeningen.'
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'Wij hebben onze kinderen om diverse redenen niet laten vaccineren. Wij leven op een kleine boerderij in het
midden westen en hebben nooit geprobeerd een antiseptische omgeving voor hen te creëren. In de warmere
maanden (temperatuur boven het vriespunt) dragen ze zelden schoenen. Hierdoor lopen ze regelmatig
snijwonden op door metaal, glas, et cetera. Toch hebben ze nooit enige noemenswaardige infecties gehad.
Ook worden ze door allerlei dieren gebeten, zoals katten, muizen, slangen en allerlei insecten, zonder dat ze
bijwerkingen krijgen. Ze hebben allemaal borstvoeding gehad, en geen van de laatste 8 kinderen is ooit bij
een dokter geweest.'
'Zijn volledig gevaccineerde zusje stierf toen ze 5 was, 2 weken nadat ze veel symptomen van
kwikvergiftiging kreeg, inclusief eczeem, melkallergie en hypotonische perioden met verwijde pupillen. Ze
kreeg de diagnose wiegendood, maar ik weet dat het door de vaccinaties kwam. Zelf kreeg ik ook een
ernstige reactie op het pokkenvaccin en hebben wij in de familie meer gevallen van hevige reacties op
vaccinaties. Mijn ongevaccineerde zoon heeft nog nooit antibiotica nodig gehad, heeft nog nooit een
oorinfectie gekregen en hoeft al sinds zijn 2e niet meer naar een dokter toe.'
'Ik ben verbaasd over haar algehele gezondheid als je die vergelijkt met kinderen van haar eigen leeftijd. Ze
krijgt dezelfde verkoudheid en griep, maar heeft daar extreem veel minder last van dat de andere kinderen,
die lijden aan ernstige infecties en daarvoor allerlei medicijnen krijgen voorgeschreven.'
'Mijn vader is een Doctor of Medicine en toen het tijd was om mijn dochter te vaccineren adviseerde hij, na
het inentingsprogramma te hebben gelezen, het niet te doen. Als kind was ik zelf astmatisch en mijn vader
was bezorgd voor de gevolgen van de vaccinaties voor haar. Nu is ze een supergezonde tiener die nog nooit
antibiotica nodig heeft gehad, zonder problemen door alle griepseizoenen heenkomt en een supersterk
immuunsysteem heeft. Hetzelfde geldt voor haar broer.'
'Wij hebben drie onvoorstelbaar gezonde kinderen in ons gezin die allen zeer effectieve professionals zijn
geworden. Ze hebben nooit last gehad van hoofdpijn, neusbloedingen, vaginale infecties, darmproblemen...
niets van al die veel voorkomende zaken waarvan de mensen geloven dat deze normaal zijn, maar in feite
tekenen van ziekten zijn.'
'Vertrouw op een sterk immuunsysteem. Gebruik natuurlijke voeding, homeopathie, vitamine C en kruiden
om het immuunsysteem te versterken. Mijn kind heeft waterpokken, Mexicaanse griep en kinkhoest gehad,
maar zonder ernstige complicaties.' (1)
Het onderzoek is een doorlopend project, waar iedereen aan kan meedoen door bijvoorbeeld deze
vragenlijst in te vullen.
Xander - (1) Vaccine Injury

[8] Nikolaos Salavrakos, Member of the European Parliament in "Is there a way out?"
http://www.efdgroup.eu/news/99-the-greek-fiscal-crisis-is-there-a-way-out.html
[9] OECD statistieken
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_34747_39371887_1_1_1_1,00.html
[10] Article 122.2 of the Treaty on the Functioning odf the European Union:
"Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused
by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the
Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State
concerned. (...)"
[11] European Parliament resolution of 23 March 2011 on the draft European Council
decision amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110103+0+DOC+XML+V0//EN
[12] art 48.6 Treaty of the European Union
eur-lex.europa.eu
--Als u wenst, kunt u dit artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het
internet.
Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?
Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld
rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link
stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om
3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!
3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3x3=
3,486,784,401
http://www.earth-matters.nl/63/3557/economie/esm-een-staatsgreep-in-17landen.html
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Symbool van de vuist
―In de Verenigde Staten is een beweging aan de gang, de ―Occupy Wall
Street Movement‖. Dit is een groep activisten zonder leiders, die het
principe huldigen van de massaliteit. De terechte vraag wordt gesteld,
waarom 99% van de wereldbevolking ondergeschikt wordt gemaakt aan
een elitaire 1%. De beweging zit op het goede spoor, want het ageren
tegen politci is zinloos. Politici zijn de handlangers van de machten die ons
maken en breken. Deze handlangers behoren bij de 1%, maar zijn niet meer dan frontsoldaten,
gecorrumpeerd en tot alles in staat en zullen zich nimmer tegen hun ―betaalmeesters‖ keren. Een kogel of
schandaal zal hun deel zijn.‖
―ALLE revoluties die wij kennen zijn geregisseerde machtswisselingen. Dat kan op twee manieren. Tijdens
de Franse Revolutie hebben wij vastgesteld, dat die door buitenlandse krachten is opgestookt in opdracht
van een internationale elite. Deze kwam aan de macht en het was ―business as usual‖ met een
revolutionair/imperialistisch sausje. Een tweede voorbeeld is het opstoken van een revolutie in Egypte, die
binnen de kortste keren werd ―gekaapt‖ door de zittende macht. Er rollen virtueel een paar koppen en het is
―business as usual‖ zonder revolutionair sausje. Iedere Egyptisch opstand wordt nu razendsnel de kop
ingedrukt‖.
‖ De Occupy Beweging in Amerika wacht een zelfde lot. Bekend is dat allerlei operaties van ene George
Soros, zetbaas van de werkelijke macht, niets anders doen dan óf opstoken van opstanden, óf infiltreren in
opstanden. Dat laatste dreigt nu in Amerika te gebeuren, even goed opletten wat George zoal in het
openbaar uitkraamt. Als George Soros namelijk begint te schoppen tegen de wantoestanden in de financiële
wereld, kunt u er rekening mee houden dat de Occupy Movement gekaapt is en zich vervolgens massaal en
succesvol kapot protesteert. De eerste signalen van betrokkenheid van Soros zijn er al. Men zit om geld en
voedsel verlegen, het wachten is op een gulle gever.‖
http://www.argusoog.org/2011/10/beweging-%e2%80%9coccupy-wallstreet%e2%80%9d/
http://www.jordanmaxwell.com/articles/questions/questions9.html

Belangrijke informatie aardverschuivinggevaar Canarische Eilanden genegeerd!
Important Canary Island Danger Landslide Information Being Ignored! : 10/11/2011
Geüpload door MaryGreeley op 11 okt 2011 - Vertaald fragment
De aardbevingen op de Canarische Eilanden nemen nog steeds toe. De uitbarstingen van lava op het
kleinste eiland El Hierro vinden nu nog onder water plaats. Wanneer deze uitbarstingen zodanig worden, dat
een stuk land van het eiland afbreekt, kan dit een tsunami veroorzaken. De snelheid dat een tsunami de
Oostkust van Amerika bereikt is zeer hoog, nl. de snelheid van een vliegtuig.
Goedemorgen Youtubers,
Vorige week heb ik gebeld met een van de wetenschappelijke specialisten van de USGS (U.S. Geological
Survey) in Denver, hem confronterend met alle aardbevingen op de Canarische Eilanden. Het gesprek
duurde ongeveer een half uur. Allereerst vroeg ik hem, WAAROM Amerika en Europa niet geïnformeerd
worden over deze aardbevingen en hun activiteit.
Het antwoord was dat de mensen toch maar in paniek zouden raken, hoewel hij persoonlijk wel een rood
alarm had willen geven. De USGS vertegenwoordiger bevestigde dat er al mensen waren geëvacueerd, in
voorbereiding op ‗iets‘, en dat ‗ze‘ opzettelijk gegevens achterhielden.
En het meest verontrustende bericht dat ik van deze man ontving, was op de vraag, ―Op welk punt is het
genoeg voor jullie om hierover te rapporteren? Bij een 8.9 aardbeving, bij een tsunami, die onze kant dreigt
op te komen?‖
Deze man antwoordde, ―Ja, zo zal het waarschijnlijk gaan‖.
Met andere woorden, wij zullen door de mainstream media en de overheid pas op het allerlaatste moment
worden ingelicht, wanneer er geen voorbereiding meer mogelijk is, alleen al gezien de snelheid waarmee
een tsunami zich verplaatst.
El Hierro Urgent Update!
http://www.youtube.com/watch?v=6y8BwS_Albc&feature=uploademail
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/364/1845/2009/F6.expansion.html
http://www.irishweatheronline.com/news/earth-science/geology/earthquake-activ...
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Euro heeft heeft alléén maar nadeel gebracht
door een van onze correspondenten op okt.15, 2011
Liever vandaag nog dan morgen eurozone verlaten
Ondanks dat politici er maar op blijven hameren dat de invoering van de euro
grote economische voordelen heeft gebracht voor Nederland wil het grootste
deel van de Nederlandse bevolking liever vandaag nog dan morgen de eurozone
verlaten. Er is nooit een referendum gehouden over de vraag of de Nederlander
aan het euro-experiment wilde meedoen of niet. Wel zijn er in het begin van de jaren 90 enquêtes gehouden
onder de bevolking waaruit bleek dat 70% van de Nederlanders een voorstander was van de invoering van
de euro. Het was niet zo dat de voorstanders van de invoering hun mening hadden gebaseerd op
economische kennis, maar eerder op sentimenten als: ―leuk om bij zo´n monetaire unie te horen‖.
Centrale banken overstag
Toen eenmaal het politieke besluit was genomen om te onderzoeken of een gezamenlijke Europese munt
haalbaar was, hebben alle centrale banken van Europa zich achter dat besluit geschaard en zijn met
enthousiasme de voorbereidingen gaan uitvoeren. Een aantal jaren daarvoor echter hadden de centrale
banken van een aantal Noordelijke landen, w.o. Duitsland en Nederland nog veel weerstand tegen de
invoering van één gezamenlijke munt omdat, volgens hen de economieën in Europa teveel verschillen
vertoonden. Toen eenmaal de garantie werd afgegeven voor het zgn. ―stabiliteitspact‖ (niet meer dan 3%
begrotingstekort), gingen zij overstag. De vraag rijst dan waar het uiteindelijk is misgegaan.
Het was in 2000 al duidelijk dat Griekenland een zwakke broeder was en de cijfers die door de Griekse
overheid waren aangeleverd werden met de grootste argwaan bekeken. Economische specialisten waren fel
tegenstander van deelneming van Griekenland aan de eurozone maar de politici legden deze bezwaren
naast zich neer en besloten alsnog om de Grieken mee te laten doen. Arjo Klamer, hoogleraar economie
aan de Erasmus universiteit ziet de Grieken dan ook als boosdoener en oorzaak van de huidige Europese
schuldencrisis. Hij wijst erop dat Griekenland zich vanaf het begin nog geen enkele keer aan het
stabiliteitspact heeft kunnen houden en overschreed de 3% grens telkens weer. Daarom alleen al is het
onbegrijpelijk dat banken zoveel Griekse staatsobligaties in bezit hebben.
Invoering euro nooit wetenschappelijk onderzocht
Het is overigens absurd dat bij zo´n omvangrijk project als de invoering van de euro er geen enkel
wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de effecten van zo´n gezamenlijke munt. De argumenten dat
de Euro ervoor zou zorgen dat het heel veel voordeel ging opleveren voor de Europese burger is niet
wetenschappelijk onderbouwd en blijkt gewoon uit de lucht gegrepen te zijn door opportunistische politici die
dachten onsterfelijke roem te behalen met dit, in hun ogen zo prachtige experiment. Michiel Vergeer, oud
hoofd econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt dat het effect van de euro nauwelijks
meetbaar is. Het argument dat geen deelneming aan de euro ons land in een onhoudbare situatie zou
brengen wat betreft onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen is grote lariekoek. Landen als
Groot Brittannië, Denemarken en Zweden handhaven zich zonder de euro prima in het internationale
handels- en geldverkeer.
Alleen maar nadelen
Gerrit Zalm
De gewone burger daarentegen heeft maar al goed de nadelige effecten van de
euro ondervonden. Om te beginnen heeft de Nederlander sowieso te weinig euro
teruggekregen voor zijn gulden. Wanneer de werkelijke waarde van de gulden
was gehanteerd had de euro 2 gulden moeten kosten, maar door politiek
gehannes en slap optreden van toenmalig Minister van Financiën, Gerrit Zalm, kostte de euro ons fl. 2,20.
Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één keer 10% armer. Ook beloofde deze minister met de
hand op het hart dat hij er streng op zou toezien dat het bedrijfsleven geen slaatje zou slaan uit de invoering
van de euro door prijsaanpassingen. Hieraan heeft hij geen woord gehouden en binnen de kortste tijd was
de euro net zoveel waard als vroeger de gulden. Kostte ten tijde van de gulden een biertje op een A1 locatie
gemiddeld fl. 2,- tegenwoordig betaal je voor datzelfde biertje € 3,-. Omgerekend is dat fl. 6,60, een
verhoging van 330% in nog geen 10 jaar. En dit is nog maar één voorbeeld. Mocht het zo zijn dat de euro
toch voordelen zou hebben opgeleverd, wat zijn die voordelen dan waard gebleken, nu blijkt dat de meeste
Europese landen financieel aan de afgrond zitten en de hele Europese Unie rechtstreeks afstevent op een
faillissement. De enigen die hieruit nog voordeel mogen plukken zijn de banken. Deze worden, als beloning
voor het verkwisten van al ons geld, volgestopt met verse euro´s om zodoende weer over voldoende cash te
kunnen beschikken. Dat die nieuwe euro´s moeten worden opgebracht door de argeloze en niet met kennis
opgezadelde burgers, zal de bankiers en politici een worst wezen. Het zijn de parlementariërs die besluiten
dat hun burgers dit moeten gaan betalen. En de huidige democratie werkt op zodanige wijze dat, mocht een
parlement besluiten om nee te zeggen dan wordt er net zolang doorgestemd totdat er uiteindelijk een ja
uitkomt. De Europese burger heeft dus niet alleen zijn eigen munt opgegeven maar ook zijn democratische
rechten. http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/10/euro-heeft-alleen-maar-nadeel-gebracht/
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Maak u klaar voor de ultieme mindfuck!
13 oktober 2011 - Door Arjan Plantinga
Het is inmiddels als een enorm cliché om een artikel te beginnen met de vaststelling dat het opzienbarende
tijden zijn. Maar het is een feit, en het is daarnaast een feit dat nog lang niet tot iedereen is doorgedrongen.
Uit het niets waren er ineens de demonstranten in New York, die binnen enkele weken navolging lijken te
krijgen in de gehele Westerse wereld. Ze worden gesteund vanuit zeer onverwachte hoeken: door
vakbonden, bedrijfsleiders, economen en zelfs enkele politici. Het lijkt erop dat de boosheid over het
roofzuchtige gedrag van de zogenaamde 1% veel wijder verspreid is dan gedacht.
We hadden eerder al de ontmaskering van het Murdoch-imperium, gevestigde media die over Maya's en
UFO's berichten, een IMF-directeur die met de billen bloot gaat, Warmista's die het licht van de zon hebben
gezien, de waarheid over vaccins, rellen in Londen, het einde van de euro, en ga zo maar door...
Maar er is ook de voortgillende isolatie van Israël, dat het nu zelfs gepresteerd lijkt te hebben om grote delen
van het leidinggevende kader in Washington en Langley van zich te vervreemden. Een en ander blijkt vooral
de laatste paar dagen. In de hoek gedrukt door Turkije, door de Palestijnse Autoriteit, Egypte en Rusland
kwam Tel Aviv dit weekeinde met de opdracht aan Obama en de Amerikaanse massamedia om het script
van de zogenaamd door Iran geplande aanslagen op een Saoedische ambassadeur vanonder het stof te
halen. Rekenend op mondiale verontwaardiging en oorverdovend opklinkende oorlogstrommels, stoere taal
van de sayanim in het Amerikaanse Congres en brede steun voor de Israëlische plannen Iran tot een
gesmolten woestijn te reduceren, staan de Khazaren er nu toch een beetje bedremmeld bij.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hilariteit Clinton, kon een lach bijna niet onderdrukken
toen ze voor de camera's moest reageren, en zelfs Cabal News Network (CNN) vond het allemaal wel erg
toevallig dat het oude nieuws (Obomba was al in juni ingelicht over de 'verijdeling' van de plannen) juist nu
weer uit de sloot getrokken wordt.
De Europese buitenlandbarones, mevrouw Ashton, durfde zelfs zover te gaan om eerst maar eens om
bewijs te vragen. Uiteraard voeren de gecoöpteerde politici en de corrupte media een mooi theaterstukje op,
want wanneer de de Khazaren willen afrekenen met Iran zullen ze wel met iets beters op de proppen komen
dan een slap verhaaltje over een tweedehands autodealer die een huurmoordenaar van Los Zetas belt met
de vraag of hij interesse heeft in het omleggen van een onbeduidende ambassadeur van een nog
onbeduidender dadelvorstendom. De Zionisten zijn de meesters van de misleiding, en als dit slappe
aftreksel van een geopolitiek complot het beste is wat ze kunnen bedenken, sorry hoor, maar dan zit er toch
echt te veel fluoride in het van Syrië gestolen water.
Of....?
De aanslagen van 11 september waren een door de Khazaren meesterlijk bedachte en uitgevoerde
machtsgreep. Geen machtsgreep over de al lang niet meer democratische regeringen in Washington,
Londen en Brussel, maar een machtsgreep over het wereldbeeld van de gemiddelde burger in het Westen.
Ze speelden het klaar om in de hoofden van bijna alle Westerse burgers te kruipen, en daar aan de knopjes
te draaien als het ging om het beeld van de Islam en de vraag wie er verantwoordelijk was voor alle
boosaardigheid op onze ooit zo prachtige blauwe planeet.
Binnen 24 uur kregen de Khazaarse meesterbreinen voor elkaar wat nog nooit een politicus, kerkvader of Al
Gore had klaargespeeld: de neuzen van vrijwel heel de tv-kijkende wereld allemaal dezelfde kant op laten
kijken, ze zonder enig bewijs of verdere lastige vragen laten geloven dat de man-met-de-baard-in-de-grotheel-ver-weg het had gedaan en met nog een paar slim gefabriceerde correcties achteraf alle morele
weerstand tegen het vernietigen van twee soevereine Aziatische staten weg te nemen.
Bravo!
Maar het effect duurt niet eeuwig, veel minder lang dan de scenaristen hadden gehoopt, en na tien jaar
dreigt men de greep op de kudde weer bijna helemaal kwijt te spelen. Dat kan natuurlijk niet getolereerd
worden, en brengt ons bij het doel van dit episteltje: er is een nieuwe 11 september nodig.
De poppenspelers zullen het nooit toestaan dat hun popjes de touwtjes afleggen en zelfstandig door de
wereld gaan stappen. Honderden, misschien zelfs wel duizenden jaren hebben ze toegewerkt naar dit
moment, naar de fase van het eindspel. Want wat u en ik recent te weten zijn gekomen over de op en neer
gaande bewegingen in de frequenties van het universum, over de slingerbeweging van kosmische energie,
over toe- en afnemende dichtheid van het tijdscontinuüm en de daarmee samenhangende niveaus van
bewustzijn van ons mensen, weten de poppenspelers al veel langer. Ze hebben het bijna tot aan het einde
van de rit (binnen enkele weken) voor ons verborgen weten te houden, maar maakten één fatale fout: het
internet. Wat eeuwenlang verborgen was gebleven in de spelonken van de geheime genootschappen, in de
niet toegankelijke bibliotheken van het Vaticaan en de kelders van Capitol Hill en in de privéverzameling van
de Rothschildfamilie, vond middels de digitale autostrade een onbedwingbare weg naar buiten.
Ze dachten met 11 september de beslissende zet te hebben gedaan, die de wedstrijd in het slot zou gooien,
de massa schaakmat zou zetten en de teerlingen in graniet zou verankeren. Ze dachten de ultieme mindfuck
tot een goed einde gebracht, alle twijfel uitgeroeid en een kritische massa voor altijd op de knieën
gedwongen te hebben.
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Maar ze hebben zich misrekend, de kracht van de vrije menselijke geest schromelijk onderschat. De
voorsprong werd uit handen gegeven, en met nog slechts enkele minuten op de klok, een gelijke stand op
het scorebord en bijna bezwijkend onder de enorme druk van de tegenstander, zullen ze nog een keer een
eindeloos smerig trucje moeten uithalen om de wedstrijd alsnog in hun voordeel te beslissen.
Scheidsrechters zijn er niet in dit spel en alleen hun tegenstander wordt geacht zich aan de regels te
houden. Reken er dus niet op dat iets hen ervan af zal houden de smerigste van alle smerige rottigheid in
deze smerige wereld anno 2011 heel geniepig op ons los te laten.
Wat?
Zoals niemand vooraf kon bevroeden wat er op 11 september gebeurde (sommigen wisten dat er iets op til
was, maar niemand wist wat), is het ook nu onmogelijk om in de kladblokken van de draaiboekauteurs te
kijken. Maar wees er maar zeker van dat ze eraan werken, dat de machinerie al in gang is gezet en dat de
wereld tussen nu en - laten we zeggen - kerstavond getrakteerd zal worden op een mondiaal schouwspel
dat het instorten van de Twin Towers zal doen verbleken.
De poppenspelers verliezen de grip op hun onderdanen, er wordt met ze gelachen, een plan van duizenden
jaren dreigt op de valreep alsnog ontmaskerd te worden en in nooit eerder geziene duigen te vallen.
Dat kan en mag niet gebeuren.
Iran? Buitenaardse wezens? Of de terugkeer van de Messias? Uw gok is zo goed als de mijne. Religie is
nog steeds de grootste bindende factor op deze wereld, met een goede vijf miljard mensen die in meer of
mindere mate geloven in een god en een verlosser, die ooit zal terugkeren om zijn volgelingen te bevrijden
van Mammon, Satan of hoe de kwelgeest ook genoemd wordt. Een religieuze 11 september met misschien
een in scene gezette rapture is niet ondenkbaar.
De lezer van het bovenstaande mag zich als gewaarschuwd beschouwen, want het kan niet anders.
Onmogelijk dat de top van de piramide vanaf nu achterover zal leunen en zeggen: "Oké, het spel is uit. We
hebben verloren. De macht is aan het volk." De psychopaten die zo lang bezig zijn geweest met het
vergaren van hun onmetelijke rijkdom en hun macht, met liegen, bedriegen en moorden, en met het
uitzuigen van het werkvolk, zullen niet opgeven in het zicht van de eindstreep.
Wat doet u met deze waarschuwing?
Op het moment dat Plan B, de grand finale begint, laat u dan niet meeslepen, sta uw kritische geest niet toe
te vallen voor hun manipulaties, voor hetgeen ze u willen doen geloven. Zet alvast een paar pintjes koud, en
maak ze open op het moment dat het spel begint. Het zal groots zijn, iets wat u en ik nog nooit eerder
hebben gezien, spectaculair en het bekijken meer dan waard. Zet u in uw luie stoel, bekijk het rustig en merk
hoe eenvoudig het zal zijn om met dit artikeltje in het achterhoofd te zien dat het allemaal een groot theater
is, een megahersenspoeling, één grote mindfuck.
Wees voorbereid op de enorme massa die het wel zal geloven, op hun hysterische reacties, waarna ze zich
als lemmingen over de rand van de afgrond zullen storten, maar weet ook dat het plan van de
poppenspelers weer zal mislukken. De waarheid is misschien wat trager dan de leugen, maar heeft wel een
hele lange adem. En bovendien: de waarheid maakt geen fouten.
http://www.zonnewind.be/opinie/groter-dan-11-september.shtml

