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Data besproken wanneer Planeet X het dichtst langs de Aarde passeert: 17 augustus en 26
september 2012
Gepubliceerd op 19 jul 2012 door ToDayPrepare
Op de Mike Harris radioshow op 19 juli 2012 heeft Mike
gesprekken met een beller over Nibiru (Planeet X), de 10e
planeet. Er worden zelfs data besproken!
The John Moore Show 7-20-2012 - Earth Changes - Alert Level
3.9 - CME - Asteroid - Nibiru Coming
http://www.youtube.com/watch?v=UrROT5LQTNk&feature=emuploademail
Gepubliceerd op 20 jul 2012 door ToDayPrepare
In de John Moore radio-uitzending, 20 juli 2012, bespreekt John de huidige veranderingen van de aarde. Zie
ook:
Nibiru's Coming in August, 2012 - John Moore Show 7-21-2012
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lsHliMBVqz4
Gepubliceerd op 21 jul 2012 door BoKnowsEntertainment
John Moore radioshow met Ann Morrison op RBN op 21 juli 2012.Nibiru zal het dichtst bij de aarde komen in
ons zonnestelsel, mogelijk al op 17 augustus 2012.Asteroïde 2012-DA14 is op ramkoers met de aarde,
namelijk op 15 februari 2013.Ook zal Nibiru zich het dichtst in de nabijheid van de aarde bevinden tussen 17
augustus en 26 september 2012. Verwacht een aantal gebeurtenissen op aarde in die periode!
Dames en heren,
Dinsdag 10 juli vertelde één van mijn betrouwbare privébronnen mij het volgende:Hij hoorde een vrouw haar
werkgever vertellen, dat ze een geheime briefing had bijgewoond voor echtgenoten van D.O.D. (Department
of Defense) personeel, die deel uitmaken van C.O.G. (Continuity of Government) rampenplannen. Dit zou
slechts 1 tot 2% van alle D.O.D. personeel inhouden, dus een zeer klein percentage! Voorafgaand aan het
begin van de briefing, moest ze een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.Tijdens de briefing werd haar
verteld over Nibiru (Planeet X, Alsem…) en de binnenkort te staan te gebeuren overstroming van de
Atlantische kust. Haar werd blijk gegeven van een kaart, die heel erg lijkt op de kaart van mijn DVD met
overstromingen van Noord-Amerikaanse kustgebieden.
Ze kreeg te horen zich voor te bereiden op een evacuatie, die snel zou komen. Hen werd verteld dat ze een
binnen twee weken waarschuwing kunnen krijgen, of zelfs minder.Maandag 16 juli had ik contact met een
andere privé-bron binnen Homeland Security die de genoemde informatie hierboven bevestigde.Vandaag
sprak ik met een andere bron, de heer Mike Harris. Mike is een collega-talkshow gastheer op RBN. Mike
heeft een eigen betrouwbare bron, die een hoge rang lid van een buitenlandse Inlichtingendienst is. Deze
bron vertelde aan Mike, dat Nibiru het dichtst langs de aarde passeert bij het binnenkomen in ons
zonnestelsel op 17 augustus 2012 en het dichtst nabij, wanneer het object weer richting naar buiten gaat op
26 september 2012.
Mike heeft deze inlichtingenbron geverifieerd met een andere privé-bron, een voormalige hooggeplaatste
functionaris van de regering-Reagan. Alle inlichtingen tot nu toe ontvangen, wijzen op een Atlantische
Oceaan gebeurtenis (waarschijnlijk verbonden met het Canarische Eilanden gevaar van een
aardverschuiving, die een tsunami genereert). Er is sprake van een aantal onbekende zaken hier, de
precieze aard van wélke gebieden het grootste gevaar lopen, is er één van. Een veilige zaak om aan te
nemen / handelen, is dat alle kustgebieden (van 250 meter en lager) in gevaar verkeren.
Een van de dingen die ik heb geleerd op de Amerikaanse militaire Inlichtingendienst School (maar ook als
Crimineel onderzoeker sinds 1973) was, op zoek te gaan naar betrouwbare bronnen, die niets van elkaar
afweten, en die dezelfde informatie geven.Hier hebben we dus vier betrouwbare bronnen, die allemaal
hetzelfde zeggen
Ik vertrouw erop dat, op basis van deze inlichtingen, het voldoende is om persoonlijke actie te
ondernemen.De mensheid maakt deze gebeurtenis iedere 3600 jaar mee. De reikwijdte van de effecten
loopt van: lichte irritatie tot het doden van de meeste bewoners van de aarde door zware aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami’s, windsnelheden van 300 kilometer per uur, meteoren
inslagen, enzovoort.
Dit is een lopend project van het verzamelen van inlichtingen . Ik zal mijn bevindingen rapporteren naarmate
deze zich verder ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
John Moore
The John Moore Show 7-23-2012 - Alert Level 3.9 - Asteroid - Nibiru Coming – Bible
http://www.youtube.com/watch?v=wDydGJDCYfA&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=lg7U_R7bFQo&feature=player_embedded
Gepubliceerd op 23 jul 2012 door ToDayPrepare
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WNF helpt vervuiler KLM schone sprookjes te vertellen
Trouw, Hans de Geus, econoom,
publiceert over duurzame economie −02/08/12
Een medewerker van KLM tankt het eerste KLM toestel dat op
frituurvet vliegt. © ANP.
opinieStaatssecretaris Atsma van milieu vloog onlangs voor het
eerst in de geschiedenis in een deels met verwerkt frituurvet
getankt KLM toestel de Atlantische oceaan over op weg naar de
duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro. De stunt haalde alle media. Op de website 'Ondernemend
Groen' van duurzame ondernemers binnen VNO-NCW werd trots gemeld dat Atsma 'de ambitie heeft om de
overheid groener te laten vliegen'.
Wat er niet bij stond, was hoeveel frietjes er gebakken moesten worden om aan voldoende brandstof te
komen voor deze vlucht. Milieudefensie rekende het uit: 1 miljoen zakken patat voor een enkeltje. Eerder
vloog KLM zo al eens naar Parijs. Het kost elke passagier omgerekend dus acht jaar patat eten om niet voor
de Ardennen al zonder brandstof te komen te zitten.
Frituurvet als duurzame grondstof is een farce. Het wordt al lang nuttig aangewend bij de productie van
bijvoorbeeld zeep. Het is dus niet een 'overschietend' afvalproduct.
Wanhoop
Toch blijven luchtvaartmaatschappijen met dit soort sprookjes aankomen. Het geeft aan hoe groot de
wanhoop in deze structureel onrendabele en traditioneel door overheden op de been gehouden sector is.
Alles is hun eraan gelegen om de privileges - geen accijns op brandstof, geen btw op tickets - in stand te
houden. Meer bizar nog dan deze duurzame sprookjes is dat het publiek er intrapt en milieuclubs ermee aan
de haal gaan.
Biokerosine
De KLM wil ook gaan vliegen op biokerosine, van de zogenaamde tweede generatie. De doelstelling voor
2015 is dat 1 procent van de brandstof uit echt duurzame biomassa komt. Eén procent! En niet
opschaalbaar binnen afzienbare tijd vanwege de hoge kosten. Ter illustratie: de Amerikaanse luchtmacht
betaalde in een recente demonstratievlucht liefst 185 euro voor elke liter duurzame biokerosine.
Jatropha-boompjes
Het is zeer de vraag of de productie ooit wél opgeschaald kan worden en betaalbaar kan zijn. Een van de
bronnen van 'goede' biobrandstof is biomassa van jatropha-boompjes. De claim is dat beplanting van dit
weinig water en kunstmest vragende wondergewas in de marges van bestaande akkers plaatsvindt, en dus
geen landbouwgrond en hulpmiddelen 'afpakt' van voedselproductie.
Van de aanvankelijk hoge verwachtingen van jatropha heeft de praktijk helaas weinig heel gelaten. De
productie valt tegen, en oogsten en verwerking kosten juist veel (fossiel opgewekte) energie. Bovendien zijn
die 'marginale gronden' vaak ver verwijderd van wegen of spoor, en daarmee van de plaats waar jatropha
verwerkt wordt tot bruikbare olie. Grootschalige winning met een redelijk energetisch rendement lijkt een
illusie. Laat staan dat het economisch rendabel door KLM kan worden ingezet.
Ook al zou het lukken de gehele productie van kerosine CO2-neutraal te maken, dan nog is toepassing in de
luchtvaart slecht voor het milieu. Verbranding van koolstof geschiedt op zeer grote hoogte, waar het
broeikasverhogend effect vele malen groter is dan op de grond. Het klimaat zal met vliegen dus altijd
verliezen.
Partnership met Wereldnatuurfonds
De KLM is desondanks met het Wereldnatuurfonds een partnership aangegaan. Op een gezamenlijke
website staat het vreselijk misleidende zinnetje dat de luchtvaartindustrie '2 à 3 procent bijdraagt' aan de
totale CO2-uitstoot door de mens. Dat klinkt onschuldig. Maar door de verbranding op grote hoogte is de
bijdrage in het echt wel 5 procent. In Nederland is de bijdrage van de luchtvaart aan het door de mens
veroorzaakte broeikaseffect zelfs meer dan 15 procent.
Wat bezielt natuurbeschermers dan om hun goede naam uit te lenen aan een partnerschap met een
vervuiler als de KLM? WNF probeert vast met de beste bedoelingen de vliegeniers de goede kant op te
taxiën. Maar met de beste wil van de wereld is er van de luchtvaart weinig te verwachten.
Wat WNF wel bereikt, is dat milieubewuste consumenten zich door dit partnerschap over de streep laten
trekken om toch maar die vlucht te boeken, in plaats van de trein te nemen of naar Texel op vakantie te
gaan. Het effect van deze goedbedoelde maar naïeve WNF-actie voor het milieu is dus tragisch genoeg per
saldo waarschijnlijk negatief. Des te meer bevreemdt de reactie van het natuurfonds: "WNF staat voor een
100 procent duurzame energievoorziening in 2050. Dat kan, maar alleen als we de snel groeiende luchtvaart
erbij betrekken."
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Ingang naar de Holle Aarde?
Al jarenlang is Antarctica één groot mysterie. Volkomen
afgeschermd van de buitenwereld, er zijn duizenden militairen en
het is een no fly zone.Vanaf hier verwacht men als eerste de
planeet Nibiru waar te nemen, maar er schijnt ook een ingang te
zijn naar de Holle Aarde.
Ondergrondse beschavingen zijn gekoppeld aan de theorie over
de Holle Aarde. Daarin gaat men ervan uit dat er, onder de
oppervlakte van onze planeet, rassen en culturen bestaan. Vaak
zijn die bewoners van de wereld onder de aardkorst in technisch
opzicht veel verder dan wij hier aan de oppervlakte.De man die
veel ervaring heeft met de Holle Aarde is de legendarische admiraal Richard Byrd. In 1926 vloog Richard E.
Byrd naar de Noordpool en in 1929 over de Zuidpool. In zijn dagboek schrijft Byrd over het binnengaan van
de Holle Aarde om samen met anderen meer dan 17 mijl te reizen tussen bergen, meren, rivieren, groene
vegetatie en dierenleven!Hij schrijft dat hij enorme dieren, die op mammoeten uit de oudheid leken, door de
bossen zag gaan. Hij vond zelfs steden en een bloeiende beschaving. De buitentemperatuur was zo’n 23° C
en zijn vliegtuig werd begroet door vliegende machines die hij nog nooit gezien had. Zij escorteerden hem
naar een veilige landingsplek waar hij heel hartelijk werd ontvangen door afgezanten van Agartha.Na een
rustpauze werden hij en zijn bemanning meegenomen naar de koning en koningin van Agartha. Zij vertelden
hem dat het hem was toegestaan Agartha binnen te komen
omdat hij een hoge moraal en ethisch karakter had.
Vervolgens vertelden ze hem dat ze zich zorgen maakten over
bommen en andere testen die aan de oppervlakte werden
uitgevoerd door diverse regeringen [en dat in 1926 of
1929!].Na dit bezoek werden Byrd en zijn bemanning begeleid
op weg naar de oppervlakte. Nu wordt er al jarenlang driftig
gespeculeerd over waar die ingangen naar de Holle Aarde zich
dan wel bevinden.Misschien is er via Google Earth enkele
jaren geleden een (gedeeltelijk) antwoord op die vraag
gegeven. Via een lezer werden we opmerkzaam gemaakt op
de volgende “ingang” naar de Holle Aarde. Het is te vinden met
Google Earth.
De afmetingen zijn groter dan je op het eerste gezicht zou
denken. Het is zeker groot genoeg voor een Ufo of een
vliegtuig om daar in te verdwijnen.
Boven de ingang lijkt zich een soort afdak te bevinden dat
gemaakt is van afwijkend materiaal. Het ziet er ook niet
natuurlijk uit. Er schijnt ergens ook nog een tweede ingang te
zijn. Beiden zijn te vinden via Google Earth. Als je zelf wilt
kijken kun je hier klikken en hier.Is het werkelijk een ingang
naar de mysterieuze Holle Aarde? Is het misschien iets totaal anders? De kennis over het onderwerp lijkt
beperkt. Mochten er lezers zijn die meer informatie hebben, laat het ons weten.
Bron: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread495433/pg1

VS moet productie biobrandstof met maïs stopzetten
José Graziano da Silva, de topman van de Wereldvoedselorganisatie FAO, heeft in een opiniestuk in de
Britse krant Financial Times de VS opgeroepen om de productie van bio-ethanol met maïs stop te zetten.
Graziano da Silva hoopt dat op die manier een voedselcrisis kan worden vermeden.
"Een onmiddellijke en tijdelijke opschorting van de Amerikaanse wetgeving" die quota oplegt voor bioethanol, dat deels geproduceerd wordt met maïs, "zou rust brengen op de markt en toestaan dat een groter
deel van de oogst wordt aangewend om mensen en dieren te voeden", schrijft Graziano da Silva.
"Een onmiddellijke en tijdelijke opschorting van de Amerikaanse wetgeving" die quota oplegt voor bioethanol, dat deels geproduceerd wordt met maïs, "zou rust brengen op de markt en toestaan dat een groter
deel van de oogst wordt aangewend om mensen en dieren te voeden", schrijft Graziano da Silva.
Biobrandstoffen zijn volgens analisten al enkele jaren verantwoordelijke voor een stijging van de prijzen van
voedingswaren als maïs, soja, plantaardige oliën of andere producten die nodig zijn voor de productie ervan.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5380/Voedselcrisis/article/detail/1484019/2012/08/10/VS-moet-productiebiobrandstof-met-mais-stopzetten.dhtml
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Australische miljardair wil echt Jurassic Park bouwen
Over heel de wereld zijn Jurassic Park themaparken gebouwd (zoals
hier in de VS), maar natuurlijk nergens met echte dinosauriërs. Een
Australische miljardair zou dat nu toch willen gaan proberen.Terwijl de
voorbereidingen voor de vierde Jurassic Park film in gang zijn gezet (2)
komt uit Australië het nieuws dat de controversiële miljardair Clive
Palmer van plan is een écht Jurassic Park te bouwen. Palmer zou in
gesprek zijn met dezelfde wetenschappers die beroemd werden
vanwege het succesvolle klonen van het schaap Dolly om op dezelfde wijze dinosaurus-DNA te gebruiken
om deze lang geleden uitgestorven wezens opnieuw tot leven te wekken.
De eerste Jurassic Park film uit 1993, die werd geregisseerd door Steven Spielberg, was wereldwijd een
daverend succes vanwege de voor die tijd sensationele special effects, waar de film 3 Oscars voor won. In
de film, die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Michael Crichton, heeft een miljardair met behulp van
de moderne wetenschap een eiland vol dinosauriërs weten te creëren. Het eiland wordt geopend als
attractiepark, maar dan gaat er natuurlijk van alles mis.
Parker wil bij de badplaats Coolum, hemelsbreed ruim 800 kilometer ten noorden van Sydney, het $ 2,5
miljard kostende Palmer Resort bouwen met hotels, winkels, casino, volière, aquarium, gigantisch
reuzenrad, uitkijktoren, monorail, hovercraft haven en dus ook een attractiepark. Om het de toeristen
makkelijk te maken wil hij tevens een speciaal vliegveld laten aanleggen. Veel werkgelegenheid zal het
Australië niet opleveren, aangezien Palmer goedkope arbeidskrachten uit moslimlanden wil laten invliegen.
De miljardair heeft de plannen voor een echt Jurassic Park nog niet bevestigd maar ook niet ontkend.
Volgens een goed ingelichte bron, Sunshine Coast burgemeester Mark Jamieson, is het plan van Palmer
bloedserieus. (1) De ontwikkelingen in de gentechniek gaan zó snel dat de wetenschap inmiddels in staat is
om bestaande levensvormen te veranderen en vermengen en zelfs nieuwe kunstmatige levensvormen te
creëren. Het doen herleven van dinosauriërs door (delen van) hun DNA te mengen met het DNA van
bestaande reptielen -iets dat in de film van 19 jaar geleden nog pure science fiction was- zou anno 2012
inderdaad tot de mogelijkheden behoren.Xander(1) Sunshine Coast Daily
(2) NU

Verenigde Staten willen controle over internet niet kwijt
De Verenigde Staten willen de controle over het internet niet kwijt aan de Verenigde Naties. Op dit moment
valt het beheer van het internet onder het Amerikaanse Ministerie van Handel. De VS zeggen
internetcensuur te vrezen.
Op dit moment overzien Amerikaanse organisaties zoals het ICANN de ontwikkeling van het internet. Die
organisaties vallen onder het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als het aan de VS ligt blijft deze huidige
situatie bestaan. “De Verenigde Staten geloven dat de huidige multi-stakeholder-instituten effectief
functioneren”, schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Met dit standpunt zal de Amerikaanse overheid deelnemen aan een conferentie over de toekomst van het
internet, die in december in Dubai zal worden gehouden. De conferentie wordt georganiseerd door de
International Telecommunication Union, onderdeel van de Verenigde Naties.
Volgens sommigen zullen verschillende landen tijdens die conferentie proberen om de controle over het
internet over te hevelen naar de Verenigde Naties, schrijft de BBC. Onder andere Rusland is daar
voorstander van. President Vladimir Poetin heeft bovendien aangegeven dat de ITU het internet zou moeten
gaan ‘monitoren’. Ook China en India zouden daar voorstander van zijn.
De Verenigde Staten vrezen dat die plannen kunnen gaan leiden tot censuur. Het land kan echter niet
worden gedwongen om zijn controle over het internet op te geven aan de Verenigde Naties. De ITU heeft
bovendien aangegeven bestaande richtlijnen – die sinds 1988 niet meer zijn veranderd – alleen bij
unanimiteit aan te passen.
Eerder werd al bekend dat de Europese lobby-organisatie van telecom- en internetproviders tijdens de
conferentie een plan zal presenteren om contentproviders te laten betalen voor toegang tot netwerken van
isp’s. Volgens de organisatie is dat ‘noodzakelijk’ om de investeringen in breedbandnetwerken te kunnen
terugverdienen. Minister Verhagen van Economische Zaken noemt dat een slecht idee.
http://tweakers.net/nieuws/83525/verenigde-staten-willen-controle-over-internet-niet-kwijt.html
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Bekentenissen van een vrijmetselaar
Beste lezer, Ik ben een vrijmetselaar (maçon) met een hoge rang.
Uitgezonderd decosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons
verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en
doen.Wellicht staat het u bij wat Wolfgang Amadeus Mozart en Paus
Johannes Paulus I is overkomen. Derhalve ben ik gedwongen het
onderstaande anoniem met u te delen.De vrijmetselarij is een wereldwijde
organisatie. De belangrijkstecomponenten van onze organisatie zijn de
Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met
individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsactiviteiten.Veel mensen worden
echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige
maçonnieke netwerk.Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen
(verborgen) doelstelling; zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen.Daarom kan niet iedereen een
vrijmetselaar worden. De maçonnieke wereld is alleen geïnteresseerd in talentvolle mensen die in hun
vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren.Hoe meer mensen met een maatschappelijk hoge positie lid
zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed
vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van justitie, de grote concerns, de
financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende
geheime diensten.Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang.Het bovenvermelde wil niet zeggen dat
de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaren zijn.Maar de sleutelposities zijn wel in handen van
vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk
mensen is ons devies.Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens
bewust van het feit dat zij slechts onze instrumenten zijn, die onze doelen dienen.Ook in Nederland heeft de
maçonnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen.In de hierboven genoemde
organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd.Geen enkele, voor ons belangrijke
besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.Bij belangrijke beslissingen gaan wij
vaak als volgt te werk:Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen.Vervolgens wordt er een
probleem(/situatie) gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben.De
media en/of de "onafhankelijke" organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het "grote" probleem en
vragen de betrokken instanties met oplossingen te komen.Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen
hadden, ook officieel door die "onafhankelijke" instanties genomen.De Nederlandse vrijmetselarij heeft een
vooraanstaande rol in de wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel Nederlandse "broeders"
topfuncties bekleden bij belangrijke internationale organisaties.En het Koninklijk Huis van de Oranjes, is een
belangrijke naam bij internationale topconferenties, zoals de Bilderberg vergaderingen, die door de
vrijmetselarij worden georganiseerd.De professor die Maxima wegwijs maakte in "Nederland" is overigens
ook een goede bekende van deze bijeenkomsten. Bill Clinton en Tony Blair kwamen pas nu hun deelname
aan deze vergaderingen aan de macht.Ook Ad Melkert was na zijn deelname bestemd om premier te
worden. Voor hem persoonlijk liep het echter anders dan gepland, o.a. door de opkomst van Fortuyn.Zonder
overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers
zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht.Een belangrijke obstakel daarbij is het feit dat
er veel landen zijn. Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden.Daarom wil de
vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in
federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtstreeks) door de
burgers gekozen orgaan van de federatie.In de EU is dit de EuropeseCommissie. Het zal u niet verbazen dat
veel commissieleden, zoals de heer Bolkestein die voor zijn verdiensten door ons met deze functie beloond
is, heel goed naar ons luisteren.Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één
unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders.Om dit doel te bereiken hanteren wij
verschillende middelen en tactieken.Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen
elkaaropzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.Zo kan de
vrijmetselarij, achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen.Indien er echter geen tegenstellingen of
tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd.Zo laten wij
bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar de
multinationals de wereld globaliseren.Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn hebben
we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te
laten opeisen.Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of
groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.De
ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden.Dit doen wij voornamelijk met de
IMF en de door ons neergezetteregeringsleiders.Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden
zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en
staten gekomen en gegaan.Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil zal er ook
niks veranderen.Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze
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doeleinden het grootste obstakel zou zijn.Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging.Wij laten
zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende
in een door ons gewenste richting te duwen.Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante
groepering van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de
vrijmetselarij ook in deze beweging leden.Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit.Wat er na
de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld is en wat de toestand van die vijand is, zal u
snelduidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt.Wij werken ook soms met individuen
samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili, Pinochet
gebruikt.Toen wij hem niet meer nodig hadden, hebben wij hem aan de kant gezet. Maar onze macht in Chili
(en Zuid-Amerika) hebben wij nog steeds.Ook hadden wij met Milosevic gezamenlijke interesses. Daarom
hebben we pas nadat hij het karwei geklaard had, hem laten arresteren.Andere Servische kopstukken
hadden echter minder geluk. Zij werden geliquideerd. Milosevic speelde niet voor niets met de gedachte
Clinton en Blair te laten verhoren door het Internationale Gerechtshof.Denkt u ook dat het toeval is dat
juisthet Nederlandse leger naar een gebied werd verstuurd waar later een genocide werd gepleegd?In
Nederland was er Fortuyn. Hij begreep goed dat wij een beweging tot vijand hadden uitgeroepen en maakte
daar handig gebruik van.Hij was niet te beroerd om daarbij ook onze belangen te dienen. Nadat sommige
van zijn ideeën tot gemeengoed waren geworden hadden wij hem echter niet meer nodig.Hij zou door zijn
oprechte, open en directe houding en werkwijze zelfs een grote gevaar voor ons, de internationale
gevestigde orde, zijn geworden.Hij verkleinde de kloof tussen de burger en de politiek, terwijl wij juist die
kloof willen bewaren om een transparante samenleving en politiek tevoorkomen.Zijn dood kwam voor mij
dan ook niet als een verrassing. De oproep van Mens, meteen na de aanslag, om op de VVD te stemmen
spreekt voor zich.De hele waarheid over de dood van Fortuyn kan alleen in de openbaarheid komen als er
een open, en door een breed publiek gedragen onafhankelijk onderzoek komt, die ook het Koninklijk Huis,
de geheime diensten en de vrijmetselarij onderzoekt.Het is ook evident dat de individuele onderzoeksleden
ook daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Zo niet dan zullen, net als in het verleden bij sommige onderzoeken, de
"daders" achter gesloten deuren zelf wel eens de daad moeten onderzoeken.Indien de vrijmetselarij en
andere organisaties nader worden onderzocht zullen ook diverse mysterieuze en andere historische
gebeurtenissen over de hele wereld opgehelderd kunnen worden.Men kan daarbij bijvoorbeeld aan de
Bijlmerramp en de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten.Net als bij eerdere tegenstanders besloten
wij ook bij de LPF met de partij mee te gaan en die stroming van binnenuit te neutraliseren.De partij mag, net
zoals D'66, blijven bestaan als wij invloed daarin kunnen uitoefenen.Het is de taak van Herben om, zo
onopvallend mogelijk, niet alleen de partij te verzwakken, maar ook de bevolking te demoraliseren en hun
hoop op vernieuwing, cru gezegd, de grond in te boren.Herben hoeft zich over zijn eigen toekomst geen
zorgen te maken. Trouwe dienaren worden door de vrijmetselarij altijd beloond.Niet zelden gebeurt dat in de
vorm van een hoge functie bij een belangrijke organisatie waar zij ons verder dienen.Net zoals Ruud
Lubbers beloond werd met een functie bij de VN, nadat hij Brinkman en zijn eigen partij had getorpedeerd,
weet Herben dat zijn kamikaze niet zonder beloning zal blijven.Een grote hindernis is voor ons het Internet.
Door de opkomst van Internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht.
Nu kunnen immers ook individuele burgers met elkaar communiceren zonder dat wij ze kunnen beïnvloeden.
De communicatiemogelijkheden en daarmee de individuele intellectuele vrijheden zijn vergroot.We hebben
in het begin geprobeerd Internet te stoppen. Zo deed "onze" bedrijf Microsoft niet mee aan Internet.Toen
desondanks Internet toch was doorgebroken, besloten wijNetscape te vernietigen en zelf mee te doen met
Internet om zodoende de mogelijkheden van dit medium te beperken.Veel innovatie is er van Microsoft dan
ook niet gekomen.Internet ondersteunt democratie terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben.
Daarom proberen wij onze greep op Internet te vergroten.Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze
instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat Internet onveilig en gevaarlijk is, en dat
Internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen.Tevens hadden wij hiermee
een argument om controle op en over Internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en
internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van Internetters beperkte.Toen wij de macht uit
handen wilden nemen van bestaande machthebbers hebben wij de mensen van de bestaande
machtsblokken losgeweekt met het individualisme.Nu wij de macht hebben is het individualisme een gevaar
voor ons. Mede om die reden worden de rechten van (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder
de bevolking om zodoende ook groepssamenhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.U begrijpt dat we een
belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een
andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen om u heen beter zal kunnen doorgronden.Als een
vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar oprechtheid
geloven. Zij weten niet beter.Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen
van deze feiten op de hoogte.Het woord "wij" en "ons" heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u
duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben maçon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage
aan dit geheel.Voor een mooiere wereldOp internet voor u gelezen Jiooda.
04 augustus 2012 - Bron .:. --> http://jiooda.punt.nl/index.php?r=1&id=602532&tbl_archief=0
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Roergebied in verval: Criminaliteitsexplosie door zigeuners en immigranten
Immigranten kosten zóveel dat er geen geld meer is voor politie en onderhoud van parken, gebouwen,
bruggen, scholen en wegen
Deze straat in Dortmund moest worden afgesloten vanwege de
illegale prostitutie en criminaliteit van met name zigeuners. Het
meertalige bord laat goed zien dat de meeste immigranten geen
woord Duits kunnen spreken.Het Roergebied was decennialang de
ruggengraat van Duitse Wirtschaftswunder. De ooit zo bloeiende
metropool tussen Dortmund en Leverkusen raakt echter in zeer
snel tempo in verval en is inmiddels het grootste multiculti ghetto
van Duitsland geworden. De armoedevluchtelingen komen overal
vandaan en beginnen steeds meer steden vrijwel onleefbaar te
maken. De media spreken inmiddels openlijk over 'rattenhuizen' als ze het over de onderkomens van de
massaal toegestroomde Roma zigeuners hebben. De ontwikkeling biedt overigens wel ruimte voor nieuwe
beroepen zoals 'vuilnis-sheriffs' en 'rattenvangers'.
Iedere stad in het Roergebied, van Duisburg tot Dortmund, kampt met identieke problemen. Het zijn echter
vooral de uit Roemenië en Bulgarije afkomstige Roma en Sinti die opvallen door een andere opvatting over
hygiëne, door hun criminaliteit en hun massale knokpartijen. Volgens jurist Peter Löffler is het de hoogste tijd
het beestje bij de naam te noemen, namelijk dat de criminaliteitsexplosie vooral door zigeuners wordt
veroorzaakt. 'Het is niet voldoende de ouderen (die de voornaamste slachtoffers zijn van de criminele trucs)
hiervoor te waarschuwen. Men moet ook heel duidelijk zeggen wie deze daders zijn. Het zijn bijna altijd
zigeuners en zeer zelden anderen.' Alleen al in Duisburg wonen een kleine 4000 zigeuners (4). De wijk
Hochfeld is door hen één van de vele sloppenwijken van het Roergebied geworden. Eerder hadden burgers
de zigeuners uit de wijk Bruckhausen verjaagd omdat zij jonge meisjes lastig vielen. Overigens bieden de
zigeuners in achterkamertjes hun eigen kroost voor slechts 5 euro aan de eerste de beste pedo aan. Dat is
wat anno 2012 de verrijking door andere culturen Duitsland heeft opgeleverd.
Integratie compleet mislukt
Krantenkoppen zoals 'Opnieuw ellende met Sinti en Roma' waren tot voor kort nog taboe in de door linkse
'goedmensen' gecontroleerde reguliere media. Inmiddels is er geen krant meer in het Roergebied die niet
over de enorme problemen met zigeuners en immigranten bericht. Talloze integratieprojecten zijn mislukt.
Kerkelijke en sociale hulpverleningsinstanties hebben inmiddels bescherming nodig tegen dezelfde mensen
die zij probeerden te helpen. (1) Geen wonder dat autochtone Duitsers zich steeds vijandiger opstellen
tegenover buitenlanders. Men ziet immers overal het 'vooroordeel' bevestigd dat terwijl de Duitsers werken
de talrijke immigranten hun tijd verdoen in theehuizen.
Geen geld meer voor onderhoud
Ook het verval van gebouwen en infrastructuur wordt steeds duidelijk zichtbaar. In scholen valt het
pleisterwerk van de beschimmelde wanden af. Op steeds meer straten en wegen moet het verkeer om grote
gaten heenrijden. De inwoners moeten ondertussen hogere en nieuwe belastingen betalen, zoals de
kattenbelasting. Het geld verdwijnt onmiddellijke naar de riante sociale uitkeringen, waardoor bibliotheken,
zwembaden en wijkgebouwen worden gesloten en jeugdhuizen verdwijnen.
Armoede en agressie
De armoede slaat langzaam maar onverbiddelijk toe. In Duisburg moeten leraren inmiddels parkeergeld
betalen als ze met de auto naar school komen. Brandweerlieden moeten hun eigen dienstkleding wassen.
De stad Dortmund heeft wegens geldgebrek het onderhoud van parken en plantsoenen geschrapt. Ook
openbare gebouwen en bruggen worden niet langer onderhouden.
De stad Oberhausen geeft op haar webpagina inmiddels openlijk toe dat vooral niet-Duitse kinderen en
jongeren een groot beslag leggen op de sociale hulp en voorzieningen. Tegelijkertijd vallen deze allochtone
jongeren op door hun agressieve gedrag op scholen en in jeugdcentra. Deze zorgwekkende problemen
worden in de toekomst steeds erger, aangezien in Dortmund het aantal migrantenkinderen (15.000) het
aantal Duitse kinderen (13.000) inmiddels overtreft. Veel allochtone kinderen en hun ouders kunnen
nauwelijks Duits praten en ook niet zwemmen.
Burgeroorlog?
De criminaliteitsexplosie treft overigens niet alleen het Roergebied, maar de hele deelstaat NordrheinWestfalen. Terwijl er een inbraakgolf heerst die met name wordt veroorzaakt door Polen en andere Oost
Europeanen moet de politie verregaande bezuinigingen doorvoeren. Hierdoor worden er nauwelijks nog
inbraken opgelost, waardoor de inbrekers vrij spel hebben (3).De vraag is dus niet langer of, maar wanneer
de grens voor de Duitsers is bereikt. Dan dreigt er een sociale geweldsexplosie die in het ergste geval op
een burgeroorlog zou kunnen uitlopen (2). En dat allemaal dankzij de Europese Unie en de gevestigde
politieke orde, die nog steeds de massale immigratie van uit landen met totaal tegengestelde culturen en
gewoonten als de onze verdedigt en zelfs bevordert.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) KOPP, (4) Honigmann
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Griekenland: Eén volk, één rijk, én een nieuw Formule-1 circuit
Als de ontevredenheid onder het volk groeit biedt je hen gewoon
spanning en sensatie aan. Het wordt immers toch betaald met de
miljarden van de EU. Na twee reddingspakketten à € 240 miljard
krijgt Griekenland van de ECB opnieuw € 4 miljard om een
ommiddellijk bankroet te voorkomen (2). Terwijl in ons eigen land
miljarden moet worden bezuinigd weten de Grieken van gekkigheid
niet wat ze met ons geld moeten doen. Een levensvatbare economie
heeft het land nooit gehad, dus behalve krankzinnig hoge salarissen
en -pensioenen verstrekken aan tienduizenden ambtenaren die vrijwel nooit op hun werk verschijnen heeft
men nu het plan opgevat om bij Piraeus een nieuw Formule-1 circuit aan te leggen. Altijd fijn te horen dat uw
belastinggeld, dat Den Haag met bakken naar het zuiden stort, zo goed besteed wordt.
Steeds meer werkloze Grieken verliezen het vertrouwen in de democratie. Met meer dan de helft van de
jongeren werkloos, 65% van de bevolking die in armoede dreigt te worden gestort en 91% van de
werknemers die hun inkomen zien dalen hebben de vakbonden gedreigd met nieuwe sociale onrust als de
EU vasthoudt aan de bezuinigings- en hervormingseisen (3). Politici beschermen zich ondertussen tot in het
extreme tegen de mogelijke woede van de bevolking. Eén voormalige minister, die nu weer gewoon
parlementslid is, wordt zelfs door 40 tot 45 agenten beveiligd (7).
De regering in Athene zet ondertussen 60.000 werklozen aan het werk bij de bouw van door de EU
gefinancierde snelwegen. Het land heeft die niet nodig, zeker niet nu de economie in elkaar is gestort, maar
al die werklozen moeten tenslotte naar goed socialistisch gebruik worden beziggehouden. Klinkt dit niet
bekend? In de jaren '30 van de vorige eeuw liet Adolf Hitler om exact dezelfde redenen autobahnen bouwen.
Bezuinigingen op onderwijs, maar wel Formule-1
Er blijft echter genoeg van onze hulppakketten over om nog meer leuke dingen te doen voor de Grieken. Zo
is de burgemeester van Pireaus in gesprek met de Turkse autosportfederatie om hulp te krijgen bij het
aanleggen en opzetten van een Formule-1 circuit nabij de stad. 'Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van
Pireaus,' noemde de minister van Onderwijs en Sport Konstantinos Cavaras de mogelijke komst van een
racebaan naar Griekenland (4). Klaarblijkelijk veel belangrijker dan het onderwijs, want daar wordt fors op
bezuinigd. Hierdoor zullen meerdere universiteiten -waar het land er overigens maar liefst 40 van heeft- hun
deuren moeten sluiten (5).
Voedselpakketten alléén voor etnische Grieken
In Athene is de nationalistische Golden Dawn partij ondertussen begonnen met het uitdelen van gratis
voedselpakketten. Mits je kunt aantonen dat je een etnische Griek bent, want anders kun je naar het gratis
voedsel fluiten. Ook op andere terreinen streeft de partij naar meer Griekse apartheid. Zo wil Golden Dawn
een speciale bloedbank waar alleen Grieks bloed wordt opgeslagen. Overigens geen nieuw idee; in het
Duitse Bremen eisen moslims een bloedbank met enkel islamitisch bloed. Deze omgekeerde apartheid
wordt zelfs door de Duitse overheid gefinancierd (6).
Op de achtergrond dreigt in Griekenland al maanden een militaire staatsgreep (8)(9) zodra het land
compleet instort, wat absoluut zeker zal gebeuren als de miljardenstroom uit Europa op een zekere dag
opdroogt omdat ook hier de bodem van de kas zal zijn bereikt.
Xander - , 1) KOPP, (2) NU, (3) In.gr, (4) Hurriyet, (5) Greek Reporter, (6) KOPP, (7) Keep Talking Greece,
(8) Express, (9) Digital Granma