Politie-infiltranten escaleren demonstratie in Rome?
Bron / origineel: (c) www.telegraaf.nl
Deze zie je al van verre aankomen. Politie-infiltranten / black-blockers ingezet
door de overheid? Zie: agent provocateurs.
Militante actievoerders hebben zaterdag bij de betoging in Rome tegen het
kapitalisme een bijgebouw van het ministerie van Defensie in brand gestoken.
Brandweerlieden probeerden het vuur te blussen.
Rond het gebouw waren militanten met bivakmutsen te zien. De oproerpolitie voerde charges uit tegen de
betogers en gebruikte waterkanonnen.
Eerder op de dag werd bij de Occupy-betoging in de Italiaanse hoofdstad enkele auto's in brand gestoken en
de ruiten van banken ingegooid. Volgens getuigen waren circa 40 personen verantwoordelijk voor het
geweld.
De protestactie begon vreedzaam tot het moment dat een groep van in het zwart geklede personen met
maskers zich tussen de betogers begaf. Andere actievoerders probeerden de militanten in het zwart
tevergeefs tegen te houden toen die ruiten ingooiden en auto's in brand staken.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/politie_infiltranten_escaleren_demonstratie_in_rome
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Het is tijd voor een revolutie
© 2011 oktober – Geert Kimpen.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met verbijstering volg ik het financiële
nieuws op radio, tv en in de kranten. Voor het eerst in mijn leven heb ik een soort
van onderbuik gevoel over een mondiale crisis die zijn weerga niet kent. Ik ben
geen doemdenker, geen Maya-adept die denkt dat er in 2012 allemaal
schokkende zaken gaan gebeuren, geen complot-aanhanger. Maar het slechte
nieuws dat onafgebroken over ons heen dondert, boezemt me angst in.
Dat bedrijven failliet kunnen gaan, lijkt me evident. Dat banken omver kegelen,
vond ik erg schokkend maar is inmiddels eigenlijk al vertrouwd nieuws
geworden. Maar dat nu ook landen op het punt staan in te storten, vind ik
huiveringwekkend. Geen landen in Afrika, noch in Zuid-Amerika, nee, hier
vlakbij, bondgenoten in onze Europese Unie. Ik zie de zenuwachtigheid in de
ogen van onze politieke leiders, die nog nauwelijks hun natuurlijke kalmte en
zelfvertrouwen kunnen bewaren. Ik neem notitie van de vele geheime tops die
plaatsvinden en waarvan niemand weet wat er precies bedisseld wordt. Ik onderga gelaten de ene
afkondiging na de andere van op til staande bezuinigingen, donkere prognoses, en net als ieder ander, heb
ik nog geen flauw idee welke impact al deze rampspoed op jouw of mijn leven concreet zal hebben.
Het enige dat ik wel weet, of voel, is een onbehaaglijk gevoel van ongelooflijk opgelicht te zijn. Een soort
onmachtige kwaadheid van genaaid te zijn door een financieel systeem dat dol is gedraaid waarvan jij en ik
niet de voordelen genoten, maar nu wel de rekening van moeten betalen.
Miljarden vliegen ons om de oren als grootheden die niemand meer kan vatten. Niemand begrijpt hoe soms
in een weekend tijd, met druk overleg op geheime locaties, enkele miljarden gevonden kunnen worden om
een bank overeind te houden. Hoe het mogelijk is dat we blijkbaar wel miljarden ‗ergens op een rekening‘
hebben staan om Griekenland te redden. Maar hoe onverbiddelijk anderzijds onze leiders beweren dat we
moeten bezuinigen op alles wat voor ons mensen lief en noodzakelijk is.
Hoe kunnen we begrijpen dat er miljarden naar andere banken en landen gesluisd worden, en dat voor alles
waarvoor wij dachten belastingen te betalen, ons pensioen, onze zorgkosten, ons onderwijs, steeds minder
en minder geld is?
Maar het meest verbijsterd nog ben ik door ons stilzwijgen. Gelaten zitten we als
konijnen in de enorme gloeilamp van onze televisie te kijken, we laten ons vermaken
door de hysterische lach van Gordon, door een Joling die in een potsierlijk pakje
danst over het ijs, door een programma als ‗Spuiten en Slikken‘ dat een 29 jarige
jongen live laat ontmaagden door een escortgirl, en we houden onze mond. Alsof we
gehypnotiseerd zijn. Lamgeslagen, monddood gemaakt. Versuft door brood en
spelen. Wij hebben de crisis toch niet veroorzaakt? Wij hebben toch geen misdadige
financiële producten bedacht die ons deden geloven dat ze onze winst zouden
verdriedubbelen, maar gebaseerd waren op lucht, en alleen enkele bankiers en aandeelhouders steenrijk
maakten? Wij hebben toch geen onverantwoorde hypotheken verschaft? Wij hebben toch niet betoogd dat
we perse de euro wilden? Wij hebben ons toch niet verrijkt met exuberante bonussen waarvan je meerdere
dorpen een jaar lang zou kunnen onderhouden?
Maar toch ondergaan we het apathisch. We komen niet de straat op. Niet voor onszelf, noch voor onze
kinderen, en al helemaal niet voor de miljoenen mensen in de Hoorn van Afrika die op dit moment sterven
van honger en dorst. We gedragen ons als onmachtigen. We begrijpen in het beste geval dat we
gemanipuleerd worden. Dat wij onrechtmatig rekeningen moeten betalen van zaken waar we niet om
gevraagd hebben. Dat al onze inspanningen om iets van ons eigen leven te maken, ontmoedigd worden,
belast, en we verpulverd worden onder deprimerend makend nieuws. We verschuilen ons in onze huizen en
slikken als makke schapen dat er geen geld meer is voor de zwaksten in onze samenleving, en gaan haast
geloven dat ontwikkelingshulp weggesmeten geld is. We verschuilen ons onder ons warme dekbed en
hopen dat de storm wel zal overwaaien en dat de schade voor ons eigen leven wel zal meevallen.
Waarom zeggen we niet collectief ―Nee‖? Waarom nemen we geen voorbeeld aan de volkeren in Tunesië en
Egypte, die het ook niet langer pikten, en net zolang de straat opgingen, tot hun leiders met pek en veren
verjaagd werden? Is het omdat we Rutte zo‘n sympathiek joch vinden? Dat we denken dat zo‘n gestudeerde
jongen het wel beter zal weten dan ons eigen gezonde verstand?
Burgemeester Luca Sellari bij de bankbiljetten van zijn dorp Filettino, een klein,
eenvoudig dorpje, 100 km oostelijk van Rome. Onafhankelijkheid staat voorop bij
de 550 dorpelingen en daarom hun eigen bankbiljetten..!
In heel Europa is er welgeteld één dorp dat ―Nee‖ zegt. Een klein dorpje in de
buurt van Rome. Filettino. De burgemeester van dit dorp, zei; “Bekijk het maar.
Wij gaan niet de rekening betalen van onze corrupte leiders. Wij verklaren ons bij
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deze onafhankelijk. Vanaf nu zijn we ons eigen Prinsdom, en drukken we onze eigen munt.” En dat hebben
ze dus gedaan, enkele weken geleden.
Zo eenvoudig is het. Wij zijn vergeten dat geld gebaseerd is op geloof. Geld an sich is niets waard. Ja,
vroeger nog wel, toen we een goudstandaard hadden, waarbij het geld een symbolische weergave was van
de goudvoorraad. Het was een simpel en briljant geldsysteem, door niemand minder dan door het grote
genie Isaac Newton bedacht. Nu is geld precies dat waard waarvan wij bereid zijn te geloven dat het waard
is…! Al die miljarden waar onze leiders mee goochelen, bestaan immers niet. Het is een pure virtuele
werkelijkheid die geen enkele grondslag meer heeft in de werkelijke wereld. De Fed, in Amerika, drukt
dollars tegen de klippen op, zonder enig gevoel voor realiteit. Of tenminste zonder gevoel voor onze realiteit.
Onlangs ontdekte ik tot mijn verbijstering dat de Fed niet de centrale bank is van Amerika, maar een privé
bank, die de privé belangen van zijn eigenaren dient. Naar verluidt een groepje steenrijke families die de
hele wereldeconomie in handen hebben en gijzelen.
En dat kan alleen maar, zolang wij bereid zijn te geloven in de enorme leugen die geld is geworden. In
werkelijkheid zijn het enkel cijfers in een computer. Cijfers die van het ene moment op het andere gewist
kunnen worden. Cijfers die enkel waardeloze briefjes papier vertegenwoordigen, maar geen werkelijke
waarden meer in de wereld. Een enorme luchtballon die ontzettend op knappen staat.
En de enigen die deze waanzin een halt kunnen toeroepen, zijn wij. Onze politici, onze bankiers en onze
mega-ondernemingen vechten krampachtig om dit logge onbegrijpelijke vehikel in stand te houden. Deze
oude manier van denken waarbij wij mensen een massale veestapel zijn die gemolken worden door een
kleine elite die er alles aan gelegen is hun fortuin en macht te beschermen.
Fokke & Sukke papiergeld..
Wanneer wij eenvoudigweg besluiten dat we niet langer geloven in dit
corrupte systeem, dat we de leugen doorprikken dat alleen een mondiale
economie, schaalvergroting, een gemeenschappelijke munt ons verlichting
zou brengen, dat wij eenvoudigweg besluiten dat we niet langer geloven in
dit geldsysteem, dan stort het in elkaar. Natuurlijk zal dat een enorme
puinhoop zijn. Maar de dingen die werkelijk wat waard zijn, zoals ons
dagelijks brood en ons drinken, die zullen weer naar waarde gewaardeerd
worden, en niet de schimmige manipulaties van snelle jongens in vlotte
pakken die ons met verdeel en heers denken in het gareel houden.
Het wordt tijd dat we net zoals dat kleine dorpje in Italië, durven onze onafhankelijkheid af te roepen. Dat we
ons eigen prinsdom stichten. Een nieuwe munt durven te omarmen, gebaseerd op werkelijke waarde, en we
de kettingen van de rente afgooien en verbieden. Want dat rente een virtueel monster is dat alleen maar
groter en verschrikkelijker wordt, dat moeten we op zijn minst nu toch wel geleerd hebben.
Zo simpel is het dus..!!
We moeten de moed hebben om opnieuw te beginnen. De moed hebben om in te zien dat we belazerd
worden. En dat het geen excuus is dat we het zogenaamd niet meer snappen, omdat men het bewust
allemaal zo ingewikkeld en complex voorstelt. In wezen is het natuurlijk ongelooflijk simpel. Ieder kind snapt
het. Als het 1 euro zakgeld krijgt, kan het wel een snoepje kopen, maar niet een fiets. Zo simpel is het.
Laten wij, die toch koketteren dat we met bewustzijn bezig zijn, eens voor een keer niet alleen met onze
eigen navel bezig zijn, maar met deze wereld, zodat zowel onze kinderen, als al die kinderen in landen die
nu hongerend ten onder gaan, een toekomst hebben, en niet de schuld zullen moeten afbetalen die wij onze
leiders nu zonder enig protest laten maken.
Laten we massaal de straat op gaan. Dag na dag na dag. Net zoals in het Midden Oosten. Net zolang tot het
gezonde verstand weer regeert. Laat ons excuus naar komende generaties niet zijn: “Wir haben es nicht
gewust”. Want we staan er nu allemaal bij, en we kijken er naar. We worden geregeerd door angst. Maar
angst is slechts voor één ding bang… dat wij niet langer bang voor hem zullen zijn.
***
Dit verhaal mag, mits naam- en bron worden vermeldt, overal gekopieerd worden.
Auteur: www.geertkimpen.com – www.kd.nl.

Fukushima radioactieve regenbui bereikt Amerika
Headlines 2.76 mR/hr Fukushima Rainfall in Saint Louis Missouri on
10/17/11
2.76 mR/hr Fukushima Rainfall in Saint Louis Missouri on 10/17/11
Wednesday, 19 October 2011 07:11 videobeelden radioactieve regenbui
in Amerika
http://www.youtube.com/watch?v=57Plpo0DwPY&feature=player_embedded
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Amerikaanse N.E.S.A.R.A. wet heeft grote impact op de wereldeconomie (uitleg)
Wat is NESARA?
N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend
op 10 oktober 2000, vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd,
maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal
dat grote economische- en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor
de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld,
inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen
ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat
daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede,
onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet. Het klinkt ongelooflijk, maar het is
waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet.
Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk
over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger
kennis neemt van deze wet.
Deze wet heeft voor Amerikanen de volgende gevolgen:
 Vergeving van credit-card schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.
 Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een
nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.
 Herstelt de Grondwet van de V.S.
 Vereist het aftreden van de huidige President en Vice-president, die vervangen zullen worden door
een ‗grondwettelijk acceptabele‘ President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden
gehouden ( in 120 dagen).
 Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk ―Vrede‖verklaart, alle militaire acties van de
V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.
 Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet essentiële ―luxe‖
goederen en vele andere verbeteringen.
Download een complete uitleg over de oorsprong en impact van N.E.S.A.R.A
Arrestaties i.v.m. NESARA
Op 16 december 2009 ondertekende president Obama een aanpassing in de wet die er voor zorgde dat
Interpol, de internationale politie organisatie, haar immuniteit terugkreeg die zij in 1983 grotendeels werd
afgenomen door voormalig president Ronald Reagan.
Met deze aanpassing is het nu voor Interpol mogelijk om zonder restricties iedereen die zich verdacht heeft
gemaakt aan corruptie binnen de politiek, bankensector etc., of zich schuldig heeft gemaakt aan genocide,
marteling, oorlogsmisdaden en/of misdaden tegen de mensheid, door te lichten, op te pakken en voor het
ICC te dagen.
Met de restauratie van Interpol‘s immuniteit, wordt de positie van dit orgaan boven alles en iedereen
geplaatst; dus ook de geheime diensten zoals de CIA en de Mossad. (Lees: ARRESTS President Obama
REVERSED INTERPOL‘S IMMUNITY)
Eerder bestond al de internationale wet ‗Universele Jurisdictie‘ om criminelen van dit niveau voor het gerecht
te dagen, maar werd op grote schaal tegengewerkt door o.a. Henry Kissinger en consorten. Deze wet
maakte het in principe mogelijk om criminelen (op hoge posities) en oorlogsmisdadigers op te pakken zodra
deze een stap buiten hun land zetten. Mensen als Kissinger, die zelf posities in hoge kringen (Illuminati)
bekleden, gaven corrupte bankiers en andere ‗vriendjes‘ bescherming door deze wet tegenstand te bieden
met als (slecht) excuus dat het de gelijke soevereiniteit van elke staat zou aantasten. Lees het complete
artikel op Niburu.
NESARA implementatie verstoord
De wet NESARA, die op 10 oktober 2000 werd ondertekend door Bill Clinton, zou op 11 september 2001 om
10 uur „s morgens worden afgekondigd, maar werd een uur tevoren ruw verstoord en afgeblazen door de
reeks beruchte aanslagen op het WTC, het Pentagon en de crash in Pennsylvanië, waarbij de gehele
uiteenzetting van NESARA werd vernield. (meer)
1. De eerste aanslag vond plaats op het World Trade Center en de explosies vernietigden een erg
belangrijk computercentrum op de Eerste en Tweede Verdieping, waar een computer precies om 9 uur,
direct na de afkondiging van NESARA, moest beginnen aan het downloaden van computerinformatie
aan alle banken in de V.S. om daarmee het nieuwe banksysteem van de Treasury Bank te initiëren.
2. De tweede aanslag was die op het Pentagon en wel uitsluitend en precies op de plek waar zich een pas
gerenoveerd deel van het Marine Communicatie Centrum bevond die een belangrijke rol moest spelen
in alle communicaties rond en na de afkondiging van NESARA.
3. De derde aanslag vond plaats in Pennsylvanië, waar het vliegtuig de exacte locatie raakte van een
ondergrondse bunker, van waaruit het nieuwe Treasury Bank Systeem zou worden opgezet.
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Indien u heeft doorgelezen wat de wet NESARA precies inhoudt, begrijpt u ook waarom de Illuminati
bankiers dit koste wat kost tegen hebben gehouden.
Bronnen:
http://www.nesara.us/pages/home.html, http://www.nesara.nl/nl/default.asp, http://www.niburu.nl
Interessante links:
Video Zeitgeist 2: Een goede start om de grote lijn van de ontwikkelingen op het wereldtoneel te begrijpen, is
de film Zeitgeist. De zeitgeist movement is geïnspireerd door Jordan Maxwell, die al jaren over verborgen
wereldagenda‘s schrijft.
The Venus Project: Creatie van een nieuwe wereldgemeenschap gebaseerd op grondstoffen in plaats van
geld. Video Venus Project

Massaal Amerikaans militair luchttransport naar Israël en Saudi Arabië
Met onder andere deze enorme C-5B Galaxy's zullen grote hoeveelheden
troepen en materieel naar Israël en Saudi Arabië worden gevlogen. Alleen
om te oefenen?
De Amerikaanse luchtmacht begint morgen een massale militaire
luchttransport oefening. Het 22e Airlift Squadron zal met onder andere
enorme C-5 toestellen, met aan boord zowel 'command & control' elementen
als volledige uitgeruste gevechtstroepen, 41 transporten naar Israël en Saudi Arabië vliegen, die daar op
dinsdag zullen landen. De oefening, die tot en met vrijdag duurt, is bedoeld om de Amerikaanse troepen op
ieder moment en bij iedere noodsituatie te kunnen inzetten. Gezien het feit dat er de afgelopen weken
opnieuw aanwijzingen zijn gekomen dat de VS mogelijk al op korte termijn een militaire aanval op Iran zal
uitvoeren, komt deze oefening (?) hoogstwaarschijnlijk niet geheel bij toeval.
Terwijl de legers van Israël, Saudi Arabië en Egypte in het kader van de oefening deze week in hoge staat
van paraatheid worden gebracht, is het Amerikaanse vliegdekschip USS John C. Stennis onderweg van de
Perzische Golf naar de Middellandse Zee. Afgelopen dinsdag, toen Amerikaanse officials de Iraanse
regering beschuldigden van betrokkenheid bij een complot om de Saudische ambassadeur in Washington te
vermoorden, naderde de Stennis de Rode Zee. Aan boord bevindt zich admiraal Jonathan Greenert, het
hoofd van de Amerikaanse Marine Operaties.
De gevechtsgroep rond de USS John Stennis bestaat uit nog eens zeven oorlogsschepen (hoofdzakelijk
destroyers en fregatten) die de opdracht hebben grondtroepen te ondersteunen met aanvallen op doelen op
zowel het land als de zee. Tevens kunnen er over grote gebieden mijnen worden gelegd. De Stennis
vervoert de Carrier Air Wing CVW-9, die onder andere bestaat uit F-18 (Super) Hornet gevechtsvliegtuigen
en -bommenwerpers en MH-60 aanvalshelikopters.
'Iran wil gevangenenruil blokkeren'
Een hoge Amerikaanse official waarschuwde vandaag dat Iran, Hezbollah en Syrië mogelijk zullen proberen
de dinsdag geplande gevangenenruil tussen Israël en Hamas te dwarsbomen. De vrijlating van één
Israëlische soldaat in ruil voor 1027 gevangen zittende Palestijnse misdadigers en terroristen zou volgens de
Amerikanen terreuraanslagen op Amerikaanse ambassades en Israëlische doelen kunnen uitlokken. De ruil
is overigens nog steeds niet 100% zeker, omdat Hamas plotseling met nieuwe aanvullende eisen zou zijn
gekomen. Zo wil de Palestijnse terreurorganisatie dat er nog meer (vrouwelijke) gevangenen worden
vrijgelaten, en wordt geëist dat de overeengekomen deportatie van 40 hardcore terroristen wordt uitgesteld.
Naast het feit dat de Iraanse regering woedend reageerde op de Amerikaanse beschuldiging dat de
ondercommandant van de Al Qods Brigades van de Revolutionaire Garde, Gholam Shakouri, het brein
achter het terreurcomplot zou zijn, hebben Iran, Syrië en Hezbollah er alle belang bij dat de verhuizing van
het politieke hoofdkwartier van Damascus naar Caïro geblokkeerd wordt. Deze verhuizing vormt onderdeel
van een door Amerika en Egypte gesloten deal met de Moslim Broederschap, de moederorganisatie van
Hamas.
Protest in Israël tegen vrijlating Palestijnse terroristen
Afgelopen vrijdag waarschuwde ook het hoofd van de Duitse Inlichtingendienst, Erns Uhrlau, dat Iraanse,
Syrische en Hezbollah agenten op de Palestijnse Gazastrook acties zouden kunnen gaan ondernemen om
de gevangenenruil te voorkomen. Ook de Israëlische belangenorganisatie voor terreurslachtoffers Almagor
probeert de ruil in ieder geval te vertragen door een petitie in te dienen bij het Israëlische Hooggerechtshof
(2). Eerder deze week dienden actieve leden van contra-terreureenheden een petitie in bij de regering
Netanyahu. De soldaten protesteerden tegen het feit dat met veel moeite en grote risico's gevangen
genomen terroristen en moordenaars nu massaal worden vrijgelaten (3). De eerste 450 Palestijnen die
dinsdag worden vrijgelaten hebben namelijk in totaal 599 Israëliers vermoord (4)
.Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) Ynet News
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Occupy Wall Street: De kunstmatige, door de NWO elite geschapen oppositie
De meeste Occupy Wall Street deelnemers zullen er geen benul van hebben dat
ze slechts onderdeel zijn van het grote globalistische plan van de NWO elite.
Het lijkt zo sympathiek en gerechtvaardigd, de zich inmiddels naar Europa
verspreidende Occupy Wall Street beweging. Deels is het dat zeker, maar een
korte blik op de doelstellingen laat al snel zien dat we hier met een doelbewust
door de Nieuwe Wereld Orde elite geschapen (extreem linkse) protestbeweging
te maken hebben, die de échte veroorzakers van de crisis -het systeem van
centrale banken en mega investeringsbanken- zorgvuldig uit de weg gaan. Occupy Wall Street blijkt dan ook
niets anders te zijn dan de zoveelste gecontroleerde stap naar het einddoel van de NWO elite: de opheffing
van alle grenzen en totale controle over de hele wereld. (1)
'Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Alleen ben ik daar wat het universum
betreft niet helemaal zeker van.' Deze treffende woorden van Albert Einstein slaan de spijker op zijn kop als
we kijken naar de Occupy Wall Street beweging. Natuurlijk is lang niet iedereen die hieraan meedoet een
idioot. Velen hebben terechte bezwaren tegen het huidige financiële systeem en willen dat er iets verandert.
Daarnaast kan niet verwacht worden dat iedereen die de straat op gaat eerst de ontelbare boeken over de
werking van het geldsysteem doorworstelt. Van raddraaiers en degenen die zich op tv laten interviewen mag
echter wél wat meer kennis worden verlangd.
In het boek 'Het Kapitalisme Complot' wijst de Duitse auteur Oliver Janich op het gebruik van de bekende
Hegeliaanse dialectiek door de wereldelite:
* (These): Creëer een probleem;
* (Antithese): Veroorzaak de gewenste reactie bij de massa;
* (Synthese): Bied dan de vooraf bepaalde oplossing aan.
Socialistisch-Globalistisch wensenlijstje
Het doel van de globalisten werd reeds in talloze boeken en artikelen glashelder uitgelegd, namelijk het
opzetten van wereldwijde structuren (bijvoorbeeld een wereldregering), het uitschakelen van vrijheids- en
eigendomsrechten, centrale economische planning, de opheffing van het individu, nationalisme en grenzen
en de nadruk op het collectief. H.G. Wells beschreef deze nieuwe samenleving al in zijn boek The New
World Order. Groot voorbeeld in onze tijd is de Europese Unie. Lievelingsdoel van de elite: de invoering van
wereldwijde belastingen -bijvoorbeeld op Co2- die alle mensen moeten betalen en waarmee deze structuren
worden gefinancierd.
Wat wil de Occupy Wall Street beweging nu eigenlijk bereiken? In het begin bleven ze daar vaag over, maar
inmiddels is de aap uit de mouw gekomen: hogere belastingen en meer reguleringen. Ook op de Duitse
website van de beweging vinden we een typisch socialistisch-globalistisch wensenlijstje: 'Invoering van een
sociaal-ecologische transformatie van de Europese economie', 'Invoering van een belasting op financiële
transacties', 'Grondwettelijk gegarandeerd recht op volgens CAO beloonde arbeid', en daarnaast diverse
dwangmaatregelen waarmee onwillige burgers in het gareel van de nieuwe gewenste orde moeten worden
geperst.
Soros, Obama en Bernanke achter Occupy Wall Street?!
Tamelijk verdacht is dat aartsglobalist George Soros via allerlei omwegen de grote financier van de
beweging lijkt te zijn. Wall Street lakei president Obama toonde zijn 'begrip', en het grootste monster van
allemaal, FED-topman Ben Bernanke, betuigde zelfs zijn solidariteit. Geen wonder, want de Occupy Wall
Street beweging vermijdt het hoofdprobleem aan te snijden, namelijk het door de staat gegarandeerde
geldmonopolie van de FED en de Europese Centrale Bank (ECB), die onophoudelijk geld uit het niets
creëren, wat de échte oorzaak van de crisis is.
Aanhangers van Ron Paul, die al tientallen jaren (!) voor de afschaffing van het kartel van megabanken pleit,
worden dan ook openlijk genegeerd, buitengesloten en zelfs agressief bejegend. Op video's is te zien hoe de
Occupy Wall Street deelnemers veelal links-totalitaire slogans bezigen en met zich meedragen. Ook
ondermijnen ze de persvrijheid omdat ze zelf niet gefilmd willen worden, maar ondertussen wel met de
camera's klaarstaan om de politie te filmen, waarbij ze ook nog eens het gebruik van geweld propageren en
rechtvaardigen.
Links geeft Occupy Wall Street podium
De initiatiefnemers van de beweging willen anoniem blijven, wat op zich al verdacht genoeg is. Daarnaast
krijgt de beweging door vooral 'links' een groot podium toebedeelt, vooral via de even verraderlijke media
(ook in Nederland). Zo vond er in Duitsland tot vandaag nog geen enkele demonstratie plaats, maar toch
werd de Duitse Occupy Wall Street vertegenwoordiger onmiddellijk in een dagelijkse talkshow (Maybrit Illner,
over politiek, economie en maatschappij) geïnterviewd en kon hij zo volop reclame maken voor zijn
standpunten en de demonstraties. In schril contrast hiermee staat de Partei der Vernunft, die al maanden
demonstraties tegen de eurozone houdt, maar nog altijd door de redactie van Maybrit Illner en de meeste
media wordt doodgezwegen.
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Media negeren échte anti-NWO beweging
Net als de Ron Paul beweging in Amerika worden in Europa échte anti-NWO demonstraties genegeerd door
de door de gevestigde orde gecontroleerde massamedia. Waarom? Omdat zij wél het echte probleem
aansnijden, namelijk het globalistische systeem van centrale banken en het kartel van de mega
investeringsbanken. De banksters zijn zó bang dat dit kartel wordt ontmanteld, dat ze nu hun eigen oppositie
hebben geschapen. Men wrijft zich zelfs al in de handen, want de verwezenlijking van hun motto 'Orde uit
Chaos' komt op deze wijze steeds dichterbij. Daarom hopen de banksters op zoveel mogelijk Occupy Wall
Street achtige protesten waarin wordt geëist dat de staat een nóg grotere rol krijgt, de grenzen worden
opgeheven en er een Europese superregering komt, waardoor ook het laatste restje vrijheid en
onafhankelijkheid zal worden afgeschaft.
Individu moet verdwijnen voor het collectief
De deelnemers van de Occupy Wall Street beweging eisen dus curieus genoeg nóg meer van hetgeen de
problemen nu juist heeft veroorzaakt, namelijk geplande en gedwongen financiële en economische
handelingen en oplossingen van de staat. Op de officiële website van Occupy bevindt zich dan ook een
extreem verraderlijke 'richtlijn voor het collectivisme'. Naast het gegeven dat het individu (de mens) niet meer
telt maar alleen de massa belangrijk is, laten de stellingen duidelijk zien dat de gepropageerde 'kunst' van
het besturen van groepen direct uit het laboratorium van het beruchte Tavistock Instituut afkomstig is. Deze
methode komt erop neer dat de mens tot een dier wordt gereduceerd en dat alles wat mensen van elkaar
onderscheid moet verdwijnen.
Communistische propaganda
Als u denkt dat dit kenmerken van een sekte zijn, heeft u gelijk. Het voortdurende herhalen van voorgezegde
teksten door de massa moet een bepaald groepsgevoel kweken, waardoor het individu volledig verdwijnt. Dit
is je reinste communistische propaganda waarin de aard van de mens, die immers alleen en vrij op de
wereld komt en niet als groep, geloochend wordt. Deze toestand wil de elite bereiken omdat zo de hele
bevolking te controleren is. Het is juist de NWO elite die suggereert dat de staat de samenleving is, en
omgekeerd. Bureaucraten en politici zouden niet langer nodig zijn om samen te leven, te werken en 'vrijwillig'
elkaars capaciteiten te benutten.
Het Tavistock Instituut is verantwoordelijk voor bijna alle angstpropaganda die de afgelopen tientallen jaren
over onze planeet is uitgestort. De wereldwijde elite maakt gretig gebruik van dit Instituut om de mensen te
beïnvloeden en hen langzaam maar zeker te veranderen in één grote kudde volgzame schapen. De Occupy
Wall Street beweging is niets anders dan een nieuw middel om het grote einddoel, totale controle over alles
en iedereen, te bereiken.
De EU in de Nieuwe Wereld Orde
De Duitse oud minister van zowel Binnenlandse als Buitenlandse Zaken en tevens vice kanselier HansDietrich Genscher, in de Tweede Wereldoorlog lid van de Hitlerjugend, de Wehrmacht en de NSDAP en al
tientallen jaren op en top NWO-advocaat, schreef vorige maand nog eens wat volgens hem de rol van de EU
moet worden, namelijk 'een Europa met interne solidariteit met alle lidstaten, dat zich klaarmaakt voor zijn
plek in een nieuwe Wereldorde.' En solidariteit = socialisme = de opheffing van het individu en diens bezit,
ten gunste van de massa en de nieuwe wereldwijde 'staat' zonder grenzen.
Maar voor het zover is worden eerst alle landen met zóveel schulden opgezadeld, dat ze één voor één
zullen instorten. En dan zal de NWO elite -ondersteund en toegejuicht door onder andere de Occupy Wall
Street beweging- zijn ware gezicht laten zien.Xander - (1) KOPP

CDC Vaccin geheimen onthuld
Bron / origineel: ppjg.wordpress.com
De CDC speelt een louche spel met het onderschrijven van de veiligheid van
vaccins. Hoewel de CDC voor reclame betaalt, hebben zij een disclaimer die
zegt dat de inhoud van de reclame uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van
de auteurs ligt en niet noodzakelijk de officiële standpunten van de CDC
vertegenwoordigen, of met andere woorden, ze geloven niet wat ze zeggen.
Bovendien, als je naar de CDC Vaccine Safety pagina gaat, zul je zien dat alle wetenschappelijke artikelen
die aan de onderkant van de pagina staan je naar websites van derden brengt. De CDC heeft een disclaimer
dat de informatie van websites van derden teniet doet.
De disclaimer zegt: Het ministerie van Health and Human Services (HHS) kan niet instaan voor de juistheid
van een niet regering site.
Linken naar een niet regering website betekent geen onderschrijving van de HHS of een van haar
medewerkers van de sponsors of de informatie en producten die worden aangeboden op de site.
Dus als de CDC twijfelt aan de beweringen van haar bronnen, waarom zou jij het niet doen?
Klik hier om de uitgebreide lijst van de CDC "partners" in het vaccinschema te zien.
Bron en video: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/cdc_vaccin_geheimen_onthuld
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Moslim immigranten willen 'kwetsende vlag' van Zwitserland veranderen
Moslim immigranten voelen zich in hun rechten aangetast vanwege het kruis
in de vlag van het prachtige en ook onder veel Nederlanders geliefde
Alpenland.
Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te
veranderen omdat het witte kruis op een rode achtergrond 'de rechten van de
niet christelijke overtuigingen schendt.' De moslims denken waarschijnlijk op
deze manier terug te kunnen slaan als wraak voor het in Zwitserland
ingestelde verbod op de bouw van minaretten. De verwachting is echter dat
de autochtone Zwitsers het voorstel niet kunnen waarderen en in nog grotere getale op de anti-islamitische
rechtse Volks Partij zullen gaan stemmen. Het allereerste idee om de vlag te veranderen kwam overigens uit
de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke vice-president van de vereniging van
immigranten Secondos Plus. 'Het kruis past niet bij het multiculturele Zwitserland van vandaag,' was zijn
argumentatie. De organisatie die bestaat uit Turkse, Albanese en andere immigranten uit moslimlanden
volgde hem vervolgens met een eigen initiatief, en wil nu dat de in de 18e en 19e eeuw gebruikte groengeel-rood gekleurde Helvetische vlag -waar geen kruis op staat- opnieuw wordt ingevoerd.
Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000
mensen) zijn moslim. De meesten van hen hebben min of meer gebroken met de religie van hun
voorouders. Hooguit 50.000 moslims bidden vijf keer per dag tot Allah. Niettemin zijn vrouwen met
hoofddoekjes een vertrouwd beeld geworden in steden zoals Zürich en Genève. Ook is net als in veel
andere Europese landen het geboortecijfer onder moslims veel hoger als onder autochtonen.
Steeds meer Zwitsers anti-islam
Aangezien de Zwitsers altijd al een moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de
vlag te veranderen alleen maar olie op het vuur werpen. Mayzar Hisham, het hoofd van de Federatie van
Islamitische Organisaties in Zwitserland, noemde de oproep de vlag te veranderen dan ook
'contraproductief'. Hij vindt niet dat de oude tradities van de landen veranderd hoeven te worden.
In 2009 stemde 57,5% van de Zwitsers in een referendum voor een verbod op de bouw van minaretten bij
moskeeën. Ook werd zowel kosher als halal (onverdoofd) ritueel slachten van dieren verboden.
Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode vlag met een wit kruis
wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien; de door de moslim immigranten
voorgestelde groen-geel-rode Helvetische vlag juist als een symbool van onderdrukking, omdat deze werd
ingevoerd toen Napoleon het land bezette.
Zwitsers verdedigen 160 jaar vrede
Ondanks de drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar
geen geweld meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van
het land begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan
stemmen. Vier jaar geleden behaalde de partij 29% van alle stemmen, een percentage dat bij de komende
verkiezingen op 23 oktober nog hoger zou kunnen uitvallen.
De Zwitsers, die zichzelf vrij hebben weten te houden door zich niet aan te sluiten bij de totalitaire en steeds
fascistischer wordende dwang van de Europese Unie, zijn met hun minarettenverbod duidelijk niet bang om
tegen het overheersende linkse politiek correcte denken in te gaan. Hoe meer aan de poten van de
Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en
stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven - niet voor Europa en ook niet voor moslims. (1)
Xander - (1) Pravda