Hezbollah kan Israël goed raken, dmv ‘precision-guided’ raketten
Geplaatst door xandrah op 17 augustus 2012
Hezbollah deelde 17 augustus mee, dat het tienduizend Israëli’s kan doden, door doelwitten te raken
middels ‘precision-guided’ raketten. Het heeft er alle schijn van, dat de mededeling bedoeld is om Israël af te
schrikken betreffende aanvallen op Iran én Libanon.
Secretaris van hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah zei dat Hezbollah het leven van honderdduizenden
Israéli’s onmogelijk kan maken, alleen al door slechts enkele aanvallen op kleine schaal. Mogelijk refereert
hij hiermee aan nucleaire faciliteiten, hoewel Nasrallah niet op details inging.Wel zei hij dat wanneer het
nodig is, er niet geaarzeld zal worden om over te gaan tot ‘precision-guided’ aanvallen.
Ehud Barak, minister van defensie van Israël, denkt dat het Israël telkens ongeveer 500 slachtoffers kost,
per conflict, wanneer Israël Iran aanvalt met betrekking tot het nucleaire programma van Iran.
Ondertussen roept Ahmadinejad dat Israël snel vernietigd zal worden
Bron en lees de rest
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Ex-econoom Wereld Bank verwacht totale instorting beschaving
Groep experts waarschuwt voor onvermijdelijke en gelijktijdige implosie van energie-, voedsel-, water- en
geldsystemen
De voornaamste veroorzakers van de onvermijdelijke instorting in de
komende jaren zijn volgens een groep experts de politici, die jarenlang
veel te veel geld hebben geleend en uitgegeven. Het plafond is nu
bereikt.
Het zijn allang niet meer de enkele complot- en doemdenkers die
zeggen dat de huidige crisis nooit meer wordt opgelost en de hele
Westerse beschaving zal instorten. Richard Duncan, voormalig
financieel specialist bij de Wereld Bank en hoofdeconoom bij Blackhorse Asset Management, verklaarde
tegenover CNBC een 'doodspiraal' te zien die zal uitmonden in een zeer ernstige Depressie die 'onze
beschaving niet kan overleven'. Andere financiële, economische en politieke experts trekken dezelfde
apocalyptische conclusies.
Duncan sprak met name over de Verenigde Staten, maar hun instorting zal in Europa minimaal dezelfde
ellende veroorzaken. De officiële Amerikaanse staatsschuld is met $ 16 biljoen onhoudbaar. Volgens
Laurence Koktlikoff, ooit lid van president Reagans economische adviesraad, is de werkelijke staatsschuld
als alle financiële verplichtingen ten aanzien van de gezondheidszorg en sociale zekerheid erbij worden
opgeteld een duizelingwekkende $ 211 biljoen.
Gelijktijdige implosie geld, voedsel, water en energie
Een groep wetenschappers, economen en geopolitieke analisten zien niet alleen een financiële en
economische instorting aankomen, maar ook een sociale, technologische en maatschappelijke. Eén van de
hen, Chris Martenson -voormalig vicepresident van een Fortune-300 bedrijf- legt uit dat 'wij een identiek
patroon zien in onze schuld, totale kredietmarkt en geldvoorziening dat garandeert dat ze zullen instorten.
Dit patroon is vrijwel hetzelfde als in ieder piramidespel, één dat exponentieel snel escaleert voordat het in
elkaar stort. De hoofdverantwoordelijken zijn de regeringen van over de hele wereld.'
'Het feit dat dit patroon zich niet beperkt tot de economie is pas écht zorgwekkend. We vonden namelijk
hetzelfde catastrofale patroon in onze energie-, voedsel- en watersystemen. Deze systemen kunnen
allemaal tegelijkertijd imploderen: voedsel, water, energie en geld. Alles.'
Piramidespel in ieder kritiek systeem
Een ander lid van het team, Keith Fitz-Gerald, hoofd van de gelijknamige groep, constateert een 'gevaarlijke
countdown die snel richting de nul gaat. En als dat gebeurt zal de daarop volgende chaos de Amerikanen
verpletteren.' Dr. Kent Moors, energieadviseur van 16 verschillende regeringen op de wereld en lid van twee
taakgroepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is het met zijn collega's eens. 'Het meest
beangstigende is dat in vrijwel ieder kritiek systeem van onze samenleving en manier van leven exact
hetzelfde patroon is te zien.'
'Dit patroon is nauwelijks te zien, tenzij je begrijpt hoe een catastrofe zoals deze op gang komt. Eerst is het
vrijwel onmogelijk te ontdekken. Alles lijkt goed te gaan, net als in ieder piramidespel. Het virus groeit echter
verraderlijk snel door en verdubbelt zich keer op keer, met steeds kortere tussenpozen, totdat het een
onhoudbaar niveau bereikt. En dan stort het systeem in elkaar.'
De eerste verdubbeling vond volgens Martenson plaats tussen de jaren '40 en de jaren '70. De tweede
verdubbeling nam al veel minder tijd in beslag, namelijk slechts 7 jaar (in de periode 1970-1977). Dat gold
ook voor de derde verdubbeling. De vierde nam slechts 5 jaar in beslag, en daarna gebeurde het nóg twee
keer. 'In de vroege jaren '40 was de totale kredietmarkt 158% van ons BNP, in 2011 was dit 357%.'
Spaargeld, pensioenen weggevaagd
Fitz-Gerald wijst erop dat de risicovolle derivaten in het financiële systeem 20 x hoger zijn dan het totale
BNP van de wereld. 'Dat is onhoudbaar en onmogelijk op een ordelijke manier op te lossen. De mensen
kunnen de garanties van de overheid voor hun (spaar)rekeningen dus vergeten. Die geven een vals gevoel
van veiligheid. Dat geldt ook voor de pensioenen; die kunnen op ieder moment worden opgeschort. Een
instorting zal alle pensioenen wegvagen. De sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen worden nog
overeind gehouden maar zijn reeds bankroet.'
Over twee jaar heeft de Amerikaanse regering geen geld meer voor de op veel plaatsen nu al in elkaar
stortende infrastructuur. Sommige steden, zoals Trenton in New Jersey, hebben vanwege de bezuinigingen
één derde van hun politiemacht moeten ontslaan. In Colorado Springs moest om dezelfde reden één derde
van de straatlantaarns, vuilniscontainers en busroutes worden geschrapt.
Torenhoge inflatie
Na een periode van deflatie dreigt er op korte termijn een periode met gigantische inflatie. Een gemiddeld
Amerikaans huishouden zal spoedig jaarlijks $ 150.000 nodig hebben om enkel de basis levensbehoeften te
kunnen betalen, terwijl 52% van de Amerikanen nu al nauwelijks kan rondkomen. 'Voordat de economie
gevaarlijk onstabiel wordt moeten mensen zich met hun investeringen, spaargeld en persoonlijke financiën
gaan voorbereiden,' waarschuwt Fitz-Gerald.
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Europa stort nog sneller in
Volgens opiniepeilingen voelt 61% van de Amerikanen dat er inderdaad een catastrofe aankomt. Slechts
15% zegt hierop voorbereid te zijn. Als bedacht wordt dat de instorting in Griekenland, Spanje, Italië,
Portugal, Frankrijk en bijna alle andere Europese landen nog sneller verloopt dat in de Verenigde Staten, is
het de hoogste tijd dat ook wij onder ogen gaan zien dat onze manier van leven de komende jaren drastisch
en permanent dreigt te veranderen, en bepaald niet ten goede.
Xander - (1) Money Morning

Droogte in Amerika leidt tot watercrisis
Geplaatst door xandrah op 17 augustus 2012
Al in 2007 schreef msnbc.msn.com over de watervoorraden in Amerika, die aan het opdrogen waren.
Het bericht, 27 oktober 2007:
Een enorme droogte in Georgia bedreigt de watervoorraden. Florida heeft niet genoeg water voor de
groeiende populatie. De grote meren drogen op. New York’s reservoirs staan laag. Maar in het westen,
Sierra Nevada, smelt de sneeuw elk jaar sneller. Het is duideijk; de voorraden zijn lang niet voldoende.
Minstens 36 staten zullen geconfronteerd worden met watertekorten binnen 5 jaar vanwege stijgende
temperaturen, droogte, bevolkingsgroei, verspilling. Jack Hoffbuhr, executive director van de Denver-based
American Water Works Association zei: Als er geen goede water planning gebeurt, zal het een crisis
worden.
Ook smartgrowthamerica.org berichtte over watertekort, in 2010:
America, van kust tot kust, lijdt aan een van de ergste droogtes sinds decennia. Velen geven grillige
weersomstandigheden de schuld van het watertekort, maar dat is niet het hele verhaal. Een belangrijke rol
bij watertekort, speelt de manier waarop we land ontwikkelen. Door de aanleg van meer en meer wegen,
putten we onze watervoorraden uit. Niet alleen in het westen ontstaan kritieke tekorten. De snelle
verstedelijking van het Zuidoosten heeft uitputting van watervoorraden tot gevolg. Er is een serieus probleem
ontstaan, ook met regio’s die normaal gesproken rijkelijk voorzien zijn. Lees rapport
De prognose uit 2007, dat tientallen staten rond 2012 met watertekort geconfronteerd zullen worden, klopt.
Over de dreiging van watertekort werd al in 2007 bericht. De zomer van 2012 stond in het teken van extreme
hitte en droogte. Hitterecords werden keer na keer verbroken. Mais-, soja-, en graanoogsten mislukten.
Voedselprijzen zijn als gevolg hiervan gestegen, wat een globaal probleem is. Amerika’s infrastructuur heeft
een gigantische opdonder gekregen en vertoont veel scheuren en ophopingen van asfalt, diepe gapende
gaten ( sinkholes) verschenen als gevolg van tropische stormen en derecho’s (onder meer Debby die zorgde
voor massale stroomuitval) onder meer in Colorado en Louisiana. In Louisiana wordt nog steeds gewerkt
aan het gapende gat, dat honderden hectares cipressen verzwolg en honderden huishoudens bedreigt. Men
vreest voor straling en explosie. De hitte heeft vernietigende gevolgen en zo ook nu voor de watervoorraden
die er toch al niet gunstig voor stonden.
Water- en voedselcrisis
De zorgen over water zijn in het geheel niet onterecht, want crisis dreigt. Amerika maakt zich zorgen over de
hoeveelheid water die gebruikt wordt bij energieproduktie, maar piekert ook over de droogte waaraan
vooralsnog geen einde lijkt te komen. Om precies te zijn, maakt 81% van de Amerikanen zich ernstig zorgen
over het probleem. Zelfs in Texas, waar recentelijk (eindelijk) regen viel, maakt 77% van de Texanen zich
zorgen. ( bron) Het tekort vraagt nu om een uitgekiende strategie w.b. watermanagement: watervoorraden
moeten efficienter beheerd worden, nu ze ernstig onder druk zijn komen te staan. Twintig jaar geleden
waren er bijvoorbeeld in Missouri, 300.000 hectares die bevochtigd werden middels irrigatiesystemen, nu
zijn het er meer dan een miljoen. Deze trend zal zich voortzetten. En behalve dat, vloeide het water rijkelijk
deze zomer, om nog te redden wat er te redden viel aan oogsten. Met name het midwesten en het zuiden
heeft te kampen met watertekort. Men waarschuwt al jaren voor tekorten, nu raken voorraden uitgeput en dit
probleem lijkt voorlopig nog niet opgelost: veranderende patronen in weer en klimaat, waar extreme
weersomstandigheden deel van uitmaken, zullen ook in de toekomst een impact op voorraden hebben, zo
zeggen milieudeskundigen. Gerrit Jöbsis, regionaal directeur bij American Rivers, noemt het de ‘hydroillogical cycle’ (onlogische hydrometische cyclus). Dit is jargon om aan te geven dat men onlogisch is in
aanpak van watervoorraad-management. Hij stelt dat de onlogische manier waarop men aan
watermanagement doet, behoorlijk aan verandering toe is: deze moet omgeruild worden voor lógisch en
efficient watermanagement. Dus geen mismanagement meer. Ook Jöbsis noemt overbevolking en
verstedelijking een grote factor in de tekorten. Bovendien is er nooit echt nagedacht over de manier waarop
water gebruikt werd, zeker niet in het Zuidoosten van Amerika, Atlanta en Georgia. (bron)
Men kan misschien niet helemaal voorspellen wanneer en hoelang droogte komt, maar men kan er wel op
voorbereid zijn.
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'VS gaat Iraanse raketten vernietigen; Israël zal Syrië en Hezbollah aanvallen'
Ahmadinejad: 'Vernietiging Israël zal alle wereldproblemen oplossen'- Netanyahu: 'Liever raketten op ons
hoofd dan een atoombom'
Gisteren verklaarde de Iraanse minister van Defensie dat het de
Fateh-110 raket (foto), de ruggengraat van het rakettenarsenaal van
Syrië en Hezbollah, nog nauwkeuriger heeft gemaakt.Volgens een
gezaghebbende militaire bron in Washington staan de Amerikaanse
strijdkrachten klaar voor oorlog met Iran. De Amerikaanse luchtmacht
zal worden opgedragen de Iraanse ballistische Shahab-3 raketten te
vernietigen voordat deze op Israël, Saudi Arabië en Amerikaanse
bases kunnen worden afgevuurd. Omdat Irans bondgenoten zonder
twijfel zullen terugslaan tegen Israël -ook als dat land niet zou
meedoen met de aanval op Iran- krijgt de Joodse staat de taak om Syrië, Hezbollah, Hamas en Jihad Islami
aan te vallen en hun rakettenarsenaal te verwoesten.
Iran heeft slechts 40 ballistische raketten
Hoewel Iran zelf anders beweert heeft het land volgens inlichtingendiensten hooguit 40 Shahab-3 raketten,
bij lange na niet voldoende voor een massale tegenaanval op én Israël, én Saudi Arabië, Qatar, Jordanië en
Turkije, én de vele Amerikaanse militaire bases in het Midden Oosten. Bovendien is de kans groot dat de
meeste van deze raketten zullen worden onderschept door de Amerikaanse Aegis en Israëlische Arrow
raketafweersystemen, die beiden gekoppeld zijn aan de Amerikaanse X-band radars in de Negev woestijn
en zuidoost Turkije.
Daarnaast is het zeer de vraag of Iran na een aanval op zijn nucleaire installaties in één klap zijn hele
arsenaal ballistische raketten zal lanceren. De Amerikaanse militaire bron zei te verwachten dat Teheran
meerdere raketten in reserve zal houden voor het geval er later een nog grotere crisis uitbreekt.
Israël gaat Syrië, Hezbollah, Hamas, Jihad Islami aanvallen
Hij legde uit dat zodra de Amerikaanse luchtmacht de Shahabs heeft uitgeschakeld, Israël vrij is om de vele
tienduizenden raketten van Syrië, Hezbollah in Libanon en de Palestijnse terreurbewegingen Hamas en
Jihad Islami op de Gazastrook aan te vallen. Deze bondgenoten van Iran zullen zonder twijfel Iran te hulp
schieten met een gezamenlijk rakettenoffensief tegen met name de Joodse staat, maar mogelijk ook tegen
Turkije en Jordanië.
Verbeterde Fateh-110 raket naar Syrië en Hezbollah
Gisteren verklaarde de Iraanse minister van Defensie generaal Ahmad Vahidi dat een test met de vierde
generatie Fateh-110 raket succesvol is verlopen. De Fateh-110 heeft een bereik van ruim 300 kilometer en
zou nu een stuk nauwkeuriger zijn geworden, zodat vijandelijke doelen op zowel het land als de zee,
commandocentra, raketbases, munitiedepots, radarinstallaties en andere doelen met 100% precisie kunnen
worden geraakt.De Fateh-110 raket vormt de kern van het arsenaal van Syrië en Hezbollah. De
aankondiging in Teheran werd in Jeruzalem dan ook als een direct dreigement opgevat en een signaal dat
de verbeterde raket inmiddels naar Damascus en Beiroet is verscheept. Het gevaar dat Syrië uiteindelijk zijn
enorme voorraad chemische wapens aanspreekt is daarmee nog groter geworden, reden waarom Israël op
dit moment zijn Arrow-2 raketafweersysteem aan het upgraden is. (1)
Netanyahu: Liever raketten dan atoombom
Premier Netanyahu benadrukte dit weekend dat Israël hoe dan ook zal worden aangevallen, ook als het land
niet meedoet met een Amerikaanse aanval op Iran. 'Maar zelfs als de raketten op ons neerkomen is dat nog
altijd beter als de dreiging van een atoombom. Als Iran een atoombom krijgt zal die op ons worden gericht,
niet op iemand anders.' (2)
Hij wees het vaak gehoorde bezwaar dat een aanval op Iran het nucleaire programma slechts een paar jaar
zal vertragen van de hand. 'Dat zeiden ze ook van de Irakese (kern)reactor. Ze beweerden dat ze de reactor
in 2 jaar zouden kunnen herbouwen, maar ze hebben de bom nog steeds niet.' In 1981 vernietigde de
Israëlische luchtmacht de in aanbouw zijnde Osirak kernreactor in Irak omdat -na ontdekkingen door de
Nederlandse inlichtingendiensten- gevreesd werd dat dictator Saddam Hussein een kernwapen wilde
bouwen.
Ex-minister Rumsfeld: Israël moet VS niet inlichten over aanval
De voormalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld is het met de inschatting van Israël dat
sancties tot nu toe het Iraanse nucleaire programma zelfs niet hebben weten te vertragen eens. 'Israël heeft
uitstekende inlichtingen over Iran. Verder denk ik niet dat Israël alle nucleaire capaciteiten van Iran hoeft te
vernietigen... Ze hoeven hen alleen maar te vertragen,' verklaarde hij tegenover Fox News.
'Als ik de Israëlische regering was zou ik de VS niet inlichten over enig plan om iets aan Iran te doen,'
voegde hij er bovendien aan toe. 'Mijn inschatting is dat iedere premier van Israël niet van plan is de VS op
te bellen om duidelijk te maken wat de bedoelingen zijn.' De huidige minister van Defensie Leon Panetta was
afgelopen week juist in Israël om zich ervan te verzekeren dat er geen eenzijdige verrassingsaanval op Iran
zal worden gepleegd zonder het Witte Huis in te lichten. (3)
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Ahmadinejad: Vernietiging Israël lost wereldproblemen op
In zijn ramadan toespraak herhaalde de Iraanse president Ahmadinejad voor de zoveelste keer zijn
antisemitische riedeltje. Hij beschuldigde 'de Zionisten' ervan de wereld al 400 jaar lang te controleren. De
oplossing voor alle wereldproblemen is volgens hem gelegen in de 'bevrijding van Palestina'. 'Iedereen die
van vrijheid en gerechtigheid houdt moet streven naar de vernietiging van het Zionistische regime (Israël).' Al
in 2005 gebruikte de Iraanse president tijdens een anti-Israël toespraak een Perzische uitdrukking die
letterlijk vertaald 'weggevaagd van het blad van de tijd' betekent.
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Ynet News, (4) Jerusalem Post

Duitsland bereidt verplichte belasting op al het bezit van burgers voor
Oprichting Verenigde Staten van Europa om euro te 'redden' steeds dichterbij - Ook onze regering mag al
sinds 1978 ALLES van u afpakken
Wie twijfelt nu nog aan het feit dat de Europese Unie steeds meer een
kopie wordt van de voormalige Sovjet Unie?Volgens het Duitse
Compact-Magazin heeft de regering in Berlijn vergevorderde plannen
om een verplichte belasting van 10% in te voeren op AL het bezit van
de burgers. Dat betekent dat de Duitser binnenkort 10% van de
waarde van hun woningen en bedrijven aan de staat zullen moeten
afdragen. De reden: het overeind houden van de eurozone kost onze
oosterburen nu al zóveel geld, dat ook in Berlijn en de Bondsstaten de bodem van de kas in zicht komt. In
Nederland is een vergelijkbare maatregel overigens al sinds de jaren '70 mogelijk door destijds in alle stilte
ingevoerde wetgeving.De plannen zouden zijn onthuld in een brief van Beatrix von Storch, de leider van de
Zivile Koalition, een onafhankelijke burgerrechtenbeweging die de burgers meer invloed wil geven in de
politiek. 'Ik weet rechtstreeks van het ministerie van Financiën dat een gedwongen afdracht heel concreet
wordt onderzocht en voorbereid,' aldus Von Storch. 'Wie een woning of bedrijf heeft zal 10% van de waarde
daarvan moeten afdragen.'
Miljarden voor Brussel en Zuid Europa
Wie het geld niet cash kan betalen zal gedwongen een hypotheek moeten afsluiten. Volgens Von Storch
gaat de regering hiertoe over omdat de politici weten dat er geen cent van de honderden miljarden die naar
Brussel en de bankroete Zuid Europese landen worden overgemaakt zullen terugkomen. De landelijke
census die de regering vorig jaar uitvoerde, waarmee al het bezit van de burgers en bedrijven in kaart werd
gebracht, was bedoeld om de invoering van de vermogensbelasting mogelijk te maken.
VS van Europa in voorbereiding
Ondertussen wordt onder het mom van verdere Europese integratie stug doorgewerkt aan een volledige
politieke unie, een Verenigde Staten van Europa, waarin de nationale parlementen vrijwel niets meer te
zeggen zullen hebben. Deze Unie zal worden opgericht zodra de eurozone in elkaar stort, wat door de
politici in Berlijn, Brussel, Den Haag en de andere Europese regeringssteden als excuus zal worden gebruikt
voor 'drastische maatregelen' om de euro te redden.
Politici pakken geld en rechten van burgers af
De Zivile Koalition heeft inmiddels 70.000 leden en probeert de Duitse burgers te mobiliseren tegen de
plannen om de soevereiniteit van de lidstaten van Europa volledig te vernietigen. 'Het is aan ons om ons lot
in eigen hand te nemen en vorm te geven aan onze toekomst. De euro-redding is reeds mislukt... In plaats
van dat de politiek zich aan het Verdrag van Maastricht houdt, gebruikt men de crisis om onze
democratische rechten af te nemen, onze soevereiniteit uit handen te geven en ons inkomen en spaargeld te
verpanden.' (1)
Ook onze regering mag ALLES van u afpakken
Als in Berlijn een dergelijke drastisch maatregel wordt voorbereidt, kunt u er donder op zeggen dat dit in Den
Haag eveneens het geval zal zijn, hoezeer het ook zal worden ontkend. De overheid kan in 'crisistijd'
desnoods al uw financiële bezittingen in beslag nemen, ook uw spaargeld, goud en zilver. Dit werd al in
1978 geregeld in de Noodwet Financieel Verkeer. In artikel 33 van deze wet wordt het de uitvoerende
ministers, ambtenaren en instanties bovendien verboden om hierover ook maar iets tegen de burgers te
zeggen. Bovendien zijn zij automatisch vrijgesteld van eventuele gerechtelijke vervolging in de toekomst.En
u denkt nog steeds dat wij in een vrij en democratisch land leven?
Xander(1) Compact Magazin - (2) Beurs Box
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Wetenschappers 'kijken' door muren met wifi
Wetenschappers hebben een manier gevonden om met bestaande
technologie doorheen muren te 'kijken'. Althans, de vorsers van het
University College London kunnen waarnemen of er iets beweegt aan de
andere kant van de muur, en in welke richting die persoon of dat object zich
begeeft.
De meting is gebaseerd op het dopplereffect, dat ook wordt gebruikt om bv.
de snelheid van auto's te meten. Eerst vangt een speciaal ontwikkelde
ontvanger een signaal van een antenne op, dat de nulmeting wordt. Daarna
registreert een tweede antenne signalen met een afwijkende frequentie. Die
signalen ontstaan dan bijvoorbeeld door beweging, waarna een scherm de
positie van dat bewegend object kan weergeven.Het systeem kan worden ingezet als bewakingsmiddel,
maar kan ook van pas komen voor politiediensten. Aangezien het werkt met bestaande wifisignalen, is
bijvoorbeeld wel een werkende wifirouter noodzakelijk. Het voordeel is dan weer dat daarvoor geen
ingewikkelde technologie nodig
is.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H5xmo7iJ7KA

Eerste door mens gemaakte diersoort onthuld
Professor Eduardo Moreno van het Institute of Cell Biology van de
Universiteit van Bern kondigde de creatie aan van de eerste, door
mensen gemaakte, soort in een artikel, gepubliceerd in het open
access peer-reviewed tijdschrift Library of Science op 25 juli 2012.
Moreno modificeerde genetisch de fruitvlieg, Drosophila melanogaster.
De nieuwe soort, Drosophila synthetica, kan zich niet reproduceren met
de van nature voorkomende soort van de fruitvlieg. Drosophila
synthetica heeft ook kleinere, lichtere ogen en de vleugeladeren
hebben ook een andere structuur dan de natuurlijke soorten.
Soorten worden gedefinieerd als een groep individuen, die kunnen
kruisen met elkaar, maar ze kunnen niet kruisen met andere soorten. In tegenstelling tot hybriden kan de
nieuwe soort fruitvlieg zich reproduceren met vliegen van dezelfde soort maar niet met de van nature
voorkomende soort fruitvlieg.
Geen overlevingskans buiten lab
Drosphila synthetica zal mogelijk niet in staat zijn om te overleven buiten de laboratorium omgeving.
Doel van deze genetisch gemanipuleerde soort
De bedoeling van het onderzoek was niet om een synthetische (door de mens gemaakte) soort te
ontwikkelen, maar om een veiligheidsmechanisme te ontwikkelen, om de hybridisatie van genetisch
gemodificeerde dieren en planten met het wild type te voorkomen en daarmee het behoud van biodiversiteit.
Het doel was om te laten zien, dat nieuwe soorten gecreëerd kunnen worden, en daarnaast dat voorkomen
kan worden, dat genetisch gemanipuleerde soorten zich kunnen reproduceren met de van nature
voorkomende soorten en die mogelijk overwinnen.
Genetisch gemanipuleerd voedsel
Genetisch gemanipuleerde voedselbronnen kunnen ontwikkeld worden om het klimaat en de beperkingen
van het groeiseizoen van voedsel te overwinnen in arme gebieden, zoals in Afrika, India en delen van Azië.
Tenminste, dat wordt ons voorgehouden.
Deze gemanipuleerde voedselbronnen zouden echter een bedreiging kunnen vormen in de rest van de
wereld, als genetisch gemanipuleerde planten in staat zouden zijn om te reproduceren met vergelijkbare
planten, die weer hybriden zouden produceren, die zich niet kunnen reproduceren. De ontwikkeling van een
methode om kruisingen te voorkomen tussen genetische gemanipuleerde voedselbronnen en van nature
voorkomende voedselbronnen kan terroristische voedsel bewaping voorkomen.
Deze ontwikkeling is de eerste gedocumenteerde door de mens gemaakte soort, die voldoet aan de
definitie van een nieuwe soort, en die zich kan reproduceren met zijn eigen soort.
Dit is erg misleidend, want op deze manier wordt knoeien met de genen van voedsel én dieren (én mensen)
als iets goeds beschouwd, wat een voordeel zou opleveren voor de mensheid…. wat natuurlijk helemaal niet
het geval is. En zo draaien ‘ze’ alles om.Vergeet niet, dit is het éérste geval dat onthuld wordt; er is in het
verborgene nog veel meer aan de gang…Zie ook:
Chimerische-apen-gecreeerd-van-de-cellen-van-ZES-verschillende-dieren
Is-biologische-onsterfelijkheid-mogelijk? - Eerste-GMO-babys-ter-wereld-geboren
Programming-of-life'Australische miljardair wil echt Jurassic Park bouwen'
Xandernieuws.punt.nl - Bron: Eindtijd-update.blogspot.nl en Examiner.com
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Wat hebben klimaatverandering, droogte en sociale onrusten in Syrië met elkaar te maken ?
Geplaatst door xandrah op 18 augustus 2012
Shahrzad Mohtadi heeft een interessant stuk geschreven in Bulletin of
Atomic Scientistson, over de connectie tussen klimaatverandering, slecht
beleid en sociale onrust in Syrië. Het artikel is een vervolg op “Syria:
Climate Change, Drought and Social Unrest,” waaruit geciteerd werd in het
stuk “The Other Arab Spring‘, in New York Times.
Beide artikelen lichten uit hoe fout analysten zaten toen zij stelden dat
Syrië immuun zou zijn voor de Arabische Lente. In beide stukken gaat het
over de vierjarige droogte (2006-2010), en recente bewijzen laten een zeer
sterk verband zien tussen de droogte en klimaatverandering, en de
vernietiging van agrarische gemeenschappen. Tijdens de droogte, was er
sprake van slecht water- en agrarisch beleid van Assad’s regime, of beter
gezegd: een gebrek daaraan. Hierop volgde grootscheepse en roerige
stedelijke migratie. Het rapport van Mohtadi beschrijft hoe 1.5 miljoen mensen zich verplaatsen binnen vrij
korte tijd, door de Syrische droogte.
Milieu en klimaat waren volgens het rapport de katalysators van de sociale onrusten in Syrië en kregen niet
dezelfde hoeveelheid aandacht als de economische en politieke zaken. Toch waren de milieu- en
klimaatissues twee hele belangrijke dimensies in de stabiliteit en veiligheid in Syrië.
Bron