Frankrijk geeft Griekenland vier onzichtbare oorlogsschepen cadeau
Geplaatst op: zondag 16 oktober 2011 door: Gerard Driehuis
Bron: Der Spiegel
Frankrijk wil Griekenland 4 ultramoderne (bijna) onzichtbare schepen verkopen.
Maar dat is moeilijk: de Grieken zitten immers krap. Daarom mogen ze de
schepen gratis gebruiken en hoeven ze pas over 5 jaar te gaan betalen.
Opwinding daarom in Berlijn. Allereerst omdat de Grieken zodoende nieuwe schulden maken (300 miljoen
per schip). Maar vooral omdat de Duitse industrie de schepen graag zelf hadden willen leveren. Thyssen
Krupp, al lang bekend om de uitstekende wapens, zijn al jaren aan het onderhandelen en zetten nu de
politici onder druk. Want nu dreigen de Duitse belastingbetalers schepen te betalen bestemd voor
Griekenland en geleverd door Frankrijk. De EU in het echt.
Het bericht uit Der Spiegel stamt van 12 uur zondagmiddag. Voor acht uur vanavond valt een Twitterbericht
van Geert te verwachten over de luie Grieken die op de pof kopen. Geerts pof.
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Occupy protesten als controlemiddel?
oktober 16, 2011By: de Klusjesman
Eerder vandaag kon u al een bericht lezen over het protest gisteren in Rome,
wat nogal uit de hand liep. Wat mij opviel, is dat er zich blijkbaar (weer) een stel
provocateurs onder de menigte bevond, een relatief kleine groep die erop uit is
politieoptreden uit te lokken. Met welke reden, dat laat zich raden. Er is wel een
reden aan te wijzen; op deze manier moet er wel hardhandig opgetreden
worden, en aldus worden ook demonstranten die geen kwaad in de zin hebben,
compleet afgerost, met traangas beschoten en dergelijke. Een beproefd middel om opstand keihard in de
kiem te smoren. Maar wat is het werkelijke doel achter Occupy?: Global Change…Wat dat in kan houden
mag u zelf invullen, mij doet het enigszins denken aan de verkiezingsleuzen en beloften van Barack Obama:
Change? Yes we can. Gebakken lucht. Te vrezen valt, dat de hele beweging in scène is gezet om de
wereldwijde onvrede te kanaliseren en controleren…. een dergelijke wereldwijde organisatie die ―ineens‖, in
relatief zeer korte tijd de kop opsteekt, en zijn PR prima voor elkaar lijkt te hebben, is op zijn minst verdacht.
Laat u maar niet belazeren met valse hoop dat het ten goede gaat veranderen.
De Occupy protesten breiden zich uit over de hele wereld. Wat in september begon als een bescheiden
protest in de buurt van Wall Street, het financiële hart van de wereld in New York, lijkt zich als een olievlek
uit te breiden. Opgetrommeld via de social media, sluiten steeds meer mensen zich aan bij de schare
demonstranten tegen de ongebreidelde hebzucht in het bankwezen. Zaterdag verzamelden de
protesteerders zich in alle Europese hoofdsteden.
Vooral in de Zuid-Europese hoofdsteden, dat zwaar is getroffen door de economische crisis, kwamen
mensen massaal de straat op. In de West-Europese landen was de opkomst beduidend lager. In Amsterdam
circa 1.400 mensen naar het Beursplein en in Den Haag een paar honderd naar het Malieveld. Net als in
New York willen betogers er blijven bivakkeren. Op het Beursplein werden tentjes opgesteld en de
effectenbeurs hangt helemaal vol met protestleuzen. De politie laat het allemaal oogluikend toe. Ook op het
Malieveld staan de eerste tentjes waarin betogers bleven slapen. Het leeuwendeel van de demonstraten
willen op vreedzame manier hun walging uitspreken, maar in Rome en New York ging het zaterdag mis. In
de Amerikaanse metropool raakten betogers slaags met de politie op Times Square, een populair
uitgaanscentrum. Toen daar bijna geen doorkomen meer aan was, kwam politie te paard om de orde te
handhaven. Daarop brak onder betogers paniek uit. In Rome liep een protest van maar liefst 100.000
mensen uit op een veldslag. Geheel in zwart gehulde gemaskerde figuren mengden zich in groepjes in de
massa en hadden helemaal niet de bedoeling zich vreedzaam aan te sluiten, maar richten vernielingen aan,
tot grote ergernis van de goedbedoelende Occupy demonstranten. De Italiaanse ME voerde charges uit;
zo‘n 20 raddraaiers werden opgepakt en 70 mensen raakten gewond.
Bron
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Iraanse expert: Bushehr kerncentrale zal 'tragische ramp' veroorzaken
'Iran speelt Russische roulette met de hele wereld'
Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de eerste Iraanse kerncentrale
een enorme kernramp zal veroorzaken.
De eerste Iraanse kernreactor bij Bushehr is een levensgevaarlijke tikkende
tijdbom. Volgens een document dat geschreven lijkt door een voormalig lid
van de Iraanse Atoom Energie Organisatie is de kerncentrale onveilig en zal deze waarschijnlijk een
'tragische ramp' veroorzaken. Bushehr, dat na een vaak onderbroken bouwtijd van 35 (!) jaar vorige maand
werd opgestart, werd volgens de expert gebouwd door 'tweederangs ingenieurs' die een mengelmoes van
Duitse en Russische technologie hebben gebruikt. Ook kan de centrale geen zware aardbeving doorstaan,
ondanks het feit dat Bushehr in één van de meest aardbevingsgevoelige gebieden ter wereld is gebouwd.
Tevens bestaat er geen noodplan voor het geval er een ongeluk met of in de centrale gebeurt.
Alhoewel de authenticiteit van het document, waar The Times beslag op wist te leggen, niet kon worden
bevestigd, zien Westerse nucleaire experts geen reden om aan de inhoud te twijfelen. Dat komt mede omdat
er al langere tijd grote zorgen zijn over de status en veiligheid van de Iraanse kerncentrale, waarvan de
bouw en specificaties zorgvuldig voor de buitenwereld werden afgeschermd. Iran is dan ook het enige land
ter wereld met een kerncentrale dat zich niet heeft aangesloten bij de Conventie voor Nucleaire Veiligheid.
De wel aangesloten landen zijn verplicht om aan allerlei internationale veiligheidseisen te voldoen.
'Totale ramp voor de hele wereld'
Ook Sami Alfaraj, hoofd van het Koeweitse Centrum voor Strategische Studies en tevens adviseur van de
Koeweitse regering, zei dat een ongeluk met de Bushehr centrale een 'totale ramp voor de hele wereld' zou
zijn, omdat een heel groot gebied radioactief besmet zou worden. De (on)veiligheid van de Bushehr centrale
kan niet goed worden bepaald omdat de samenwerking van Iran met het buitenland 'nul' is. 'Ze zeggen dat
we hen maar moeten vertrouwen, maar wat nucleair beleid betreft bestaat er niet zoiets als vertrouwen. Ze
spelen Russische roulette, niet alleen met ons, maar met de hele wereld.'
De bouw van Bushehr startte in 1975, toen de Iraanse Shah een contract verleende aan het Duitse
Kraftwerk Union. Toen dit bedrijf zich als gevolg van de Iraanse islamitische Revolutie in 1979 moest
terugtrekken, waren de twee in aanbouw zijnde kernreactors nog lang niet af. Bovendien werden deze
tijdens de oorlog met Irak (1980-1988) flink beschadigd. Luchtaanvallen veroorzaakten 1700 gaten in het
beschermingsvat, zodat er honderden tonnen regenwater naar binnen konden stromen.
Bouw door Russen vol problemen
In 1990 werd het project nieuw leven ingeblazen, maar voor slechts één reactor. Iran had een
prestigeproject nodig om te laten zien dat de Islamitische Republiek zich technologisch kon meten met het
Westen. Daarnaast zou het dienst kunnen doen als dekmantel voor de ontwikkeling van kernwapens.
Tevens zou de Iraanse elite het project kunnen gebruiken als melkkoe voor persoonlijke verrijking.
Bij de hervatting van de bouw werden Russische ingenieurs gebruikt. Die hadden sinds de instorting van de
Sovjet Unie in 1989 geen enkele buitenlandse reactor meer gebouwd. De Russische experts wilden
helemaal opnieuw beginnen, maar de Iraniërs, die al meer dan $ 1 miljard hadden uitgegeven, eisten dat de
Russen de bestaande Duitse funderingen zouden gebruiken. Hierdoor moest de installatie, die was bedoeld
voor een verticaal geplaatste Duitse reactor, worden aangepast voor een horizontale Russische reactor een operatie die nog nooit eerder was uitgevoerd. Bovendien waren veel van de 80.000 Duitse onderdelen
door het regenwater verroest, of ontbraken de handleidingen. Het Centrum voor Energie en Veiligheid
Studies in Moskou, een onafhankelijke Russische denktank, constateerde een 'tekort aan vakkundige
Russische ingenieurs- en constructiespecialisten met voldoende ervaring', en sprak van 'frequente
problemen met de kwaliteit en met deadlines', omdat 'iedere (Russische) onderaannemer het Bushehr
project probeerde uit te melken'. In februari 2011 ging er ook nog eens een 30 jaar oude Duitse koelpomp
kapot, waardoor er metaaldeeltjes in het het koelsysteem van de reactor terecht kwamen.
Cyber aanval
In september 2010 was Bushehr doelwit van een geavanceerde cyberaanval met het Stuxnet virus, dat
volgens veel analisten afkomstig was uit Israël en/of Amerika. In januari 2011 keerde het onder controle
lijkende Stuxnet virus weer terug, wat Rusland deed waarschuwen voor een mogelijk kernexplosie in de
centrale. In de maanden erna zorgde Stuxnet voor dermate grote problemen in andere Iraanse nucleaire
installaties, dat het land duizenden beschadigde uraniumverrijkingscentrifuges moest vervangen.
Xander - (1) The Times
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Tijdbom huizenmarkt – golf verkopen dreigt
oktober 15, 2011pineut
In Nederland is een golf huisuitzettingen en gedwongen verkopen van
woningen in aantocht. De banken zitten met bijna twintigduizend
woningen waarvan de eigenaren hun hypotheekverplichtingen maanden
niet zijn nagekomen. Deze huizen worden nog niet executoriaal geveild,
omdat de banken vrezen voor hun imago en niet bereid zijn vijftigduizend
euro per geval af te schrijven, het gemiddelde verlies bij een gedwongen verkoop ter veiling.
Het groeiende reservoir huizen die banken wegens wanbetaling op de markt mogen brengen, vormt een
bedreiging voor het toch al dalende niveau van de huizenprijzen en voor de balansen van de banken. De
komende maanden zullen veel banken op grond van Europese regels moeten kiezen: de hypothecaire
leningen waarvoor deze huizen als onderpand dienen, geheel of gedeeltelijk afschrijven of de woningen
laten veilen.
De Rotterdamse notaris Vic van Heeswijk is één van degenen die de cijfers bevestigen; hij is betrokken bij
dertig procent van alle executieveilingen. Volgens hem kunnen banken hun probleemgevallen niet langer
verborgen houden. ‗Dit probleem treedt vandaag of morgen in volle omvang naar buiten.‘
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt ‗dit beeld niet te herkennen‘. Maar Hans André de la
Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH) signaleert het probleem wel: ‗Op executieveilingen worden
probleemgevallen verkocht. De eigenaren zijn onvindbaar of willen vanwege problemen niet meewerken. De
rest wordt via reguliere kanalen tegen lagere prijzen verkocht. Dat verklaart ten dele de daling van de
huizenprijzen. Op 4,3 miljoen huizen zijn die twintigduizend nog niet alarmerend.‘ Het verlies dat banken
lijden als deze woningen moeten worden geveild, bedraagt één miljard euro. De voorraad woningen van
wanbetalers stijgt bovendien met vijfduizend per jaar.
Momenteel zijn er bij tweehonderdduizend woningen betalingsproblemen, waarvan tien procent ernstig is.
Banken hebben tientallen specialisten ingehuurd om de schade te beperken. Dat gaat zo ver dat ze bij
huizen die ze onderhands hopen te verkopen, het gras maaien of de gevel schilderen om de objecten
toonbaar te houden. Daarmee houden banken het aantal executieveilingen kunstmatig laag.
Bron : Het Parool

Selectieve en subjectieve media over Syrië
Mediawerkgroep Syrië ⋅ 21 oktober 2011 ⋅
Daraa, Syrië.
Vanuit het thuisfront in België verneem ik dat de massabetoging van 2 miljoen
mensen enkele dagen geleden in Damascus voor de president en tegen de CNS
(conseil national syrien) van de rebellen in Turkije niet eens in het nieuws
geweest is, maar dat ze wel gezegd hebben dat er weer zoveel doden gevallen
zijn en dat Syrië voor een burgeroorlog staat. Dat betekent dus dat de heersers
van deze wereld langs de wereldpers aan de media schaamteloos kunnen
wijsmaken wat ze willen. Klakkeloos worden de leugens overgenomen opdat de
onrust die zij graag hebben, later ook werkelijk zou ontstaan. En ons landje doet
dus gewillig mee, wat ik intriest vind. Is er in België dan niemand die deze ballon van leugens en
schandelijke manipulatie kan of durft aanklagen? Is er geen onafhankelijke journalist in heel ons land die van
de waarheid wil getuigen? En weet men wel welk groot gevaar dit inhoudt? Is men de propagandamachine
van Hitler vergeten? Het zijn de media die een openbare opinie klaar maken om het duivelse
vernietigingswerk aanvaardbaar te maken. Zijn de ―misdaden tegen de menselijkheid‖ vanwege het westen
in Irak, Egypte, Lybië nog niet genoeg? Als Amerika en Europa door de media aanvaardbaar kunnen maken
dat ook Syrië nog verwoest moet worden, dan is niet alleen Irak maar heel het Midden Oosten een hel. Waar
blijven onze Pax Christi, ons christelijk weekblad Tertio, ons ―Kerk en leven‖, onze dagbladen en tv, onze
opiniemakers die zich rustig met ―het religieuze boek‖ op de boekenbeurs voorbereiden?
Alle avonden komen er op de Syrische tv jonge mannen getuigen die bij gewelddadige betogingen opgepakt
zijn. Als ze de waarheid vertellen krijgen ze vermindering van straf. Ze zeggen dan door wie ze betaald zijn
en hoeveel ze kregen om herrie te maken. Dikwijls zijn er door het leger ook grote hoeveelheden wapens
buit gemaakt. Een vriend vertelde dat er in Qara op de zowat 25.OOO inwoners een 60-tal herrieschoppers
zijn. Hij kent er meerderen van en beweert dat ze echt gedrogeerd worden om wreedheden te begaan.
Dominique uit Syrië.
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Peking in Paniek: Instorting China steeds waarschijnlijker
Zelfs in provinciestadjes zoals het 600 km ten zuiden van Shanghai
gelegen Fuzhou worden tientallen tot honderden nieuwe gebouwen uit
de grond gestampt.
Chinese overheidsofficals verklaarden afgelopen zaterdag op de G-20
top dat ze tientallen miljarden euro's in de eurozone willen pompen om
deze financieel overeind te houden (1). De werkelijke situatie in China
blijkt echter allerminst beter te zijn dan in Europa: illegale schaduwbanken vallen om en de financiële sector
kampt met inflatie en een vastgoedzeepbel. Net als in Europa moet de regering in Peking de banken
ondersteunen, anders dreigt een catastrofe van ongekende proporties. (2)
Auteur Michael Grandt waarschuwde vorige jaar in het boek 'Europa vor dem Crash' dat de algemeen als
krachtig beschouwde positie van China in werkelijkheid een grote luchtballon is. Zijn argumenten:
* De groei van de Chinese economie komt kunstmatig tot stand door massale geldinjecties in een omvangrijk
conjunctuur programma.
* Deze hulp vloeit tevens voor een deel naar niet-economische plannen.
* Een zichzelf in stand houdende economische opleving blijft echter uit.
* De inflatie loopt snel op.
* Door de pijlsnel stijgende prijzen is een gigantische vastgoedzeepbel ontstaan en een daaraan gekoppelde
grote opeenhoping van slechte kredieten.
* Bijna een kwart van de aan de gemeenschap verleende leningen -met een omvang van circa € 880 miljardom de infrastructuur te financieren dreigen acuut afgeschreven te moeten worden.
* De stijging van de lonen en productiekosten hebben de export duurder gemaakt en brengen zowel Chinese
arbeidsplaatsen als buitenlandse investeringen in gevaar.
* Het handelsoverschot is voor de eerste keer afgenomen.
* Peking blijft de export door een kunstmatig laag gehouden munteenheid (de Yuan / Renminbi) stimuleren.
* De dollar reserves (totaal ca. $ 2 biljoen) worden door het inflatoire beleid van de Amerikanen steeds
minder waard.
Het grootste probleem is echter het systeem van illegale schaduwbanken, dat nu in elkaar dreigt te storten
omdat steeds meer ondernemers hun kredieten niet meer kunnen af- en terugbetalen. Veel Chinese firma's
leenden namelijk geen geld van de staatsbanken, maar van private kredietverstrekkers. Deze illegale
ondergrondse banken zijn zo steeds machtiger geworden. Alleen al in Wenzhou, in het zuiden van de
provincie Zehjiang, werd voor 120 miljard yuan (13,6 miljard euro) aan dergelijke kredieten verstrekt. Rond
de 60% van de bedrijven en huishoudens is hierbij betrokken.
Legale en illegale banken in grote problemen
Paradoxaal genoeg zijn het juist veel kleine en middelgrote ondernemingen geweest die bij deze illegale
banken geld hebben geleend tegen een rente van soms 60% (!), ondanks het feit dat de staatsbanken veel
minder rente vragen. Dat is nu juist het probleem: deze staatsbanken verstrekken de bedrijven geen
leningen meer, omdat zij dit van de regering in Peking fors hebben moeten inperken om daarmee de snel
stijgende inflatie te beteugelen. Veel kleine en middelgrote bedrijven zijn voor hun overleving echter
afhankelijk van deze kredieten. Zonder geld moeten zij onmiddellijk hun poorten sluiten, en dat gebeurt dan
ook in heel China.
Overigens is ook de legale financiële sector in China vanwege dezelfde oorzaken in de problemen gekomen.
Veel kredieten die kort na de eerste financiële crisis in 2008/2009 werden verstrekt om de financiering van
honderden grote bouwprojecten mogelijk te maken, dreigen niet te worden terugbetaald. Van de ongeveer
10,7 biljoen yuan (1,2 biljoen euro) moet nog dit jaar 40% worden terugbetaald. De schuldenaars zijn echter
amper in staat om hieraan te voldoen, met als gevolg dat de banken deze niet terugbetaalde kredieten
moeten afschrijven, wat tot enorme verliezen op hun balansen zal leiden.
Chinese zeepbel dreigt uiteen te spatten
Terwijl deze slechte leningen op zich al levensbedreigend zijn voor de staatsbanken, komt daar ook nog
eens de vastgoedzeepbel bij, die nu uiteen dreigt te spatten omdat de prijzen inmiddels beginnen te dalen.
Veel vastgoedhandelaren hebben eveneens geld geleend van de schaduwbanken, omdat ze van de
staatsbanken geen krediet meer kregen. De prijzen van vastgoed zinken ook in China steeds verder weg. Er
is een overaanbod ontstaan van woningen die werden gekocht in de verwachting dat de prijzen zouden
blijven stijgen, maar die nu niemand meer wil hebben. Rendementen zijn als sneeuw voor de zon gesmolten,
waardoor de schaduwbanken ook vanuit deze hoek worden bedreigd.
De gigantische Chinese zeepbel, die zich de laatste 10 jaar enorm heeft opgeblazen, dreigt dus uit elkaar te
spatten. De in paniek zijnde regering in Peking is sinds vorige week begonnen met het opkopen van
bankaandelen om de banken overeind te houden en een catastrofe te voorkomen. Denkt de in een steeds
diepere crisis terecht komende eurozone nu werkelijk dat de Chinezen als reddende engel te hulp zullen
kunnen schieten?
Xander - (1) NU, (2) KOPP
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De heilzame werking van mineralen
Magnesium wordt beschouwd als het ―anti-stress‖ mineraal, een natuurlijke
kalmerend middel dat de spieren en de bloedvaten ontspant en ook hart en
kransslagaderlijke problemen voorkomt. Magnesium is in staat om energie
cellen vrij te maken, essentieel voor de stofwisseling. Er wordt bijvoorbeeld
verondersteld dat mensen met psoriasis, een uitgesproken tekort hebben aan
magnesium. Het is een belangrijke voedingsstof voor de hersencellen. Het
verhoogt de weerstand tegen stress, depressies en spanningen en gaat
geestelijke vermoeidheid tegen. Bovendien versterkt magnesium het
geheugen en concentratievermogen. Magnesium is ook betrokken bij het
vrijmaken van energie uit onze voeding, het goed functioneren van het zenuwstelsel en spieren en het vormen
van sterke tanden en botten.
Kalium (potassium) is vooral belangrijk voor de cellen maar ook voor de elektrische functies in het lichaam.
Als zodanig noodzakelijk voor het normale groeiproces en de opbouw van spieren. Het controleert tevens de
water en zuurgraadbalans in de huidweefsels.
Helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de
zenuwgeleiding en spierfunctie en draagt het bij aan een gezond hartritme.
Bromide is een natuurlijke pijnverlichter en kalmeringsmiddel, ontspant spieren en verlicht aanvallen in het
bijzonder bij astmapatiënten. Het heeft een verzachtend en kalmerend effect op het zenuwstelsel. Broom
vermindert de spierstijfheid door de ontspannende werking.
Natrium helpt om de huid te ontdoen van de dode lagen, en is behulpzaam bij de doordringbaarheid en de
celregeneratie. Het helpt het vochtgehalte vast te houden om de soepelheid te behouden en een droge,
schilferige huid te verminderen. Daarnaast is natrium belangrijk voor het optimaal functioneren van de spieren
en de zenuwen, de productie van maagzuur en een gezond hartritme. Tenslotte is natrium ervoor
verantwoordelijk, dat calcium en andere mineralen in het bloed opgelost blijven.
Jodium: Het spoorelement jodium is een bouwsteen van de schildklierhormoon thyroxine, dat bij alle
stofwisselingsprocessen in het lichaam is betrokken. In het bijzonder concentreert deze stof zich daarbij op het
verbranden aan een teveel ven vetten. Verder zorgt jodium voor het behoud van een gezonde huid, haar en
nagels en stimuleert het de aanmaak van het goede HDL-cholesterol door de lever. Jodium werkt
desinfecterend, en afdrijvend.
Zwavel: Zwavel is een onderdeel van voor de mens onmisbare aminozuren. Aminozuren zijn bouwstenen van
eiwitten, deze eiwitten nemen deel aan de opbouw van het zenuwweefsel en de hersenen. Ook de opperhuid
bevat zwavel, die nodig is voor het verhoorningsproces vanwege de keratolytische werking. Het vindt
toepassing bij seborroïsch eczeem en acné, het heeft een zwak bacteriostatische en fungistatische werking.
Het is een natuurlijk desinfectans. Over de zwavelstofwisseling in het lichaam is weinig bekend.
Calcium: Calcium is het mineraal dat in de grootste hoeveelheid in het lichaam terug te vinden is. Het is een
van de belangrijkste bouwstoffen voor het skelet. Daarnaast heeft het een regulerende werking op de
bloeddruk, is het betrokken bij het bloedstollingsproces en speelt het een rol in de overdracht van
zenuwimpulsen. Ten slotte is calcium ook onmisbaar voor een goede hartfunctie.
Fosfor: Fosfor is een belangrijk bestanddeel van botten en tanden en is tevens onmisbaar voor een goede
werking van verschillende hormonen en de vitaminen uit het B-complex. Dit mineraal zorgt voor een goed
functioneren van het zenuwstelsel en regelt mede het transport van vetten in het lichaam.
IJzer: IJzer is een mineraal dat een belangrijke rol in het lichaam speelt. Het levert een essentiële bijdrage
aan het zuurstoftransport, de vorming van rode bloedlichaampjes, de energieproductie en de verhoging van
de lichamelijke weerstand.
Koper: Dit mineraal speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Het zet ijzer om in
hemoglobine. Dit is de pigmentstof van rode bloedlichaampjes die aan bloed zijn rode kleur geeft. Daarnaast
helpt koper bij de opbouw van eiwitten en enzymen en zorgt het voor een optimale werking van het
zenuwstelsel.
Seleen: Seleen wordt ook wel selenium genoemd. Seleen is uitermate belangrijk voor het behoud van
gezonde bloedvaten. Dit mineraal vormt de kern van het enzym glutathionperoxidase. Een krachtige
antioxidant die de bloedvaten en het membraan van de rode bloedlichaampjes beschermt tegen aanvallen
door vrije radicalen. Voldoende selenium biedt dus bescherming tegen hart- en vaatziekten.
Voorts heeft selenium een regulerende werking op de bloeddruk, verhoogt het de weerstand en helpt het mee
met de afvoer van giftige metalen uit het lichaam. Tenslotte speelt selenium een belangrijke rol bij de vorming
van het co-enzym Q10. Een stof die de laatste tien jaar meer en meer in de belangstelling staat.
Wetenschappers hebben ontdekt, dat Q10 verantwoordelijk is voor de omzetting van voedingsenergie in
lichaamsenergie.
Zink: Dit mineraal is verantwoordelijk voor het behoud van een goede weerstand, van belang voor een goede
hersenfunctie en maatgevend voor een optimale celvernieuwing. Zink speelt een essentiële functie in nog 200