Melk mogelijk gevaarlijk voor mannen
Met dank aan: André en Martha
onderzoek loren cordain martijn katan willett moedermelk koemelk
prostaatkanker the milk story
Share on twitter Share on facebook Share on linkedin
Onderzoekers ontdekten dat koemelk mogelijk zorgt voor excessieve
groeisignalen aan de prostaat. Die signalen kunnen de oorzaak zijn van
prostaatkanker, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in de Westerse wereld.
De onderzoekers, waaronder de bekende paleomedicus Loren Cordain, publiceerden de resultaten van hun
onderzoek gisteren in Nutrition and Metabolism. Zij stellen dat epidemiologische aanwijzingen laten zien dat
in bevolkingsgroepen met een hoge zuivelconsumptie, de natuurlijke beschermingsmechanismen tegen
prostaatkanker ontregeld raken. Zij stellen dat de hoge melkconsumptie in Westerse landen een goede
verklaring kan zijn voor het ontstaan van prostaatkanker. In Westerse landen ziet men 80-100 gevallen van
prostaatkanker op 100.000 inwoners, in Afrika en Azië zijn dat er 10-20.
Het mechanisme is gekoppeld aan een enzym, mTORC1. Het blijkt dat dit enzym anders reageert op de
eiwitten in moedermelk dan op die in koemelk. De langdurige inname van koemelkeiwitten zorgt ervoor dat
mTORC1 overgestimuleerd wordt en ‘op hol slaat’. Daarmee kan het een ketenreactie in gang zetten die
leidt tot de ontwikkeling van prostaatkanker.
In de jaren dertig stelden voedingsdeskundigen zich op het standpunt dat koemelk ‘just food’ was.
Aangezien het heersende inzicht op dat moment was dat melk goed was voor babies en jonge kinderen
(lagere kindersterfte, hogere vruchtbaarheid, grotere en langere kinderen), kreeg zuivel een vaste plaats in
de voedingsadviezen, tot ver in de adolescentie. Het zojuist gepubliceerde onderzoek concludeert dat
moedermelk een complex ‘soortspecifiek endrocien signaleringssysteem’ is. Langdurige borstvoeding geeft
een zekere bescherming tegen (prostaat)kanker. Koemelk niet en leidt zelfs tot effecten die de natuurlijke
beschermingsmechanismen ongedaan maken. De onderzoekers stippen bovendien aan dat in commercieel
verkrijgbare melk het vrouwelijke hormoon estrogeen voorkomt dat deze effecten kan versterken. Dit is het
gevolg van het doormelken van moederdieren gedurende het grootste deel van de dracht. Pas aan het einde
van een zwangerschap wordt een aanstaande moeder drooggezet.
Het lijkt aannemelijk dat overvloedige en langdurige inname van koemelkeiwitten (niet alleen in de vorm van
melk, maar ook als spieropbouw-stimulerende voedingssupplementen) zorgt voor kwalijke gevolgen op
lange termijn. De onderzoekers bepleiten het stellen van nieuwe plafonds voor een gezonde inname van
melk- en andere zuivelproducten.
Dit nieuws zou in Nederland aandacht moeten krijgen nu de zuivelindustrie zwaar inzet op de promotie van
melk met de campagne en website The Milk Story. Recent kwam melk in opspraak door opmerkingen van de
professoren Martijn Katan en Walter Willett.
De tekst van het onderzoek is gratis te downloaden.
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Amnesty International: een instrument voor oorlogspropaganda?
Posted by Mediawerkgroep Syrië, Felicity Arbuthnot ⋅ 15 augustus 2012
Global Research, 8 augustus 2012.
Amnesty International heeft satellietbeelden gepubliceerd van ‘kraters’ in
Syrië, waarmee ze gewag maakt van “een toenemend gebruik van zware
wapens, inclusief nabij residentiële gebieden.”
De BBC rapporteert, met citaten van Amnesty, dat: ‘beelden van Anadan
meer dan 600 mogelijke impactkraters van artillerie tonen door zware
gevechten tussen Syrische troepen en bewapende oppositiegroepen.’
(Benadrukking door mij.)
Beelden van een wrak van een BMB-tank van het Syrische nationale
leger in Anadan na gevechten op 5 juli 2012. Het toont aan dat we te
maken hebben met rebellen van het Vrije Syrische Leger die door het
buitenland geleverde oorlogswapens inzetten en niet met ‘vreedzame demonstranten’!
Verder: “De meest dichtbevolkte stad in Syrië in een slagveld veranderen zal verwoestende gevolgen
hebben voor de burgers. De wandaden in Syrië zijn zich aan het opstapelen,” waarschuwt Christoph Koettl,
noodhulpmanager voor Amnesty International USA, zonder te erkennen dat het doden van burgers te wijten
valt aan het US-NAVO Free Syrian Army (FSA) in de plaats van de overheid.
Digital Globe via Amnesty International “Meer dan 600 mogelijke
artillerie impact kraters, hier voorgesteld door gele stippen, werden
geïdentificeerd in Anadan, in de buurt van Aleppo, volgens Amnesty
International.”
“Het Syrische leger en de oppositiestrijders moeten zich allebei
houden aan internationale humanitaire wetten, dewelke strikt
verbieden dat tactieken en wapens worden ingezet wanneer deze
geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelwitten”,
voegde hij eraan toe.
De geloofwaardigheid van Amnesty’s neutraliteit heeft een zware klap
geleden toen zij in 1991 stelde dat Irakese soldaten in Koeweit baby’s
uit broedmachines haalden en op de grond van de kraamafdeling van
het ziekenhuis lieten sterven (de zaak van de couveusebaby’s). Dit
heeft destijds zeker bijgedragen om de inval van 1991 te verzegelen.
Het verhaal dat de overheid van Koeweit 500.000 Amerikaanse dollar
aan Amnesty uitkeerde om deze bundel aan leugens te erkennen is
nog niet vergeten – en, voor zover ik weet, tot op vandaag werd het
ook niet ontkend.
Amnesty’s geloofwaardigheid kreeg nog een klap toen het een betoging organiseerde, buiten de Syrische
Ambassade in Londen, met CAABU (Council for Arab British Understanding – de Raad voor Arabisch-Britse
Verstandhouding) waar men opriep tot het omverwerpen van de soevereine Syrische overheid. Een plan dat
opgesteld werd door de Amerikaanse ambassade in Damascus in december 2005. Deze actie valt te
categoriseren onder het aanzetten tot terrorisme, zoals de VN-veiligheidsraad stelde op 4 mei 2012.
(SC/10636.)
De Syrische overheid doet wat elke natie zou doen om haar land te verdedigen tegen terroristen, waarvan
veel van buiten Syrië komen en veel Britse accenten hebben, volgens de onlangs ontsnapte, ontvoerde
Britse en Nederlandse journalisten.
Hoe dan ook, terug naar de 600 kraters. De opstandelingen hebben blijkbaar ook granaatwerpers tot hun
beschikking en hebben opgeschept over het vernielen van tanks met zware wapens. Hoeveel kraters er ook
mogen zijn; zij zijn met zekerheid verantwoordelijk voor veel van deze. Hun handen zijn zeker niet schoon!
Bovendien herinner ik mij niet wanneer Amnesty International kritiek uitte op Britse en Amerikaanse soldaten
voor het doden, verkrachten en vermoorden van hele Iraakse en Afghaanse families – waar men illegaal
binnenviel -; mensen die eenvoudigweg hun land terug willen of volslagen onschuldige slachtoffers waren.
Zonder twijfel is dit alles gestuurd door het nieuwe Amerikaanse hoofd, voormalig topadviseur van Hilary
Clinton, dewelke het gros van de niet-westerse wereldbevolking lijkt te , vooral het Midden-Oosten, of
voornamelijk van islamitische afkomst.
Amnesty is ver geëvolueerd van haar oorspronkelijke doelstellingen.
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Interessante nieuwslinks
Egypte stuurt militaire troepen naar de Sinai
Op de hielen van het nieuws omtrent de ons allen bekende Javier Solana, voormalig EU minister van
Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor Recommendation # 666, hebben we het nieuws dat Egypte
een ongewone hoeveelheid tanks naar de Sinaï stuurt, dat met Israël grenst in het zuiden.
Radiation crisis: severe abnormalities found in Fukushima butterflies
Exposure to radioactive material released into the environment has caused mutations in butterflies found in
Japan, a study suggests. Scientists found an increase in leg, antennae and wing shape mutations among
butterflies collected following the 2011 Fukushima accident.
Hamburg erkent feestdagen islam
Het besluit vloeit voort uit een overeenkomst tussen het stadsbestuur en lokale moslimgroepen. De stad
heeft in het verleden vergelijkbare overeenkomsten gesloten met christelijke en joodse organisaties.
Burgemeester Olaf Scholz zei te hopen dat Hamburg als voorbeeld zal dienen voor andere steden. Hamburg
telt tienduizenden islamitische inwoners.
Hundreds of thousands of dead fish ashore near Galveston, Texas in massive fish kill
Hundreds of thousands of dead fish have washed up on the beach in Galveston, where crews went to work
Monday to remove the dead fish.
Aarde gaat tekeer als nooit tevoren
Ten noorden van Japan, en ten oosten van Siberië: tientallen aardbevingen
Meer dan de helft van India zonder stroom, terug naar de pré-historie
Storms cause widespread power failure across Pakistan: protests against outages turn violent
Dode pauwen in Pakistan
Dit wordt één van de troefkaarten, van de NWO en de antichrist
Severe heatwave: drought and wildfires destroy Russian harvest
Europe wrestles with searing high temperatures
Olympisch volkslied: samen Zeus aanbidden
Mom booted from hospital as baby snatched
8000(!) scheuren in kerncentrale Doel! Een kernramp bij Antwerpen is dus gewoon mogelijk. Binnenkort
wordt de centrale bij Tihange (nabij Maastricht) gecontroleerd.
http://de.rian.ru/society/20120817/264208596.html
Domme ambtenaren in Griekenland moeten een IQ-test ondergaan.
http://www.welt.de/politik/ausland/article108664843/Athen-will-mit-Idiotentest-dumme-Beamteaussieben.html
Finland bereidt zich voor op het einde van de
Euro.http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9480990/Finland-prepares-for-break-up-ofeurozone.html
Oorlogsretoriek uit Iran: Israël een belediging voor de mensheid.http://news.yahoo.com/iran-israelsexistence-insult-humanity-093922735.html
Ik geef het slechts door: Volgens een Saoedische moslimgeestelijke drinken joden bloed van kinderen:
http://freebeacon.com/saudi-cleric-questions-holocaust/
De Sakuarajima blijft zeer actief:http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/17/japans-sakurajimavolcano-releasing-largest-amount-of-ash-in-20-years-ground-swollen-around-volcano/
34 mijnwerkers neergeschoten in Zuid-Afrika:http://news.sky.com/story/973409/mine-shooting-police-actedin-self-defence
De VN trekt zich terug uit Syrië, escaleert nu de boel helemaal?http://news.sky.com/story/973608/syria-unquits-mission-amid-growing-violence
Raketaanval op Eilat?http://news.yahoo.com/israeli-military-blasts-heard-southern-city-212357045.html
Israël gaat van een oorlog van vier weken tegen Iran uit:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/drohende-eskalation-israel-geht-von-vier-wochen-krieggegen-iran-aus/7003676.html
Er bestaat een officiële site met “No-go zones” in Frankrijk:
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/
Spaanse Premiera Division zo goed als failliet:
http://www.format.at/articles/1233/933/338517/spanien-jetzt-fussball-blase-liga-ruin
Komt na de extreme hitte nu nog een strenge winter in de VS:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/16/forecast-big-snowfall-predicted-for-eastern-u-s-cities/
Noodtoestand in Dallas na uitbraak Westnijlvirus:
http://www.reuters.com/article/2012/08/15/us-usa-health-westnile-idUSBRE87E0ZO20120815
Het tropische Darwin heeft de koudste nacht ooit beleefd:
http://iceagenow.info/2012/08/darwin-coldest-august-night-record/
Britse geheime dienst helpt Syrische rebellen:
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http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/57685/britse-geheime-dienst-helpt-syrische-rebellen.html
Zomaar een voorbeeld van het gevaar van social media:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/57579/omdat-ouders-zitten-te-turen-op-hun-smarphoneraken-er-steeds-meer-kinderen-kwijt-op-het-strand.html
Een sinkhole dat groter wordt:
http://beforeitsnews.com/unexplained-phenomena/2012/08/emergency-official-we-have-no-clue-sinkholeexpands-and-swallows-boat-and-tree-2430182.html
Een Rothschild wedt om 130 Britse pond dat de euro gaat vallen:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9484435/Lord-Rothschild-takes-130m-bet-against-theeuro.html
Zorgen om de gezondheid in Californië vanwege Nitraat in het drinkwater:
http://beforeitsnews.com/earthquakes/2012/08/california-is-facing-health-concerns-because-of-nitrate-indrinking-water-2444050.html
Dit is het zoveelste bericht wat ik lees over een eventuele “invasie” van buitenlandse troepen in de VS:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2012/08/the-russians-are-coming-yea-but-thats-not-all-2441334.html10
nucleaire gebeurtenissen in 10 dagen!:
http://beforeitsnews.com/earthquakes/2012/08/10-nuclear-events-in-10-days-2444034.html
Wil de SP uit de Euro?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/20/sozialdemokraten-in-den-niederlanden-wollen-ausdem-euro-aussteigen/
Syrische rebellen krijgen wapens uit Rusland!
http://de.rian.ru/security_and_military/20120820/264224443.html
Iran omzeilt via Irak de sancties:http://www.gegenfrage.com/bericht-irak-ermoeglicht-iran-zugang-zumwelthandel/
Aardbevingen in Papua Nw Guinea en Washington State.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/19/6-2-magnitude-earthquake-strikes-region-of-papuang/ en http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/19/5-5-magnitude-earthquake-strikes-off-thecoast-of-washington-state/
141 koude records in de VS waargenomen:http://iceagenow.info/2012/08/141-record-lows-yesterday-8record-highs/
700.000 werklozen in Griekenland zonder uitkering:http://www.griechenland-blog.gr/2012/ueber-700000arbeitslose-in-griechenland-ohne-arbeitslosengeld/9318/Workfare zorgt voor Dwangarbeid in het Verenigd
Koninkrijk. Dickens revisited:http://www.unzensuriert.at/content/009724-Arbeit-ohne-Lohn-Urteil-best-tigtmoderne-Zwangsarbeit-Gro-britannienMoskou: Het Westen (wij dus) vergeet dat Europa Christelijk
is….http://de.rian.ru/politics/20120822/264243687.html
Zwitserland wil bij asielzoekers ongeliefd
worden.http://www.welt.de/politik/ausland/article108743531/Schweiz-will-bei-Asylbewerbern-unbeliebtwerden.html
Orkaan bedreigt Verkiezingscongres Republikeinen
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444270404577605643222916070.html?mod=
WSJ_hpp_MIDDLENexttoWhatsNewsTop
Orkanen, koude en hongersnoden komen eraan! De nieuwe kleine ijstijd is een
feit:http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2012/08/rise-of-the-killer-superstorms-2455988.html
IMF geeft toe dat IJsland juist gehandeld heeft in 2008.http://beforeitsnews.com/banksters/2012/08/imfadmits-iceland-was-right-2431434.html
India test atoomrakethttp://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/210056-indien-testet-atomrakete
Italiaans parlement wil niet bezuinigenhttp://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/26/italienparlament-hoert-nicht-mehr-auf-monti-und-will-nicht-sparen/
Code rood: de beurskrach komt er aan \
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/26/„code-red-bank-of-america-erwartet-boersen-crash/
Voedselrellen, economische stilstand en armoede. Spanje anno 2012:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/25/economic-crisis-riots-food-raids-and-the-collapse-ofspain/
Breekt na 6 november de hel los in Europa en het MiddenOosten?http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/24/greece-exit-from-the-eurozone-war-in-themiddle-east-will-all-hell-break-loose-after-u-s-election/
Eerste sneeuw in de VS
http://iceagenow.info/2012/08/snow-montana/
Koude winters in Europa gelinkt aan inactieve zon:http://phys.org/news/2012-08-link-cold-european-winterssolar.html
En zo wordt er over Rutte gedacht:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/52141/rutte-is-een-machteloze-leider-een-bange-premier.html
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De verkiezingen komen er weer aan he?:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/52064/de-verkiezingen-komen-er-aan-pvv-lanceert-anti-europa-meldpunt.html

Dit doet de EU dus met het geld:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/51886/eu-opent-hoofdkwartier-op-tropisch-eiland.html
Geo-engineering projecten over de hele wereld te zien op kaart:
http://www.guardian.co.uk/environment/graphic/2012/jul/17/geoengineering-world-map
Hawaii een onverteerbaar bericht uit de branding:
http://www.boublog.nl/03/08/2012/hawaii-een-bericht-uit-de-branding/
De BBC verspreidt de “Nieuwe Wereld Orde”:
http://hetuurvandewaarheid.info/2012/08/04/london-zion-olympics-bbc-verspreidt-de-new-world-order/
Verborgen microchips in medicijnen:
http://zaplog.nl/zaplog/article/microchips_verborgen_in_medicijnen#rss
Overheid adviseert 7 miljoen mensen binnen te blijven vanwege de schadelijke dampen:
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=662630&r=1&tbl_archief=&

Het verminkte zeeleven in de Golf van Mexico
Donderdag, 16 augustus 2012
Je hoort er niet zoveel meer over. Het is stil rondom de
Golf van Mexico en men denkt mogelijk dat de olieramp
verleden tijd is.
Totdat een Russische kernonderzeeër er in slaagde om
wekenlang ongezien alles goed te observeren.
Enkele dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat
er een Russische kernonderzeeër wekenlang heeft
rondgezworven in de Golf van Mexico, zonder dat ook
maar iemand daar iets van heeft gemerkt.
Dat betekent niet alleen dat de Amerikaanse
detectiesystemen voor het opsporen van vijandige onderzeërs niet echt effectief zijn, het betekent ook dat de
Russen daar met een reden waren. En die was om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de staat
van de Golf van Mexico na de verschrikkelijke olieramp met het BP-platform Deep Horizon op 20 april 2010.
De bevindingen van de Russen zijn naar het schijnt nogal alarmerend. Er worden woorden gebruikt als
“meer dan catastrofaal” en “dit grenst werkelijk aan de apocalyps”.
Volgens de Amerikanen echter, die met het schaamrood op de kaken toch íets moesten zeggen, waren de
Russen daar omdat ze overwegen de oliebelangen van BP in de Golf van Mexico over te nemen, maar dat
de vraagprijs van 7,9 miljard Dollar voor hen aan de hoge kant is.
Volgens de Russen, op hun beurt, is dit niet waar en had Poetin deze onderzeeër naar dat gebied gestuurd
met een aantal wetenschappers omdat deze bezorgd zijn dat de schade die daar aan de zee(bodem) is
toegebracht dusdanig groot is, dat die niet gerepareerd kan worden. Verder meldden ze dat de Amerikanen
de afgelopen twee jaar chemicaliën hebben gebruikt om de nog steeds lekkende olie te verspreiden of op te
lossen. Hierover is niets bekendgemaakt in de media.
De bezorgdheid schijnt volgens de Russen gegrond geweest te zijn omdat men vanaf de Gepard Akula II (de
Russische onderzeeër) heeft waargenomen hoe de Amerikaanse marine honderdduizenden gallons met
chemicaliën hebben afgeleverd op de plek waar men heeft geboord en waar de olie nog steeds in grote
hoeveelheden de zee instroomt(!). Het bericht gaat verder met hoe het vanwege de Orkaan Ernesto misging
met het aanbrengen van de chemicaliën op de juiste plek, waardoor er miljoenen dode vissen aanspoelden
op het strand bij Galveston in Texas afgelopen weekend.
Ook dit is dan weer een enorme coverup omdat uit uitgelekte emails van het Witte Huis zou blijken dat er
niet maximaal 5.000 barrels per dag de zee in lekken zoals officiëel bekend is gemaakt, maar meer dan
25.000.
Twee jaar na de gebeurtenis kwam de Russische zender Russia Today met het bericht dat de lekkage uit de
boorput onverminderd doorging, terwijl de Amerikaanse bevolking in de veronderstelling verkeert dat het
probleem is opgelost.
Volgens een bericht van Al Jazeera is het zeeleven in de Golf zo goed als verwoest, enerzijds door de olie
en anderzijds door de gebruikte chemicaliën. De vissers vangen garnalen zonder ogen, vissen met
etterende wonden en totaal vreemde gemuteerde wezens.Alhoewel een onderzoek, uitgevoerd door de
Universiteit van Zuid Florida, zegt dat er 'maar' tussen de twee en vijf procent van de vissen lijdt aan
wonden, verminkingen en dergelijke, laten de verhalen van de vissers een heel ander beeld zien.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2867:het-verminkte-zeeleven-in-de-golfvan-mexico&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38
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Wie geen kennis heeft van het verleden, heeft geen toekomst
Met dank aan Wim Grommen
http://liberalemedia.nl/economie/1282-wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst
http://biz.dejaap.nl/2012/08/13/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst/
http://www.usmarkets.nl/columns/159013-wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst.html
http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst.html
http://www.inspirerendleven.nl/blog/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst
http://beleggen.com/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst/
http://www.buyem.nl/2012/08/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst/
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeftgeen-toekomst/
http://www.bovendien.com/geschiedenis/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden-heeft-geen-toekomst
http://www.edelmetaal-info.nl/2012/08/wie-geen-kennis-heeft-van-het-verleden/
http://boinnk.nl/blog/40035/een-nuchtere-kijk-op-het-financieel-en-economisch-gebeuren-in-de-wereld/
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Infiltranten sluizen miljoenen weg bij zorgverzekeraars
Elsevier, woensdag 15 augustus 2012 07:14
Het lukt criminele organisaties steeds vaker om te infiltreren bij
zorgverzekeraars. De infiltranten sluizen miljoenen aan zorggeld weg
naar privérekeningen.
Criminelen infiltreren bij zorgverzekeraars en sluizen er miljoenen
weg.Dat staat in een nieuw plan voor de strafrechtelijke aanpak van
verzekeringsfraude van de politie, het Openbaar Ministerie en
verzekeraars, schrijft de Volkskrant.
Criminelen solliciteren doelbewust op posten bij zorgverzekeraars
waar ze geld kunnen wegsluizen. Dit doen ze bijvoorbeeld door fictieve declaraties goed te keuren en uit te
keren. Ook storten ze zogenaamde vergoedingen op eigen rekeningen.
Als ze eenmaal binnen zijn, verduisteren de infiltranten 'gigantische bedragen', zegt Wouter Kniest van
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tegenover de Volkskrant.
Ontkennen
Gek genoeg ontkennen de verzekeraars zelf dat deze vorm van fraude toeneemt. In het rapport staat echter:
'Zorgverzekeraars zeggen steeds vaker te maken te krijgen met criminele organisaties die leden van de
organisatie laten infiltreren bij een verzekeraar met het oogmerk met zorgverzekeringen te frauderen.'
Toch ontkent verzekeraar CZ dat er sprake is van infiltratie binnen het bedrijf. Ook Achmea herkent het
geschetste beeld niet en VGZ doet er geen uitspraken over.
Miljoenen
Hoeveel de criminelen buitmaken is niet bekend. In totaal spoorden zorgverzekeraars vorig jaar voor 7,7
miljoen euro aan fraude op. Tegen de 65 miljard euro die omgaat in de sector is dat een schamele 0,01
procent, terwijl bij verzekeringen een fraudepercentage van 5 tot 10 gebruikelijk is.Zorgverzekeraars doen
weinig aan fraudeopsporing achteraf. De Volkskrant schrijft dat alle zorgverzekeraars samen 79
fraudemedewerkers in dienst hebben. Dit aantal is op de 8.000 medewerkers bij CZ, VGZ en de zorgdivisie
van Achmea vrij laag.
Raymond Nyns, die de fraude bij zorgverzekeraar DSW onderzoekt, noemde de fraudebestrijding bij
zorgverzekeringen in mei in Elsevier 'een lekke tuinslang'. Nyns vindt dat de toezichthouder Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) de zorgaanbieders actiever moet controleren, omdat daar de grootste fraude
plaatsvindt.
Persoonsgebonden budgetten
De criminelen sluizen het geld niet alleen weg bij verzekeraars zelf. Ook organisaties die beslissen over
bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten hebben te maken met de fraude.
Een van de betreffende instellingen, het Centrum Indicatiestelling Zorg, controleert niet op interne fraude, zo
concludeerde de FIOD al in 2009.
Door Servaas van der Laan.
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Vandaag in Berlijn vrijheid van mening vs islam (Update)
Geplaatst door Joost Niemoller op 18 augustus, 2012
Vandaag zal er in Berlijn voor moskeeën worden
gedemonstreerd met de Mohammed spotprent.
Via deze link valt het verloop van de vijandelijkheden te volgen,
elke 15 minuten nieuws.
De beroemde spotprent die de Deense tekenaar Kurt
Westergaard maakte van de profeet Mohammed zal het
middelpunt worden van een demonstratie vandaag in Berlijn voor drie moskeeën. De moskeebesturen
hebben via de rechter getracht het tonen van de cartoon te verhinderen, maar de rechter heeft dit
afgewezen. Het argument dat er sprake zou zijn van godsdienstbelediging werd door de rechter verworpen.
Er was juist sprake, vond de rechter, van een ander recht, namelijk de vrijheid van de kunst:
Zur Begründung führte das Oberverwaltungsgericht unter anderem aus, dass das Zeigen der “MohammedKarikaturen” im Rahmen einer öffentlichen Versammlung keine “Beschimpfung” im Sinne eines
Verächtlichmachens des religiösen Bekenntnisses nach dem Strafgesetzbuch darstelle. Zudem hätten die
Beschwerdeführer nicht berücksichtigt, dass die Karikaturen unter die Kunstfreiheit des Grundgesetzes
fielen.
Dat is dapper van de rechter. En het is ook dapper van Duitsland. Er kan niet hard genoeg duidelijk gemaakt
worden dat in het vrije Westen de wetten van een religie niet opgelegd kunnen worden aan de maatschappij.
Dat er binnen de islam een verbod heerst op het afbeelden van Mohammed, mag nooit betekenen dat zo’n
verbod ook opgaat voor de westerse samenleving. Of eigenlijk voor welke samenleving dan ook.
De organisatie van de demonstratie, Pro-Deutschland, die overigens gekenmerkt wordt door allerlei
dwarsverbanden met extreemrechts, heeft speciaal deze datum gekozen omdat dit het einde is van de
Ramadan. Dat kun je gevoelloos vinden, maar het gebeuren heeft nu eenmaal een sterk symbolisch geladen
karakter, en dan is het ook niet vreemd om een islamritueel te kiezen. Het gaat hier om de vrijheid van
afbeelding tegenover de dogma’s van de islam. Twee principes die niet voor het laatst recht tegenover
elkaar staan.
Twee van de drie moskeeën waarvoor gedemonstreerd gaat worden, zijn salafistisch. Het motto van de
demonstraties is dan ook, niet geheel onhumoristisch (voor Duitse begrippen dan), „Hasta la vista, Salafista“.
Pro-Deutschland richt zich volgens een begeleidende tekst op hun eigen site meer tegen het salafisme dan
tegen de islam als geheel.
Het waren juist de salafisten die bij een eerdere demonstratie waarbij de Mohammed cartoon getoond werd,
tot geweldadige uitbarstingen kwamen. Dat was in april in Nordrhein Westfalen. Maar uit een commentaar in
Der Tagesspiegel krijg je de indruk dat het juist eerder extreemlinks zal zijn dat in Berlijn op gewelddadige
wijze de demonstraties zal proberen te voorkomen. Dat is niet geheel onrealistisch, want gewelddadig links
is in Berlijn heel groot en heel goed georganiseerd. Iedereen die wel eens op 1 mei in de stad was, kan
daarvan meepraten.
Extreemlinks heeft al aangekondigd met bussen de demonstraties te volgen. Ook organiseren ze een ontbijt
met als dresscode ‘tulbanden en boerka’s:
Mit einer „antirassistischen Bustour“ sollen die Rechtsaußen begleitet werden. Die Köpi plant ein
Protestfrühstück, Dresscode: „Turbane und Burkas“. :
Waarom extreemlinks zich toch zo vereenzelvigt met de fundamentalistische islam, is iets wat zich
inhoudelijk maar moeilijk verklaren laat. En wat ze waarschijnlijk zelf niet eens zullen proberen.
De strijd zal daarbij overigens niet plaatsvinden tegen de paar demonstranten van Pro Deutschland (er
worden er naar eigen opgave zo’n vijftig verwacht), maar tegen de enorme politiemacht die volgens de
autoriteiten op de been gebracht zal worden. Conflicten lijken onvermijdbaar:
Leider ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dennoch zu Konflikten kommt. Nicht wegen der
voraussichtlich friedlichen Demonstranten oder der Moscheebesucher, sondern wegen der linken
Gegendemonstranten, denen der Grundkonflikt vollkommen egal ist, solange es nur gegen „Pro
Deutschland“ geht. Dabei wäre alles ganz einfach. Die Demonstranten demonstrieren, die
Moscheebesucher beten, und hinterher gehen alle friedlich nach Hause. Aber so einfach laufen die Dinge
leider selten in Berlin.
Wel heeft de politie geëist dat de demonstranten op zeventig meter afstand van de moskeeën moeten
blijven. Want vrijheid van meningsuiting, best, maar hou een beetje afstand.

Nieuwsbrief 160 – 29 augustus 2012 – pag. 23

Prikbord nr 307 (leo j.j. dorrestijn)
200.000
Roemer heeft het zelf wellicht niet in de gaten, maar de SP wil uit de EU. Want wie problemen heeft met de
bezuinigingscriteria en met 200.000 extra werklozen in 4 jaar tijd, moet zich afvragen wat de EU, de euro en
open grenzen ons kosten. En vooral: hoeveel Oost-Europese gastarbeiders, illegalen en kansloze
immigranten er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Inderdaad, 200.000.
Democratisch
Linkse opiniemakers die de PVV of de SGP een ondemocratische partij noemen, moeten zich eens afvragen
wat het democratische gehalte van de SP is. En hoeveel vastgeroeste politiek daaraan verbonden is.
Ontmaskerd
Na het boek van Ine Veen over de Dierenbescherming – en de publicaties over ‘projecten’ in Amsterdam, Sri
Lanka, Haïti en Indonesië – is er weer een van de goede doelen ontmaskerd als een geldmachine. Het
Wereld Natuur Fonds geeft naar verluidt zelf toe dat men geldwerving, reclame (‘voorlichting’) en salarissen
ook beschouwt als natuurbescherming. Tja, dan klopt het grapje toch: het goede doel zijn ze zelf.
Ontspoorde advocaten
De juriste die zich vooral in de publiciteit bezighoudt met de vermeende oorlogsmisdrijven in NederlandsIndië, is een voorbeeld van ontspoorde belangenbehartiging sinds de Bosnië-kwestie. De troepen van
kapitein Westerling traden op tegen inlandse terroristen na een speciale opdracht van de Haagse regering.
Of daarbij sprake is geweest van moordpartijen op onschuldigen werd reeds onderzocht, maar staat los van
enig recht op ‘schadevergoeding’ voor nabestaanden. Hoogstens hadden de inmiddels overleden ‘daders’
destijds berecht moeten worden, maar dan in het licht dat standrechtelijke executies overal plaatsvonden en
dat de Jappen, Indonesiërs, Russen, Duitsers en Amerikanen zelden bewezen oorlogsmisdaden van hun
eigen troepen bestraften. De Britten hebben zelfs een standbeeld voor luchtmaarschalk Harris.
Maar als het gaat om ‘compensatie’ dan hebben de nabestaanden van de bersiap-slachtoffers, de ruim 6000
gesneuvelden bij de politionele acties, de ‘troostmeisjes’ in de Japanse bordelen, de KNIL-militairen en hun
families die onder de Indonesische regering zouden vallen, de Joden die we hebben laten afvoeren, de
verbrande burgers in Hamburg en Dresden, de Nederlandse slachtoffers door stompzinnige geallieerde
bombardementen, evenals van de vermoorde verzetstrijders én NSB-ers, zeker rechten. Want het lot van al
die doden, verminkten en verkrachten was vaak vele malen gruwelijker dan de kogel van een vuurpeloton.
Daarvoor heeft Indonesië al jarenlang schadevergoeding ontvangen in de vorm van honderden miljoenen
aan ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en particuliere liefdadigheid.
U bent gewaarschuwd
De VS waarschuwen de wereld tegen de Hezbollah. De heer D. Berlijn waarschuwt ons tegen cyberterrorisme of computeroorlog. De journalisten waarschuwen iedereen tegen Wilders. De milieumaffia
waarschuwt ons tegen CO2 of dumpt betonblokken in zee (zonder waarschuwing). De premier waarschuwt
tegen anti-EU tendenzen en de politie waarschuwt tegen het gebruik van geweld als u wordt beroofd. Maar
wie waarschuwde op tijd tegen falende politici, stelende bankdirecties en misleidende verzekeringsagenten?
Alleen de klokkenluiders, maar die moeten hun mond houden. Ze zijn gewaarschuwd, bij deze!
Westerling
Via de media lijken bepaalde instanties alsnog een (gesubsideerd?) onderzoek te willen uitlokken naar
vermeende oorlogsmisdrijven door de troepen van kapitein Westerling. Hoewel nu sprake is van 3.500
standrechtelijk geëxecuteerde terroristen en burgers, in plaats van 4.000 of zelfs 40.000, werden reeds in
1977 geheel andere getallen genoemd. Deze waren afkomstig van de Indonesische militair-historicus Dr. M.
Natzir Said. Deze luitenant-kolonel kwam tot 256 in de periode van december 1946 tot februari 1947. Of dit
allemaal ‘wandaden’ van Westerling en zijn mannen waren, valt te betwijfelen, want hij had niet alleen
toestemming van de Nederlandse regering, maar strafte zelf bij misbruik van de gemandateerde
bevoegdheden.

Enorme PLAAG nachtvlinders verpesten twee miljoen hectare aan oogsten in China
Geplaatst door xandrah op 15 augustus 2012
Een uitbraak van de Florida uil in China, betekent een zeer grote
bedreiging voor de graanproductie van het land. Niet alleen graan,
maar ook rijst gaat er aan dit jaar. Nog nooit is er zo’n grote plaag in
zo veel plaatsen gezien, in het afgelopen decennium. Maar liefst
twee miljoen hectare aan oogsten zijn beschadigd.
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ICE in Case of Emergency
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patiënt wel een mobieltje bij
zich heeft,maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van
ouder/partner/contactpersoon.Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme
oplossing gekomen. De zgn. ICE code.
Wij vinden het een goed idee, een standaardnaam te hanteren, die verwijst naar een contactpersoon voor
noodgevallen.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of
Emergency).Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die geïnformeerd moet worden
in geval van nood.
"ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.
Met deze codeletters weten politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren.
Indien u meerdere nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...
’t Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM.
Stuur deze mail door naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze ICE bekend en gebruikt worden.

Griekse regering gaat opzettelijk bankroet en zet alle betalingen stop
Duitse veiligheidsdienst: Grieks bankroet is doortrapt plan, Griekse regering heeft doelbewust uitgaven niet
verlaagd om zo wéér een bailout te kunnen krijgen
Volgens Duitse diplomaten worden we keer op keer doelbewust
belazerd door de Grieken, die erop rekenen dat Europa toch wel
met miljarden over de brug blijft komen om de eurozone te
redden.Griekenland is nu ook in de praktijk blut. De regering in
Athene heeft daarom onofficieel besloten om voorlopig geen
enkele rekening meer te betalen en alleen nog maar de salarissen
en pensioenen van ambtenaren uit te keren, in de hoop het einde
van het jaar te kunnen halen. Dat betekent dat het bedrijfsleven
voorlopig kan fluiten naar zijn geld.
Het Griekse jaarbudget bedraagt € 108 miljard. Tot eind juli was € 40,9 miljard hiervan uitgegeven, een
daling van € 4,4 miljard in het eerste halfjaar. Desondanks werd € 2 miljard aan kredieten niet zoals gepland
terugbetaald. Tegelijkertijd zijn de schulden van de staat aan de verzorgings- en dienstensector met 15,4%
gestegen. Zo is de staat inmiddels al € 4,5 schuldig aan de gezondheidszorg, die nauwelijks nog in stand
kan worden gehouden.De ambtenaren krijgen nog wel betaald, maar alleen omdat een meerderheid in het
parlement dit eiste en dreigde anders zijn steun aan de regering in te trekken. (1) Griekenland vraagt
ongeveer elke week aan de Troika (EU/ECB/IMF) of het bezuinigingsprogramma niet opnieuw verlicht kan
worden (4), maar het geduld van met name de Duitsers lijkt op. 'Geen korting op de hervormingen,'
herhaalde de minister van Economische Zaken Philipp Rösler vandaag. (2)
Grieken gaan opzettelijk bankroetVolgens de Duitse veiligheidsdienst BND en Duitse diplomaten is het
faillissement van Griekenland niet toevallig maar onderdeel van een doortrapt plan dat samen met de
regeringen in Washington en Ankara werd gesmeed. De Griekse regering heeft doelbewust de uitgaven niet
verlaagd en nauwelijks de door de EU en het IMF bezuinigingen doorgevoerd omdat de regering erop
rekende dat er toch wel weer een nieuwe bailout zou komen.Ook nu zou de Griekse regering opzettelijk
niets doen om aan de eisen van de Troika te voldoen, om zo een derde bailout pakket te kunnen krijgen.
Volgens de BND wil Athene juist bankroet gaan, omdat het zo in één klap van al zijn schulden af kan komen
en de rekening hiervan wordt doorgeschoven naar de EU en met name naar Duitsland (en Nederland). (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) KOPP(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Ontwikkelt het Pentagon genocide anti-islam biowapens?
We komen steeds meer in een wereld terecht die je eigenlijk alleen zou verwachten in science fiction films.
Zo kan men via vaccins je hersenen op specifieke plekken veranderen waardoor je bijvoorbeeld opeens heel
anders gaat denken over bepaalde onderwerpen zoals religie.
Iets wat eigenlijk al langer bekend is, maar nu weer via een artikel op Press TV onder de aandacht wordt
gebracht, is dat het industriëel/militair complex in staat is om via vaccins bepaalde stoffen te verspreiden die
ervoor zorgen dat mensen anders gaan denken en reageren.Het wordt ondermeer bewezen in de
onderstaande video. Het betreft een geheime presentatie in het Pentagon waarin voorstellen worden gedaan
en uitleg wordt gegeven aangaande dit nieuwe biologische wapen. De video kwam in handen van
Anonymous die deze vervolgens in de openbaarheid heeft gebracht.Het doel zou in eerste instantie zijn om
via bijvoorbeeld de varkensgriepvaccinatie dit middel toe te dienen aan de moslimbevolking. In feite is het
niets anders dan een soort chemische hersenoperatie waarbij een gedeelte van het brein wordt verwijderd.
En dat is precies dát gedeelte van het brein wat te maken heeft met zaken zoals religie en spiritualiteit.Dit
zou in de praktijk kunnen betekenen dat in een land waar miljoenen fanatieke moslimgelovigen wonen, deze
na de “behandeling” opeens totaal niet meer geïnteresseerd zijn in geloofszaken. In feite zou dit het einde
kunnen betekenen van de moslimreligie.Daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. Iedereen met een beetje
fantasie kan zich voorstellen welke verdere ongekende mogelijkheden een dergelijk middel biedt aan
diegenen die de wereld willen controleren. Er wordt een pandemie gecreëerd waardoor iedereen massaal
verplicht wordt om zich te laten vaccineren tegen deze verschrikkelijke “bedreiging”.Een gedeelte van de
bevolking zal zich met hand en tand verzetten tegen een dergelijke vaccinatie, maar het merendeel van de
sheeple zal braaf in de rij gaan staan om de prik in ontvangst te nemen. En daarmee ondergaan ze dan in
feite een “hersenoperatie” waarbij een bepaald deel van het brein zal worden uitgeschakeld.Als je dit zo
leest, dan denk je toch bij jezelf: “Ja, maar zoiets kan toch niet?”. En dat is waarschijnlijk de fout die we keer
op keer maken. Dat we denken dat ze écht zover toch niet zullen gaan en dat de fantasie van degene die dit
vertelt nu wel helemaal op hol is geslagen. Helaas, was dat maar zo.De onderstaande video is een officiële
presentatie (uit 2005) in het Pentagon en over de inhoud en de bedoelingen van de mensen in die
conferentieruimte bestaat geen enkele twijfel. Ze hebben ook nog een zeer zwart gevoel voor humor want de
naam van dit project is FUNVAX.
Bron:Press TV - http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg

Waarom mensen die kanker hebben niet mogen genezen
augustus 13, 2012 By: silviavideler
Iedere dag opnieuw sterven er 20.000 mensen aan kanker; dit betreft dan op jaarbasis zo’n 8 miljoen
mensen.
Veel van deze mensen sterven onnodig, niet omdat ze niet kunnen genezen, maar omdat ze bij leven, als
patiënt, grof geld opleveren.
Dat ze dan aan het eind van de rit doodgaan is van minder belang. Want de nieuwe patiënten staan
ondertussen alweer bij bosjes op de stoep.
Rond 1900 kreeg 1 op de 20 mensen kanker, rond 1940 was dat gestegen naar 1 op 16 mensen, rond 1970
was het al 1 op 10 mensen en vandaag de dag is het 1 op 3.
De kankerindustrie is één van de grootste industrieën ter wereld; per patiënt wordt er gemiddeld minimaal
50.000 Dollar omgezet en met alleen al in Amerika 1 miljoen nieuwe kankerpatiënten per jaar is dit werkelijk
een megabusiness.
Terwijl op ieder gebied de laatste 100 jaar een geweldige wetenschappelijke vooruitgang is geboekt is dat
niet het geval met kanker. De behandelmethodes zijn nog altijd hetzelfde als wat ze altijd geweest zijn:
chirurgie, bestraling en chemotherapie.
De chemicaliën die nodig zijn om één patiënt één maand te behandelen komt kostentechnisch op rond de
5.000 Dollar per maand. Sommige zijn iets goedkoper en anderen nog flink duurder.
De onderstaande video geeft een goed beeld over hoe de farmaceutische industrie er in de loop der tijd in is
geslaagd om de volledige controle te krijgen over de medische wetenschap. Van de opleidingsinstituten voor
artsen tot de medicijnen die patiënten voorgeschreven krijgen.
Natuurlijke geneesmiddelen komen in hun repertoire niet voor want je kunt geen patent aanvragen op de
natuur. Dus, moeten mensen die werken met natuurlijke geneeswijzen en opmerkelijke successen boeken,
ook met de behandeling van kanker, tegen iedere prijs gestopt worden.
Kijk, schrik en huiver bij onderstaande documentaire. Besef dat de doelstelling van de huidige medische
wereld niet is om je beter te maken, maar zoveel mogelijk aan je te verdienen, alvorens je doodgaat.
Voor het bekijken van deze schokkende docu: Klik op deze link: Niburu.co
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Pure chocolade goed voor het hart
Nieuw onderzoek in Australië bevestigt dat zwarte chocolade goed is
voor het hart, ten minste bij mensen met een verhoogd risico op een
hartziekte. Het onderzoek werd gepubliceerd in het British Medical
Journal. Mensen met een verhoogd risico op een hartziekte, maar zonder
dat ze al een hartziekte hebben, die elke dag honderd gram pure
chocolade (minstens zestig procent cacao) eten, hebben minder kans op
een hartaanval of een beroerte. Over een periode van tien jaar zouden
vijftien doden minder en zeventig overlevende slachtoffers minder zijn per 10.000 inwoners als gevolg van
hartkwalen of hartinfarcten. De wetenschappers vermoeden dat het effect te maken heeft met het feit dat de
flavonoïden in zwarte chocolade de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Want onderzoeken bevestigen het
keer op keer: pure chocola is goed voor je gezondheid. Hoe zit dat precies?
Verlaagt ldl-cholesterol
Pure chocolade verlaagt bij regelmatig gebruik het slechte ldl-cholesterol in het bloed. Chocola vermindert
de neiging tot vorming van stolsels in het bloed en gaat aderverkalking tegen. Dagelijks twee blokjes pure
chocolade eten met een hoog cacaogehalte dringt hoge bloeddruk iets terug, doordat het de bloedvaten
ontspant.
Leverancier van mineralen en aminozuren
Chocola levert belangrijke mineralen, essentiële aminozuren en polyfenolen. Chocola bevat nog meer
antioxidanten dan bekende leveranciers als blauwe bessen en groene thee. Het beschermt lichaamscellen
en werkt ontstekingsremmend. Er zijn aanwijzingen dat chocola de werking van insuline bij
diabetespatiënten verbetert.
Goed voor de hersenen
Zie verder, vooral degenen wiens hersenen een update nodig hebben, op:
http://zeroahero.wordpress.com/2012/08/12/1082/

Crashgevaar: aantal Nederlanders dat hypotheek niet meer kan betalen stijgt enorm
Woningverkoop stort in: In juli 54% minder huizen verkocht dan in juni - ING: Kwart huizenbezitters zit eind
2013 met te hoge hypotheek
Deze statistiek van de ING spreek voor zich: de huizenmarkt gaat
in ieder geval tot en met eind volgend jaar verder onderuit.In
Nederland groeit de angst voor een crash op de huizenmarkt, die
de afgelopen jaren toch al een gestage daling laat zien.
Verschillende banken maken melding van een dramatisch
gestegen aantal mensen dat hun hypotheek niet meer kan betalen.
Eén van deze banken is het door de staat geredde SNS Reaal,
waar in het eerste halfjaar het aantal wanbetalingen met maar liefst
38% steeg, zodat nu 43% van alle vastgoedkredieten getroffen zijn.
Als deze ontwikkeling niet snel wordt gestopt dan kan de bank zijn
€ 700 miljoen euro bailout van de Nederlandse staat niet meer terugbetalen.
Omdat de economische conjunctuur in Nederland zich nog steeds negatief ontwikkeld kan het dreigende
tekort van € 700 miljoen alleen met nieuwe schulden worden opgevuld. SNS Reaal waarschuwt reeds dat ze
in de nabij toekomst geen verbetering van de situatie verwachten.
ING: Kwart huishoudens met te hoge hypotheek
Ook de ING Groep noteerde in het afgelopen kwartaal een verdubbeling van de verliezen op hypotheken. De
bank verwacht een verdere prijsdaling van 10%, waardoor 800.000 huishoudens eind 2013 een hypotheek
boven de marktwaarde van hun huis zullen hebben, ongeveer een kwart van het totaal (3).
De algemene verwachting is dan ook dat net als in Amerika het aantal gedwongen executieverkopen zal
gaan stijgen, een ontwikkeling die nog maar enkele jaren geleden, toen de huizenmarkt op zijn top was, voor
onmogelijk werd gehouden. Afgelopen maand steeg het aantal executieveilingen al fors naar bijna 260. (1)
Aantal verkochte woningen ingestort
Bovendien daalt het aantal verkochte woningen gestaag. In juli was zelfs sprake van een letterlijke instorting.
Toen werden er namelijk nog geen 7500 woningen verkocht, een daling van bijna 30% ten opzichte van
vorig jaar en een daling van 54% ten opzichte van juni 2012, toen juist een zeldzame piek werd genoteerd.
De plotselinge piek en daarop volgende enorme daling zou veroorzaakt zijn door de angst voor de overigens geschrapte- de verhoging van de overdrachtsbelasting op 1 juli. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) RTL-Z, (3) RTL-Z
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Midden-Oosten oorlog op het punt van uitbreken?
Tegenstanders van de moslimbroederschap worden in het Egypte van nu gekruisigd!!!
Een alarmerend commentaar werd vorige week gegeven in Mashregh, de media uitlaat van de
Revolutionaire Garde van Iran, waar bevestigd werd dat het islamitische regime niet alleen
massavernietigingswapens heeft, maar zijn terroristische groeperingen hiermee bewapend heeft. Mashregh
spreekt voor het regime. Israël zal worden vernietigd door middel van chemische, microbiële en nucleaire
bommen waarschuwt Iran, maar die massavernietigingswapens zullen eerst gebruikt worden op Tel Aviv
door de terroristische groepering Hezbollah en de Islamitische Jihad aan het begin van een decenniaoude
islamitische droom van het vernietigen van de Joodse staat.
Zij waarschuwde Israël dat als de gevechten in Syrië niet stoppen, een “alles vernietigende”aanval op de
Joodse staat zal worden gelanceerd en dat Tel Aviv de eerste stad zal zijn die verwoest wordt.
Volgens dr. Peter Vincent Pry is “de bedreiging om wraak te nemen op Israël met
massavernietigingswapens zéér geloofwaardig”. Pry is directeur van de Task Force voor nationale en
Homeland Security, en eerder werkzaam bij het House Armed Services Comité en bij de CIA. Een man dus
die serieus genomen moet worden. Hij claimt dat “een zeer betrouwbare bron al in 2005 gewaarschuwd
heeft dat er een besluit was genomen op het hoogste niveau van de Iranese regering, om een groot aantal
ballistische raketten met een chemische en biologische koppen wapenen om wraak te nemen tegen Israël
als vitale belangen van Iran werden bedreigd”. Ayatollah Khomeini:”Als ze zich verzetten tegen onze religie
dan vernietigen we hun wereld. “
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Rodham Clinton en minister van Buitenlandse
Zaken van Turkije zeggen dat hun landen op dit moment een formele structuur creëren om te plannen voor
worst-case scenario’s in Syrië, met inbegrip van een mogelijke chemische wapens aanval op regime
tegenstanders. Clinton en minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu zei zaterdag, dat de twee
naties bezig zijn met het opzetten van een werkgroep om op de crisis in Syrië kordaat te kunnen reageren
als de omstandigheden daar verslechteren. Ze zei dat de groep het leger, de inlichtingendiensten en de
politieke antwoorden in het geval van een chemische aanval zal coördineren, dat zou resulteren in medische
noodsituaties en de waarschijnlijke stijging van het aantal vluchtelingen uit Syrië.
Een evacuatieplan voor 200.000 Franse burgers die momenteel in Israël woonachtig zijn, is tevens in de
maak. Franse diplomatieke bronnen vertelden de krant dat het plan te wijten is aan de toenemende kans op
een conflict met Iran. Het doel is om niet te worden verrast als indien Israël wordt aangevallen door raketten
die gelanceerd zijn door Iranese krachten of Hezbollah. Het is duidelijk dat er oorlog voor de deur staat- en
het kloppen wordt nu wel heel hard. Iran kan niet worden gestopt of zelfs afgeremd door sancties, en
iedereen weet het. De dreiging van dreigende aanvallen en tegenaanvallen zijn nu het voorpagina nieuws
van elke Israëlische krant. Elke Israëlische politicus en IDF generaals presenteren doemscenario’s en geen
van hen zijn om blij van te worden. Het belangrijkste doel van Iran zullen naar verluid de gebieden bij de
Mediterrane kustlijn van Israël zijn, bewoond door twee derde van de bevolking.
Rijen mensen worden gevormd in steden voor de nieuwe Israëlische gasmaskers en velen vrezen dat er niet
genoeg zijn voor iedereen. Er wordt door de Israëlische overheid verteld dat er niet genoeg tijd resteert om
genoeg voor iedereen in Israël te maken. Schuilkelders worden opgericht en veel van de schuilkelders zijn
niet toereikend zijn om de bevolking te herbergen en slecht geleverd – of helemaal niet.
De Israëlische overheid heeft het bericht verspreidt, dat de antiraketsystemen erg goed zijn en de MEESTE
van de inkomende raketten vanuit Iran kunnen onderscheppen. Maar “de meeste” is niet genoeg, wanneer
sommigen kunnen worden afgeschoten met nucleaire of chemische lading. De Jerusalem Post schreef, dat
een groot deel van Libanon en Gaza op korte termijn zal moeten worden vernietigd wil men de
tienduizenden raketten -die nu alle delen van Israël kunnen bereiken- stoppen.
Deze afgelopen week was de aanval in de Egyptische Sinaï ons inziens een zogenaamde “false flag
operation” (een zogenaamde aanval) om meer Egyptische troepen in de Sinaï en tot aan de Israëlische
grens te krijgen. Wij denken dat dit gebeurd is om voor de hand liggende redenen: een toekomstige aanval
op Israël. Houd in gedachten dat de Moslim Broederschap nu in totale controle is van het Egyptische leger
en ze aarzelen niet om te zeggen dat Israël vernietigd moet worden en andersdenkenden vermoord moeten
worden. Volgens rapporten hebben Moslim Broederschap supporters zelfs Christenen gegeseld en
gekruisigd in Cairo, de hoofdstad van Egypte. Met dezelfde straffen die in de Bijbel worden beschreven als
zijnde toegebracht aan Jezus. Door het Broederschap gesteunde bendes raasden door de straten, en traden
bikkelhard op tegen demonstranten tegen de islamitische regering van Mohammad Morsi, en sleepten zelfs
seculiere journalisten uit hun kantoren. Hun slachtoffers werden geslagen, gegeseld met zwepen, en naakt
gekruisigd aan bomen. ”Een Sky News Arabische correspondent in Caïro bevestigde dat demonstranten die
behoren tot het Moslim Broederschap degenen waren die de mensen die tegen de Egyptische president
Mohammed Morsi protesteerden, naakt op bomen kruisigden aan de voorkant van het presidentiële paleis,
terwijl zij anderen misbruikten en molesteerden.De Egyptische website, El Balad, voegde meer details van
het geweld toe, zeggende:
LEES VERDER OP: http://www.eindtijdprofetiespeurder.nl/middenoosten_oorlog_op_het_punt.htm
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Midden Oosten-revoluties spontaan? Mooi niet..!!
Door GuidoJ.dinsdag, 31 juli 2012
Een screenshot van de website van ORF-TV laat duidelijk zien dat
de documentaire niet meer te bekijken is, via de ‘uitzending
gemist’-variant aldaar.
x
Het is 10 Mei 2011 en de Oostenrijkse televisiezender ORF-TV zendt haar reportage uit over de ‘Revolutieprofessionals’.. Uiterst interessant, maar vooral, zo blijkt later blijkt, uiterst explosief materiaal!!
We worden erop attent gemaakt door collega Désirée Röver, die meldt, évenals haar contacten in dezelfde
mail, dat de uitzending weleens heel snel van de Oostenrijkse versie van ‘Uitzending Gemist’ verdwenen zou
kunnen zijn..!
En ja hoor, wat blijkt..? De dag ná genoemde mail willen we nog een kijkje nemen, om de half-uur durende,
uiterst goed-gedocumenteerde reportage te gaan bekijken, en wat blijkt..? Verdwenen dus. Van ‘uitzending
gemist’, naar ‘uitzending VERmist’ kennelijk… (zie een screenshot van de zoekopdracht en resultaat,
hierboven) Terwijl andere eerdere uitzendingen van ‘WeltJournal’ wél gewoon te zien zijn…!
Maar geen nood, één van de redactieleden van Argusoog.nl, onze gewaardeerde collega’s, waren in staat
de film te downloaden.. Maar nogmaals, het is niet de bedoeling dat je deze dus te zien krijgt. Maar we
plaatsen hem (volledig Nederlands ondertiteld!) hier op de site als Hoofdartikel van de week. Geef deze
informatie dus zoveel mogelijk door; of download de film en plaats hem dáár waar anderen ook kunnen
kijken. De informatie is uiterst explosief, zo vinden kennelijk bepaalde krachten achter de schermen… En
wie zijn wij dan om dit tegen te spreken..! En wat blijkt… Er zijn meer mensen op zoek naar dit materiaal..!
HIER HIER en HIER een paar voorbeelden..
Het is dus kennelijk niet de bedoeling dat je deze informatie te zien krijgt, en überhaupt niet dat je het leest
en de reportage te zien krijgt..! Dat zeggen we ermaar vast bij. Inmiddels was het gelukt de film op een subYouTubekanaal te plaatsen, maar deze YouTube in het Engels is ook al afgehaald. Je vond hem HIER.
Nogmaals: de film is dus eigenlijk helemaal taboe.. Download de film, en verspreid in ieder geval deze
informatie..!
x
Onder andere: Servië, Georgië, Oekraïne, Tunesië, Egypte, Libië.
x
Het zijn: Revoluties op bestelling!!
x
Volgen Syrië, Jordanië, Marokko en Rusland binnenkort..?
x
© februari 2011 – Tony Cartalucci /vertaling © 2011 Willem Huntelaar -viaZonnewende.be
(Dit artikel, ‘Globalist Coup Plotters Acting Shady ‘ verscheen 22/2/2011 op Land Destroyer)
xx
Hoewel de revoluties in Servië, Oost-Europa en de Arabische wereld spontaan lijken, zijn het niets anders
dan een moderne versie van wat de VS en hun handlangers vroeger met grof geweld bereikten: dezelfde
belangen, dezelfde organisaties, dezelfde doelstellingen in een nieuw jasje…! Imperialisme onder het motto
van ‘spontane volksopstanden’.. De VS sponsort een organisatie, die uiterst effectief en uiterst
georganiseerd revoluties vér van te voren pland. Geen weken, geen maanden, maar vaak gaan er jaren van
‘opleiding van de opstandelingen’ aan vooraf..!
Een overzicht:
 2000: het door de VS betaalde en opgeleide Otpor werpt de regering van Slobodan Milosevic in Servië
omver.
 2002: Otpor ontvangt Georgische en Oekraïense demonstranten ter voorbereiding op de ‘Roze
Revolutie” en de “Oranje Revolutie.”
 2003: Otpor gaat naar Zimbabwe om demonstranten op te leiden. Srdja Popovic richt ‘CANVAS‘ op
 2008: Leiders van de Egyptische ‘6 April’-beweging wonen een bijeenkomst van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken in New York bij.
 2009: ‘6 April’-beweging volgt training in Servië bij CANVAS.
 2010: Februari, ‘6 April’-beweging heeft een ontmoeting met een vertrouweling van de Amerikaanse
International Crisis Group, Mohamed El Baradei op het vliegveld van Caïro. Samen met Google-topman
Wael Ghonim beginnen ze aan de organisatie van de presidentiële verkiezingscampagne van El Baradei,
en organiseren ze demonstraties uit naam van El Baradei’s “National Front for Change” voor volgend jaar
 2011: januari-februari: de ‘6 April’-beweging, Mohamed ElBaradei, het National Front for Change, dragen
bij aan het afzetten van Hosni Mubarak.
 2011: februari, NGO’s gefinancierd door George Soros maken ontwerpgrondwetten voor de nieuwe
regering van Egypte
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Het is essentieel om te begrijpen met welke voorbedachte rade de Amerikaanse overheid hier te werk gaat;
hoe lang van tevoren dit gepland en uitgewerkt is door de VS en hun uitgebreide netwerk van NGO’s en
geheim agenten, en hoeveel er voor hen verloren gaat wanneer dit opgezet spel algemeen bekend raakt.
“Revoluties lijken vaak spontaan te ontstaan. Het lijkt erop alsof de burgers ineens de straat opgingen. Maar
het is het werk van maanden en soms jaren van voorbereiding. Het is erg saai, totdat je een zeker punt
bereikt. Dan worden massademonstraties georganiseerd of stakingen. Het is zorgvuldig gepland allemaal.
Als het eenmaal begonnen is, dan is het ook in een paar weken voorbij..!”
xx
Ivan Marovic, ex-instructeur van CANVAS, (Center for Applied NonViolent Action and Strategies – Servië)
Financiering dient geheim te blijven..!!
Daarom is het ook niet verbazend dat het Servische CANVAS onlangs zijn webpagina met daarop de
samenwerkingsverbanden van de organisatie offline heeft gezet, om zo hun banden met Amerikaanse
organisaties als het door de neo-conservatieven besmette Freedom House, het International Republican
Institute, de Albert Einstein Institution, de National Endowment for Democracy (NED) en het door George
Soros gefinancierde New Tactics in Human Rights/Center for Victims of Torture niet té openbaar te maken.
Het is belangrijk om te weten dat Gene Sharp de meest vooraanstaande docent is aan de Albert Einstein
Institution (AEI), en dat hij degene was die het handboek schreef aan de hand waarvan Otpor in Servië
opereerde, en waaruit later CANVAS ontsproot.
CANVAS was de organisatie die de aanvoerders van de door de VS gesteunde kleuren-revoluties in
Georgië, Oekraïne, Tunesië en Egypte opleidde. Robert Helvey, die persoonlijk de mensen van Otpor
trainde, was een directielid van de AEI tot tenminste 2003.
Srdja Popovic is de voormalige student die met z’n maatjes Miloseviç ten val
bracht in Servië. Zijn kennis, ervaring en inzichten worden omgezet in
‘revolutie-adviezen’ aan ‘geschikte landen’, en gefinancierd vanuit de
Verenigde Staten..!
Pas na een uitgebreide zoektocht op het net komt de Cooperation and
Supporters-pagina van CANVAS naar boven. Men heeft de pagina op slinkse
wijze ‘Externe links’ gedoopt, om zo de rol van de gelinkte organisaties binnen
CANVAS en de georganiseerde ‘revoluties’ die we nu her en der zien te
marginaliseren.
Mocht de theatrale, ‘verwarde’ en geveinsde verbazing van het volledige Amerikaanse en Europese
establishment dat heeft deelgenomen aan deze zwendel, afgeroepen over miljoenen mensen ten koste van
duizenden mensenlevens in Tunesië, Egypte en nu Bahrein en Libië, ontmaskerd worden als een met
voorbedachte rade, opzettelijke herschikking van het politieke landschap, dan zullen de plannen van de
mondiale elite niet alleen uiteenvallen in een chaotische wanorde en decennia werk verloren gaan, maar het
zou ook de impuls kunnen zijn die de wereld nodig heeft om werkelijk wakker te schieten en te zien hoe zelfs
het verzet tegen de elite door diezelfde elite wordt geënsceneerd.
Help ons deze zwendel aan het licht te brengen. We staan daarin niet alleen. Wat ook de plannen van de
nieuwe Russische mediagigant Russia Today mag zijn: in deze zijn ze verbazingwekkend open en eerlijk.
Wanneer je bewijzen voor de samenzwering tegenkomt, bewaar dan niet alleen de webpagina, omdat die
even snel weer verwijderd kan worden. Sla de pagina op of maak een screenshot, verzamel de info en geef
het verder.
Hoe meer puzzelstukjes er worden gevonden, des te duidelijker het plaatje – al zal het niet een mooi plaatje
zijn.
***
Loop niet weg voor de waarheid.
***
Deze links vullen het artikel aan:
- de documentaire-film ‘Bringing down a dictator’ toont de val van Milosoviç, vanuit het perspectief van Otpor,
de studentenorganisatie, die aan de basis stond van CANVAS. HIER
- de documentaire-film ‘People Power’ toont de tactiek van de ‘geweldloze weerstand’, zoals door CANVAS
toegepast en onderwezen. HIER
- alles over de non-gouvernementele organisatie ‘Freedom House’, die de belangen behartigd van
‘geweldloze vrijheidsstrijders’. Zonder officiële banden met de VS-regering.. HIER
- de site van het ‘Albert Einstein Instituut’, waar hoogleraar Gene Sharp, de auteur van het handboek over de
‘geweldloze weerstand’, doceert hoe dictatoriale regimes neer te halen. HIER
- CANVAS, de organisatie die haar geld verdient, met het adviseren van oppositiepartijen in dictatoriale
landen, om hun regimes neer te halen door middel van de leringen van Gene Sharp, middels de ‘geweldloze
revolutie’. HIER
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- Het ‘National Democratic Institute for International Affairs’, is een officiële instantie die wordt gefinancierd
met geld van de Amerikaanse belastingbetaler, en tot doel heeft, initiatieven in de wereld te steunen, die
democratisering in hun land nastreven.. HIER
- Het artikel van F. William Engdahl: ‘Creative Destruction for a ‘Greater Middle East”? (Engels PDF) toont de
argumenten die de achterkant laten zien van de ‘geweldloze revolutie’-methode. HIER.
***
De documentaire van ORF. ‘De Revolutieprofi’s’
Binnen enkele dagen hopen we de Nederlands-ondertitelde versie hier aan te bieden; hieronder zie je even
de Engelse uitvoering. Is deze niet te bekijken, dan klik je HIER voor YouTube en kijk je de film vast in het
Engels.
We hopen dat je de reikwijdte van deze documentaire kunt inschatten; het oude zichtbare imperialisme van
de VS heeft plaatsgemaakt voor een uiterst doortrapt nieuw systeem van ingrijpen in de processen van
andere landen. Ongelooflijk hoe de ‘geweldloze revolutie’ in de plaats is gekomen van het ruw omverwerpen
van regeringen.
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/midden-oosten-revoluties-spontaan-mooi-niet/