Nieuwsbrief nr. 137 – 21 oktober 2011 - pag. 74

andere biologische processen in het lichaam. Het helpt bij de genezing van wonden.
Chloor: Chloor wordt ook wel chloride genoemd. Dit mineraal is essentieel voor de productie van maagzuur.
Bovendien activeert chloor de reinigende werking van de lever, zodat afvalstoffen beter uit het lichaam
verwijderd kunnen worden. Daarnaast helpt dit mineraal de longen bij de uitscheiding van kooldioxide, is
betrokken bij het transport van hormonen en onderhoudt het de gezondheid van de pezen en gewrichten.
Chroom: Chroom wordt ook wel chromium genoemd. Dit mineraal is betrokken bij de productie van HDLcholesterol in de lever. In tegenstelling tot het schadelijke LDL-cholesterol, heeft deze vetachtige stof juist een
positieve invloed op onze gezondheid. Het is immers in staat om de aanslag van LDL-cholesterol van onze
vaatwanden te verwijderen. Daarnaast helpt chroom mee om koolhydraten in energie om te zetten en
reguleert het de opname van insuline door de lichaamscellen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat
suikerpatiënten en mensen met een lage bloedsuikerspiegel gebaat zijn bij wat chroom.
Fluor: De namen fluor en fluoride worden beide gebruikt. Dit mineraal is aan de meeste tandpasta‘s
toegevoegd. Fluor voorkomt tandbederf, doordat het tandglazuur verhardt. Fluor draagt ook bij tot het behoud
van sterke botten, omdat het de opname van Calcium in het lichaam bevordert.
Mangaan: Mangaan vervult een rol bij het vrijmaken van energie uit de cellen en is betrokken bij de opbouw
van botten en kraakbeen. Mangaan maakt ook deel uit van het antioxidante systeem van het lichaam.
Molybdeen: Molybdeen speelt een rol bij de omzetting van koolhydraten en vetten in lichaamsenergie. Het
helpt bloedarmoede voorkomen, doordat het de opname van ijzer en koper verbetert. Molybdeen gaat tevens
tandcariës tegen.
Aluminium: Werkt adstringerend, wordt gebruikt bij nattende huidaandoeningen en ulcera en tegen
hyperhydrosis.
Borium: Borium lijkt van invloed op de stofwisseling van calcium en magnesium en waarschijnlijk is het ook
nodig voor de functie van de celwanden. In hoeverre het noodzakelijk is voor de mens is niet te zeggen.
Kobalt: Kobalt is een spoorelement, dat een essentieel onderdeel vormt van vitamine B12. Vitamine B12 is
nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor een goede werking van het zenuwstelsel.
Kwik: Heeft een bacteriostatisch effect op grampositieve en gramnegatieve bacteriën en is ook werkzaam
tegen schimmels en gisten. Werkt als conserveermiddel.
Lithium: Lithium is voor de mens niet noodzakelijk. In hoge dosering is het bekend als medicijn tegen
depressies.
Nikkel: Nikkel zou een rol kunnen spelen in stofwisselingsprocessen van vet en ijzer.
Silicium: Silicium of kiezel is een spoorelement. Silicium speelt mogelijk een rol bij de bindweefselvorming.
Silicium prikkelt het weefsel tot synthese van collageen en elastine. Hierdoor kan het bindweefsel de
beschadigde vezels door nieuwe vervangen.
Tin: Tin zou van belang kunnen zijn voor de opbouw van eiwitten in het lichaam.
Vanadium: Waarschijnlijk speelt vanadium een rol bij de opbouw van gebit en botten en bij de regulering van
de verhouding tussen natrium en kalium in het lichaam.
Zilver: De nitraatverbinding wordt gebruikt bij verwijdering van wratten en bij ulcus cruris.
http://www.lacure.nl/mineralen/index.html