Donoren die ons opzadelen met hun herinneringen
Onze persoonlijkheid zit ook in ons hart
Terwijl ik mij, zoals menigeen, pijnigde over de vraag of ik mijn organen ter beschikking wil stellen voor
transplantatie, las ik een voorpublicatie van een nieuw boek,dat zojuist in de Verenigde Staten is
verschenen. Het boek voegt een volledig nieuw element toe aan de discussie die vooralsnog gaat over de
vraag wanneer iemand (hersen)dood is en wat de belangen zijn van de nabestaanden.
De Amerikaanse psychoneuro-immunoloog Paul Pearsall onderzocht de levens van meer dan zeventig
mensen bij wie een donorhart werd ingeplant. Hij beschrijft onder meer het volgende voorval.
Glenda verloor haar echtgenoot David in een auto-ongeluk. Zij stelt de organen van David ter beschikking
voor transplantatie. Enkele jaren later ontmoet zij - in het kader van het onderzoek van Pearsall - de
Spaanssprekende jongeman die het hart van haar overleden echtgenoot heeft ontvangen. Geëmotioneerd
door de ontmoeting vraagt Glenda of zij haar hand op de borst van de man mag leggen. 'Ik hou van je,
David, alles is copacetic", zegt zij.
De ook aanwezige moeder van de Spaanssprekende jongeman kijkt verschrikt op. Zij zegt: 'Dat woord
gebruikt mijn zoon ook tegenwoordig . Hij zei het nooit voor zijn harttransplantatie. Ik ken het woord niet, het
bestaat niet in het Spaans. Maar het was wel het eerste wat hij zei na de operatie'. Er blijkt meer veranderd
in de jongeman. Hij was een bewust vegetariër en zeer bewust van zijn gezondheid, tegenwoordig verlangt
hij naar vlees en vet voedsel. Hij hield van heavy metal muziek maar draait tegenwoordig alleen nog rock
and roll uit de jaren vijftig. Glenda vertelt dat zij en haar man altijd het zelfgemaakte woord copacetic
gebruikten om te zeggen dat alles oke was, dat haar man een vleesliefhebber was en dat hij in een rock and
rollband speelde.
Persoonlijkheid
Heeft het hart een herinnering? Gaat met het hart ook een deel van de persoonlijkheid van de donor over
naar de ontvanger van het orgaan? Ja, betoogt Paul Pearsall in zijn boek The Hearts's Code (Broadway
Books 1998). Het boek draagt een opwindend nieuw aspect aan in de huidige discussie over
donorcodicillen. Pearsall geeft meer opmerkelijke voorbeelden van herinneringen van getransplanteerde
harten.
Een meisje van acht krijgt het hart van een meisje van tien dat wordt vermoord. Het meisje komt terecht bij
een psychiater omdat zij wordt geplaagd door nachtmerries over de moordenaar van haar donor. Zij zegt dat
zij de man kent. Na een aantal sessies besluit de psychiater de politie te waarschuwen en op aanwijzingen
van het meisje wordt de moordenaar opgespoord. De man wordt veroordeeld met het bewijs dat het meisje
levert: tijd, wapen, plaats, de kleren die hij droeg, wat het meisje dat hij had vermoord tegen hem had
gezegd ... alles wat het meisje vertelde, bleek juist. Het boek van Pearsall is gebaseerd op 73 gevallen van
harttransplantaties waarbij met de transplantatie ook een deel van de persoonlijkheid van de donor bleek te
zijn overgegaan. Pearsall suggereert dat de hersenen niet het enige centrum van menselijke intelligentie
zijn, maar dat ook het hart een intelligente kern is. Hij oppert dat het lichaam bestaat uit cellen die 'informatie'
met zich meedragen. Cellen dragen die informatie elektromagnetisch aan elkaar over. Zo kan het ook dat
een getransplanteerd orgaan 'oude' informatie blijft 'uitzenden'.
Ervaringen
Het thema van 'organen met herinnering' komt ook aan bod in het recente februarienummer van het Franse
tijdschrift Psychologies. Het tijdschrift beschrijft het recente verhaal van een achtjarig Joods jongetje die
omkomt bij een auto-ongeluk. Zijn dood redt een driejarig Arabisch meisje met een ernstige hartafwijking. Als
het meisje Reem ontwaakt uit de narcose na de operatie vraagt zij aan haar moeder om een Joods snoepje
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waarvan zij de naam niet kon kennen.Het blad stelt vast dat de ervaringen van
persoonlijkheidsveranderingen van mensen die een orgaantransplantatie ondergingen de fundamenten van
de medische wetenschap aantasten. Cellen zijn materie in de geneeskunst en een hart is een spier, een
pomp. Psychologies citeert een arts: 'Het is volstrekt niet bewezen dat met de transplantatie van een orgaan
ook een herinnering wordt overgeplant. Zo'n bewering is slechts ongegronde fantasie die enkel als effect
heeft dat het aantal donoren zal dalen. En dat is zeer gevaarlijk.'.
Artsen wijten eventuele veranderingen in de persoonlijkheid aan de zware medicamenten die patienten
moeten slikken om afstoting te voorkomen. Bovendien geldt voor de meeste hartpatiënten dat zij zich weer
sterk en gezond - en dus anders - voelen na jaren van ziekte.
Maar een bekend ander verschijnsel ondersteunt de theorie dat cellen een herinnering hebben: mensen bij
wie een ledemaat is geamputeerd, behouden vaak het 'gevoel' van dat lichaamsdeel.
Er is ongetwijfeld meer onderzoek nodig om de processen die tot de beschreven mysterieuze ervaringen
leiden te verklaren. Intussen lijken wij als potentiële donoren voor nog een nieuwe vraag te staan: mogen wij
een eventuele ontvanger van onze organen opzadelen met elementen van onze persoonlijkheid?
Jurriaan Kamp is hoofdredacteur van 'Ode', het blad dat de mogelijkheden van vernieuwing en verandering
wil verkennen.
Bron: Haagsche Courant, 9 april 1998 - Jurriaan Kamp
In Engeland is in 1999 een meisje van 15 jaar door het Engelse Hooggerechtshof gedwongen om tegen haar
wil een harttransplantatie te ondergaan. Haar uitspraken als "ik wil niet dood, maar liever dat dan het hart
van iemand anders te hebben" en "ik ga liever als vijftienjarige met mijn eigen hart dood" werden beoordeeld
als inconsequent en typisch behorend tot de wereld van een doodzieke tiener, die het overzicht heeft
verloren. Voor meer info zie de Telegraaf.
Commentaar: Bovenstaande ervaringen bevestigen de bijbelse blik op het functioneren van ons hart. Onze
gevoelens en persoonlijkheid zetelen wel degelijk ook in ons hart.
Een nieuw hart:
Een gezond hart is fijn, maar nog belangrijker is dat ons hart geestelijk wordt veranderd. Bekijk daarvoor de
Oplossing en de 4 Geestelijke Wetten .
Een positef verhaal over een harttransplantatie is dat van Annick van Haneghem.
Website: http://www.morgenster.org/hart.htm

Bankier Rothschild zet 165 miljoen in op val van euro
Dat de euro op wankelen staat, heeft u al vaker gehoord en gelezen. Het wordt pas
benauwend wanneer een van de kopstukken van het bankwezen, lord Jacob
Rothschild, 165 miljoen euro inzet op de val van de Europese eenheidsmunt…Jacob
Rothschild is een van de oudste leden van de bankdynastie en voorzitter van de
invloedrijke investeringsbank RIT. Omdat die bank een investeringskapitaal van meer
dan 2 miljard euro vertegenwoordigt, wordt zijn uitspraak als een slecht voorteken
voor de euro gezien.
Realistische kijk
Opmerkelijk daarbij is dat Rothschild, volgens zijn naaste medewerkers in zakenkrant
The Daily Telegraph, "geen dogmatische euroscepticus is maar een realistische kijk heeft op de zwakke
munt".Volgende maand cruciaal voor voortbestaan euroDaarmee zet Rothschild zich op dezelfde lijn als
europolitici, zoals Guy Verhofstadt. Die verklaarde gisteren aan onze collega's van Het Laatste Nieuws dat
volgende maand cruciaal wordt voor het voortbestaan van de eenheidsmunt. Zo is het met spanning
afwachten of het Duitse grondwettelijk hof beslist om een permanent noodfonds in te voeren. Indien dat
fonds er niet komt, zo stelt Verhofstadt, staat de euro op losse schroeven.Zie ook:
Melkveehouders-zwaar-in-de-problemen-deze-herfst!Etterbuil-euro-barst-los-in-september
Sozialdemokraten (SP)-in-den-niederlanden-wollen-aus-dem-euro-aussteigen
SP leider Roemer verklaart zich solidair met Zuid Europese schuldenlanden
Als SP zijn zin krijgt zal Nederland hetzelfde lot ondergaan als Zuid Europa
Die Welt: Eurocrisis kan wel eens 20 jaar gaan duren
http://xandernieuws.punt.nl/?id=663203&r=1&tbl_archiefBron: Hln.be
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De leugenachtigheid van deze man is onthutsend
Door: Franklin ter Horst
De Amerikaanse organisatie Grassfire Nation heeft uitvoerig onderzoek
gedaan naar de handel en wandel van de “Prince of War” Barack
Hoessein Obama” (Bliksem van (uit) de hemel) en is daarbij tot
verbijsterende conclusies gekomen. Het document draagt de titel
"ObamaLies". Het is voorzien van talloze bronnen en telt maar liefst 122
bladzijden. Ook het blad Whistleblower heeft in een aflevering uitvoerig aandacht besteed aan de leugens
van Obama. Hij liegt over zijn geboorte, zijn kinderjaren, zijn schoolopleiding, zijn invloed in
verenigingsleven, zijn prestaties, zijn politiek, zijn ware geloof en zijn plannen met de toekomst van de
Verenigde Staten. Zijn presidentschap hangt aan elkaar van misleiding, bedrog, onbetrouwbaarheid en
Israël haat. Hij heeft al deze verzinsels gebruikt om de verkiezingen te winnen en vervolgens zijn radicale
agenda te kunnen uitvoeren. Wat nog het meest verbijsterende is, is dat de Amerikaanse bevolking deze
man heeft gekozen en mogelijk gaat herverkiezen. Grassfire heeft 69 van de meest belangrijke leugens
gepubliceerd.Het rare van deze man is dat niemand hem schijnt te kennen. Niemand kan iets vertellen over
een bepaalde fase in zijn leven. Dit zou een zaak van grote zorg moeten zijn, en niet alleen voor al diegenen
met op hem hebben gestemd. Men heeft een schaduwman gekozen waar men helemaal niets van weet.
Alles lijkt vals aan deze figuur. Zo zou hij gestudeerd hebben aan de Universiteit van Columbia. Maar
volgens George Stephanopoulos van ABC News kan niemand zich herinneren Obama ooit op deze
universiteit ontmoet te hebben. Fox News sprak met 400 studenten uit de periode waarvan Obama claimt
daar te hebben gestudeerd maar niemand herinnert zich hem. De jongen die de klasrapporten schreef die
iedereen kende, kon zich niemand herinneren met de naam Obama. Er zijn geen foto’s van hem in de
schoolboeken.Hij liegt over de plaats van zijn geboorte. Hij is niet in Hawaï geboren zoals door hem beweert.
Obama’s oma verklaarde in april 2009 dat hij in Mombassa Kenia geboren is en dat zij bij zijn geboorte in
1961 aanwezig is geweest. Whistleblower is in het bezit van een verklaring van dominee Kweli Shuhubia uit
Kenia en Bisschop Ron McRae waarin staat dat algemeen bekend is, zowel in christelijke als in
moslimgemeenschappen, dat hij op 4 augustus 1961 in het Coast General Hospital in Mombassa is geboren
als Barry Soetoero. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, Sectie 1, kan iemand alleen president
worden als hij van nature een geboren Amerikaan is. Dat bewijs ontbreekt tot op de dag van vandaag. Velen
geloven inmiddels met een oplichter van doen te hebben. Obama is geen geboren Amerikaan en zijn
presidentschap is daarom volkomen illegaal.
De familie Soetoero met Barry rechts op de fotoHij liegt over zijn geloof. Hij is de zoon van een hele
generatie soennitische moslims in Kenia. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn
islamitische achtergrond te bagatelliseren, en zegt hij een ‘vroom’ christen geworden te zijn maar op deze
video zegt hij iets heel anders. Hij laat zich zelfs adviseren door leden van de Moslimbroederschap
betreffende zijn Midden-Oosten politiek. Al vrij snel na zijn verkiezing begon hij met het slopen van de
christelijke waarden in de VS. Zo heeft hij rechter David Hamilton benoemd aan het Amerikaanse Hof van
Beroep, een extreme liberalist, die onder andere de gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het
parlement van Indiana gebeden in Jezus' naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél
worden toegestaan. Christenen worden gedwongen mee te betalen aan abortussen, zowel in binnen- als
buitenland, en mogen zich niet meer pro-life uitspreken in ziekenhuizen.De leugenachtigheid van deze man
is onthutsend. Hij werd gelauwerd en bewierookt als degene die de VS en de hele wereld zou redden maar
heeft praktisch al zijn verkiezingsbeloften gebroken. Middels allerlei dubieuze wetten heeft hij de vrijheid van
de Amerikaanse burgers praktisch volledig aan banden gelegd. De ethische opvattingen van Obama over
onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek hebben hem tot de meest extreme pro-abortus-president
gemaakt. Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot
president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werke-lijk is? Zijn “Change” heeft
Amerika op de rand van afgrond gebracht maar desondanks bestaat de mogelijkheid op een nieuwe
verkiezingsoverwinning in november van dit jaar.Publicist Leon de Winter begint zijn artikel in de Telegraaf
van zaterdag 11 augustus 2012, op pagina T9 met: “Geen leugen of list gaat falende Obama te ver”. De
Winter noemt hem een leugenaar, een narcist en een
charlatan.http://zijnditeindtijdtekenswen.punt.nl/index.php?r=1&id=581311&tbl_archief=0
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Moslim Broederschap Egypte kruisigt tegenstanders op bevel van Allah
'Christenen in Egypte wacht zelfde lot als Joden in Nazi Duitsland' - In ogen van Caïro is Israël weer de grote
vijand
Zo ziet de door het Westen bejubelde 'democratisering' in Egypte
er uit: Imam Hashem Islam vaardigde deze week op TV een fatwa
(doodstraf) uit tegen iedereen die demonstreert tegen Moslim
Broederschap president Mohammed Morsi. (4)
Kruisigingen zijn terug - althans, in Egypte. Aanhangers van de
door de Amerikaanse president Obama gesteunde Moslim
Broederschap, die in korte tijd de macht over het land heeft
overgenomen, hebben onlangs tegenstanders van de nieuwe
president Mohammed Morsi naakt tegen bomen tegenover het
presidentiële paleis gekruisigd.Volgens Raymond Ibrahim van het
Middle East Forum en het Investigative Project on Terrorism kunnen alle tegenstanders van de Moslim
Broederschap het doelwit zijn, inclusief christenen. 'In dit specifieke geval waren de gekruisigde mensen
demonstranten die boos waren vanwege de vijandige houding van president Morsi tegenover de media en
speciaal tegenover Tawfik Okasha, die Morsi voortdurend bekritiseerde totdat de president zijn zender het
zwijgen oplegde.'De Moslim Broederschap stelt zich tegenover christenen 'extra hard op'. De kruisigingen
werden uitgevoerd omdat de islamitische wetten en de Koran dit eisen tegen iedereen die zich verzet tegen
de autoriteit van Allah en zijn profeet Mohammed. 'Kruisiging is een hadd straf zoals bepaald wordt in de
Koran, Sura 5:33, en daarom een verplicht onderdeel van de Sharia,' legt Clare Lopez van het Center for
Security Policy uit. 'Sinds het begin van de islam is dit een traditionele straf geweest, ook al is het niet
specifiek islamitisch. De Romeinen deden het ook.'
'Christenen Egypte wacht zelfde lot als Joden in Nazi Duitsland''
De Egyptische Moslim Broederschap heeft dus niet de optie kruisigingen niet in hun wetten op te nemen.
Het is verplicht om de Sharia te gehoorzamen.' Lopez waarschuwt daarom dat de christenen in Egypte
eenzelfde lot wacht als de Joden in Nazi Duitsland. 'De Koptische christenen moeten zo snel mogelijk
Egypte verlaten. Voor de miljoenen die dit niet lukt verwacht ik dat het steeds slechter wordt, net als destijds
de Joden in de jaren '30 in Duitsland meemaakten.'
'Lang voordat er ghetto's, razzia's en concentratiekampen ontstonden waren er waarschuwingen dat het
zover zou komen,' voegde Lopez eraan toe. Midden Oosten- en Islamspecialist Pamela Geller van Atlas
Shrugs is het met haar eens en wijst eveneens op de Koran. 'De christenen verkeren in grote moeilijkheden,
want de Koran beveelt moslims in Sura 9:29 oorlog tegen het te voeren en hen te onderwerpen. Ook worden
christenen geïdentificeerd met het gehate Westen en Amerika.'
'Deze islamitische hardliners doen alles volgens de Koran, waarin staat dat de straf voor degenen die
strijden tegen Allah en zijn boodschapper verbanning, de dood, gekruisigd worden of het afhakken van hun
handen en voeten is.' (1)
Israël opnieuw de grote vijand
Moslim Broederschap president Morsi heeft het leger afgelopen week de opdracht gegeven zich voor te
bereiden op 'bedreigingen'. Morsi specificeerde niet waar deze bedreigingen vandaan komen, maar in april
hield het Egyptische leger een grootschalige oefening in de Sinaï die waren gericht tegen 'de vijand', waarbij
op TV tegelijkertijd beelden werden getoond van de Yom Kippuroorlog met Israël uit 1973. (2)
Dat de nieuwe machthebbers in Caïro opnieuw de Joodse staat als de grote vijand zien blijkt ook uit de
benoeming van de nieuwe stafchef van de strijdkrachten, Sidki Sobhi. In 2005 schreef de 56 jarige Sobi een
rapport waarin hij eiste dat Amerika al zijn troepen uit het Midden Oosten moet terugtrekken en Washington
zijn 'eenzijdige relatie met Israël' herziet. (3)Volgens diverse waarnemers en analisten is de terreuraanslag
op een Egyptische grenspost, waarbij 2 weken geleden 16 soldaten om het leven kwamen, dan ook niets
anders dan een Egyptische false-flag aanslag om het sturen van troepen en militair materieel naar de Sinaï
en de grens met Israël te rechtvaardigen, iets dat in strijd is met het in 1979 gesloten vredesverdrag met de
Joodse staat.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Arutz 7, (3) Ynet News, (4) MEMRI
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Nederland nr.1 waar na invoering euro rijken steeds rijker worden en armen steeds armer
PIIGS landen grootste profiteurs invoering euro, ten koste van levensstandaard kernlanden - UBS: Invoering
euro voor feitelijk alle landen een slecht economisch besluit
De voedselbanken in Nederland krijgen het steeds drukker. Terwijl
de hogere inkomens juist profiteren zijn het vooral de armere
groepen die de hoogste prijs betalen voor de invoering van de
euro.In het licht van de Italiaanse premier Mario Monti en zijn
Spaanse collega Mariano Rajoy, die zich de afgelopen maanden
bedienden van niets anders dan pure chantage en afpersing om de
Noord Europese landen zover te krijgen nieuwe miljarden in de
bodemloze put van Zuid Europa te storten, heeft de Zwitserse
megabank UBS berekend welke landen en welke
inkomensgroepen nu het meest hebben geprofiteerd van de euro.
De uitkomst is voor ons geen verrassing, maar mogelijk wel voor
de Brusselse en Haagse demagogen die voortdurend beweren dat de euro zo goed voor ons allemaal zou
zijn geweest is. De grootste ontvangers van de Europese bailout miljarden - Griekenland, Spanje en
Portugal- blijken sinds 2000 het meest geprofiteerd te hebben van de invoering van de euro. Vooral in
Griekenland groeide het reële beschikbare huishoudinkomen in alle categorieën explosief, zelfs tussen 2008
en 2010, toen het land reeds op omvallen stond en financiële hulp nodig had. De groei van de huishoudelijke
inkomens in Portugal en Spanje stegen in dezelfde periode nauwelijks minder hard. Ook de burgers van
AAA land Finland profiteerden flink van de invoering van de euro.
Aan de andere kant van de lijn staan Oostenrijk, Ierland en Italië en
in iets mindere mate Duitsland, waar alle burgers naar verhouding
juist steeds minder te besteden kregen. Vooral de Oostenrijkers
moesten enorm inleveren. In Frankrijk groeiden de laagste en de
hoogste inkomens, maar moest de middenklasse inleveren.
Rijken steeds rijker en armen steeds armer
In België en Nederland hebben uitsluitend de laagste en lagere
inkomens fors moeten inleveren na de invoering van de euro. Vooral in Nederland kenden de hoogste
inkomens de grootste groei en de laagste inkomens juist de sterkste daling. In geen enkel ander
(onderzocht) euroland is zo goed te zien dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Het is
dus niet voor niets dat de grootverdieners bij de multinationals en op het Binnenhof ten koste van alles aan
de euro willen blijven vasthouden. De hoogste prijs wordt immers betaald door de zwaksten en meest
kwetsbaren in de samenleving. *
* Bedenkt u even wie hier verantwoordelijk voor zijn. De euro werd ingevoerd tijdens het bewind van de
socialistische premier Kok, in ons land één van de grootste voorstanders van de euro. Vanaf 2002 kregen
we 4 kabinetten met CDA-christen Balkenende aan het roer, tot begin 2007 aangevuld met de liberalen van
VVD en tot en met 2006 ook D66 en tussen 2007 en 2010 met opnieuw de sociaaldemocraten (PvdA) en
voor het eerst de ChristenUnie.Aangezien de cijfers slechts tot 2010 gaan is de impact van de crisis op deze
grafiek niet zichtbaar. Hoogstwaarschijnlijk zou de grafiek een nóg grotere teruggang bij de lagere inkomens
laten zien, en hooguit een minder sterke groei bij de hoge inkomens.
UBS: Logisch dat PIIGS nu hoogste prijs moeten betalen
UBS constateert dat de cijfers de meer nationalistische politici in de kern van de eurozone gelijk geven met
hun stelling dat er geen cent meer naar Zuid Europa moet en dat deze landen simpelweg een forse
vermindering van hun levensstandaard moeten accepteren, juist omdat zij het meeste geprofiteerd hebben
van de euro. 'Waarom zou Duitsland zijn levensstandaard zien verminderen om te betalen voor de
instandhouding van die van de Grieken, Spanjaarden en Portugezen, waar deze standaard de laatste jaren
zo enorm is gestegen?'De Duitsers zullen zicht terecht afvragen waarom zij hogere belastingen moeten
betalen om de groei van de inkomens in Griekenland te betalen. De Grieken zullen op hun beurt zeggen
waarom zij onder de armste landen van Europa zouden moeten blijven en niet hetzelfde zouden mogen
verdienen als de Duitsers. UBS: 'Er is nauwelijks iets tegen het idee dat de landen in de periferie (PIIGS) nu
een hogere prijs moeten betalen in te brengen, want de kernlanden hebben reeds een teruggang van hun
levensstandaard moeten accepteren. Het lijkt onrealistisch om van hen te vragen de hogere
levensstandaard van anderen te financieren.'
'Maatschappelijke orde in gevaar'
Ook UBS noemt het 'verontrustend' dat 'de leden van de armste groepen steeds armer worden, om zo de
levensstandaard van de rijken te verhogen,' iets dat dus vooral in Nederland het geval is. 'De Italiaanse
premier wees er al op dat er een natuurlijke grens kan zijn in het belasten van juist de armen zonder de
maatschappelijke orde in gevaar te brengen.''
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Euro was voor alle landen slecht besluit'
UBS constateert dat de invoering van de euro eigenlijk een puur idealistische zaak is geweest. 'Voor de
meeste, zo niet alle eurolanden is het deelnemen aan de disfunctionele monetaire unie in economisch
opzicht een slecht besluit geweest... Het feit dat de levensstandaard in sommige deelnemende economieën
is gedaald zal waarschijnlijk wrevel en bitterheid opwekken tegen de economieën die juist een verbetering
van hun levensstandaard kenden.' (1)
Op weg naar de grote socialistische droom: iedereen even ARM
De profiteurs in Zuid Europa voeden deze weerzin in onder andere Duitsland en Nederland door zich als
onverantwoordelijke verwende kinderen te gedragen die, na jarenlang op onze kosten veel te veel te hebben
uitgegeven, nu eisen dat wij met ons geld hun naar verhouding te hoge levensstandaard overeind blijven
houden. Deze zogenaamde 'gelijkheid' was weliswaar de grote droom van rassocialisten zoals Wim Kok,
maar zal -zoals bij alle eerdere socialistische experimenten in de geschiedenis- erin eindigen dat straks
iedereen even ARM zal zijn, met uitzondering van een een zeer klein, puissant rijk eliteclubje aan de top van
de politiek en het bedrijfsleven.
Xander - (1) Zero Hedge

Politieagenten VS verplicht naar moskee op straffe van onbetaalde schorsing
Democratisch Congreslid wil lessen op Amerikaanse scholen gaan baseren op de Koran
Kapitein Fields (inzet) weigerde vanwege zijn christelijke geloof
naar de verplichte moskeedienst te gaan en werd daarvoor
geschorst.Stap voor stap worden onder president Barack Hussein
Obama de islamitische Sharia wetten in de VS ingevoerd. In de
stad Tulsa (met ca. 390.000 inwoners de tweede stad van
Oklahoma) moesten agenten verplicht naar de moskee en de
preek van de imam aanhoren. Kapitein Paul Campbell Fields, een
christen, weigerde dit en werd voor straf met twee weten onbetaald
verlof naar huis gestuurd. Een democratisch Congreslid heeft
onlangs een pleidooi gehouden om alle scholen in de VS om te
vormen naar madrassas, islamitische scholen, en op basis van de Koran les te gaan geven.
Kapitein Fields voelde zich in zijn grondwettelijke rechten zijn eigen christelijke geloof -dat hem verbiedt naar
islamitische 'evangelisatie'preken te luisteren omdat dit gelijk staat aan het dienen van een afgod- te
beoefenen aangetast en heeft met behulp van het American Freedom Law Center een rechtszaak
aangespannen.
Bizar is dat Fields meerdere, majoor Julie Harris, openlijk heeft erkend dat Fields het grondwettelijke recht
had om de verplichte gang naar de moskee te weigeren, maar dat hij desondanks toch gestraft werd voor
het niet opvolgen van een dienstbevel. 'Als iemand een diepe religieuze overtuiging heeft... is het voor mij
niet nodig om dit aan iemand op te leggen,' legde ze uit. Toen Harris zich echter uitsprak tegen de schorsing
van Fields werd ze zélf van hogerhand teruggefloten.
'Anti-christelijke stealth jihad'
Volgens Robert Muise van het AFLC is dit het zoveelste bewijs dat in steeds meer staten en steden
sluipenderwijs de islamitische Sharia wetten worden ingevoerd. In Tulsa zouden agenten aanvankelijk
vrijwillig naar de moskee kunnen gaan. Pas later werd het plotseling verplicht gesteld, waarop kapitein Fields
weigerde en werd geschorst. 'Alles wat je zegt dat tegen de islam ingaat is godslastering en moet worden
bestraft... Dit is zeer anti-christelijk en een aanval op de Joods-christelijke waarden,' aldus Muise. 'Het is
bijna een stealth-jihad.'
Scholen op basis van Koran
Een ander recent voorbeeld is het Democratische Congreslid Andre Carson (Indiana), die er tijdens een
toespraak in mei openlijk voor pleitte om de scholen in Amerika om te vormen tot madrassas, islamitische
scholen, en op basis van de Koran les te gaan geven. 'Onderwijs innovatie en vernuft,' noemde Carson het
zelfs. (2)
Moslimorganisaties machtigste lobbygroepen
De moskee in Tulsa is verbonden aan de Council on America-Islamic Relations (CAIR) en de Islamic Society
of North America (ISNA). Beide organisaties zijn onder Obama de machtigste en meest invloedrijke
lobbygroeperingen in Amerika geworden en controleren via het Witte Huis inmiddels bijna de complete
Amerikaanse reguliere media.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Real Clear Politics
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MarketWatch (Wall Street Journal): Derde Wereldoorlog is begonnen
'Ontkenners zullen spoedig worden opgeschrikt door totale oorlog om voedsel-, water- en energievoorraden'
Nog nooit eerder werd het menselijk ras in zijn voortbestaan
bedreigd door een chronisch tekort aan... alles.Langzaam maar
zeker begint nu ook in de gevestigde media her en der het besef
door te dringen dat de wereld niet in een 'gewone' recessie is
beland, maar in een complete systeemcrisis die een einde zal
maken aan het leven zoals we dat tot nu toe hebben gekend.
Neem bijvoorbeeld Paul Farrel, analist bij MarketWatch, onderdeel
van de gezaghebbende Wall Street Journal. Farrel baarde een
week geleden opzien toen hij ronduit constateerde dat de Derde
Wereldoorlog feitelijk al begonnen is. Hij voorspelt dat de hele
wereld rond 2020 letterlijk zal vechten om de laatste overgebleven
voorraden olie, voedsel, grondstoffen en drinkwater.
De Eerste Wereldoorlog, die aan 37 miljoen mensen het leven kostte, werd na afloop 'de oorlog die een
einde maakte aan alle oorlogen' genoemd. Slechts 21 jaar later brak de volgende Wereldoorlog uit die 60
miljoen slachtoffers eiste. Zal de Derde Wereldoorlog wél een einde maken aan alle oorlogen, misschien wel
omdat onze hele beschaving en mogelijk zelfs onze hele planeet erdoor zal worden vernietigd?
Totale oorlog om het menselijk overleven'
Spoedig zullen we allemaal uit onze ontkenning worden opgeschrikt,' aldus Farrell. 'Een wereldwijde wakeup call zal de 10 jaar oude voorspelling van het Pentagon doen uitkomen en een oud patroon van
wanhopige, totale oorlogen over voedsel, water en energievoorraden doen opkomen... Oorlog om het
menselijke (over)leven.' Het is de boodschap van het nieuwe, duistere boek 'De race om wat er nog over is:
De wereldwijde wedloop om 's werelds laatste hulpbronnen', geschreven door de internationale
veiligheidsexpert Michael Klare. Ongeveer 10 jaar geleden, zo rond dezelfde tijd als de voorspelling van het
Pentagon, schreef Klare in zijn klassieker 'Hulpbron oorlogen: Het nieuwe landschap van wereldwijde
conflicten' reeds dat hij hoopte dat de wereld niet zal eindigen in massale hongersnoden en een totale oorlog
om de laatste overgebleven middelen om te kunnen overleven.
'Samenzwering superrijke narcisten'
Volgens Klare kan de afhankelijkheid van wereld van olie niet in één klap kan worden verminderd. Het vrije
markt kapitalisme bestaat niet meer en is verworden tot een anarchie die wordt gecontroleerd door een
'bizarre samenzwering van superrijke narcisten'. 'En ongeacht hoe vaak bedrijfs- en overheidsofficials het
ook willen ontkennen, er zijn bij lange na niet voldoende niet-hernieuwbare bronnen op deze planeet om
blijvend aan de groeiende behoeften van een exploderende wereldbevolking te kunnen voldoen.'
Machten bereiden zich reeds voor op WO-3
We bevinden ons dus in een schijnbaar onstuitbare race naar de Derde Wereldoorlog die ook wel de 'grote
grondstoffenoorlog' kan worden genoemd. De wereldmachten bereiden zich nu al voor op deze oorlog door
hulpbronnen in te slaan en zich massaal te bewapenen.Zowel de politieke en financiële leiders als het
grootste deel van de wereldbevolking leven echter nog steeds in pure ontkenning. 'De wereld staat op de
rand van een ongekende crisis die wordt veroorzaakt door het uitputten van hulpbronnen,' waarschuwt Klare.
'Dit gaat verder dan enkel olie en omvat ook kolen, uranium, koper, lithium, water en landbouwgrond. Nu alle
makkelijk toegankelijke voorraden raken uitgeput is er een wanhopige jacht ontstaan op hulpbronnen in
gebieden die voorheen als te afgelegen of te gevaarlijk werden beschouwd.'
Zelfzuchtige greep naar schaarse bronnen
Een duidelijk voorbeeld is de Noordpool. In 2007 plantte Rusland zijn vlag op zo'n 4 kilometer onder de
ijskap. Dit had niets met nationale trots te maken maar alles met de internationale wedloop om de controle
over de enorme olie-, gas- en mineraalvoorraden die onder de Noordpool zijn te vinden. 'Als wanhopige
bananenrepubliek dictators doen alle grote spelers zelfzuchtig een greep naar de schaarse grondstoffen. De
hele wereld wedijvert om een aandeel in het weinige dat er nog is, totdat er niets meer over is en we
wegzinken in anarchie.'
Peak everything
In de ogen van Klare is de huidige crisis niet te vergelijken met eerdere wereldcrises. Nooit eerder stond het
voortbestaan van de hele mensheid op het spel vanwege de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en
grondstofvoorraden. De sterk groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart in landen zoals China
en India zal de vraag naar grondstoffen fors verhogen, terwijl deze juist aan het opraken zijn. Er komt dan
ook niet alleen een 'peak oil', maar een 'peak everything': een gebrek aan alles.
Wereld leeft nog steeds in ontkenning, totdat het te laat is
Omdat vrijwel iedereen - van 'laag' tot 'hoog'- nog steeds in ontkenning leeft is het volgens Klare bijna te laat
om grote oorlogen, pandemieën, wereldwijde hongersnood en torenhoge prijzen voor basisvoorzieningen
zoals voedsel en drinkwater nog te voorkomen. Paul Farrells conclusie: 'Of je nu een klimaatontkennende
kapitalist of linkse milieuactivist bent, iedereen moet Michael Klare's nieuwe boek 'De race om wat er nog
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over is: De wereldwijde wedloop om 's werelds laatste hulpbronnen' lezen. Of zoals ik het zelf liever noem:
'Het nieuwe Tijdperk van Uitputting, Bezuinigingen en Instorting', of 'WO-3: De grote grondstoffenoorlogen
die een eind zullen maken aan alle oorlogen.' (1)
Xander - (1) Market Watch