"Anonieme OV-chipkaart is niet anoniem"
Vandaag,15:53 doorRedactie
De anonieme OV-chipkaart is helemaal niet zo anoniem als de overheid ons
doet geloven, zo stelt privacybeweging Privacy First. "Die kaart is helemaal niet
anoniem. Tenminste, niet vanaf het moment dat u hem met uw pinpas heeft
gekocht. Of vanaf het moment dat u hem digitaal heeft opgeladen bij een
automaat. Iets dat de meeste mensen doen." Het unieke identificatienummer van
de RFID-chip zou vanaf dat moment aan de bankrekening te koppelen zijn.
"Zo kan de overheid de hele dag mensen volgen die denken dat ze anoniem
reizen." Ook het opladen met contant geld is geen oplossing. "Omdat u iedere keer dat u bij een OV-poortje
in- of uitcheckt gefilmd wordt door bewakingscamera's. Zo kunt u alsnog aan uw OV-chipkaart worden
gekoppeld." De privacybeweging zegt zich op actie te bezinnen in de vorm van een nieuwe rechtszaak.
Eerder dit jaar spande de organisatie ook al een rechtszaak tegen de staat aan over de centrale database
met vingerafdrukken. Volgens de stichting was die in strijd met de grondrechten, maar Privacy First werd
toen niet ontvankelijk verklaard. - Security.nl - Reactie
Blijft natuurlijk wel het feit dat het niet een persoonsgebonden kaart is. En men dus ook niet kan bewijzen dat
u die kaart gebruikt. Ze hoeven maar 1 keer een crimineel of terrorist te traceren met zo'n anonieme kaart,
en ze vallen gelijk door de mand. Dan leveren ze zelf het bewijs dat de kaart dus niet anoniem is.
Het was 1 van de redenen van de overheid om de dure chipkaart in te voeren, het precies kunnen volgen
van de burger. En net als de nieuwe zorgverzekering, de euro en andere onbetaalbare projecten zou het
allemaal -goedkoper en beter- worden.
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Basisinformatie chemtrails
WAT ZIJN HET ?
Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is het
onderscheid tussen contrails en chemtrails. CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen
van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich
laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag bevriest de
waterdamp in de uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden : het zijn bredere, vollere strepen
die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven. Het is duidelijk een
gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er
een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert een ander
regelmatig gevormd patroon is de X-vorm de ‗sproeituigen‘ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan
normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig
is, die nodig is voor condensatie. Dit is dus essentieel: deze ‗wolken-strepen‘ zijn dus niet veroorzaakt door
het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de
atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail.
Wanneer doen de chemtrails zich voor ?
Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen
wind. Doorgaans begint men er ‘s morgens vroeg aan, maar de laatste
maanden kan dit ook ‘s avonds en zelfs ‘s nachts! Het fenomeen is
ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren
exponentieel toe.
Waar doen ze zich voor ?
Over heel de wereld, maar vooral boven de dichtbewoonde gebieden
Wat is de samenstelling van de chemtrails ?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende
ingrediënten te kunnen bevatten :
* zware metalen: vooral barium en aluminium, maar in mindere mate ook andere zoals cadmium, titanium,
plutonium
* virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma‘s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men
in biologische oorlogsvoering gebruikt,
die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‗moderne‘ ziekten, zoals de
morgellons !
* diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt
werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt,
calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine
* Ook is er een denkpiste waar nano stofdeeltjes niet worden uitgesloten. Dit zijn kleine computertjes ter
grootte van stof die de lucht als soort van digitaal netwerk maken.
Hoe gebeurt het ?
De verspreiding van de chemische en biologische substanties gebeurt op twee manieren:
* ofwel zijn deze op voorhand vermengd met de brandstof
* ofwel worden ze apart gesproeid via specifieke installaties.
Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‗normale‘ lijnvliegtuigen, hoewel deze ook kunnen
voorzien zijn van een sproei-installatie. De tweede methode wordt vooral gedaan door militaire vliegtuigen.
Het betreft speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en
Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.
Wat gebeurt er met de substanties in de chemtrails ?
Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop: fauna
& flora, dieren en mensen. Mensen die met de natuur bezig zijn bevestigen dat het de laatste jaren heel
slecht gesteld is. Zo zijn vele bomen langzaam aan het sterven en stelt men het fenomeen vast van
‗negatieve poling‘. Ook wordt er melding gemaakt van massale bijensterfte !
Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?
Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de
gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:
* kankers allerlei
* hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
* kortademigheid, ademnood, astma
* onvruchtbaarheid, miskraam vroeggeboorte
* griepaanvallen
* hart- en herseninfarcten
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* huidproblemen
* achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
* het raadselachtige fenomeen van de morgellons
Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van
allerlei klachten, vooral met ademhaling.
Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100
mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid!
Algemeen gesproken ondermijnen de chemtrails vooral het neurologisch en immuniteits-syteem, waardoor
men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.
Wie zit daar achter ?
Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de richting van
het leger en geheime diensten.
Het fenomeen van de chemtrails lijkt zijn oorsprong en basis in de Verenigde Staten van Amerika te hebben.
De overheid ontkent daar alles maar tegelijk wordt in meerdere officiële documenten van de US Air Force
openlijk gesproken over ‗aerial obscuration‘ en ‗weather modification‘ of ‗geo-engineering‘.
Waarom doet men het ?
Officieel wordt het fenomeen in alle talen doodgezwegen en bestaat het dus niet …
De voornaamste bedoelingen waarom men chemische en biologische stoffen in de lucht sproeit
kunnen de volgende zijn:
1° Broeikaseffect verminderen
Men wil een soort beschermende laag rondom de atmosfeer leggen, die als een (reflecterend) schild
fungeert en de opwarming van de aarde tegengaat.
Onlang liet president Obama weten dat er plannen gemaakt werden voor ‗geo-engineering‘. Ook
industrieëlen zoals o.a. Bill Gates zijn sponsor in geo-engineering projecten.
2° Weermodificatie
Men kan de klimatologische evolutie beïnvloeden, cfr de Olympische spelen in Bejing en het bericht dat de
burgemeester van Moskou wil verhinderen dat het in de winter nog sneeuwt.
Men kan het weermodificatie effect makkelijk zelf vaststellen. Na de uitstoot van de contrails ontstaat er een
wolkentapijt na een uurtje dat het zonlicht tegenhoudt.
3° Onttrekken aan lucht- en satellietobservatie
4° Vergemakkelijken of geleiden van nieuwe militaire communicatiesystemen (o.a. HAARP)
5° massa-inentingen uitlokken door het verspreiden van virussen
6° mind-control: het fysisch, emotioneel, mentaal, spiritueel beïnvloeden van de mensheid in samenwerking
met HAARP
7° onvruchtbaar maken van de mensheid, populatie controle (eugenetica)
8° afscherming van weerbeheersingstransmissies vanuit Rusland en China
9° Depopulatie
Waarom klacht met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter ?
Op 17 augustus 2009 heeft Peter Vereecke bij onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys van Gent klacht
neergelegd neergelegd met burgerlijke partijstelling wegen het systematisch en doelbewust in de atmosfeer
brengen van chemische en biologische stoffen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
Het dossiernummer is 185/09.
Slotbemerking
Dit rapport is opgemaakt door Peter Vereecke op basis van diverse bronnen en heeft niet de pretentie
volledig of volmaakt te zijn. We staan open voor iedere bemerking of aanvulling.
Het is wel geschreven vanuit een oprechte bezorgdheid voor de volksgezondheid en vanuit het streven naar
een betere wereld.
Het wordt aangeboden aan al wie zou kunnen en willen bijdragen tot het stopzetten van dit criminele
fenomeen van de chemtrails.
Op het chemtrail symposion van 29/05/2010 in Gent werd het Case Orange rapport voorgelegd. Het welke
door verschillende instanties een beter inzicht gaf in de materie. Ook gaf luchtvaartdeskundige Coen
Vermeer een grondige analyse van het fenomeen.
Tijdens de periode dat de Ijslandse vulkaan een bedreiging vormde voor het luchtvaartverkeer was het effect
op de lucht heel duidelijk: sinds lang had men dergelijke blauwe lucht gezien.
bron Belfort group - http://sp00kje.nl/?p=8817
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Onze wereld wordt steeds meer het toneel van chaos
Sinds de zogenaamde ―Arabische lente‖ in landen als Tunesië, Egypte, Yemen en Libië, zijn er allerlei
‗deskundigen‘ die deze revoluties idealiseren en gaan zelfs zover vergelijkingen te maken met de
landen in Oost-Europa die zichzelf wisten los te maken van de voormalige Sovjet Unie. Men spreekt van
een ―Arabische lente‖ maar verder bezijden de waarheid kan het niet zijn. Opvallend is ook de blinde
steun van het westen aan de losgeslagen moslimextremisten in Libië. Barack ―The Prince of War‖
Hoessein Obama was een van actienemers om ―De dolle hond van het Midden-Oosten‖ Moeammer
Gadhaffi van de troon te stoten. En de Libische leider was nog wel zo blij met Obama toen deze tot
president van de VS werd gekozen. Gadhaffi noemde hem„onze man in het Witte Huis‟ en de relatie met
de Verenigde Staten ―uitstekend―. De Washington Post schreef op 27 april 2010: ―President Obama
geniet de steun van één van ‘s werelds meest prominente leiders‖. Het is de Libische dictator en
broeder Moeammer Gaddafi. Dat Obama -om Gadhaffi te verwijderen -samen met de Franse leider
Sarkozy en de Britse leider Cameron terroristen van Al-Qaeda moest inschakelen, dat mocht de pret
niet drukken.
Libië (behorende tot de Puteeërs, Ezechiël 38:5) staat vandaag onder
controle van een ongeregelde bende waaronder terroristen van de aan AlQaeda verbonden ―Libyan Islamic Fighting Group‖ (LIFG) met aan het hoofd
Abd Al-Hakim Belhadj een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan. Mede dank zij
de geavanceerde wapens die ze hebben ontvangen van onder meer GrootBrittannië en Frankrijk, worden ze in de gelegenheid gesteld de macht in
Libië over te nemen. Dat er al duizenden doden zijn gevallen, mede ten
gevolge van NAVO bombardementen, dat lijkt geen punt van discussie. Wat
is het nog maar geleden dat figuren als Tony Blair, Sarkozy, Berlusconi en vele anderen, nog aan de
voeten lagen van Gadhaffi. Tijdens een bijeenkomst van het Europese Parlement in de ―Toren van
Babel‖ in Straatburg over de huidige situatie in Libië, kreeg Derk Jan Eppink een minuut om het woord te
mogen voeren. Tijdens zijn ‗toespraak‘ haalde hij één voor één foto‘s te voorschijn met daarop de
president van de EU Herman van Rompuy, Guy Verhofstadt, Silvio Berlusconi en Tony Blair, allemaal in
innige standjes met de man die nu door dezelfde personen is uitgekotst. De hypocrisie druipt er werkelijk
van af.
Blair-Sarkozy-Gadhaffi, om misselijk van te worden!
Zie wat er van de ―Arabische lente in Egypte is terechtgekomen. Zie hoe Obama
zijn vriend Hosni Mubarak onder de bus duwde en plotseling zijn aftreden eiste.
Obama heeft heel bewust de kant van de islamfascisten gekozen. Het leger
heeft de macht over genomen en praktisch alle vrijheden die de Egyptenaren
onder dictator Moebarak hadden, zijn in de ban gedaan. De Israëlische
ambassade is door een waanzinnige meute aangevallen, het
ambassadepersoneel bijna gelyncht en vrouwelijke medewerkers van CNN
moesten tijdens een demonstratie in Cairo rennen voor hun leven om niet
verkracht te worden. Arabische lente noemen de wereldleiders en allerlei andere
dwaalgeesten dat. De Kopten zijn hun leven niet meer zeker en vluchten met
duizenden het land uit, bang vermoord te worden. Ruim 90.000 kopten verlieten dit jaar Egypte en
honderdduizenden anderen willen eveneens vertrekken. Diverse militante salafistische groeperingen
voeren een hetze tegen de Kopten, waarbij alle registers werden opengetrokken. Salafistische
haatpredikers kregen hierbij ruim baan in de media en verschenen in programma‘s van de Arabische
satellietzender Al-Jazeera.
Op 9 oktober 2011 werden demonstraties van woedende Kopten -die een einde eisten aan het
voortdurende geweld van de kant van de moslims- wreed de kop ingedrukt door het Egyptische leger.
Daarbij kwamen ongeveer 35 christenen om het leven kwamen. Ooggetuigen meldden dat
legervoertuigen met grote snelheid op de massa inreden. Terwijl tientallen Kopten bij het geweld van de
afgelopen maanden zijn vermoord alsof het lastige horzels waren, zweeg de grote leider in Washington.
Nu riep hij de Kopten op tot ‗terughoudendheid‘.
Koptische christenen in nood in Egypte
Egypte roert net als de andere Israël omringende landen in toenemende mate de
oorlogstrom. In het noorden zijn dat Libanon en de terreurbeweging Hezbollah,
en verder naar het noorden is Turkije bezig alles en iedereen op te hitsen tegen
Israël. De extremistische moslimleider van de Turken Recep Tayyip Erdogan
heeft nog niet door dat door zijn beleid Turkije (Togarma) in toekomende tijd
samen met Gog en consorten het loodje zal leggen op de bergen van Israël. In
het oosten meent de Jordaanse ‗koning‘ ook met regelmaat een anti-Israëlische bijdrage te moeten
leveren. En natuurlijk niet te vergeten Israëls aartsvijand Syrië waarmee ze nog steeds in een staat van
oorlog verkeren. Syrië dreigt met een grootscheepse raketaanval op Tel Aviv wanneer het Westen het
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waagt om Syrië aan te vallen. De reactie van Israel op dit dreigement was ook helder: ‗Zodra Tel Aviv
door één raket zal worden getroffen, zal Damascus de eerste zijn die de prijs daarvoor zal betalen.
De Arabische landen en al hun meelopers schreeuwen om de vernietiging van Israël, een land met een
totale populatie van 7.7 miljoen inwoners inclusief 1.2 miljoen Arabieren staat niet bovenaan de lijst om
hulp te ontvangen wanneer ze aangevallen mochten worden. Nee, dan de zogenaamde revolutionairen
die bezig zijn de dictators te verdrijven en deze in te ruilen voor nog groter geboefte, die kunnen op hulp
van Washington en Brussel rekenen zoals dat al jaren het geval is met betrekking tot het PLOterreurbewind in Ram-allah.
Binnen de kortste keren zal het Midden Oosten dankzij Obama's politieke en militaire steun voor de
allerlei dubieuze islamitische krachten, veranderd zijn in één groot anti-Israëlisch islamitisch Moslim
Broederschap bolwerk, dat zijn pijlen niet alleen zal richten op de Joodse staat, maar tevens op het hele
Westen. De onzichtbare oorlog tegen Israël is al begonnen. Diverse landen plannen sancties met
betrekking tot Israëlische producten. Hillary Clinton riep na de aankondiging van Israël een serie nieuwe
huizen in Gilo te willen bouwen, de wereldgemeenschap op ―de druk op Israël op te voeren‖ om ze zo te
dwingen concessies aan het PLO-bewind te doen in de naam van vrede. Deze oproep komt er op neer
de economie van Israël te vernietigen. Dit is oorlogsvoering- zonder raketten, tanks en ander oorlogstuig.
De OPEC landen gebruiken al jaren hun olie dollars om de wereld te chanteren door achter de eis van
een PLO-staat te blijven staan.
Hillary Clinton met PLO-terreurleider Abu Mazen
Zowel Groot Brittannië als Frankrijk en de Verenigde Staten, zijn in staat de
Joodse natie volledig in de handen te leggen van hun vijanden in het kader
van wat men ‗vrede‘ noemt net zoals Chamberlain het voormalige TsjechoSlowakije aan de nazi‘s verpatste. Washington zegt een vijand te hebben
waartegen opgetreden moet worden, waar dan ook ter wereld. Nee, zegt
Obama 'wij zijn niet in oorlog tegen de islam' maar iedereen weet dat
praktisch alle terroristen in deze wereld moslims zijn. Maar Israël dat al jaren strijd levert tegen een
doodscultuur, krijgt kritiek te verduren wanneer het actie onderneemt tegen moordenaars die Israëlische
dorpen binnensluipen om daar hele gezinnen de keel door te snijden of reageert op een regen raketten
uit Gaza.
Inmiddels wordt de wereld geconfronteerd met de Occupy Wall Street beweging. Wat daarbij opvalt, is
dat het aantal antisemitische uitbarstingen en protesten tegen de staat Israël toe nemen en steeds meer
deelnemers van de gelegenheid gebruik maken de Joden de schuld van alle misère in de wereld geven.
Mag Israël in geval van nood nog hulp van Amerika verwachten?
Hoe zal Washington reageren wanneer de Arabische landen opnieuw besluiten een poging te wagen
Israël van de wereldkaart te verwijderen? Zal Amerika Israël te hulp komen of zal het de Joodse staat
opnieuw laten vallen zoals de geschiedenis heeft geleerd?
Toen de staat Israël werd opgericht oefenden het Pentagon en de CIA zware druk uit op Israëls eerste
premier David Ben Gurion om geen onafhankelijke staat uit te roepen, maar om ‗Palestina‘ onder het
mandaat van de VN te brengen. Amerika heeft Israël toen op geen enkele manier geholpen om zichzelf
te kunnen verdedigen. Het land stelde zelfs op 5 december 1947 een wapenembargo in tegen Israël die
twintig jaar zou duren. De Amerikaanse president Truman bleef aan het wapenembargo vasthouden, ook
toen hij zag dat de Arabieren overvloedig door de Britten en de Sovjets van wapens werden voorzien.
Een andere confrontatie vond plaats in 1960 toen de vertrekkende Amerikaanse president Dwight
Eisenhower van David Ben Gurion wilde weten wat ‗de mysterieuze constructie‘ in Dimona in de Negev
woestijn te betekenen had. Het ging over de in aanbouw zijnde kerncentrale maar de Amerikanen
hadden geen idee wat Israël daar precies aan het doen was. Ze kregen echter geen toestemming de
plaats te bezoeken. Om Israël daarvoor te straffen publiceerden ze spionagefoto‘s op de voorpagina van
The New York Times.
Het verhaal over Dimona ging verder toen in 1961 John F. Kennedy president van de Verenigde Staten
werd. Ook hij eiste informatie van David Ben-Gurion maar deze zei een duidelijk nee! Hoewel de situatie
niet zo vijandig was als thans onder King Obama, had Kennedy toch geen bepaalde sympathie voor de
staat Israël en het Joodse volk. Hij dwong zijn adviseurs Israël continu onder
druk te zetten en bij iedere bijeenkomst met Israëlische gedelegeerden
eindigde hij met de eis een inspectie van Dimona te accepteren. Vervolgens
waarschuwde hij in een brief gedateerd 18 mei, 1963 dat wanneer Israël
geen Amerikaanse inspecteurs zou toelaten om Dimona te bezoeken, hij
Israël totaal zou isoleren. Ben-Gurion reageerde niet maar trad af. Zijn
opvolger Levi Eshkol, kreeg vervolgens een brief van Kennedy waarin de
druk nog eens werd opgevoerd en waarin hij waarschuwde dat wanneer
Israël bleef weigeren, de samenwerking met Amerika ‗ernstig in gevaar
gebracht zou kunnen worden‘.
John F. Kennedy en David Ben Gurion
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Ondanks alle tegenwerking en bedreigingen uit Washington bewees Israël de Amerikanen echter keer op
keer een grote dienst. In 1966, midden in de Koude oorlog en een jaar voor Israëls Zesdaagse oorlog,
lukte het Israël om middels een spectaculaire actie het modernste, in Rusland geproduceerde,
gevechtsvliegtuig van het Iraakse leger te ontvreemden. Deze actie hielp de Amerikanen in hun strijd
tegen het communistische Rusland en maakte een einde aan het 20-jarige embargo van de VS tegen
Israël. De Amerikanen kregen dank zij Israël eindelijk de kans om het superieur geachte Russische
gevechtsvliegtuig de MIG-21 te bestuderen en een afweermechanisme te ontwikkelen. Het toestel werd
als ‗geschenk uit Israël‘ aan Amerika overgedragen. Als dank kreeg de Israëlische luchtmacht, die tot dan
toe alleen over de Franse Mirage en Vautour-toestellen beschikte, Amerikaanse Phantom- toestellen.
Nadat de Amerikanen op hun beurt de MiG-21 volledig uitgeplozen hadden, kwam het vliegtuig naar
Israël terug. In de Zesdaagse Oorlog van 1967 gebruikte Israël haar kennis om de talrijke Migs uit te
schakelen.
Maar de waardering voor Israëls hulp duurde niet lang want toen Egypte in 1967 aan de VN de opdracht
gaf hun troepen uit de Sinaï terug te trekken omdat Nasser van plan was Israël voor eens en altijd uit te
schakelen, liet Washington de Joodse staat volledig in de kou staan. Maar toen het er naar uitzag dat
Egypte tijdens de juni oorlog van 1967 vernietigend verslagen zou worden, kwam Amerika tussenbeide
en eiste het van Israël de oorlogshandelingen te staken.
Toen Israël tijdens deze oorlogen Russische raketten en radarsystemen en andere wapensystemen van
de Arabische vijanden in beslag nam, stuurden ze deze naar de Verenigde Staten, waardoor Washington
inzicht kreeg in de Russische bewapening. De voormalige Amerikaanse generaal George Keegan zei
eens dat Israël net zoveel ―waard was als vijf CIA‘s‖ (Amerikaanse geheime dienst) op basis van de
inlichtingen die Israël in de loop der jaren aan de Amerikanen hebben verstrekt. Israël betaalde de
financiële hulp van de Amerikanen in het tienvoudige terug, mede door het testen van Amerikaanse
militaire uitrustingen tijdens hun oorlogen tegen de Arabieren waardoor ze de Amerikanen miljoenen
dollars bespaarden aan onderzoek en ontwikkeling.
In 1969, stuurden de Amerikaanse president Richard Nixon en zijn minister van Buitenlandse Zaken
Henry Kissinger op een confrontatie aan omdat de Amerikanen nog steeds niet precies wisten wat Israël
in Dimona aan het doen was. Maar ook Israëls toenmalige premier Golda Meir weigerde wat uiteindelijk
resulteerde in de afspraak ―geen vragen meer te stellen, en niets meer te zeggen‖. Deze afspraak geldt
tot op de dag van vandaag.
Tijdens de Yom Kippoer oorlog in 1973 had Israël de strijd met Syrië definitief kunnen beslissen als niet
Amerika tussenbeide was gekomen en Israël had opgedragen de opmars te staken. De Israëlische tanks
waren Damascus al tot op twintig kilometer genaderd toen Amerika een onmiddellijke terugtrekking eiste.
Kissinger gelaste tijdens deze oorlog de Amerikaanse wapenleveranties aan Israël te vertragen. De New
York Times schreef drie jaar later dat Kissinger de wapenleveranties doelbewust vertraagde omdat ―hij
Israël net genoeg wilde laten bloeden om ze zo rijp te maken voor de naoorlogse diplomatie die hij in
gedachten had”.
Nixon en Kissinger
Toen de Golfoorlog (1990-1991) (Dessert Storm) begon hielp Israël de
Amerikaanse luchtmacht met een verdedigingsparaplu voor inkomende
vliegtuigen en personeel. Toen de oorlog volop aan de gang was, en Sadam
Hoessein 39 Scud raketten op Israël afvuurde, eisten de Amerikaanse
president George Herbert Walker Bush en zijn minister van BZ James Baker
III van de Israëlische premier Yitzhak Shamir niet terug te slaan. Ze dreigden
zelfs de militaire hulp stop te zetten en Israëlische vliegtuigen neer te
schieten indien Shamir toch mocht besluiten Saddam‘s Scud
lanceerinstallaties te bombarderen. Bush en Baker beloofden Shamir dat de
luchtmacht van de Verenigde Staten deze klus wel even zou klaren. Maar ze kwamen hun belofte niet na
want Saddam bleef zijn Scud‘s op Israël afvuren. Achteraf bleek dat Bush, Baker, Generaal Colin Powell
en Generaal Norman Schwarzkopf nooit de opdracht aan hun luchtmacht hebben gegeven de Scudlanceerinstallaties uit te schakelen. En zo zijn de beloften aan Israël keer op keer geschonden door
leugenachtige Amerikaanse politici.
In 2006 kwam de Bush-administratie tussenbeide toen Israël op het punt stond de Libanese
terreurbeweging voorgoed uit te schakelen. Ook George W.Bush beperkte de wapenleveranties aan
Israël omdat hij bang was de Arabische steun voor de oorlogen in Irak en Afghanistan te verliezen. En in
januari 2009 kwam Obama tussenbeide toen het er naar uit ging zien dat het Israëlische leger definitief
een eind zou maken aan het terreurbewind van Hamas in Gaza. Diplomatieke druk op Israël is de reden
dat beide terreurbewegingen vandaag nog steeds bestaan. In de zestig jaar van Israëls bestaan heeft de
Joodse staat steeds weer ervaren door zijn Amerikaanse ‗vrienden‘ in de steek te zijn gelaten, in het
bijzonder in de oorlogen waarbij het voortbestaan van Israël in het geding was.
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2019-10-2011.htm
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Vaticaan wil mondiale financiële hervorming
Hilversum (Van onze redactie) 19 oktober 2011
Het Vaticaan komt op 24 oktober met een verklaring over de hervorming van het mondiale financiële stelsel
en de rol die een internationale toezichthouder daarbij zou kunnen spelen. Dat is vandaag bekend gemaakt
door een woordvoerder van het Vaticaan.
Gerechtigheid en Vrede
Het document is voorbereid door de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede (Iustitia et Pax) en zal op
24 oktober worden gepresenteerd door de president van die Raad, de Ghanese kardinaal Peter Turkson.
Caritas in Veritate
Naar verwachting zal het document aansluiten bij de encycliek Caritas in Veritate (‗Naastenliefde in
Waarheid‘), die paus Benedictus XVI in op 29 juni 2009 promulgeerde. Daarin hield de paus een pleidooi
voor een eerlijker verdeling van de welvaart en voor een beter toezicht op de internationale financiële
markten en een grotere inspraak van de armere landen in de ontwikkeling van de internationale economie.
Solidariteit
Sleutelwoord in de encycliek van de paus is solidariteit. Verwacht wordt dat ook in de verklaring van de
Pauselijke Raad een beroep gedaan zal worden op internationale solidariteit.
http://www.rkk.nl/actualiteit/2011/detail_objectID735038_FJaar2011.html

Elenin‟s & NEO‟s dichtste nadering deze dagen
Elenin's & TM8's Closest Approach this Weekend
Vertaald fragment
Volgens enkele berichten zou Elenin inmiddels getroffen zijn door een
zonnevlam en afgebroken zijn… NASA volgt het object nog steeds op dit JPL
model van hun website.
de
Op de 16 oktober (vandaag) nadert Elenin de Aarde op het dichtste punt (link).
Wat is er veranderd in het pad van Elenin, sinds het geraakt zou zijn door een
zonnevlam? Wanneer we teruggaan in de tijd, zien we dat Elenin op 12 september het dichtst bij de Zon
stond, hetgeen een zonnevlam veroorzaakte. Het is dáár dat mensen zeggen, dat dit ook een groot effect op
Elenin had. Tevens is Elenin rond 15 september door het ecliptische vlak gegaan (188 dagen na de laatste
grote aardbeving in Japan), waar het een (grote) 7.3 aardbeving veroorzaakte op de Fiji Eilanden. (De
verwachte grote aardbeving heeft zich dus niet rond 26 september voorgedaan, maar al eerder.)
Wat mij dwarszit is, dat NASA op DAT punt (14 september 2011) GESTOPT is met het registreren van
de
Elenin….. zie de laatste ‗solution date‘ op de 14 . Dat wil echter niet zeggen dat ze het object niet meer
volgen, maar, dat ze het niet meer publiekelijk updaten op hun website. Blijkbaar willen ze niet laten zien
waar Elenin zich precies bevindt.
Op 16 en 17 oktober staat Elenin volgens JPL dus het dichtst bij de Aarde. Vanaf dit punt gaat de Aarde
door de staart van Elenin (als er sprake is van een staart!).
Doe nu het volgende:
Typ in: 2009tm8 rechtsboven in het JPL model > enter. Klik daarna ook het Orbit Diagram aan. 2009 TM8 is
een Near Earth Object (NEO) asteroïde. Dit is het eerstvolgende zeer dicht naderende object. Elenin en
2009 TM8 zijn de twee objecten die ons de komende dagen het dichtst naderen, zoals je in het diagram kunt
zien. Ze zouden nu door NASA geupdated moeten zijn, maar dit is helaas niet het geval.
Ik wil je nog iets anders laten zien…
Dit is onze 3D zonnestelsel-software (zie ook MrCometwatch.com). We hebben niet alleen te maken met het
zwaartekrachtveld van de Aarde, maar ook van de Maan, die aantrekt (eb en vloedgetijden), én van de
dichtste nadering van Elenin. Dus er is een zwaartekracht, die trekt van drie kanten. Tevens hebben we op
19 oktober Saturnus, de Zon en de Aarde uitgelijnd tegenover elkaar staan, hetgeen effect heeft op de
zwaartekracht. Dit wordt een interessant weekend (en week).
Blijf op de hoogte!
Video ook te zien op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/xZ1N14ZbCvs
Solar Flares-Blackouts-Volcanos
http://www.youtube.com/watch?v=ztnJMtzz_jI&feature=uploademail
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Gyroscoop smartphone verraadt alles wat je doet op de pc
Wie kwaad wil, kan door de gyroscoop van een smartphone ontdekken
wat iemand op zijn computer typt. Amerikaanse computerdeskundigen
hebben een programmaatje ontwikkeld waardoor een smartphone de
trillingen van een computertoetsenbord kan ontcijferen.
De makers gingen uit van een scenario dat dagelijks vele malen plaatsvindt op kantoren: een gebruiker gaat
achter zijn computer zitten en legt voor het gemak zijn telefoon naast het toetsenbord. Ideaal om te
ontdekken wat er getikt wordt, merkten de onderzoekers. De app gebruikt de gyroscoop van de smartphone
om de trillingen op te vangen. Elke smartphone heeft zo‘n onderdeel om te bepalen hoe de gebruiker de
telefoon vast heeft. Zo kan bijvoorbeeld het scherm worden gedraaid of spelletjes worden gespeeld.
Combinaties
Het programma luistert naar welke toetsencombinaties worden gebruikt. Dat gebeurt telkens in paren. De
onderzoekers nemen het woord canoe (kano) als voorbeeld. Dat valt uiteen in de combinaties CA, AN. NO
en OE. Aan de hand van de trillingen stelt de software vast aan welke kant van het toetsenbord die
combinaties zitten en of de letters dicht bij elkaar liggen. Die conclusies worden afgezet tegen een
woordenlijst, waarna het beste resultaat getoond wordt aan de spion.
Zo kon 80 procent van wat er werd getypt achterhaald worden. Vooral de nieuwere smartphones met een
betere gyroscoop zijn accuraat.
Oproep
De onderzoekers geven toe dat het niet erg waarschijnlijk is dat gebruikers zo afgeluisterd worden, maar
waarschuwen dat het niet onmogelijk is. Ze roepen daarom fabrikanten op software niet zo maar toegang tot
de gyroscoop te geven. Overigens geven ze ook tips voor de gebruikers om er wat aan te doen: je telefoon
een halve meter van je toetsenbord neerleggen biedt al soelaas. Wie helemaal zeker wil zijn dat hij niet
bespied wordt, moet zijn telefoon in zijn zak laten zitten.
http://www.onzestem.eu/2011/10/19/gyroscoop-smartphone-verraadt-alles-wat-je-doet-op-de-pc/

„Verenigen van wereldreligies moet zorgen voor vrede‟
oktober 20, 2011By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
„Verenigen van wereldreligies moet zorgen voor vrede‟
Koning Abdullah van Saoedi-Arabië is bezig met het concretiseren van zijn
plan om alle wereldreligies te verenigen om wereldvrede te realiseren.
Een nieuwe internationale organisatie moet helpen deze droom uit te
laten komen.Volgens diverse media hebben de Saoedische, Oostenrijkse en Spaanse ministers van
Buitenlandse Zaken een overeenkomst ondertekend voor een interreligieus centrum in de Oostenrijkse
hoofdstad Wenen, zo meldt de Duitse omroep Deutsche Welle.Het centrum zou grotendeels gefinancierd
worden door de Saoedische overheid. Het plan is dat het centrum zal bestaan uit twaalf vertegenwoordigers,
waaronder moslims (een soenniet en een sjiiet), christenen (een katholiek, anglicaan en een orthodoxe
gelovige), een boeddhist, een hindoe en een Jood. Deze organisatiestructuur is ontworpen, zodat geen
enkel geloof de overhand zou krijgen en de politiek geen rol zou gaan spelen. Het Saoedische ministerie van
Buitenlandse Zaken is van mening dat wereldvrede niet mogelijk is zonder vrede tussen de belangrijkste
wereldgodsdiensten.
Vaticaan
Dit idee werd eerder al in 2007 door Koning Abdullah besproken met paus Benedictus XVI in het Vaticaan.
Vervolgens heeft de Saoedische koning drie interreligieuze bijeenkomsten gehad in 2008 en 2009. Daar
zouden naar verluidt de definitieve plannen zijn uitgedacht. Critici wijzen erop in het land van initiatiefnemer
Saoedi-Arabië de shariawetgeving geldt. Toen minister van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal
hiernaar werd gevraagd, zei hij dat het interreligieuze centrum ook binnen Saoedi-Arabië moet leiden tot
meer tolerantie ten opzichte van andere religies.
De Oostenrijkse krant Die Presse schrijft dat dit project miljoenen dollars zal gaan kosten. Al-Faisal vertelt
dat er een onafhankelijk fonds wordt opgericht om dit initiatief mogelijk te maken.
Op de foto ziet u de ministers van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal (Saoedi-Arabië), Michael
Spindelegger (Oostenrijk) en Trinidad Jimenez (Spanje) tijdens een persconferentie in Wenen op 13 oktober.
20-10-2011 | auteur: Jeffrey Schipper | copyright: www.cip.nl
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$1.6 Triljoen Militaire Maffia: NAVO landen spenderen 70% van het wereldwijde defensiebudget
Global Research, 29 november 2010 (de cijfers één jaar later, dus nú, zijn nog niet geheel vrijgegeven, maar
die blijken nóg hoger te zijn)
De kosten die per dag aan defensie worden besteed komen neer op 4 miljard dollars. In dit bedrag zijn niet
de kosten van het grootste leger ter wereld meegeteld, het leger van China, of de kosten van zes tot
―schurkenstaat‖ verklaarde landen.
In 2009 werd wereldwijd een somma van 1.563 miljard dollars aan defensie besteed. In 2000 was dat 1.050
miljard dollars. Dat is een toename van 50%. Voor het eerst is de hoogte van het bedrag boven de 1.550
miljard dollars uitgekomen, wat het bedrag is dat aan defensie werd besteed op het hoogtepunt van de
Koude Oorlog in 1988, toen de legers van tientallen landen óf in het kamp van de USA óf van de Sovjet-Unie
vielen.
Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk geven hiervan 70 procent uit. De zogenaamde schurkenstaten,
de ―vijanden‖ van het Westen, zoals Noord-Korea, Iran, Soedan, Syrië, Cuba en Libië en ten slotte Al Qaida,
geven minder dan 1 % procent van dit bedrag uit.
Wanneer we de kosten van de Chinese verdediging incalculeren, $70 miljard in 2009 en de kosten van de
Russische defensie, $47 miljard in 2009, komen de kosten van mogelijke vijandige landen op $133 miljard.
Dat is slechts 9 % van de globale defensiebudget. Laten we eens onderzoeken hoe dit komt. Wanneer we
de geldstroom volgen, wordt de bedoeling vanzelf duidelijk.
Alle geografisch belangrijke gebieden van de wereld hebben in de laatste 20 jaar meer dan 100 procent
groei van hun defensie-uitgaven gekend, behalve West-Europa, terwijl Oostelijk en Centraal Europa de
totale kosten ter verdediging verminderde tot 80 procent van 1988.
Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Oost- en Zuid-Azië en het Midden-Oosten kennen een groei van
respectievelijk 98%, 27%, 129%, 43% en 275%.
Het meeste opvallende feit is dat de totale globale legeruitgaven 30% daalden na 1988, van $1.515 miljard
tot $1.073 miljard in 2001 en daarna in 2009 weer stegen tot $1.563 miljard.
Eenvoudig gezegd, een sterk uitgeruste enkelvoudige ideologische vijand in de vorm van de Sovjet-Unie, is
vervangen door verschillende ideologisch uiteenlopende en minder goed uitgeruste vijanden, zoals Iran,
Noord Korea en Al Qaida.
Laten we eens onderzoeken wie nu eigenlijk profiteren van deze ontwikkelingen en wat de motieven
hierachter kunnen zijn. Defensie-uitgaven zijn grofweg in drie categorieën te scheiden. Het onderhoud van
de menselijke soldaten, kosten in vredestijd en de werktuigen van oorlogen, zoals wapens en munitie.
In het algemeen spenderen Amerika en de NAVO 40% van alle kosten aan wapens, munitie en onderzoek.
De resterende 60% gaat op aan lonen, logistiek en leefkosten.
In de laatste jaren van de Koude Oorlog waren er wereldwijd 28 miljoen soldaten, waarvan 16 miljoen in
Europa (9,4 miljoen), Amerika (2,25 miljoen) en de USSR (4 miljoen). Twee van de drie soldaten in de
wereld kwamen dus uit Europa, Amerika en de Sovjet-Unie.
Toen werden in 1989 de USSR en het Oostblok gedesintegreerd. Dit resulteerde in een afname van alle
soldaten tot ongeveer de helft in Amerika, Europa en de USSR. De rest van de wereld bleef min of meer
constant met 10 miljoen soldaten in 2009.
Toen de legers in Europa en Amerika inkrompen, daalde het bedrag dat wereldwijd aan defensie-uitgaven
en wapenhandel werd besteed tot 40% in de negentiger jaren.
Dat was een ernstige slag voor de Amerikaanse en Europese wapenindustrieën. In de negentiger jaren
privatiseerden ze en vele fusies vonden plaats. Rond 1996 werd een halt toegeroepen aan de neerwaartse
spiraal, ze stabiliseerden en konden rekenen op een groei van ongeveer 6% groei op jaarbasis. 9/11 gooide
olie op het vuur en Irak was de echte hoofdprijs. Amerika heeft tweemaal zoveel in Irak uitgegeven als het
aan Afghanistan heeft gespendeerd.
Dit bracht de defensie-industrie dichter bij de andere geprivatiseerde industrieën en zaken als
wapencontracten kwamen in de handen van sterke defensielobby‘s. In de V.S. en het Verenigd Koninkrijk
bleek goedkeuring slechts te bestaan uit een rubberstempel, van parlementaire controle kon nauwelijks
worden gesproken. Geen wonder dat de minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton voor een panel van
Pakistaanse journalisten op tv in 2009 toegaf, dat de gemakkelijkste wetsvoorstellen die door het Congres
werden goedgekeurd, die van wapenhandel en defensie waren. Buitenlandse burgerhulp wetsvoorstellen
waren volgens haar erg moeilijk door het Congres goedgekeurd te krijgen.
In de negentiger jaren waren nog een paar dozijn wereldwijde internationale defensiefabrikanten over.
Voornamelijk gestationeerd in Amerika bezaten ze in 2008 73% van het marktaandeel van globale
wapenverkoop van $385 miljard. Dat is meer dan $1 miljard aan wapenverkoop per dag. Negentien van de
26 grootste wapenindustrieën en munitiefabrikanten waren Amerikaanse bedrijven, terwijl de resterende 7
Brits en Europees waren.
Wereldwijd werd in 2008 $385 miljard aan wapens besteed, 100 miljard aan export. In 2010 is de omzet van
wapenexport $200 miljard, vanwege de verkoop aan Golfstaten, Saoedi-Arabië, Koeweit, Oman etc. Het
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bedrag dat in deze landen in 2010 – 2011 wordt uitgegeven aan defensiebudget is evenveel als het bedrag
dat ze in de laatste 58 jaar hebben uitgegeven. Een enorme groei dus.
Moslimlanden hebben historisch gezien 36% van de wereldwijde wapenverkoop voor hun rekening
genomen. Saoedi-Arabië staat voorop met $66 miljard (van 1950-2008) terwijl nog eens $100 miljard aan
orders is gedaan voor 2009 tot 2011. De Verenigde Emiraten hebben voor 2009 – 2011 Amerikaanse
bestellingen gedaan voor $35 miljard. Een enorme stijging als men weet dat ze in de laatste 58 jaar wapens
aanschaften met een waarde van 2,5 miljard dollar.
Het is opvallend dat Oost-Europa, Centraal Europa, Canada en Zuid-Amerika niet aan deze wapenwedloop
meedoen. India is daarentegen een nieuwe speler in het veld. India heeft voor ongeveer $3.5 miljard aan
orders geplaatst.
Pakistan heeft voor een meer dan twee maal zo groot bedrag aan Amerikaanse wapens aangeschaft. Van
$3 miljard (van 1950-1998) tot $8 miljard in 2010. Dat lijkt een premie voor de Afghaanse oorlog en ook een
aansporing voor India te zijn. Zuid Azië, vooral India, zal de volgende grote klant zijn.
Tussen 1950 en 2008 is Amerika door wapenverkoop voor 101 miljard dollar schuldeiser bij verschillende
landen in de wereld. Niet iedereen hoeft deze schulden ook daadwerkelijk af te betalen. Landen die in
contanten hebben betaald zijn Saoedi-Arabië, Japan, Korea en Thailand. Pakistan heeft ongeveer de helft
van de schuldsom in contanten hoeven af te betalen.
52 Amerikaanse privé defensieaannemers wierven 2.435 gepensioneerde Amerikaanse generaals en
admiraals en gaven hen belangrijke posities in hun bedrijven. Bovendien contacteerde het Pentagon
rechtstreeks 158 gepensioneerde generaals als adviseurs. 80% van deze generaals hadden rechtstreekse
financiële banden met privé defensieaannemers.
Deze generaals werden ingehuurd vanwege hun banden met hun ex-collega‘s om de zaken te
vergemakkelijken. 7,5% van alle werkkrachten in Washington en 39% van de werknemers in het Pentagon
werkten als burgerkracht in het Pentagon. Ze werkten vooral aan de defensie contracten (20.000 mensen).
De staf in het Pentagon werd sinds 9/11 verminderd van 26000 naar 9000. Dit was een reusachtige
personeelsubstitutie van het Pentagon naar privéaannemers. Gevolg was dat de verdediging en
veiligheidskwesties inclusief de verkoop van wapens, defensiecontracten, analytische studies en zelfs de
oorlogdoctrine toevertrouwd werden aan deze Amerikaanse burgers, voornamelijk van de defensie industrie.
Bedrijven als Halliburton, DynCorp, CACI en Blackwater doken als de grootste winnaars op. Nu overtreft het
aantal personeelsleden van deze privé defensieaannemers het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan
en Irak.
Nu gaat de geconsolideerde wereldwijde defensie-industrie overdreven prijzen voor hun producten rekenen.
Oorlog is business geworden en zo zal het voorlopig blijven. Het Midden-Oosten schijnt het volgende
podium te zijn. Het aanbod van petroleum is gegarandeerd, zoals de V.S., met drie oorlogen in het MiddenOosten (Iran-Irak oorlog, Desert Storm, Koeweit en Irak Oorlog) heeft kunnen ervaren. Amerika kan heel
goed, na een korte pauze natuurlijk, een vierde oorlog in het Midden-Oosten beginnen.
Video: NAVO gaat wereldwijd: „s Werelds grootste leger breidt fiks uit.
Empire, NATO going global, Engelstalig, 48 min.
Inhoud video: Grootste militaire macht van de wereld NAVO breidt zich gestaag uit
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is de grootste militaire macht van de wereld. Het
potentiële NAVO-leger bestaat uit meer dan 7 miljoen gewapende mannen en vrouwen.
De originele vijand, de Sovjet-Unie, is twintig jaar geleden gedesintegreerd. De NAVO zoekt een nieuwe
identiteit en een nieuwe rol. In de Portugese hoofdstad Lissabon kwamen 40 staatshoofden en
regeringsleiders van de NAVO bijeen voor een grondige update, die de NAVO moet wapenen tegen de
bedreigingen van de 21ste eeuw. Na de oprichting in 1949 en de val van de Berlijnse muur in 1989, is het
tijd voor wat de Amerikanen ―NAVO 3.0″ noemen.
De filosofie van de NAVO wordt samengevat in Artikel 5: Allen voor een, een voor allen. Werkt deze ―Drie
Musketiers‖ benadering ook wanneer er 28 verschillende conflicten spelen en tegenstrijdige agenda‘s zijn?
Is dit samenwerkingsverdrag niet enkel een vijgenblad voor de Amerikaanse buitenlandse politiek? Welke
band heeft het met hervormd Rusland?
De NAVO heeft een nieuw strategisch niet-continentaal concept onthuld in Lissabon. De alliantie wil een
wereldwijde rol spelen in de ruimte, de oprichting van een antiraket systeem in de samenwerking tegen
cyberaanvallen. Is dat de weg om een relevante rol te kunnen spelen in een gecompliceerde wereld? En wat
is de toekomst van landen als Afghanistan?
Zij praten mee: Anders Fogh Rasmussen, NAVO secretaris-generaal; Generaal Sir Michael Jackon; Oksana
Antonenko, directeur Rusland & Eurazië, IISS; Dr Gülnur Aybet, Internationale Relaties, Universiteit van
Kent; William Pfaff, schrijver van The Irony Of Manifest Destiny; Professor Stephen M Walt, internationale
zaken, Universiteit van Harvard; Diana Johnstone, schrijfster van Fools Crusade; Dr Vlad Sobell, Daiwa
Research Institute; Professor Alex Callinicos, schrijver van Bonfire Of Illusions.
Met dank aan: Global Research, artikel door Imran Bajwa Vertaald door ‗t Vertalerscollectief
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Islamexpert: Geen enkel bewijs dat historische Mohammed ooit echt heeft bestaan
Volgens Spencer is het een groot probleem dat vredelievende moslims
zich nog steeds niet massaal hebben uitgesproken tegen de jihadistische
leer dat de islam oorlog moet voeren tegen alle ongelovigen.
De bekende, door zowel moslims als politiek 'links' gehate islamexpert
Robert Spencer -de oprichter van o.a. 'Jihad Watch'- heeft een nieuw boek
geschreven waarin hij aantoont dat er geen enkele historische bronnen
zijn die het bestaan van de profeet Mohammed -zoals hij door de moslims
wordt afgeschilderd- bevestigen. Daarnaast veegt Spencer in een
interview met het Canadese Toronto Sun TV het door veel mensen gehanteerde argument dat er net zomin
bewijs zou zijn voor de oorsprong van het christendom en het leven van Jezus, compleet van tafel, en verwijt
hij het de gematigde moslims dat zij zich nog steeds niet uitspreken tegen de extremisten die de islam
wereldwijd in hun greep hebben.
Presentator Michael Oren: Robert, je hebt net je nieuwe boek 'Bestond Mohammed echt?' afgerond. En?
Heeft hij echt bestaan?
Spencer: Waarschijnlijk wel, maar alles wat we van hem weten is een legende. Hij is een soort Robin Hood
die eveneens waarschijnlijk ooit heeft bestaan, maar die nooit van de rijken stal om aan de armen te geven.
Dat zijn allemaal verzonnen verhalen, en dat geldt ook voor Mohammed. We weten niets over hem. Zelfs 60
jaar nadat hij gestorven zou zijn werd er in de historische annalen van zowel de Arabische veroveraars als
de veroverde volken geen enkele melding van hem gemaakt.
Die veroveringen hebben echt plaatsgevonden, maar noch de veroveraars, noch de veroverden noemden
ook maar één keer de islam, Mohammed of de Koran. Dus geen van deze drie zaken bestonden nog, 60
jaar na zijn dood.
Oren: Mensen gaan dan meteen roepen dat hetzelfde geldt voor Jezus. Zelf heb ik ook net een boek
afgerond met de titel 'Ketterij - Grote leugens over het Christendom'. Geen enkele serieuze wetenschapper
vraagt zich af of Jezus ooit heeft bestaan. Er is namelijk overweldigend veel niet-christelijk bewijs van
heidense bronnen dat Jezus inderdaad heeft geleefd. Je kunt denken dat hij de Messias was -ik denk zelf
van niet- maar er is wél ontzettend veel bewijs voor zijn bestaan.
Jij zegt nu dat er in een tijdsbestek van 60 jaar na zijn dood geen enkele melding wordt gemaakt van
Mohammed, de man die zó belangrijk is voor de (islamitische) cultuur?
Spencer: Je hebt helemaal gelijk, Michael. Dat is een zeer goede analogie, want er zijn allerlei soorten nietchristenen die over Jezus schrijven en ook over de christenen in de eerste eeuwen na zijn leven (op Aarde).
Wat Mohammed betreft heerst er in de decennia na zijn leven echter een enorme stilte. En dat is heel
vreemd, omdat de Arabieren in die tijd wel degelijk het Midden Oosten, Noord Afrika, India, Perzië en Spanje
veroverden. En al die tijd geen woord over Mohammed. Ook werden ze door de volken die ze veroverden
nooit moslims genoemd, wel bijvoorbeeld Saracenen of de mujaherun. Maar nooit moslims! Nergens ook
maar één hint dat deze mensen een boek, een profeet of een nieuwe religie hadden.
Oren: Wat ik intrigerend vind is dat wij in ieder van oorsprong christelijk land kunnen zeggen dat Jezus nooit
heeft bestaan. We kunnen zelfs de meest walgelijke en gemene dingen over Hem zeggen zonder dat er iets
met ons gebeurt. Kun je in een land met een moslim meerderheid een boek schrijven met de titel 'Bestond
Mohammed echt' of daar over praten? Zou dat worden toegestaan?
Spencer: Wel, Suleiman Bashir, een moedige, inmiddels overleden wetenschapper die op de Westelijke
Jordaanoever leefde en les gaf aan de universiteit van Nablus, poneerde enkele jaren geleden aan zijn
studenten de stelling dat de Koran het product van een historische ontwikkeling is, iets wat ik ook bespreek
in mijn nieuwe boek. Zijn studenten gooiden hem uit het raam! Hier hadden ze geen enkele tolerantie voor.
Daarna werd zijn leven bedreigd vanwege het wetenschappelijk onderzoek dat hij (naar de islam) had
verricht.
Oren: En hij zei enkel dat het heilige boek van de moslims, de Koran, een product was van historische
ontwikkeling? Dat is ook wat er altijd van de Bijbel wordt gezegd. Maar hem gooiden ze uit het raam en nu is
hij dood?
Spencer: Precies. Gisteren plaatste ik een video op 'Jihad Watch' over Bart Ehrman, een wetenschapper die
beweert dat de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament nooit hebben plaatsgevonden. In deze video vraagt
iemand hem wanneer hij een vergelijkbare wetenschappelijke studie naar de Koran gaat verrichten. Zijn
antwoord: Wanneer ik levensmoe ben.
Iedereen lijkt het maar normaal te vinden dat als je gewoon wat historische vragen stelt -en het gaat echt
enkel om historische feiten- over de islam, de Koran en Mohammed, je je leven niet meer zeker bent.
Oren: Er is dus duidelijk een verschil in culturen en in hoe het menselijk leven wordt gerespecteerd. Als we
echter naar de mainstream media kijken dan wordt er voortdurend beweerd dat alle religies en alle mensen
hetzelfde zijn, en eigenlijk dat alle religies slecht zijn. Zijn ze oneerlijk, of laf? Geloven ze deze onzin echt?
Spencer: Ik denk dat ze dat tot op zeker hoogte inderdaad geloven. Ze houden inderdaad min of meer vol
dat alle religies slecht zijn, maar dat de islam eigenlijk niet zo slecht is als de anderen omdat het een religie
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van vrede en tolerantie zou zijn, die gekaapt is door extremisten, die op hun beurt niet zo slecht zouden zijn
als de christelijke extremisten, et cetera.
Maar als je met mainstream verslaggevers gaat praten weten ze wel beter. Een paar jaar geleden sprak ik
met een journalist over één van mijn andere boeken, 'De politiek incorrecte gids voor de islam', en hoe dit
boek door sommige boekwinkels in Californië geweigerd werd. Hij zei tegen mij: Ja, dat doen ze omdat ze
weten dat als ze het boek gaan verkopen, ze worden opgeblazen. Toen dacht ik: maar als je dat wéét, dan
weet je ook dat de islam geen religie van vrede is en dat wat ik in mijn boek beweer dus wáár is. Maar goed,
hij leek deze paradox niet te begrijpen.
Oren: De actrice Susan Sarandon heeft nu tegenover een publiek gezegd dat de paus een Nazi is. De paus
werd gedwongen bij de Hitler Jugend te gaan en zette zijn leven op het spel door daar zo snel mogelijk weg
te gaan. Zijn vader was een politieagent die zich verzette tegen de Nazi's. Omdat de paus uit Duitsland komt
zegt deze idiote vrouw nu dat hij een Nazi is. Maar zou deze bekende voorvechter van het liberalisme ooit
melding maken van het feit dat Mohammed seks had met jonge meisjes en het afslachten van ongelovigen
en etnische zuiveringen propageerde?
Spencer: Nee, dat zal ze nooit doen, ondanks het feit dat de verslagen hierover heel duidelijk zijn. Je
noemde al seks met kinderen; volgens de allereerste islamitische bronnen had Mohammed seks met een 9
jarig meisje toen hij zelf 54 was. Zij werd zijn favoriete vrouw. Dat staat heel duidelijk beschreven in die
bronnen. Ik twijfel weliswaar aan de historische waarde van deze bronnen, maar ze zeggen nog altijd wat ze
zeggen. De realiteit is dan ook dat kinderhuwelijken in heel de islamitische wereld normaal worden
gevonden en met verwijzing naar het voorbeeld van de profeet worden goedgekeurd. Maar als je hier in de
verkeerde context over praat, dan ben je, zoals ik al eerder zei, je leven niet meer zeker.
Oren: Vaak wordt er dan gezegd: o.k., dat is moeilijk te begrijpen, maar dat gebeurde nu eenmaal in vroeger
tijden, en als je naar het Oude Testament kijkt -dat natuurlijk van véél eerder dateert- dan zie je vergelijkbare
voorbeelden van weerzinwekkend gedrag. Is dat inderdaad authentieke kritiek (op de Bijbel)?
Spencer: Nee, dat is een valse vergelijking. Het Oude Testament staat inderdaad vol met gewelddadig en
immoreel gedrag, maar gelovigen worden NOOIT opgeroepen om dat gewelddadige gedrag te imiteren.
Gedurende de hele geschiedenis hebben zowel christelijke als joodse geestelijken er moeite mee gehad dat
er staat dat God Jozua de opdracht gaf om hele steden uit te roeien. Er staat echter nergens dat de
gelovigen van vandaag hetzelfde moeten doen en ook hele steden zouden moeten uitroeien!
De Koran is daar echter heel duidelijk in en stelt dat het de verantwoordelijkheid is van alle gelovigen om
oorlog te voeren tegen de ongelovigen en hen te onderwerpen aan de islamitische wetten. Dit is wat de
mainstream islam leert, dat het de plicht van de moslim gemeenschap is om oorlog te voeren tegen de
ongelovigen en hen te onderwerpen. Zo'n oproep komt in het christendom en het judaïsme in het geheel niet
voor.
Oren: Ik wil het even over de gevangenenruil in Israël hebben. Ruim 1000 Palestijnen werden vrijgelaten in
ruil voor de Israëlische soldaat Schalit, die toen hij ontvoerd werd slechts een korporaal was. Onder de
vrijgelaten gevangenen bevinden zich Palestijnen die tienermeisjes hebben doodgestoken, kinderen en
oudere mensen hebben vermoord, bomaanslagen op discotheken hebben gepleegd... Bestaat er in de
islamitische wereld geen dynamiek die zegt dat dit verkeerd is? Ik bedoel, zelfs al zóu het een
'bevrijdingsstrijd' zijn, dan nog gaat het om het vermoorden van kinderen, van onschuldigen! Is de
islamitische wereld daar niet verontwaardigd over?
Spencer: Nee, absoluut niet. Ik volg de pers in de Arabische en islamitische landen voortdurend, en ik zie
hier helemaal niets van. Als u het wél heeft gezien, stuur het naar me op! Maar ik zie het niet. In de islam is
het zelfs verplicht om een ongelovige die in oorlog is met de islam te vermoorden. Zo'n beetje iedere
Israëliër valt in deze categorie. Hier zijn geen enkele restricties voor; ook schamen ze zich er niet voor.
Sterker nog, degenen die Israëliërs vermoord worden als helden vereerd. Ze staan afgebeeld op posters op
kinderkamers in Gaza en op de Westbank; hun foto's worden als voetbalplaatjes geruild. Kortom: ze worden
vereerd.
Oren: In Israël heb ik zoiets ten aanzien van hun soldaten nog nooit gezien. De samenleving is daar soms
zelfs irritant pacifistisch, waardoor ze zich er bijna door in verlegenheid voelen gebracht als ze een oorlog
moeten uitvechten.
Spencer: Klopt, en ze hebben al zo vaak geprobeerd vrede te sluiten. De deal rond Schalit is daar opnieuw
het bewijs van. Hoe belachelijk is het immers dat meer dan duizend moordenaars, mensen die er trots op
zijn Israëlische burgers te hebben gedood, voor één persoon worden geruild.
Na eerdere, vergelijkbare gevangenenruilen is 50% van alle vrijgelaten terroristen opnieuw terreur gaan
plegen. Eén van hen is Abbas Mohammed Al Sayed, die in 1996 werd vrijgelaten. In 2002 nam hij opnieuw
deel aan de zoveelste jihad aanslag waarbij 31 Israëliërs werden vermoord en er 150 gewond raakten. Hij is
slechts één van de vele voorbeelden van terroristen die in ruil voor Israëlische soldaten werden vrijgelaten,
en daarna opnieuw massa's mensen afslachtten.
Oren: Naar verluid zouden de Israëliërs deze keer daarom niet eens aan de vrijgelaten terroristen hebben
gevraagd om niet opnieuw terreur te gaan plegen, omdat ze weten dat dit zinloos is. Even iets anders. We
kennen allemaal moslims die niet in de islamitische kernlanden leven en die geweldige en vriendelijke
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mensen zijn, mensen die door hun warmte mijn leven hebben veranderd. Wat denkt u? Zijn ze zo ondanks
hun islamitische geloof? Zij zouden zeggen van niet.
Spencer: Dat is een complexe zaak. Het is niet dat ze dit ondanks hun islamitische geloof doen, maar wel
dat ze door zo te zijn geen aandacht schenken aan bepaalde aspecten van het islamitische geloof die door
de jihad terroristen worden gebruikt om geweld, haat en onderdrukking te rechtvaardigen. Islam leert ook
gastvrij te zijn voor vreemdelingen, en vriendelijkheid.
Toch is er een scherp onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. In het algemeen wordt van gelovigen
verwacht dat ze niet dezelfde vriendelijkheid tonen aan ongelovigen als aan medegelovigen. De Koran zegt
dat Mohammed Allahs apostel is en dat degenen die hem volgen barmhartig voor elkaar zijn, maar hard en
meedogenloos voor de ongelovigen. Betekent dat dan dat alle moslims zich zo opstellen tegenover
ongelovigen? Natuurlijk niet. Sommigen van hen reageren namelijk wel menselijk en doen het daardoor
beter als hen wordt geleerd.
Dat wil echter niet zeggen dat die leringen niet bestaan. Je hebt mensen die de islam in alle opzichten
serieus nemen, maar ook mensen die dat slechts ten dele doen. Weer anderen noemen zich moslims maar
trekken zich verder niets aan van wat de islam leert. Net als in het christendom en het judaïsme kent de
islam dus een heel scala aan soorten gelovigen.
Oren: Wat zou u willen zeggen tot de moslims die nu kijken en die houden van dit land (Canada), en die zich
gekwetst voelen door wat u in dit interview heeft gezegd?
Ik zou zeggen: bewijs maar dat ik geen gelijk heb. Het is nu eenmaal zo dat dit geen prettige waarheden zijn,
maar ze zijn niet minder waar omdat ze onprettig zijn. Het is een feit dat jihad terroristen zich beroepen op
de teksten en leringen van de Koran en het voorbeeld van Mohammed, om daarmee geweld en terrorisme te
rechtvaardigen. In heel de islamitische wereld schilderen zij zichzelf af als de authentieke
vertegenwoordigers van de islam. Ook roepen zij de vreedzame moslims op om hen op die basis te steunen,
omdat zij zouden doen wat de islam van hen verwacht. Misschien is dat niet zo, misschien zijn zij niet de
ware moslims. De aardige en vreedzame moslims zouden dan echter een andere versie van de islam
moeten uitdragen en die van de jihadisten verwerpen en tegengaan. Maar dat hebben ze nog steeds niet
gedaan.
Xander - (1) Winds of Jihad