Gevaarlijke chemische stof BPA in gebitsvullingen
Door Redactie op 13 augustus 2012
Mensen die in het Verenigd Koningrijk wonen waren opgelucht
toen babyflessen die de industriële chemische stof Bisphenol A
(BPA) bevatten, vanaf 1 juni 2011 uit de verkoop gehaald moesten
worden. Op dat moment zei John Dalli, Commissaris voor
Gezondheid en Consumentenbeleid: “Als gevolg van het feit dat er
onzekerheden bestaan met betrekking tot de blootstelling van
baby’s aan Bisphenol A, achtte de Commissie het zowel
noodzakelijk als passend om actie te ondernemen. Het doel is om de blootstelling van het meest kwetsbare
deel van onze samenleving – dat wil zeggen, kinderen – nog verder te reduceren.”Echter, voor de bewoners
van de Verenigde Staten verliepen deze zaken niet zo snel. Afgelopen mei van dit jaar deed de Natural
Resources Defence Council bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het verzoek het
gebruik van BPA uit te bannen uit alle verpakkingen waar voedsel in direct contact komt met BPA.Maar in
plaats van al het bestaande bewijsmateriaal te controleren, deden wetenschappers van de FDA hun eigen
BPA onderzoek. De uiteindelijke conclusie van de FDA onderzoekers: de aanwezigheid van BPA in het
bloed is te laag om enige schade te kunnen veroorzaken.Samengevat: maak je nu maar geen zorgen om de
dagelijkse BPA inname. Ga toch heen!…
Toch vaardigde de FDA uiteindelijk hetzelfde verbod uit als in Europa, ondanks het feit dat waarschuwingen
over gevaren van deze toxine al sinds 2002 de ronde doen.
Niet een laatste moment actie…
Maar laten we ons hier niet beduvelen. De echte reden waarom BPA pas nu verbannen is, is niet omdat het
onveilig is. Het komt omdat consumenten zich ervan bewust werden dat het onveilig is. Als de babyflessen
industrie wist over de gevaren van BPA, maar de consumenten wisten het niet, zou je denken dat de
industrie grote moeite zou doen om het te verwijderen?Natuurlijk niet!Begrijp me niet verkeerd. Het is goed
dat kinderen minder blootgesteld worden aan BPA. Maar het is vanwege de PR en het effect op de verkoop
van het in staat zijn om een ‘vrij van BPA’ sticker op de fles te kunnen plakken, en niet de laatste moment
actie van de FDA.En om dit te bewijzen hebben FDA functionarissen zeer duidelijk gesteld dat zij niet van
plan zijn verdere stappen te ondernemen om het gebruik van BPA te beperken, wat betekent dat het nog
steeds in andere plastic en blikken voedselverpakkingen zit, in waterflesjes, enzovoort… En dit geldt niet
alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa… Zie je, het
verbod geldt voor BPA in flessen, niet voor BPA zelf.
Slecht nieuws
Zoals ik al eerder opmerkte, verstoort BPA hormonale activiteiten. En in de loop van de jaren zien we een
groeiende hoeveelheid bewijs dat het kanker, geboorteafwijkingen, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes
bevordert. Kun jij je mijn afschuw voorstellen toen ik hoorde op welke andere manier onze kinderen en
kleinkinderen gebombardeerd worden met dit vergif?…In hun vullingen!Vele jaren lang al, weten
onderzoekers dat blootstelling aan BPA mogelijk gevaarlijk is. En toch ontwikkelde iemand een soort
gebitsvulling – voor gebruik bij kinderen! – die BPA bevat.Dus… ze hebben BPA flessen uit de monden van
onze kinderen gehaald en ze STOPPEN BPA in hun tanden!En de resultaten zullen niemand verbazen.
Tenminste… niet iemand die oplet. In een recent onderzoek werd ontdekt dat kinderen met BPA in hun
vullingen meer kans hadden op emotionele problemen, waaronder depressies en angsten.En dit was slechts
een studie van vijf jaar. Veel kinderen zullen hun hele leven lang dit soort vullingen hebben!Net nu het hoge
woord eruit is over kwik in amalgaam, krijgen we dit!Voeg daar aan toe dat het gebruik van BPA vullingen
toeneemt, omdat zij ‘de kleur van het gebit’ hebben.Ouders, je kunt BPA vullingen vermijden door aan de
tandarts van je kind een ander soort vulling te vragen. Deze heet een ‘componer’ vulling. De nieuwe BPA
studie omvatte ook kinderen met ‘componer’ vullingen. De onderzoekers vonden hier geen verband tussen
componers en gedragsproblemen.
Francois Lubbe
UK EditorBronnen:“FDA officially bans BPA, or bisphenol-A, from baby bottles” Wendy Koch, USA Today,
7/17/12, usatoday.com“Dental Composite Restorations and Psychosocial Function in Children” Pediatrics,
Published online ahead of print, 7/16/12, pediatrics.aappublications.org“BPA in tooth fillings may boost
kids’ behavioral problems” Ryan Jaslow, CBS News, 7/16/12, cbsnews.com
Vertaling: Frank Bleeker
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Waarom steunt het Westen de islamitische uitroeiingsoorlog tegen christenen?
2011, Maspero, Egypte. Moslims slachtten complete christelijke
gezinnen af. Heeft u ooit één protest gehoord uit Den Haag?In alle
landen die zijn getroffen door de 'Arabische lente' komen
islamisten aan de macht en worden christenen als nooit tevoren
door hen verjaagd en vervolgd (1). We gaven al eerder
voorbeelden dat dit beslist geen incidenten zijn, maar dat er sprake
is van een systematische uitroeiingscampagne van moslims tegen
christenen. Diverse analisten en mensenrechtenorganisaties
beschuldigen de Amerikaanse regering Obama, de NAVO en
Europa ervan met hun steun aan de islamisten deze
uitroeiingsoorlog mogelijk te maken en zelfs deels te veroorzaken.
Waarom zwijgt het Westen als christenen het slachtoffer zijn, maar staat het op zijn kop als men zelfs maar
het vermoeden heeft dat moslims 'gediscrimineerd' worden?
Westerse media en politiek stonden hand in hand te juichten bij de 'democratiseringsbewegingen' in
Tunesië, Libië, Egypte, Jemen en Syrië. Inmiddels blijken in ieder land dat door de Arabische lente wordt
getroffen radicale islamisten het voor het zeggen te krijgen die al snel beginnen met het invoeren van
racistische islamitische Sharia wetten (2). Desondanks ondersteunen Westerse landen -nota bene zelf in
een financiële crisis- deze islamisten met miljoenen dollars en euro's (3). De regering Obama gaf onlangs
maar liefst $ 1,5 miljard aan de Moslim Broederschap in Egypte, waar een tv-kanaal nu al enkel nog volledig
bedekte moslimvrouwen (met burka's en nikabs) laat zien (4). In Tunesië nemen radicale islamisten stad
voor stad over (5) en beginnen iedereen die zich niet letterlijk aan de Koran wil houden te vervolgen (6).
Uitroeiingscampagne in Syrië
Ondertussen zijn de door Amerika, Turkije, Saudi Arabië en ook Nederland ondersteunde islamistische
rebellen -waaronder de Moslim Broederschap- in Syrië begonnen met complete steden etnisch te zuiveren
van christenen (7). Kerken worden aangevallen, huizen worden ingepikt (15) en vernield en christenen
krijgen ultimatums om zich te bekeren tot de islam. Tienduizenden (8) van hen zijn de islamitische
uitroeiingscampagne ontvlucht. Volgens de internationale organisatie Open Doors staat de toekomst van 1,5
miljoen christenen, die onder president Assad in behoorlijke vrijheid hun geloof konden beoefenen, op het
spel. (20). Leest of hoort u hiertegen ook maar één protest van onze politici en de door links gecontroleerde
media? Natuurlijk niet - het gaat immers 'maar' om christenen. Hoe zouden ze hebben gereageerd als het
omgekeerde het geval zou zijn geweest?
Egypte: honderden christelijke meisjes ontvoerd
We schreven onlangs al dat de Egyptische Moslim Broederschap christenen onder bedreiging van
vuurwapens verhinderde om deel te nemen aan de verkiezingen. Complete straten waar christenen wonen
werden eenvoudigweg geblokkeerd (9). Egyptische moslims vallen regelmatig christenen aan, zoals
bijvoorbeeld Koptische studenten aan de Assiut Universiteit (10).De afgelopen maanden werden nog eens
honderden christelijke meisjes door moslims ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Toen
wanhopige christelijke ouders hun kind probeerden terug te krijgen werden zij hierin tegengehouden door de
politie. (11) Komt er enig protest uit Den Haag of maakt de NOS ook maar één reportage over deze
verschrikkingen? Het antwoord is negatief - het gaat immers 'maar' om christenen. Moslims die christenen
met messen aanvallen worden inmiddels gewoon vrijgesproken (12). En nee, dat zijn geen incidenten (13).
Jacht op christenen in Libanon
In Jordanië zijn christenen inmiddels verplicht om een gezichtssluier te dragen als ze bij een islamitische
bank werken. Als ze weigeren worden ze ontslagen (14). Wat een schril contrast met het Westen, waar
moslims juist 'positief' worden gediscrimineerd en waar wij door de politiek gedwongen worden ons op
steeds meer terreinen aan hén aan te passen, en niet andersom. In Libanon maken moslims onder leiding
van een imam jacht op christenen sinds de dochter van een Shi'itische geestelijke zich tot het christendom
bekeerde (16), iets dat een doodzonde is in de islam.
Pakistaanse christenen aan hun lot overgelaten
In Pakistan worden christenen en andere niet-moslims zoals Hindoes en Ahmedi's al sinds de oprichting van
het land vervolgd. Sinds de jaren '80 is deze vervolging verergerd door de invoering van Sharia wetten,
gedwongen bekeringen tot de islam en gewelddadige ontvoeringen en verkrachtingen. De helft van de
Ahmedi gemeenschap kreeg asiel in het Westen en honderden Hindoe families emigreerden naar India.
Maar de christenen? Die worden door hun broeders en zusters in het Westen aan hun lot -dat is aan de
gruweldaden van islamisten- overgelaten (18). We moeten immers politiek correct zijn en 'respect' hebben
voor mensen met andere geloofsovertuigingen en hun gebruiken?
Obama houdt genocide Soedan in stand
In Soedan plegen moslims pure genocide op de christelijke bevolking, maar waar de islamisten in Syrië in
hun uitroeiingscampagne worden ondersteund door de regering Obama, houdt het Witte Huis tegelijkertijd
de revolutie tegen Omar al-Bashir -ook wel de slachter of Hitler van Soedan genoemd- tegen. Al-Bashir, die
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de Soedanese afdeling van de Egyptische Moslim Broederschap leidt, is verantwoordelijk voor een jihad
waarbij al miljoenen slachtoffers zijn gevallen (19).
Iran
De middelbare lezers zullen zich misschien nog herinneren hoe onze media in 1979 eveneens verheugd
reageerden op het afzetten van de Shah van Iran door Ayatollah Khomeini. U weet inmiddels wat er van Iran
geworden is - het land staat steevast in de top-5 van alle lijsten met de ergste schendingen van de
mensenrechten. Vroeger luidden er nog kerkklokken in Iran en waren er christelijke gemeenschappen die vrij
hun geloof konden belijden. Sinds de islamitische revolutie zijn christenen een zwaar gediscrimineerde en
vervolgde minderheid die voortdurend in angst moet leven.
Waarom doen wij niets?
De gelijkenissen tussen 1979 en 2011/2012 zijn even opvallend als schrijnend (17). Ook nu laat het Westen
het allemaal zonder protest gebeuren. Ook nu zijn het met name de christenen die massaal het slachtoffer
zijn van radicale moslims. De politici spreken er niet over en de media berichten er niet over, waarmee de
macht van de oliesjeiks over het Westen opnieuw wordt onderstreept.Kan de conclusie een andere zijn dan
dat de gevestigde politieke orde en de door links gecontroleerde media, die alles uit de kast trekken om
moslims en de islam te paaien, helemaal niets geven om het lot van christenen? En wij - haten wij onszelf al
zó erg dat wij hier niets tegen ondernemen en op 12 september gewoon weer op partijen stemmen die dit
beleid in stand houden of zelfs zullen bevorderen?
Antichrist
En in geestelijk opzicht: denkt u als Westerse christen nog steeds dat 'de antichrist' en 'het beest' nog
moeten komen, terwijl er in de hele wereld nu al miljoenen van uw geloofsgenoten worden vervolgd en
vermoord vanwege hun geloof in de Naam van Jezus Christus en de islam aan werkelijk alle kernmerken
van de Bijbelse 'antichrist' voldoet?
Xander(1) , (2) Die Welt, (3) Die Welt, (4) Reading Eagle, (5) Tunisie-Radio, (6) Das Erste , (7) Worthy
News, (8) Worthy News, (9) Raymond Ibrahim, (10) Egypt Independent, (11) Assist News, (12) Compass,
(13) Aina, (14) Raymond Ibrahim, (15) UPI, (16) Catholic Culture, (17) American Thinker, (18) Walid
Shoebat, (19) Walid Shoebat, (20) World Net Daily

Superrijken hebben genoeg om Afrika op de been te helpen en Eurocrisis op te lossen
Geplaatst door xandrah op 18 augustus 2012
17 biljoen euro – dat is het onvoorstelbare bedrag dat de
allerrijksten van deze wereld in belastingparadijzen hebben
verstopt, zo meldden diverse media in juli. Terwijl ons is verteld dat
‘wij allemaal de broekriem moeten aanhalen’ lopen overheden
hierdoor jaarlijks maar liefst 165 miljard euro mis. En dit is nog een
conservatieve schatting, waarbij beleggingen in huizen, kunst en
dergelijke nog niet zijn meegenomen. De onderzoekers van het
Tax Justice Network: ‘De ongelijkheid is veel, veel groter dan de
officiële statistieken laten zien.’
Allerrijksten zorgen natuurlijk wel dat ze hun vermogen veiligstellen
Terwijl de allerrijksten hun vermogen veiligstellen legt de
aanhoudende crisis in de eurozone de waanzin van de bezuinigingslogica bloot. In plaats van herstel zijn
hele economieën in een neerwaartse spiraal gestort. In Spanje en Griekenland is een kwart van de
beroepsbevolking en meer dan de helft van de jongeren werkloos. Bij een vertrek van Griekenland uit de
euro kunnen de verliezen voor Europese banken en overheden inmiddels oplopen tot 500 miljard euro. En
dit is nog de impact van de relatief kleine Griekse economie.
Europese noodfondsen leeg
Ondanks de deal die de Spaanse staat halverwege juni sloot voor een lening van 100 miljard euro is de
situatie allesbehalve gestabiliseerd. De mogelijke kosten van een ‘reddingsoperatie’ à la Griekenland voor
Spanje bedragen tussen 450 en 650 miljard euro, waardoor de Europese noodfondsen leeg zouden zijn.
De groeiende onvrede over de neoliberale bezuinigingslogica drukt zich uit in een proces van verregaande
politieke polarisatie, zowel naar radicaal-links als extreem-rechts. Massaprotest, stakingen en andere
militante acties beginnen in meerdere Europese landen op te komen. Toch blijven regeringen weigeren om
de rekening van de crisis neer te leggen bij de allerrijksten en hun schandalige belastingontduiking.
Enorme stapel financiële rijkdom
Volgens James Henry, onderzoeker van het Tax Justice Network, is er een positieve kant aan dit nieuws:
‘De wereld blijkt nu een enorme stapel financiële rijkdom te hebben, die zou kunnen worden gebruikt om een
bijdrage te leveren aan een oplossing van onze wereldwijde urgente problemen.’
Bron: socialisme.nu
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Facebook, biometrische gegevens en gezichtsherkenning
Geplaatst door xandrah op 18 augustus 2012 - Bron: www.goeiestijl.nl
Vroeger stond je in een discotheek en kon het gebeuren dat
iemand je aansprak met de legendarische woorden: “Ken ik jou niet
ergens van?!”.Tegenwoordig is het meer dan alleen een slechte
openingszin. Deze zin heeft een compleet nieuwe betekenis
gekregen voor de gewone burger. Facebook heeft namelijk enige
tijd geleden vrij geruisloos een nieuwe functie toegevoegd:
gezichtsherkenning. Deze functie zorgt ervoor dat jouw gezicht
moeiteloos herkent wordt in foto’s van vrienden. Handig of een
ongewenste inbreuk of je privacy?
Tag tag… who’s there?
Als iemand een foto upload, dan wordt deze foto razendsnel
gescand op gezichten. Als jij op deze foto staat, dan geeft
Facebook die persoon een zogenaamde tag suggestie. Maar hoe herkent Facebook jouw gezicht?
Waarschijnlijk wordt dit gedaan met behulp van een enorme database met biometrische gegevens. Iedere
keer dat jij in een foto getagd bent, wordt deze database van jouw persoontje uitgebreider. Op deze manier
wordt de herkenningssoftware steeds slimmer en nauwkeuriger.
Vraag zonder antwoord
Sinds de invoering van deze functie is de discussie losgebarsten. Niet alleen de gewone burger praat er over
maar ook de politiek mengt zich ondertussen in dit lastige gesprek. De belangrijkste vraag in deze discussie
wordt maar niet beantwoord: wat doet Facebook met de biometrische gegevens; verkopen ze deze door aan
adverteerders of aan overheden? Of worden ze alleen opgeslagen en gebruikt voor het gebruiksgemak van
de Facebook-leden?
De naakte waarheid
Veel mensen maken zich druk om hun privacy. Maar geef je deze privacy eigenlijk niet op als je aan
Facebook begint? Willen we iets reguleren terwijl we er eigenlijk zelf bewust voor gekozen hebben om alles
van onszelf open en bloot op internet te laten zien. Want laten we eerlijk zijn, je komt de gekste dingen tegen
op Facebook. Zaken die je een paar jaar geleden nog niet eens met je beste vrienden zou delen maar nu
voor soms wel 500 ‘vrienden’ klakkeloos en zonder na te denken op internet zet. Maar dan vervolgens wel
verwachten dat je nog privacy hebt. Alsof je naakt op de kermis gaat staan, iedereen oproept om langs
komen maar dan wel verwachten dat mensen hun ogen dicht houden omdat je niet wilt dat iemand je naakt
ziet. Een beetje tegenstrijdig…
Voor niets gaat de zon op
Vandaag werd bekend dat het onderzoek van de Duitse toezichthouder naar de gezichtsherkenning
heropend is. Ook in Noorwegen loopt een onderzoek naar de gegevens die Facebook verzamelt, opslaat en
wat er vervolgens mee gebeurt. Het is altijd goed om kritisch te blijven maar we moeten ook niet naïef
worden. Facebook is een commercieel en beursgenoteerd bedrijf en wil geld verdienen. Dat doen ze door
gebruik te maken van gegevens die wij zelf op het platform plaatsen. Helemaal niet zo raar in deze tijd. Wist
je bijvoorbeeld dat Whatsapp net zo werkt… Niet? Dan heb je vast de algemene voorwaarden niet gelezen
toen je Whatsapp op je telefoon installeerde. Daar staat namelijk in dat je akkoord gaat met het feit dat ze,
alles wat via de gratis berichtendienst verstuurd wordt, mogen verkopen aan derden…
We vergeten soms weleens – omdat het zo vanzelfsprekend is – dat Facebook een gratis dienst is. Het geld
moet ergens vandaan komen en dat betekent dus dat ze jouw persoonlijke gegevens gebruiken en
verkopen. Wil je dit niet, doe er dan niet aan mee. Heb je er geen problemen mee, ga dan vooral vrolijk door.
Maar voordat je kiest, vergeet het niet: Facebook is watching you!

Google USA blokkeert 'gezonde' zoekopdrachten
Voor ons van hieruit niet te checken, maar het schijnt dat consumenten in de USA via Google sinds kort
geen toegang meer hebben tot het online aanschaffen van vitamines en voedingssupplementen.
Bijvoorbeeld :
* Vitamine C - * Camu Camu - * Vitamine B 12
* Spirulina - * Zink - * Glucosamine
Een verontrustende ontwikkeling en teken aan de wand ?! Hopelijk is dit een tijdelijk (technisch?) probleem
bij Google en geen nieuwe maatregel om de burger moedwillig en welbewust om de tuin te leiden/monddood
te maken/onder controle te willen houden...
Lees verder :
http://www.naturalnews.com/036862_Google_Shopping_vitamins_censorship.html#ixzz23ySRb3JC
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Atheïstische campagne VS noemt God sadistisch en Jezus 'nutteloze Verlosser'
Twee campagneborden van American Atheists in één.De
organisatie American Atheists is in de VS een campagne
begonnen om de 'dwaasheid van (de christelijke) religie in het
politieke landschap' aan de kaak te stellen. De groep, die
gebaseerd is op de filosofie 'van jezelf en van je medemens te
houden, in plaats van God' valt met grote reclameborden het
Christendom aan, wiens God 'sadistisch' en wiens Verlosser Jezus
'nutteloos' wordt genoemd. 'Het Christendom, dat meer dan 30.000
versies van 'de waarheid' heeft, verspreid haat en noemt dit 'liefde'.'
American Atheists is speciaal met het oog op de aanstaande presidentsverkiezingen op 6 november de
campagne begonnen. In de stad Charlotte, waar tussen 3 en 6 september de Democratische Nationale
Conventie wordt gehouden, worden borden opgehangen met de tekst 'Sadistische God, Nutteloze Redder.'In
Tampa, waar de Republikeinen hun Conventie houden, wordt de andere versie die is gericht tegen het
Mormoonse geloof van presidentskandidaat Mitt Romney vooralsnog geweigerd door alle reclamebedrijven.
Op de borden had de tekst 'Mormonisme: God is een Ruimte Alien, doopt dode mensen; Het grote geld,
grote Onverdraagzaamheid' moeten verschijnen. Op beide versies komt tevens de tekst 'Atheïsme:
Simpelweg redelijk' te staan.
'Klinkklare onzin'
David Silverman, president van American Atheists, verklaarde dat 'de verkiezing van onze leiders in de VS
één van de meest belangrijke besluiten is die wij als burgers maken. Het is onacceptabel dat we ons oordeel
door klinkklare onzin laten vertroebelen. We willen de mensen in ons land laten zien hoe dwaas het is om
religie te mengen met politiek.'
In 2011 voerde de organisatie al eerder een andere campagne, waarbij behalve reclameborden ook
reclamevliegtuigjes werden ingezet. In plaats van het gebruikelijke 'God Bless America' stond er op de
borden en doeken 'God-less America'. Meer dan 80% van de piloten weigerden echter de reclamedoeken te
vliegen. 'Ik wil niet naar de hel voor het vliegen zo'n boodschap,' gaf één van de piloten als commentaar. (1)
Kritiek op christenen deels terecht
Hoe begrijpelijk en terecht de verontwaardiging van christenen over deze nieuwste antichristelijke campagne
ook is, op één gebied hebben de Amerikaanse Atheïsten wel een punt. Vrijwel alle christenen en kerken
beweren immers dat hun uitleg van de Bijbel de enige juiste is. Hoe kan iemand dit echter blijven volhouden
als bedacht wordt dat er wereldwijd meer dan 500 verschillende christelijke kerken en denominaties zijn -en
een veelvoud aan christelijke groeperingen-, met allemaal hun eigen versie van de waarheid?Wie of wat
bepaalt of ú nu precies in die ene kerk of die speciale groep met de enige juiste Bijbeluitleg bent terecht
gekomen, en niet uw overbuurvrouw, die in een heel andere kerk zit en op grond van hetzelfde heilige Boek
eveneens gelooft en beweert dat alleen haar richting de wijsheid in pacht heeft? Die claim op de absolute
waarheid, die combinatie van arrogantie en onbenullige naïviteit, is één van de grootste problemen die veel
ongelovigen met christenen -en aanhangers van andere religies- hebben en is een grote blokkade bij het
voeren van open discussies over de Bijbel, God en het evangelie.
Xander - (1) World Net Daily