Wat gaat er met mijn spaargeld gebeuren?
do, 20/10/2011 - Ivo
Zoals jullie allemaal weten gaat het niet goed met de economie. De
schuldenberg is tot een mathematisch niet terug te betalen grootte hoogte
gegroeid en toch blijven onze regeringen grote hoeveelheden van ons
belastinggeld in deze bodemloze put (banken) stoppen. Deze presentatie
zal uitleggen hoe het zover gekomen is en wat er gaat gebeuren als het zo
door blijft gaan.
De crisis kan twee kanten opgaan: een financiële dictatuur wat zich nu uit
in de vorming van het Europees Stabiliteits Mechanisme (Klik hier voor een
uitleg hierover) of het scheiden van de banken in investment banking en commercial banking.
Het scheiden van de banken kan tot stand komen met het herinvoeren van de zogeheten Glass-Steagall
wet, waardoor de schuldencrisis van toen werd opgelost. De wet werd in 1933 ingevoerd door Franklin D.
Roosevelt en in 1999 opgeheven door Bill Clinton. Simpel gezegd scheidt dit de in het casino opgelopen
schuld van ons spaargeld en kunnen deze investment banken in een faillissement procedure worden
gestopt.
Mario Visinescu zal deze onderwerpen aan de orde brengen in een uiteenzetting van enkele bekende
economische principes en feiten uit de actualiteit. Na een korte pauze is er gelegenheid om deze
onderwerpen verder met de bezoekers te bespreken en te debatteren.
Daar wij een studiegroep zijn van het werk van Lyndon LaRouche verwijzen we graag naar enkele relevante
websites: www.larouchepac.com, www.larouchepub.com, www.schillerinstitute.com
Tot dan, woensdag 16 november 2011.
ir. Jan Willem van der Poll
Verdere info: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/wat-gaat-er-met-mijn-spaargeld-gebeuren
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“De werkelijke toedracht” achter de dood van M.Gadaffi en S.Hussein
Ik wil u graag wat artikelen onder de aandacht brengen die de werkelijke toedrachten bevatten omtrent de
dood van Ghadaffi en ook de verborgen motieven achter de dood van Sadam Hoessein:
In de reguliere media is de afgelopen maanden zo ontzettend veel onzin verkondigd over de zogenaamd
noodzakelijke, maar in werkelijkheid schandalige „humanitaire‟ oorlog van de NAVO tegen Libië -waarbij zo‟n
50.000 doden gevallen zouden zijn-, dat we nog eens een aantal harde feiten op een rijtje zetten waaruit
blijkt dat de echte redenen om Gadaffi te verdrijven niets te maken hadden met diens niet bestaande
„bloedvergieten‟, maar alles met het redden van de in grote problemen verkerende Franse banken en
daarmee ook de Europese éénheidsmunt, de euro. Lees hoe u -opnieuw- ongelooflijk werd misleid door de
politiek en de media.
http://www.courtfool.info/nl_NAVO_redt_euro_in_Libie.htm
Tot 1990 onderhield de VS lucratieve handelscontacten met Saddam Hussein. Saddam was een goede
bondgenoot, die in 1980 nog gepoogd had om het personeel van de VS-ambassade in Teheran te bevrijden.
In 1989 beschuldigde Saddam Koeweit, dat zij de oliemarkt overspoelde en zo de prijzen deed dalen. In
1990 probeerde Saddam Kuweit te annexeren. Dat leidde tot een onmiddellijke ommezwaai in de houding
van de VS. Met de annexatie van Koeweit zou Saddam zeggenschap hebben over 20 procent van de wereld
olie reserves. De Irakezen werden door de VS, samen met een alliantie van 134 landen, uit Koeweit
verjaagd en met een VN-embargo bijna tien jaar op water en brood gezet.
Hoewel de VS al langer zinde op een manier haar invloed in Irak te herstellen, zou Saddam‟s overstap op de
euro, 6 november 2000 [9], de oorlog onvermijdelijk maken. De dollar zakte weg en in juli 2002 werd de
situatie zo kritisch, dat het IMF waarschuwde, dat de dollar in elkaar dreigde te klappen. [10] Enkele dagen
later werden op Downing Street de aanvalsplannen besproken. [11] Cheney verkondigde een maand later,
dat het nu zeker was, dat Irak massa vernietigingswapens had. [12] Met die smoes viel de VS 19 maart 2003
het land binnen. De VS draaide op 5 juni 2003 de Iraakse oliehandel weer terug in dollars. [21] [13]
http://www.courtfool.info/nl_Kosten_misbruik_en_gevaren_van_de_dollar.htm
En lees dan ook gelijk het artikel over de werkelijke toedracht waarvoor ”onze jongens” in
Afghanistan zijn:
Dit artikel gaat over de achtergronden van de oorlog van de VS tegen Afghanistan. Het gaat over olie, gas
en pijpleidingen rond de Kaspische Zee. Om olie en gas van de Oost-zijde van de Kaspische Zee te
exporteren, waren er plannen voor pijpleidingen door Afghanistan gemaakt. Omdat UNOCAL, een
onderneming uit de VS, er maar niet in slaagde hier de zeggenschap over te krijgen, werd de oorlog
voorbereid. Op het moment dat deze voorbereidingen getroffen waren, ontbrak alleen het voorwendsel nog.
Dat kreeg Bush precies op het juiste moment aangereikt door de aanslagen van 11 september. Dank zij
deze aanslagen kreeg Bush steun van het Congres, van zijn volk en van de rest van de wereld voor zijn
oorlog tegen Afghanistan. “Operatie 11 september” blijkt een bijna perfecte misdaad.
http://www.courtfool.info/nl_Pijpleidingen_naar_11_september.htm

Wonderkind weerlegt Oerknaltheorie
Jacob Barnett
―De oerknaltheorie klopt niet helemaal. Het verklaart gewoonweg niet
de hoeveelheid koolstof in het universum.‖ Althans, dat zegt de
twaalfjarige Jacob Barnett, met een IQ van 170 een van slimste
kinderen ter wereld. En volgens professoren in de astrofysica lijkt de
studiebol een punt te hebben.
Jacob is geen alledaagse tiener. Op achtjarige leeftijd maakte hij de middelbare school af en momenteel
studeert hij gevorderde astrofysica aan de Universiteit van Indianapolis. Hij houdt zich daar bezig met de
meest complexe wiskundige concepten.
Zo werkt hij aan een uitgebreide versie van Einsteins zwaartekrachttheorie en heeft hij de intentie om de
oerknaltheorie te weerleggen.
De professoren aan de universiteit zijn zeer onder de indruk van het kind. Ze voelen zich zelfs een beetje
geïntimideerd door de intelligentie van het knaapje. Professor Scott Tremaine van Princeton, waar Einstein
zijn onderzoek deed, volgt Jacob ook op de voet.,,Als Barnett werkelijk slaagt in zijn werk en aantoont dat de
oerknaltheorie niet klopt, staat hij in de rij voor een nobelprijs,‖ liet de geleerde onlangs weten in een email
aan de familie van de 12-jarige.
Bij Jacob is op jonge leeftijd het syndroom van Asperger geconstateerd, een milde vorm van autisme. Op
driejarige leeftijd loste Jacob puzzels van 5.000 stukjes op, leerde hij landkaarten uit zijn hoofd en herhaalde
hij kentekenplaten van auto‘s die hij onderweg was tegengekomen.
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