Triclosan gevaarlijk voor spieren en hart
Een chemische stof die gebruikt wordt in onder andere lippenstift, tandpasta en gezichtsreinigers, kan harten spierproblemen veroorzaken. De stof, triclosan genaamd, verhindert namelijk het proces waarbij het brein
signalen doorgeeft aan de spieren. Volgens wetenschappers is het gevaar erg groot, aangezien de stof zich
in honderden cosmeticaproducten bevindt.
Bij een test op muizen werd zelfs een "dramatische daling" van 25 procent vastgesteld in de hartfunctie,
binnen de 20 minuten na de blootstelling aan triclosan. In vorige studies trof men al een verband aan tussen
triclosan en schildklier- en vruchtbaarheidsproblemen, maar dit is de eerste keer dat het effect op de spieren
werd getest. En dat effect blijkt vrij groot te zijn. Want terwijl eerder gedacht werd dat de stof snel
onschadelijk gemaakt wordt door het lichaam, veronderstellen de wetenschappers van de University of
California dat de stof actief blijft en naar de organen gevoerd wordt. Daar richt het schade aan.
Onderzoeksleider professor Isaac Pessah: "Onze bevindingen tonen dat triclosan gevaarlijk is voor de
menselijke gezondheid. Als de hartfunctie van een gezonde persoon met 10 procent daalt, dan heeft dat niet
meteen een effect, maar bij een hartpatiënt kunnen de gevolgen groot zijn."
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1485686/2012/08/14/Waarom-je-cosmetica-tothartproblemen-kunnen-leiden.dhtml
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SP leider Roemer verklaart zich solidair met Zuid Europese schuldenlanden
Als SP zijn zin krijgt zal Nederland hetzelfde lot ondergaan als Zuid Europa - Die Welt: Eurocrisis kan wel
eens 20 jaar gaan duren
Vooral in moeilijke tijden klinkt het zó verleidelijk: gewoon flink met
geld (blijven) smijten, zodat we nog járen in Roemers socialistische
tralala-paradijs kunnen leven.Hoe dichter we de cruciale
verkiezingsdatum 12 september naderen, des te duidelijker wordt
dat de Socialistische Partij zijn naam dubbel en dwars wil
waarmaken en straks bakken met geld wil uitgeven om de
financiële crisis te bestrijden en de economie vlot te trekken. Het is
echter juist exact dit soort beleid geweest dat de Zuid Europese
landen in een onhoudbare en onoplosbare situatie heeft gebracht.
Met de SP aan de macht zullen we dan ook spoedig hetzelfde lot ondergaan als het bankroete Zuid
Europa.Het klinkt allemaal zo sociaal, zo menselijk. Emile Roemer wil de hogere pensioenleeftijd
terugdraaien, het minimum loon verhogen, de bezuinigingen op gezondheidszorg en sociale zekerheid
terugdraaien en investeren in de infrastructuur en het onderhoud van bijvoorbeeld scholen om zo
werkgelegenheid te scheppen. Ook wil hij als hij eenmaal aan de macht is proberen om samen met Zuid
Europa meer speelruimte voor het begrotingstekort af te dwingen, dat de EU op maximaal 3% heeft gesteld.
Vorige week verklaarde Roemer nog heel stoer dat hij alleen 'over my dead body' de Europese boete voor
een hoger tekort zal betalen, een uitspraak die hij kort daarna overigens weer afzwakte.
'Het moet in Europa om mensen gaan en niet om multinationale ondernemingen en de financiële sector,'
aldus de SP leider. 'Het is niet het tempo van bezuinigingen dat telt, maar de kwaliteit.' Daarom wil hij er
twee jaar langer over doen om de norm van 3% te halen. Als het echter niet naar de zin van de SP gaat had
Roemer ook nog een waarschuwing: 'Ik weet niet of we in staat zullen zijn de euro te kunnen behouden.'
'Bangmakerij'?
Roemer noemt de kritiek op hem en het SP programma 'cynisme en bangmakerij' en vindt dat Nederland
niet liberaler, maar socialer moet worden. Afgelopen zaterdag zagen we in dit artikel dat de cijfers hem op
een belangrijk vlak gelijk geven: in geen enkel ander land dat de euro heeft ingevoerd is de kloof tussen rijk
en arm zó snel groter geworden als in Nederland. Het grote probleem met het SP programma is echter dat
het weliswaar op papier uw salaris, uitkering, pensioen en/of toeslag niet zal verlagen en waar mogelijk zelfs
zal verhogen, maar dat er zó veel extra geld wordt uitgegeven dat de waarde van uw (spaar)geld hierdoor
steeds verder wordt ondermijnd. Omdat eenzelfde proces in Zuid Europa voor een veel te hoge schuldenlast
heeft gezorgd zal ook onze financiële positie onvermijdelijk worden aangetast. Dat betekent fors hogere
rentelasten en uiteindelijk ook hogere inflatie en een forse waardedaling van de euro.
SP wil brand blussen met benzine
De SP is terecht tegen het storten van miljarden naar Zuid Europa, maar wil wel dat de Europese Centrale
Bank deze landen met steunaankopen overeind houdt. Een paar weken geleden legden we al uit dat dit
hetzelfde is als een brand proberen te blussen met benzine. De schuldencrisis oplossen door meer geld te
drukken en uit te geven en dus nog hogere schulden te maken is eveneens goed te vergelijken met het
verstrekken van nog meer heroïne aan een zware drugsverslaafde, zodat zijn pijn verzacht wordt. Probleem:
de patiënt gaat uiteindelijk wél dood. De historie bewijst dat precies hetzelfde zal gebeuren met iedere
economie die overgaat tot het laatste redmiddel om de instorting uit te stellen: het aanzetten van de
geldpersen. Dus wat heeft u eraan als de SP ervoor zorgt dat uw inkomen op papier -of in digitale cijfersgelijk blijft of zelfs hoger wordt, terwijl alles om u heen véél duurder wordt? Het is makkelijk enkel de banken
en financiële speculanten de schuld te geven, maar zowel de overheid als de burgers -en de Nederlanders
bij uitstek- zijn net zo onverantwoordelijk geweest door zich diep in de schulden te steken. De rekening
daarvoor zal op een dag onverbiddelijk moeten worden betaald.
Die Welt: 'Crisis kan 20 jaar duren'
Overigens verloren die Europese banken de afgelopen 5 jaar maar liefst 78% van hun waarde. Tekenend
voor de reeds begonnen geldontwaarding van de euro is het feit dat de Japanse Yen ten opzichte van de
euro 62% in waarde is gestegen. Alleen goud en zilver zijn nog sneller omhoog gegaan, zodat deze
edelmetalen steeds meer de status van een parallelle -en vooral waardevaste- valuta hebben gekregen.
Nu de eerste 5 jaar van de crisis voorbij zijn is het erg verleidelijk om naar allerlei hoopvolle woorden te
luisteren, zoals de verkiezingsbeloften van Roemer en andere politici en de positieve cijfers uit buurland
Duitsland. Experts waarschuwen echter dat het idee dat de crisis bijna voorbij is een misleidende illusie is.
Het Duitse Die Welt haalt onder andere een Franse bankier aan die zegt dat het wel eens 20 jaar kan gaan
duren voordat Europa de problemen de baas is geworden. Bovendien zullen er in die jaren zeer forse en
pijnlijke ingrepen gedaan moeten worden om onze economieën en sociale systemen weer financierbaar en
levensvatbaar te maken. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Die Welt
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Micha Kat is een verzetsheld
Door: Mind over Matter op 20 augustus, 2012Van Klaas (uit de
comments)Damm right!
Micha zal de echte geschiedenisboekjes ingaan als de eerste infowarrior die rechtstreeks de strijd aanging met de pedo-maffia!
We zullen niet rusten tot hij vrij is……
Benno van Oranje hielp de topnazi’s ontsnappen. Psychopaten als
Mengele kon hierdoor hun leven voortzetten in vrijheid en weelde.
De gaskamers betroffen hoofdwaarschijnlijk een hoax zodat men
de wereld kon shockeren, waarna Israel van de Palestijnen
gestolen kon worden (het zaadje voor WOIII).In kampen als
Auswitz deed men de meest gruwlijke experimenten: het
tweelingen onderzoek, het steriliseren van vrouwen of het
onderzoek naar hoeveel een mens kan hebben voor te bezwijken
(oa voor mindcontrol en het splijten van persoonlijkheden). DIT IS
WEL ECHT GEBEURD! Alleen heeft de vader van onze moeder
des vaderlands ervoor gezorgd dat deze moordenaars konden ontsnappen.
Deze experimenten zijn ook door de Jappen gedaan in China. Deze doktoren zijn verder gegaan in de
Japanse Pharma-maffia. Benno van Oranje werkte voor IG-Farben, de voorloper van Bayer (oa veroordeelt
voor het doelbewust verspreiden van hemofiliemedicijnen met HIV). Eisenhouwer heeft ontelbare Duitse
soldaten laten wegrotten in velden met prikkeldraad erom heen: “Eisenhouwer’s deathcamp”:
Eisenhower’s Holocaust – His Slaughter Of 1.7 Million Germans
40 miljoen Russen werden afgemaakt tijdens WOII. Echter de complete WOII geschiedenisboekjes-onzin lijkt
over de zogenaamde holocaust te gaan. Ik ben 1 keer gratis naar de bios geweest: Ik moest verplicht met
school naar Schindlers List, een staaltje keiharde propaganda. TEVENS ben ik met dezelfde school in
Auswitz geweest, en in de gaskamer geleid die een REPLICA blijkt te zijn volgens hun eigen
documentatiecentrum (zie: David Cole). Dat vertelden ze ons natuurlijk niet tijdens de tour. Tevens kregen
we het Auswitz zwembad niet te zien, het theater, of de winkel. Ook niet de installaties met afzuiging en
afvoerkanalen tbv het ontsmetten van kleding met zyklon B, incl blauwe vlekken op de muur.
Op school hebben ze me ook niet geleerd dat de Amerikanen ten tijde van WOII ALLE japanners in de VS in
kampen hebben gestopt.Tevens werd de voedseltoevoer afgesneden naar de kampen waardoor er
ontelbare slachtoffers vielen, verergerd door het uitbreken van ziektes als Tyfus (hiervoor werd zyklon B
ingezet als middel om de kleding te ontsmetten). Anne Frank stierf aan de tyfus, niet in een gaskamer.
Onze zieke-overheid verbiedt het om onderzoek de doen naar de holocaust. Ik ben zelf een keer bedreigd
door ene mr Wagenaar van de Anne Frankstichting. Toen ik vragen begon te stellen mbt de docu van David
Cole bleef het stil. Het is echt te ziek voor woorden.George Soros bekent openlijk dat hij als kleine joodse
jongen de nazi’s hielp met het beroven van de joden. Hij noemt het een zeer spannende tijd, en leek
genoten te hebben van zijn verraad.
De opa van W Bush is ten tijde van WOII veroordeelt omdat hij de nazi’s financieel had geholpen.
Samengevat:
De echte joden-slachters konden gewoon verdergaan met wat ze deden: EUGENICS!!!, maar nu op globale
schaal.De joden zijn in de val gelokt met hun ‘beloofde land’. Het had nooit gesticht mogen worden volgens
de Torah (lees jewsagainstzionism). Nu zijn ze omsingeld door miljoenen Jihadstrijders, gefinancierd door de
nwo.
Het zijn de satanisten die zich ‘joods’ noemen, die in de bijbel worden genoemd, als handlanger van de
duivel. ROTHSCHILD heeft Israel afgedwongen dmv de Balfoudeclaration! Het zal Israel zijn die WOIII zal
ontsteken, voor zover deze nog niet begonnen was. De satanistische-joden zullen de ware-goedbedoelendejoden in Israel wederom ‘holocausten’ (brandoffer) om hun einddoel te realiseren: herbouw van de tempel
van Solomon: hun nwo-religie, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de ‘ gods from the sky’: alien false flag,
clash of civilisation, en terugkeer van de (valse) messias incl Mahdi en alle andere religieuze-propaganda,
de zonnereligie tegen de maanreligie.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16261/micha-kat-is-een-verzetsheld
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Het Katholiek Nederlands Persbureau
Door: Mind over Matter op 19 augustus, 2012
Lieve mensen, wisten jullie af van het bestaan van het Katholiek Nederlands
Persbureau ? Ongelofelijk goed werk wat deze mensen doen, strijders die
licht op het duister schijnen. Waarom is dit persbureau zo onbekend, ze
bevinden zich toch al decennia op het Nederlandse media toneel ? Dat komt
omdat ze al heel lang heel dicht bij de waarheid zitten. Zelf heb ik het bestaan
van dit persbureau recent pas ontdekt. De Main Satan Media houdt ons echt
stom en achterlijk, en blokkeert alles wat ons zou kunnen bevrijden en
onafhankelijk zou kunnen maken, dat blijkt keer op keer.
Hieronder een artikel uit Trouw (toen nog iets minder ontrouw / verkocht dan nu) over het Katholiek
Nederlands Persbureau, we gaan even terug naar 1997 toen de meesten van ons nog “onwetend” waren.
‘Katholiek’ persbureau jaagt op nieuws over Satan
KOERT VAN DER VELDE − 24/02/97
LIENDEN – Bijna wekelijks fladderen de persberichten van het KNP over de redacties van de Nederlandse
kranten. Over new age-invloed bij de Verenigde Naties, infiltratie van satanisten in het Vaticaan, en Billy
Graham (Bileam), die eigenlijk een hoge vrijmetselaar is. Het bijzonderste persbureau van Nederland
bestaat vijf jaar..
Zelden neemt een krant een bericht van het ‘Katholiek Nederlands Persbureau’ over, erkent voorzitter H. E.
Roozemond, tekenleraar in Amersfoort. “Niet nooit. Het Reformatorisch Dagblad doet er wel eens iets mee
en de EO wellicht verkapt. En we houden lezingen bij SGP-afdelingen en reformatorische jongeren.”.
Het KNP is katholiek, en tegelijk zo protestants als maar kan. “Wij noemen ons katholiek, volgens artikel 27
van de Nederlandse geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk’. Het is een roomse
aanmatiging dat die kerk zich katholiek noemt. De ware katholieke kerk is niet aan een instituut gebonden.”.
Assistent-accountant en KNP-bestuurslid G.A. Mosterdijk: “Er zijn in deze wereld uiteindelijk maar twee
machten – God en Satan. Een ieder met een gedoopt voorhoofd heeft de katholieke opdracht het Kwaad te
bestrijden.” De berichten van het KNP passen allemaal in hun schema van de wereld: bovenaan
Satan/Nimrod. Eronder grofweg vier hoofdstromingen: occultisme (inclusief vrijmetselarij, de club van Rome
en de milieubeweging), Vaticaan (met Opus Dei, bevrijdingstheologie, links en rechts terrorisme en de
Europse monarchieën) theosofie (inclusief de Wereldraad van kerken, new age, en de wereldgodsdiensten)
en ‘de Nieuwe Wereldorde’. Deze laatste bestaat onder meer uit het Rockefeller imperium, de Trilaterale
commissie, Bilderberg, de Navo en de oliemarkt..
“Het schema kan zeer symplistisch overkomen, maar zo is het uiteraard niet bedoeld,” zegt Mosterdijk. “In
het schema geven we een opsomming van een aantal organisaties die voor Satan werken, en hun
onderlinge relaties. Maar het zijn er natuurlijk veel meer – te veel om op te noemen. De Satan wil de wereld
onder controle krijgen door met behulp van deze organisaties een totalitaire wereldregering te vestigen, die
ondersteund wordt door een wereldreligie.” Meestal betreft het hier overigens keurige mensen, die zich
zonder het te beseffen voor Satans karretje laten spannen. Hoe Mosterdijk dit allemaal weet? “Het is de
neerslag van gedegen onderzoek door het KNP. Regelmatig komen we samen om met elkaar te praten over
ons onderzoek naar de wereldregering.”.
Voorzitter Roozemond kan zich enig scepticisme van niet-ingewijden wel voorstellen: “In reformatorische
kringen zegt men vaak: wat zijn jullie toch altijd negativistisch. Het is waar dat we vaak met slecht nieuws
komen – zo is de wereld. Maar tegelijkertijd zijn we dat niet: God heeft de loop der dingen voorbestemd, en
zijn eindoverwinning staat vast.” Of het einde der tijden al op uitbreken staat kan Roozemond niet zeggen.
“Persoonlijk geloof ik van niet. Sommige profetieën spreken weliswaar van de antichrist. In reformatorische
kringen denken sommigen dat hij er al is – in de persoon van de paus. Maar in het Oude Testament staan
nog zoveel profetieën die nog vervuld moeten worden, dat ik niet waarschijnlijk vind dat we nu al in de
eindtijd leven.” Roozemond zegt zich ‘heel voorzichtig’ bezig te houden met het aan de hand van de
profetieën ‘onderzoeken’ van de toekomst. Dat is mogelijk, want de Bijbel is “waar van kaft tot kaft”..
De meest geliefde schaapjes van Satan zijn volgens het KNP progressieve theologen zoals Matthew Fox.
Tijdens de laatste KNP-studiedag pakte Mevr mr. dr. A. van Oortmerssen (van de ‘Ondergrondse Kerk’ en
‘Protestants Nederland’) stevig uit: “Het mede door Rockefeller gefinancierde boek van Matthew Fox biedt
het christendom een nieuwe, antichristelijke theologie, die ongetwijfeld, gezien de politieke en financiële
steun, haar weg zal vinden. Voor de traditionele theologie van genade, zonde en verlossing moeten de
kerken vergeving vragen, volgens Fox. Deze theologie bederft de geest der mensheid; hij spreekt van
‘christofascisme’.”.
R.J. Bleeker sprak op dezelfde bijeenkomst over de gevaren van de milieubeweging – het ‘ecofascisme’.
“Milieubewustzijn en ecodenken zijn nette vormen van massahysterie. De milieubeweging verspreidt valse
en leugenachtige informatie en maakt van elke zogenaamde milieucrisis een ecologische ramp.”
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Roozemond plaatst desgevraagd het ‘anti-ecofascisme’ in een relativerend perspectief: “Onze
reformatorische achterban is voor een deel afhankelijk van de landbouw en de visserij. En die hebben het
moeilijk tegenwoordig.”.
Christo- en ecofascisme zijn niet leuk, maar Satans middelen zijn ermee nog lang niet uitgeput. Roozemond:
“De Satan is er op uit om iedereen die het teken van het Beest niet draagt (666) in zijn macht te brengen
door middel van economische gebondenheid. Het verdrag van Maastricht deed voor ons de deur dicht, was
in 1992 de aanleiding het KNP op te richten. We weten immers allemaal dat Europa op een zeer
ondemocratische manier tot stand komt, zonder dat de pers dat belicht. En we lezen al helemaal niet over de
ware achtergrond: de vergroting van de macht van de rooms-katholieken.”.
Speciaal de ontwikkeling van de techniek baart assistent-accountant Mosterdijk zorgen. “Wat twintig jaar
geleden nog fabeltjes waren wordt nu gedaan. Het inspuiten van chips bij dieren bijvoorbeeld. Alles wat men
ooit heeft uitgevonden, werd eens gebruikt. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze die chips ook bij de
mensen gaan inplanteren: nog een merkteken van het Beest.”
–EINDE ARTIKEL–
We kunnen stellen dat deze mensen er altijd bovenop hebben gezeten. Nu de massa nog, we kunnen het!
We moeten ons niet meer door Satan laten lijden lieve mensen, luister weer naar je hart, die leidt de weg.
Samen Sterk!
STEUN HET KNP IN HUN/ONZE STRIJD, DRAAG ZE EEN WARM HART TOE, DONEER ZE GELD,
HELP ZE HET NIEUWS VERSPREIDEN
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/16190/het-katholiek-nederlands-persbureau

Orgaandonatie, een medemenselijke daad?
D66 heeft een initiatiefwet opgesteld waardoor Nederlanders automatisch orgaandonor worden. De partij wil
dat iedereen hier per brief over wordt geïnformeerd. Burgers die geen donor willen zijn, moeten dat dan
actief laten weten. Volgens de initiatiefwet krijgen Nederlanders meerdere keren een herinnering per brief
dat zij automatisch orgaandonor zijn, en dat zij zich moeten melden als ze geen donor willen zijn. Het D66Kamerlid Pia Dijkstra wil dat binnen het nieuwe donorsysteem ook de mogelijkheid komt om de keuze aan
nabestaanden te laten.
http://nos.nl/artikel/405964-d66-iedereen-automatisch-donor.html
MAAR : hiermee wordt de discussie weer aangezwengeld bij wie de verantwoording nu eigenlijk zou moeten
liggen om het moment van overlijden te bepalen. De informatie dat er aan orgaanuitname altijd een
hartstilstand vooraf moet zijn gegaan, en er een vijf minuten “no touch” periode aan het uitnemen van
organen vooraf dient te zijn gegaan, lijkt niet te kloppen. De potentiële donor wordt als dood beschouwd
wanneer hersendood bij hem is vastgesteld, zoals omschreven in het “hersendoodprotocol” van de
gezondheidsraad. Dit is blijkbaar een medisch/juridisch gegeven. Een criterium blijkbaar waarbij de patiënt
plotsklaps niet meer gezien wordt als iemand die goede zorg verdient, maar als een object voor
orgaanuitname. Is 'hersendood' wel dood, wanneer 96% van het lichaam nog intact is en warm, en alle
functies ordentelijk werken? Is hersendood niet een fase in het stervensproces dat vele dagen kan duren.
Wordt de patiënt zijn stervensverwerking niet ontnomen?
Ed Vos en Ger Lodewick houden zich hier intensief mee bezig en hebben alarmbrieven geschreven naar de
overheid met het dringende verzoek en aanbeveling hier zeer zorgvuldig mee om te gaan en zich eerst
uitgebreid te informeren over de meerdere (vragen oproepende) aspecten van dit bijzonder beladen
onderwerp (want tenslotte 'het eindpunt van alles en voor iedereen').
Op vrijdag 9 november 2012 organiseert de SBO (Stichting Bezinning Orgaandonatie) een congres met
internationale deelnemers in Amersfoort. Het centrale thema is 'hersendood'. Is hersendood een juist
criterium om iemand dood te verklaren en vervolgens tot de uitname van organen over te gaan?
Deskundigen uit Brazilië; Verenigde Staten, Duitsland en Nederland zullen kritische geluiden laten horen.
Lees verder : http://home.kpn.nl/midreth-b/Orgaandonatie/Orgaandonatie-nl.htm Inmiddels heeft ook de
artsenfederatie KNMG hieromtrent een duidelijk standpunt ingenomen door te verklaren dat zij
orgaandonatie zien als een aantasting van de integriteit van het lichaam en de door D66 bepleite
verandering van het systeem afwijst.
Lees verder : http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Geen-orgaandonatie-zonderexpliciete-toestemming.htm
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Franse auteur richt partij op omdat land 'in oorlog is met immigranten'
'Antiracisme is onderdrukkende ideologie geworden - Media werken mee aan het grote doel: ontbinding van
de nationale volken van Europa door massa immigratie - Frankrijk wordt een Balkanland, een tweede
Libanon'
Dit soort politiek incorrecte foto's waarop duidelijk de afkomst van de
relschoppers in Amiens is te zien werden zoals gewoonlijk zoveel
mogelijk door de Europese media vermeden.
De Europese media hebben er alles aan gedaan om de zware rellen
die het Noord Franse Amiens eind vorige week teisterden te
bagatelliseren en veralgemeniseren als 'sociale onrust'. In werkelijkheid
ging het volgens de Franse auteur Renaud Camus om de eerste
'oorlogshandelingen' van hoofdzakelijke Afrikaanse, Noord Afrikaanse
en Arabische immigranten tegen de Franse beschaving. Camus heeft daarom een nieuwe politieke partij
opgericht die zich verzet tegen de door de gevestigde politieke orde nagestreefde doelbewuste vernietiging
van de Franse -en Europese- cultuur door de massale import van immigranten uit Afrika en het Midden
Oosten. De schrijver is woedend op de Franse media die -net als in de rest van Europa- ieder verband
tussen de daders en hun herkomst en religie zorgvuldig vermijden. 'Er worden eufemismen gebruikt zoals
'ongeregeldheden', terwijl de duidelijke verplaatsing van het territoriale conflict (naar Franse bodem) totaal
wordt ontkend.'
Antiracisme is onderdrukkende ideologie geworden'
De media geven een éénzijdig beeld van de wereld,' vervolgt Camus, die opmerkt dat we het nieuws op zo'n
manier gepresenteerd krijgen dat we als burgers niet in de gaten hebben wat er wérkelijk aan de hand is.
'Het antiracisme is niet langer meer een morele waarde, maar een ideologie en zelfs een indoctrinatie
geworden. Het antiracisme is een onderdrukkend wapen waarmee macht wordt uitgeoefend en is daarmee
feitelijk het communisme van de 21e eeuw geworden. Met hulp van dreigementen wordt verhuld wat er op
dit moment gaande is: de ontbinding van het (nationale) volk door de doelbewuste (Arabische en
islamitische) kolonisering.' Camus heeft een nieuwe partij opgericht omdat er in zijn ogen niet één partij is
die een antwoord heeft op de ontstane dringende situatie en dit openlijk aan durft te kaarten. 'Vroeger
hadden we het Front National van Jean-Marie Lepen, die zich reeds bewust was van deze zaken. Door zijn
persoonlijkheid was het echter moeilijk om lid van die partij te worden.'
Eeuwenlange immigratie 'puur verzinsel'
Op de vraag van de interviewer of Frankrijk eigenlijk niet altijd al een immigratieland is geweest -een
drogreden die ook vaak in Nederland en andere Europese landen wordt gebruikt- antwoordt hij : 'Daar klopt
helemaal niets van! Dat is een puur verzinsel van degenen die de ge-schiedenis willen herschrijven en met
de huidige machthebbers samenwerken.''Tussen de 6e en 20e eeuw had Frankrijk een stabiele bevolking,'
legt Camus uit. 'De eerste immigranten kwamen aan het einde van de 19e eeuw, maar die waren nog altijd
afkomstig uit de Europese en christelijke landen, zodat zij snel integreer-den. De massa immigratie dateert
van de laatste 30 jaar van de 20e eeuw. Al heel snel was er geen sprake meer van integratie, omdat
Frankrijk nu eenmaal geen volken kan integreren die uit totaal andere beschavingen komen en uit volkomen
vreemde religieuze, veelal vijandige kringen afkomstig zijn.'
Regering ondersteunt kolonisering van Frankrijk, dat een Balkanland, een tweede Libanon wordt
Volgens de schrijver is het nog niet zover dat er een regering van de 'Forces Francaises Libres' (De Vrije
Franse Strijdkrachten) hoeft te worden opgericht. 'Grote delen van ons territorium zijn nog altijd onder
controle van de Franse regering. Het probleem is dat de Franse regering voor het grootste deel in handen is
van onbewuste en cynische mensen die zich berusten in deze voortgaande kolonisering of deze zelfs
ondersteunen.' Op de vraag of de geschiedenis van Frankrijk op dit moment herschreven wordt reageert de
schrijver: 'O ja, absoluut. De vernietiging van het onderwijssysteem, het 'leren om te vergeten' en de
amusementsindustrie bevorderen de vernietiging van de geschiedenis en de cultuur... Het moderne Frankrijk
doet er alles aan om zoals de Balkanlanden te worden, ondanks het feit dat het klassieke Frankrijk zich
eeuwenlang heeft verzet tegen een kolonisering. Frankrijk wordt een ander Libanon, een wespennest.'
Immigranten noemen Fransen 'Onder-Honden'
Statistieken en sociologische redenaties zeggen de schrijver niets omdat 'deze net zoals in het Stalinisme de
partij dienen die op dat moment aan de macht is.' Immigranten noemen autochtone Fransen inmiddels
'Souchiens' of 'Sous-chiens' (Oervolk of Onder-Honden). Volgens Camus getuigt dit duidelijk van territoriumdrift. 'Dit bevestigt wat ik denk, namelijk dat ons land nu wordt veroverd door een koloniserend volk.'
Mensenrechtenorganisaties in dienst van machtselite
Mensenrechtenorganisaties zoals Mrap die de harde feiten over deze kolonisering ontkennen en zelfs
verbieden staan daarbij in dienst van dezelfde machtselite die er door middel van het bevorderen van massa
immigratie en het stelselmatig ontkennen dat bepaalde volken en religies steeds grotere problemen
veroorzaken op uit is de autochtone Europese volken en culturen compleet te vernietigen.Xander
(1) Radio Stimme Russlands
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'Israël overweegt Iran aan te vallen met EMP bom'
Ayatollah Khatami: Wij zullen Tel Aviv tot de grond toe afbranden
Eén op grote hoogte tot ontploffing gebrachte kernbom veroorzaakt
een Elektro Magnetische Puls die complete landen permanent in het
duister kan zetten.Volgens sommige analisten zou Israël overwegen
om Iran aan te vallen met een EMP bom. Een in Israël gelanceerde
ballistische Jericho-3 raket of een vanuit een Dolphin onderzeeër
afgevuurde kruisraket kan op grote hoogte boven Iran een kernbom
laten ontploffen, waardoor in heel Iran alle elektronische apparatuur
permanent wordt uitgeschakeld. In een alternatief scenario zou de Joodse staat zelfs overwegen om het
complete Midden Oosten op deze manier vleugellam te maken. Zelf zou Israël namelijk goed beschermd zijn
tegen een dergelijke verwoestende elektromagnetische puls. (1)
Wereldwijd heerst er grote onenigheid over de status van het Iraanse kernwapenprogramma. Sommigen
beweren dat dit programma helemaal niet bestaat, anderen denken dat het nog jaren gaat duren voordat het
land een kernbom heeft, en weer anderen zeggen bewijs te hebben dat de islamitische republiek reeds over
nucleaire wapens beschikt.Feitelijk doet het er niet zoveel toe als gekeken wordt naar de wekelijkse,
inmiddels bijna dagelijkse uitspraken van de allerhoogste politieke, militaire en religieuze leiders van Iran, die
openlijk via de (staats)media hun belangrijkste doelstelling voor de nabije toekomst herhalen: de vernietiging
van het 'Zionistische regime', kortom, van Israël. Recente verduidelijkingen tonen onmiskenbaar aan dat dit
niet enkel figuurlijk is bedoeld, maar vooral letterlijk. Zo dreigde Ayatollah Ahmad Khatami 3 dagen geleden
dat Iran de Israëlische metropool Tel Aviv 'tot de grond toe zal afbranden'. (2)
Israël gedwongen tot actie
De voortdurende oorlogszuchtige dreigementen uit Teheran nopen de Joodse staat, in zijn korte bestaan al
meerdere malen aangevallen door een groot aantal Arabische legers, tot actie. Hoe langer daarmee
gewacht wordt, des te groter wordt het risico dat de apocalyptische 'Mahdi' mullahs de door hen zo gewenste
wereldoorlog ontketenen door eerst Israël aan te vallen en vervolgens het Westen. Immers, alleen dan kan
hun twaalfde imam, de moslim messias, zijn opwachting maken om vervolgens alle Joden uit te roeien en de
rest van de wereld te onderwerpen aan de islam.
Een aanval met een EMP bom zou Israël waarschijnlijk veel meer zekerheid geven dat Iran wordt
uitgeschakeld dan een conventionele aanval. In het laatste geval zouden Israëlische
gevechtsbommenwerpers namelijk over Turkije, Jordanië, Irak en/of Saudi Arabië moeten vliegen. Het is
zeer de vraag of deze landen daar toestemming voor zullen geven, en een geheime vlucht boven het
grondgebied van deze landen zal tal van risico's met zich meebrengen.
Ideaal moment voor aanval al 5 jaar voorbij
Daarnaast is het ideale moment om het Iraanse nucleaire programma definitief uit te schakelen al 5 jaar
verlopen. Zelfs de grootste optimisten denken dat Israël met gewone bommen het programma met hooguit
enkele jaren zal vertragen. Nog belangrijker is de overweging dat Iran na zo'n aanval onmiddellijk ballistische
raketten op Israël zal afvuren, met mogelijk honderden burgerslachtoffers als gevolg. Een EMP bom zal dit
kunnen voorkomen, omdat feitelijk alle Iraanse strijdkrachten hiermee in één klap worden uitgeschakeld.Een
kernbom die op grote hoogte explodeert veroorzaakt een extreem krachtig elektrisch veld (EMP) dat net al
bij een blikseminslag een plotselinge overspanning in alle elektronische apparatuur veroorzaakt, waardoor
deze permanent wordt uitgeschakeld. Een uitzonderlijk krachtige zonnestorm -waar de Aarde volgens
sommigen in 2012 of 2013 door getroffen kan worden- kan in het slechtste geval eenzelfde verwoestend
effect hebben.
Mogelijk hele Midden Oosten plat door EMP
In een ander scenario dat op tafel ligt zouden Israëlische leiders zelfs overwegen om het hele Midden
Oosten met een op 400 kilometer hoogte tot ontploffing gebrachte EMP bom uit te schakelen. Omdat Israëls
militaire infrastructuur hiertegen is beschermd zal de luchtmacht hierdoor in staat zijn om ongehinderd over
Turkije of Arabische landen naar Iran te vliegen. Wel zullen ook bij de burgers in Israël de lichten uitgaan,
maar dat zou al na enkele dagen weer hersteld kunnen worden. Het nadeel is dat veel landen zich na zo'n
aanval tegelijk tegen Israël zullen keren en mogelijk ook een deel van (Oost) Europa wordt getroffen door de
elektromagnetische puls.
Westen niet beschermd tegen EMP
De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten opgedoken dat landen zoals Noord Korea en Iran eveneens
zouden werken aan EMP bommen om deze in de toekomst te gebruiken bij een verrassingsaanval op de VS
en ook Europa. De elektronische systemen in het Westen zijn tot op heden niet of nauwelijks beschermd
tegen een EMP, waardoor het risico bestaat dat onze van elektronica afhankelijke maatschappijen in één
klap naar het Stenen Tijdperk worden gebombardeerd en daardoor zullen vervallen in totale chaos en
anarchie. Experts schatten dat in dat geval na enkele maanden 90% van de burgerbevolking zal zijn
omgekomen.
Xander(1) , (2) World Net Daily
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Amerikaanse wetenschappers ontdekken dat chemotherapie kanker versnelt
Eigenlijk zou er bij iedere chemokuur de sticker 'GEVAAR: GIF'
moeten worden geplakt. Vanwege de miljardenwinsten doet de
kankerindustrie er alles aan veel effectievere en goedkopere
medicijnen te onderdrukken.Amerikaanse wetenschappers hebben
tot hun eigen verbazing het antwoord gevonden op de vraag
waarom kankercellen in laboratoria zo makkelijk zijn te bestrijden,
maar in het menselijk lichaam zo moeilijk zijn uit te roeien. De nog
altijd breed toegepaste chemotherapie blijkt het DNA van gezonde
cellen dermate te beschadigen, dat deze een proteïne afscheiden
waardoor niet alleen de groei van de kankertumor versnelt, maar
de patiënt ook resistent wordt gemaakt tegen verdere behandeling. Volgens Mike Adams van Natural News
is chemotherapie dan ook bij slechts 1% tot 2% van alle kankerpatiënten effectief.
Chemotherapie zorgt ervoor dat gezonde cellen het proteïne WNT16B afscheiden. Dit wordt door
kankercellen opgenomen, waardoor deze 'gaan groeien, andere gezonde cellen aantasten en vervolgens
zelfs resistentie tegen verdere therapie veroorzaken,' aldus Peter Nelson van het Fred Hutchinson Cancer
Research Center in Seatlle. De door de wetenschappers 'volkomen onverwacht' genoemde opzienbarende
resultaten van het onderzoek, die in ieder geval van toepassing zijn op prostaatkanker, borstkanker en
eierstokkanker, werden gepubliceerd in het gezaghebbende Nature Medicine.
'Kankercentra zijn gifcentra'
Holistische en andere natuurgeneeskundigen beweren al jaren dat chemotherapie een schandalige
medische fraude is dat het immuunsysteem van kankerpatiënten juist afbreekt in plaats van sterker maakt,
zodat de kans dat de kanker terugkeert alleen maar wordt vergroot. 'Deze laatste onderzoeksresultaten
bevestigen wat wij al jaren weten, namelijk dat chemotherapie plat gezegd vergif is,' concludeert Mike
Adams van Natural News. 'Het is geen behandeling, het is geen medicijn, het voorkomt niets en het is geen
geneesmiddel. Het is gif dat vrijwel geen enkele medicinale waarde heeft, met uitzondering voor misschien
1% of 2% van de kankergevallen.'
Het is nu bewezen dat de belangrijkste bijwerking van chemotherapie kanker is. 'Kankercentra zouden
daarom de benaming 'gifcentra' moeten krijgen,' schrijft Adams. 'Ze vergiftigen patiënten met een giftige
cocktail van chemicaliën waarvan de moderne wetenschap nu heeft aangetoond dat deze de groei van de
kankertumor versnelt!' (1)
Kankerindustrie houdt goedkoop en effectief medicijn tegen
Begin dit jaar haalden wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit in het Canadese Edmonton het
nieuws met hun ontdekking dat er al jaren een veel effectiever medicijn bestaat tegen kanker, maar dat de
toepassing hiervan door de machtige farmaceutische industrie -en via de door hen gecontroleerde medische
autoriteiten- wordt geblokkeerd.Het medicijn dichloroacetaat (DCA), dat wordt gebruikt bij bepaalde
stofwisselingsziekten, heeft nauwelijks bijwerkingen en is volgens de onderzoekers een veel goedkoper,
veiliger en vooral effectiever medicijn tegen kanker. Omdat de gevestigde kankerindustrie echter
miljardenwinsten maakt met de bestaande peperdure -maar nauwelijks werkende- medicijnen en therapieën
wordt het gebruik van DCA tegen kanker nog altijd tegengehouden, met over de hele wereld miljoenen
onnodige sterfgevallen als gevolg.
Xander(1) Natural News

Kopen van homeopatisch middel wordt lastig
Vanaf september 2012 wordt het kopen (in Ndl) van een homeopathisch middel een lastige zaak. Op het
doosje mag namelijk niet meer staan waarvoor het middel bedoeld is. Dit is het resultaat van een wet van
minister Edith Schippers. Volgens deze wet mag op de verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen
niet meer staan waarvoor je ze kunt gebruiken. Omdat hun werking volgens de reguliere wetenschappelijke
normen niet is aangetoond, mogen de middelen ook geen werking meer claimen.
Nederland staat alleen met deze wet; in veel omringende landen is homeopathie meer geaccepteerd, wordt
het meer toegepast én wordt het ook vergoed.
Aan de homeopathische producten zelf verandert overigens niets. Alleen de verpakking en de bijsluiter
moeten worden aangepast.
* De KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland), een consumentenorganisatie, voert actie via
een petitie die online ondertekend kan worden. Deze is al ruim elfduizend keer ondertekend.
* Op A.Vogel.nl is meer te lezen over deze wetgeving én er is een duidelijk overzicht te vinden welke
middelen waarvoor gebruikt kunnen worden (bewaaroverzicht nu nog te downloaden).
http://www.gezondnu.nl/artikelen/artikel/2722/kopen-van-homeopathisch-middel-wordt-lastige-zaak
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Duitse autofabrikanten manipuleren cijfers en kopen massaal eigen auto’s op
Vertrouwen beleggers in eurozone daalt naar 3 jarig dieptepunt - Grote banken bereiden zich voor op
bankroet Italië
Duitse autofabrikanten kopen maar liefst 30% van hun eigen
producten op, zodat het er op papier op lijkt alsof ze het nog goed
doen. In werkelijkheid neemt ook de vraag naar Duitse auto's fors
af.
Duitsland wordt nog altijd beschouwd als dé veilige haven van
Europa waar de economie naar verhouding nog behoorlijk goed
functioneert. Nu blijkt dat dit vertrouwen in ieder geval voor een
deel misplaatst is. De groei die de Duitse autofabrikanten onlangs
lieten zien blijkt namelijk voor een groot deel veroorzaakt door het
feit dat de fabrikanten en de autohandelaren zélf hun eigen auto's
opkopen. Zonder deze manipulatie blijkt ook de vraag naar Duitse auto's in werkelijkheid flink af te nemen.
De officiële autoverkoopcijfers lieten in het eerste halfjaar een stijging van 0,7% zien. Bijna één derde (!) van
alle in Duitsland verkochte auto's blijkt echter te zijn opgekocht door de autofabrikanten en hun handelaren.
Als deze fake verkopen niet worden meegerekend dan is er juist sprake van een forse daling van 5%.
30% zelf opgekocht
In de eerste zes maanden werden er zo'n 500.000 auto's niet aan klanten maar aan de fabrikanten en
handelaren 'verkocht'. Dat zijn meer auto's dan in de totale Spaanse automarkt in dezelfde periode. De
Duitse auto industrie is met 30% zijn eigen grootste 'klant' na de private kopers (39%). 'Door het er op te
doen lijken alsof ze deze auto's inderdaad hebben verkocht misleiden de autofabrikanten feitelijk hun
aandeelhouders,' gaf Ferdinand Dudenhöffer van de Universiteit van Duisburg-Essen als commentaar.De
autohandelaren krijgen premies van de fabrikanten als ze hun verkoop targets halen. Deze bonussen
kunnen tot 4% van de koopprijs oplopen. Lukt het de handelaren niet deze doelstellingen te bereiken, dan
kopen de autofabrikanten dus gewoon hun eigen auto's op om zo de statistieken te verbeteren. (1)
Vertrouwen op 3 jarig dieptepunt
Ondertussen heeft het vertrouwen van beleggers in de eurozone een 3 jarig dieptepunt bereikt. De
conjunctuur barometer daalde van -29,6 naar -30,3 en die van de conjuncturele situatie in de ogen van
beleggers zelfs van -35 naar -37. Ook het vertrouwen in Duitsland neemt af. In de rest van de wereld is
eenzelfde negatieve trend zichtbaar, met uitzondering van Azië (exclusief Japan). (2)
Bankroet Italië dichterbij
De grote banken rekenen er steeds meer op dat ook Italië failliet gaat. In het tweede kwartaal stegen de
kredietuitvalverzekeringen voor Italiaanse staatsobligaties fors (5). De Italiaanse centrale bank beweerde
gisteren dat het land geen Europese steun nodig heeft (3), maar dat gelooft vrijwel niemand neer. Tekenend
is dat de Franse president Francois Hollande de Italiaanse premier Mario Monti al heeft opgeroepen net als
Spanje een bailout aan te vragen (4). (Immers, Duitsland en Nederland staan toch wel garant.)
De Troika (EU, ECB en IMF) heeft inmiddels geconstateerd dat ook de financiële situatie van Cyprus nog
slechter is als aanvankelijk werd gedacht en er hoogstwaarschijnlijk meer geld nodig is dan € 11 miljard om
het land overeind te houden (9).
Monti: 'Psychologisch breuk' in Europa
Premier Monti verklaarde gisteren bang te zijn dat de crisis Europa uit elkaar zal trekken en constateerde dat
er inmiddels 'sprake is van een psychologische breuk'. Hij stelde voor dat de Europese regeringen zich bij de
besluitvorming over het redden van de euro niet moeten laten leiden door hun parlementen, iets wat hem op
woedende reacties in Duitsland kwam te staan. De secretaris-generaal van regeringspartij CSU noemde
Monti's voorstel 'een aanslag op de democratie' en verklaarde dat 'Duitsland niet de democratie gaat
afschaffen om daarmee Italië te redden' (6).
Duitse en Oostenrijkse socialisten willen schuldenunie
De Duitse socialisten zien dat inmiddels anders. Sigmar Gabriel, de leider van de SPD (de Duitse PvdA),
pleit inmiddels openlijk voor het oprichten van een schuldenunie (7). Zoals de lezers bekend betekent dit dat
er jaarlijks op permanente basis tientallen miljarden euro's van Duitsland en Nederland naar Zuid Europa
zullen vloeien.Ook de socialistische kanselier van Oostenrijk Werner Faymann denkt dat de Duitsers
overstag zullen gaan en akkoord zullen gaan met een banklicentie voor het ESM (8). Hiermee kunnen de
schulden van de probleemlanden onbeperkt worden opgekocht, wat uiteindelijk een forse devaluatie en
torenhoge inflatie zal veroorzaken, met dramatische gevolgen voor de welvaart van de burgers. (In eigen
land wil ook de SP, die op 12 september de grootste partij lijkt te worden, de staatsschulden van Zuid
Europa laten opkopen door de ECB. Besef dus goed wat voor gevolgen dit zal hebben voor uw
portemonnee.)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) NU, (4) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) NU, (7) NU, (8) NU
(9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Worden voodoopoppetjes voor kinderen een nieuwe maar gevaarlijke rage?
Poppen zouden in China zijn verboden vanwege band met zwarte magie
Na alle economische berichten volgt nu heel ander, maar beslist niet
minder zorgwekkend nieuws. Kinderen in de Verenigde Staten raken snel
in de ban van een nieuwe rage: voodoopoppetjes. Mogelijk zijn ze ook al
in Europa te koop en zo niet, dan zal dat waarschijnlijk snel wel het geval
zijn. De fabrikant verkoopt de poppetjes doelbewust als een 'magische'
methode om al je wensen te vervullen, spanning te verminderen en het
leven te vergemakkelijken. Volgens een ervaren Amerikaanse exorcist zijn
de poppetjes echter levensgevaarlijk aangezien kinderen op deze manier
direct in contact kunnen komen met demonen.
Vervulling van dromen en verlangens
De poppetjes, die worden gefabriceerd door het Thaise bedrijf Saan Ha Corporation, zijn 7,5 a 10 centimeter
groot en representeren ieder een verschillende categorie, zoals bijvoorbeeld tieners, verliefd zijn, carrière,
heksen en zombies. Bij ieder exemplaar zit een klein belletje, een clip om hem aan een mobieltje te
bevestigen en een briefje waarop staat welke speciale krachten het poppetje heeft.'Ieder kind en iedere
tiener die voodoo- en draadpoppetjes heeft gekocht heeft niet alleen zijn eigen voodoo pop in huis gehaald,
maar ook de dromen en wensen die bij hen horen.' Er zijn honderden verschillende poppetjes voor even
zovele 'noden' van de kopers.
'In China verboden vanwege zwarte magie'
Bizar genoeg beweert het Thaise bedrijf op de eigen website dat de poppetjes in China zijn verboden omdat
ouders hadden geklaagd dat zij kinderen aanzetten tot het praktiseren van zwarte magie. Alhoewel dit
nieuws niet bevestigd kan worden lijkt het erop dat het bedrijf de connectie met zwarte magie gebruikt om de
poppetjes aantrekkelijk te maken voor Westerse kinderen, die over het algemeen worden opgevoed met het
naïeve idee dat er óf geen geestenwereld bestaat, óf dat er enkel 'leuke' en 'goede' geesten bestaan.
Bedrijf waarschuwt voor 'duistere kant'
Het bedrijf beweert dat de poppetjes speciale krachten hebben en geeft daar bovendien een soort
waarschuwing bij, duidelijk bedoeld om de poppetjes extra interessant te maken. 'Er zitten twee kanten aan
alles, inclusief aan de magie van voodoo- en draadpoppen. Als mensen op zoek zijn naar zegen door
positieve versterking, laat het onderbewuste ook de duistere kant van de menselijke gedachten zien.
Daarom is het nodig dat iedereen die geïnteresseerd is in Saanha voodoo- en draadpoppen iedere
karaktertrek ervan leest, zodat je verlangens op de beste manier kunnen worden vervuld.'
De meeste ouders zullen niet willen dat hun kinderen zich actief met voodoo en zwarte magie bezighouden,
maar zullen hoogstwaarschijnlijk niets kwaad zien in deze zogenaamd 'grappige poppetjes'. Een
Amerikaanse exorcist -'vader Patrick', een alias vanwege het feit dat hij normaal alleen met mensen werkt
die zijn bisschop aanwijst- vindt de poppetjes echter allesbehalve onschuldig.
Geloof kan kracht geven aan machten achter object'
Talismannen zijn in de eerste plaats bijgeloof, omdat mensen geloof hechten aan iets dat geen macht heeft.
Als het object echter verbonden is aan geesten, dan zullen de mensen deze geesten door hun geloof macht
geven,' legt Patrick uit. Hij waarschuwt christenen goed te onderscheiden wat er precies gaande is met
zaken waaraan een bepaalde magische kracht of macht wordt toegeschreven.
'Als ze geloven in God dan zouden ze ook in demonen, gevallen engelen, moeten geloven. Of ze het nu leuk
vinden of niet, ze maken contact met deze andere engelen. In plaats van contact met de Heilige Geest
openen ze zich voor wat voor macht er ook aan het object vastzit, en dat is zeker niet de Heilige Geest.'
Patrick wijst er in dit verband op dat ieder mens van God een vrije wil heeft gekregen en daar zijn eigen
keuzes mee mag maken, ook als dit de verkeerde zijn. 'Als ze dom genoeg zijn om op deze wijze demonen
op te roepen, dan zullen ze die ook krijgen.'
Demonen willen controle over iemand nooit opgeven
In zijn bevrijdingsbediening heeft Patrick naar eigen zeggen geconstateerd dat zodra demonen de controle
over iemand krijgen ze deze nooit meer uit handen willen geven. Daarom is het beslist niet altijd makkelijk
om de occulte wereld de rug toe te keren als je daar eenmaal -bewust of onbewust- mee in aanraking bent
gekomen. 'Demonen willen je controleren en beschadigen, terwijl God je vrijheid, bescherming en liefde
geeft.'
Een bekend aspect van voodoo is dat je er andere mensen mee zou kunnen manipuleren of zelfs kwaad
mee zou kunnen doen. Patrick zegt dat hij inderdaad mensen heeft behandeld die getroffen waren door een
vloek, maar benadrukt dat niemand hiervoor bang hoeft te zijn omdat God almachtig is. Volgens hem kun je
al beschermd worden als je regelmatig naar de kerk gaat en de sacramenten ontvangt*.
'Haai op zoek naar onbeschermde vis'
Patrick vergelijkt de situatie met een haai die op zoek is naar een vis. 'Hij zal een onbeschermde vis vinden
en deze opeten.' Maar hoe zit het met de kinderen en tieners die zeggen de poppetjes alleen maar voor de
fun te kopen? De exorcist wijst vervolgens op een oud voorlichtingsfilmpje tegen het rijden met alcohol,
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waarin een man zegt 'Maar ik ben niet dronken, alleen maar aangeschoten.' Jammer genoeg gaat de vrouw
die hij zojuist heeft aangereden desondanks wél dood.Op dezelfde wijze is er volgens Patrick een dunne lijn
tussen het bezitten van iets dat een occulte bedoeling heeft en de occulte wereld zelf. 'Dus waarom zou je
daar überhaupt aan beginnen?' (1)
* Opmerking: Naar de kerk gaan, sacramenten ontvangen en je geloof belijden heeft nog nooit voorkomen
dat christenen in aanraking kwamen met het occulte en zelfs occulte bindingen opliepen. Sterker nog, in
sommige gevallen loopt men juist het risico gebonden te worden door religieuze (boze) geesten, die de
waarheid van God vermengen met de leugens van de machten van de duisternis. Het zal duidelijk zijn dat
het extreem moeilijk is om deze mensen de ogen te openen, aangezien ze er zelf van overtuigd zijn dat zij
niets kwaads doen en alleen God volgen.
Xander - (1) Patti Maguire Armstrong

Commerciële vastgoedmarkt Spanje en Italië volledig ingestort
Beleggers betalen recordrente voor Duitse staatsobligaties omdat herinvoering D-Mark wordt verwacht Britse Centrale Bank: Wereldeconomie bevindt zich in nieuwe crisis
Eén van de talloze Spaanse kantoorgebouwen (hier in Barcelona)
die op een (nieuwe) eigenaar wachten. Er zijn echter noch kopers
noch huurders te vinden.
Nadat internationale investeerders in snel tempo zijn weggevlucht
is de commerciële vastgoedmarkt in zowel Spanje als Italië volledig
ingestort. Vrijwel niemand koopt er nog kantoorgebouwen of
bedrijfsruimten. In Spanje werden er tussen begin april en eind juni
welgeteld DRIE verkopen geregistreerd, tegen 58 in het kwartaal
daarvoor. In Italië werden in dezelfde periode slechts TWEE
kantoorgebouwen verkocht. In de eerste drie maanden van 2012
waren dat er nog 56.Vanwege de steeds verder uit de hand
lopende schuldencrisis laten internationale investeerders Spanje en Italië volkomen links liggen. Gevreesd
wordt dat de eurozone uit elkaar valt en beide landen hun eigen oude munten weer zullen moeten invoeren,
wat enorme gevolgen zal hebben voor de waarde van het commerciële vastgoed. Die waarde is overigens al
sterk gedaald. In Spanje zonken de uitgaven aan kantoren en bedrijfsruimten met 74% van € 260 miljoen in
het eerste kwartaal naar slechts € 67 miljoen in het tweede kwartaal.
'Het verhoogde vermijden van risico door grensoverschrijdende institutionele investeerders heeft een vrijwel
totale ineenstorting van de aankopen in Zuid Europa veroorzaakt,' aldus Joseph Kelly, chef van de
analistenfirma RCA. De angst om ook nog maar iets van waarde te bezitten in de schuldenlanden is zó groot
geworden dat iedereen zich er zo snel mogelijk uit de voeten maakt. (1)
Beleggers rekenen op herinvoering D-Mark
Ook de kapitaalmarkten voor staatsobligaties lijken er inmiddels van overtuigd te zijn dat de eurozone gaat
instorten. Beleggers zijn inmiddels bereid een record rente van 0,05% te betalen om Duitse staatsobligaties
te 'mogen' aankopen, waarschijnlijk omdat verwacht wordt dat de Duitsers na de komende crash de D-Mark
weer zullen invoeren. (2)
Europa profiteert niet van zwakke euro
Nu de euro steeds minder waard is geworden -in één jaar -13% t.o.v. de dollar, waarvan -5% in de laatste 3
maanden- zijn producten uit de eurozone goedkoper geworden. Het zijn echter vooral de internationale
concerns die hun fabrieken hoofdzakelijk buiten de eurozone hebben gebouwd die hiervan
profiteren.Bovendien bevinden de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten in Amerika en Azië zich eveneens
in een crisis, waardoor de vraag naar producten uit Europa juist verder dreigt in te storten. (3) Financiële
spelers speculeren bijvoorbeeld massaal tegen de Europese auto-industrie omdat wordt omdat ook China
steeds slechtere cijfers laat zien. (4)
Bank of England: Wereldeconomie in nieuwe crisis
De president van de Britse Centrale Bank (Bank of England) Mervyn King, die vorige maand nog een miljard
pond in de bankensector pompte, verklaarde afgelopen weekend niet voor niets dat de wereldeconomie zich
inmiddels in een nieuwe crisis bevindt en dat deze alleen op te lossen is door het bankensysteem te
hervormen en door hard te werken. En zelfs dan zal het herstel volgens hem een lange tijd gaan duren. (5)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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VS: aankoop van 1,2 miljard kogels voor ‘training’..?
Door GuidoJ.dinsdag, 21 augustus 2012 - WantToKnow.nl/.be
Wat is er in de VS aan de hand? Wanneer het ministerie van
Binnenlandse Veiligheid méér dan 1 miljard (!) kogels besteld, in
twee orders, vlak ná elkaar, kun je je afvragen waarom dit
gebeurt..! De angst voor de voorbereidingen op massale
burgeronrusten, door de Amerikaanse autoriteiten, is toegenomen,
nadat dit ministerie het plan had geopperd om nog eens 750 miljoen (!!) kogels te gaan aanschaffen,
bovenop de order voor 450 miljoen kogels, die een paar maanden geleden werd geplaatst.. Wat is hier aan
de hand..???!
De nieuwe aankooporder voor de 750 miljoen kogels van diverse makelij, blijkt te zijn ontdekt op de beruchte
overheidswebsite. FBO.gov website Het blijkt dat bij het ‘doel’ van deze aankoop is ingevuld, dat het om
‘trainingsdoeleinden’ zou gaan, maar het bizarre aspect van deze aankoop is daarmee alleen maar versterkt.
Welke instantie, en zeker een BINNENLANDSE overheidsdienst gaat nu 1,2 Miljard kogels aanschaffen voor
‘trainingsdoeleinden’..? Het lijkt erop alsof het Amerikaanse leger voorbereid wordt voor een of andere
burgeroorlog.. Erg creepy! Zeker wanneer het dan gaat om de Binnenlandse ‘veiligheidsdienst’, worden
vraagtekens groter en groter.
Het Federale Wetshandhavings Trainingscentrum (The Federal Law Enforcement Training Center (FLETC))
in Glynco, Georgia heeft deze order via het DHS geplaatst voor afdelingen in verschillende staten van de
VS.
In deze video van het End the Lie YouTube Channel, licht Madison Ruppert deze aankoop gedetailleerd toe,
waarbij het Departement for Homeland Security wordt beticht van een obsessie om kennelijk alle munitie op
te kopen die er beschikbaar is. En zoals Ruppert informeert, zelfs al zou deze aankoop alleen voor
trainingsdoeleinden zijn, dan nog zou er geen geld voor dienen te zijn, wanneer deze ammunitie alleen voor
gebruik BINNEN DE VS zou zijn..!
X
Feitelijk, door een steeds groter wordende kans van een financiële ineenstorting in de VS, wordt er openlijk
gespeculeerd op een ontstekende burgeroorlog, wanneer dit het geval zou zijn. Of zoals ook Paul Joseph
Watson onlangs schreef in een recent artikel:
“Een A 2008 rapport uit 2008, opgesteld door het een strategisch instituut, het U.S. Army War College’s
Strategic Institute, waarschuwt feitelijk voor massale onrust IN de VS, in het geval van een serie van crises,
die in het rapport worden omschreven ‘strategic shock.’
‘Er kan burgergeweld op grote schaal ontstaan, binnen de VS, hetgeen ertoe kan leiden dat het defensieapparaat haar prioriteiten extreem dient te heroriënteren, teneinde haar thuisbases en de burgerveiligheid te
garanderen’, aldus het rapport. Het rapport is opgesteld onder auspiciën van de gepensioneerde luitenantkolonel Nathan Freir, die in het rapport er nog aan toe heeft laten voegen, dat het mogelijk noodzakelijk zou
kunnen zijn, ‘doeltreffend binnenlandse weerstand’ te bieden.
In de afgelopen 5 jaar zijn er letterlijk tientallen voorbeelden geweest van onderdelen van de VS-overheid,
die het plan hebben ontwikkeld om hun wapens op de Amerikaanse burger te gaan richten. Evenals dat de
definitie van terrorisme is verschoven van Al Qaeda-bron naar terrorisme afkomstig uit ‘eigen land’..
Het is absoluut duidelijk dat de burgers van het eens zo grote land, dat de VS was, zich dienen gaan
uitspreken over deze interne bewapening, door hun vrienden en familie te informeren. En wellicht nog
belangrijker: zich dienen te wenden tot militaire en
politiefunctionarissen in hun gebied, met het doel om hen te
informeren en te vragen zich achter burgers op te stellen, in
plaats van achter de mogelijke leiders van het land.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/vs-aankoop-van-12-miljardkogels-voor-training/

Bizar filmpje met aftellende illuminatieklok
Geplaatst door xandrah op 26 augustus 2012
Dit filmpje is afkomstig van een ‘illuminatie’ website die vol
van symboliek staat. Bizar is de klok die aftelt naar een
bepaalde datum.: 9 september 2012 (13.23 uur 33’’). De
bedoeling hiervan is onduidelijk.
http://www.illuminatiorder.info/ac/thaumaturgy/index.html
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Update Fukushima: radio-activiteit stroomt rijkelijk door de grote oceaan
Radio-activiteit stroomt door de Grote Oceaan Zal de kust van Amerika bereiken
Geplaatst door xandrah op 21 augustus 2012
Als er niet een aantal nucleaire klokkenluiders zouden zijn en
onafhankelijke experts, zou men moeten vertrouwen op de
informatie van de Japanse overheid en Tepco (Tokyo’s Electric
Power Company), en hun rapporten zijn technisch zijn. Niet alleen
zijn de rapporten technisch ontoegankelijk, maar ook zonder enige
samenhang. Het is juist door het onbegrijpelijk technische jargon
dat mensen het maar opgeven om inzicht in de ernst van de
Fukushima-situatie te krijgen en er maar het beste van hopen.
Gelukkig zijn er onafhankelijke onderzoekers en schrijvers die hun
bevindingen en onderzoekresultaten publiceren op Internet.
Mainstream media mogen de situatie dan bewust bedekken, websites als enenews.com, fukushimadiary.com en rense.com geven veel informatie omtrent de nucleaire crisis in Japan, afkomstig uit
universitaire studies en onafhankelijke bronnen.
Fukushima cover-up, de werkelijkheid is vele malen erger
Er wordt nauwelijks vooruitgang geboekt, de Japanse overheid vertelt dat alles onder controle is en dat er
geen direct gevaar is. Ze liegen volop over de meltdowns van de reactoren.
Elke leek die zich een beetje in de technische aspecten van de ramp verdiept, kan begrijpen dat er niet veel
van de uitleg van Tepco en de Japanse overheid klopt. Want hoe kunnen operators überhaupt het
koelsysteem herstellen, dat ernstig beschadigd is en in doorgaande melt-down fase is. Als de nucleaire
vloeistof in de reactoren doorgesijpeld is naar de vloeren, wat is dan het nut om een koelsysteem op te
zetten in een disfunctionele reactor en een bad van gesmolten vloeistof? Deze vragen worden niet
beantwoord. De staat van de reactoren is hoogst radio-actief, ondanks het harde werk van ingenieurs en
werkzaamheden zijn alles behalve soepeltjes verlopen. Wat betreft lange termijn oplossingen, is er niks naar
voren gekomen. We moeten maar aannemen dat men bezig is vooruitgang te boeken, in deze puinhoop van
constant lekkende pijpen en koelsystemen. Het hangt aan een zijden draadje: zolang de lekkende vloeistof
gekoeld wordt en er geen aanzienlijke aardbevingen komen, zal het niveau van radio-activiteit afnemen. Het
lijkt op water naar de zee dragen, maar het is verreweg het enige dat gedaan kan worden.
Mocht er een grote aardbeving komen, dan is het gebeurd met de vloeistoffen uit reactor 3 en 4, en zullen
zeer hoge niveaus van radio-activiteit voorlopig niet verwijderd kunnen worden: het zal de hele wereld in
ernstig gevaar brengen, en dit gevaar neemt elke seconde toe.
‘Fukushima’s environment will not even be restored in 500 years’
Arnie Gundersen, nucleair expert, zegt hierover: de reactoren zullen op het punt komen dat verdere schade
niet meer tegengehouden kan worden en dat de radioactiviteit die dan (verder) los komt zelfs niet binnen
500 jaar kan worden opgeruimd.
Fukushima’s schade is hoger dan die van Tsjernobyl, wat een no.8 ramp was. Fukushima is vele malen
erger, zo laat internationale monotoring zien.
Radio-actief vuil wordt in enorme hoeveelheden verbrand, wat doet dat met de omgeving
In de tussentijd geeft de Japanse overheid toe, dat door de verbranding van radioactieve vuilnis, van 2011
tot 2013 maar liefst 2 biljoen becquerels van radiatie de lucht in is gegaan. Het aparte van deze toegeving is,
dat de Japanse overheid hiermee gelijktijdig toegeeft dat ze de intens bevolkte omgeving bewust belasten
met straling in deze hoeveelheden. Dit zogenaamd om de Japanse bevolking uit het noordoosten te helpen.
Zelfs Japanse schoolkinderen krijgen pamfletten in hun handen gedrukt, die vol staan van misleidende
informatie en leugens over de veiligheid van de verbranding van radio-actief vuil. 17 Maanden na de ramp,
zijn evacuees nog steeds niet naar hun huizen teruggekeerd, en leven ze nog in klaslokalen, mensen gaan
dood door kanker, dieren zijn gemuteerd, vrouwen laten uit angst hun ongeboren kinderen aborteren.
Overheid ontkent dat aardbeving oorzaak is
De overheid ontkent grotendeels dat de bevingen de voornaamste oorzaak zijn geweest van de ramp, maar
zegt dat het door de onvoorziene natuurlijke ramp (tsunami) gebeurd is. Wel geven ze toe dat de aardbeving
een scheur van ongeveer 3 centimeter in de pijpleiding van het koelsysteem van reactor 1 veroorzaakt heeft.
Volgens overheid hebben de aardbevingen voor de rest hooguit een scheurtje van zo’n 0,3 centimeter
veroorzaakt. Dit scheurtje zou later groter geworden zijn, door stijging van de reactor-temperatuur en stijging
van de druk. Dit is een vreemd statement, gezien het feit dat getuigen hebben gezien dat reactor 1 al op
instorten stond vóór de tsunami arriveerde. Een mechanicus was in Fukushima op 11 maart en hij herinnert
zich sissende en lekkende pijpen. Hij zag hoogstpersoonlijk hoe pijpen uit elkaar vielen en nam aan dat er
dan nog wel veel meer gebroken leidingen in het gebouw moesten zijn. Het staat buiten kijf dat het de
aardbeving was die veel van de schade heeft aangericht. Er wáren al lekkende pijpen, we weten niet precies
welke pijpen, dat moet onderzocht worden. Een deel van de muur was ook weggevallen, en dit heeft de
reactor ook beschadigd.
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Hoe beïnvloedt Fukushima’s straling de wereld op dit moment?
De radio-activiteit vloeit in grote getalen in de Grote Oceaan, en stroomt
op dit moment van daaruit verder de andere oceanen in. In een jaar tijd,
is dit een gigantisch effect, en sommige wetenschappers geloven dat
het ergste nog moet komen, want deze radio-actieve stromingen gaan
ook nog zeer binnenkort de westkust van Amerika bereiken.
De Grote Oceaan begrensd de Arctische Oceaan, de westkust van
Noord en Zuid Amerika, de Atlantische, de Zuidelijke en Indische
Oceaan, de oost- en noordoostkust van Australië, de Indonesische
archipel en de oostkust van Azië. Oppervlakte: 155.557.000 vierkante
kilometer. De voornaamste eilandgroepen in de Grote Oceaan zijn
Polynesië, Melanesië en Micronesië.
Claus Boning, co-auteur van de studie Fukushima radiation:
“Binnen een jaar, zal het verspreid zijn over het de hele westelijke helft van de noordelijke Grote Oceaan, en
binnen 5 jaar zal het de hele westkust van Amerika bereikt hebben. De niveaus van radio-activiteit die de
Amerikaanse kust zal bereiken, zal echter kleiner zijn als in Japan het geval was, in het begin van de
Fukushima ramp, maar we kunnen niet goed inschatten hoe de niveaus zullen zijn, mede omdat we ook niet
zeker weten welke hoeveelheden er losgekomen waren door de ramp. “
Gezien de vele leugens, is het onmogelijk geweest om een goed beeld te krijgen van de omvang van de
losgekomen radio-activiteit. Ook uit een recentelijk gelekt rapport blijkt dat werkers moesten liegen over
gemeten radio-activiteit in het gebouw, ook moesten ze speciale apparatuur gebruiken om radiatie-metingen
te blokkeren, zodat ze lager leken dan in werkelijkheid. De kans is heel groot dat de werkelijke metingen vele
malen het maximum overschreden. Werkers kunnen niet naar binnen gaan en er moeten robots gebruikt
worden om de vervuiling op te ruimen. Volgens rapporten bedraagt de radio-activiteit in reactor 1, 10.300
millisieverts per uur(mSv/hr). Dit is voldoende om ernstig ziek te worden binnen een paar minuten.

'Russische kernonderzeeër maand lang onontdekt voor Amerikaanse kust'
De Akula klasse onderzeeër is met een lengte van 175 meter de
grootste onderzeeër die ooit werd gebouwd.Volgens de
conservatieve Amerikaanse website Washington Free Bacon is
een enorme Russische onderzeeër met kernraketten erin geslaagd
een maand lang onontdekt pal voor de kust van de staat Georgia te
varen. Op de website krijgt president Obama hiervan de schuld; hij
zou namelijk fors bezuinigd hebben op het waarschuwingssysteem
voor vijandelijke onderzeeërs. De Russen zouden met de actie
willen laten zien dat ze nog altijd een wereldmacht zijn waarmee
rekening moet worden gehouden.De onderzeeër werd in de jaren '80 gebouwd en zou de laatst
overgebleven van de oude Akula ('Haai') klasse zijn, de grootste kernonderzeeër die ooit werd gebouwd.
Ondanks hun enorme afmetingen (175 meter lang en 23 meter breed) zijn deze schepen zeer stil en
daardoor nauwelijks te ontdekken. Een Akula is bewapend met 20 intercontinentale kernraketten en zes
torpedobuizen die speciaal bedoeld zijn om vijandelijke vliegdekschepen en onderzeeërs te kunnen
uitschakelen.
'Onontdekt door bezuinigingen Obama'
De Akula zou een maand lang in de buurt van de Amerikaanse onderzeeërbasis Kings Bay in Georgia
hebben gepatrouilleerd. De pro-Republikeinse Washington Free Bacon baseert zich op een niet bij name
genoemde Amerikaanse vertegenwoordiger die zou hebben bevestigd dat het Russische vaartuig niet werd
ontdekt vanwege de € 487 miljard die Obama de komende 10 jaar op Defensie wil bezuinigingen. Het hydroakoestische waarschuwingssysteem voor onderzeeërs zou één van de slachtoffers van deze bezuinigingen
zijn.
Demonstratie van Russische macht
Volgens marine analist en onderzeese oorlogsvoering specialist Norman Polmar zou president Vladimir
Putin -een voormalige KGB officier- de onderzeeër naar de Golf van Mexico hebben gestuurd om te
demonstreren dat Rusland nog steeds een belangrijke militaire en politieke macht is. Ook zou het een
tegenreactie kunnen zijn op het in ontwikkeling zijnde Amerikaanse raketafweersysteem in Europa.
In 2009 werden er voor het laatste twee Russische onderzeeërs op zo'n 200 mijl voor de kust van New York
ontdekt. De Russen, die in het Caraïbisch gebied samenwerken met onder andere Cuba en Venezuela,
zouden de komende jaren tientallen nieuwe onderzeeërs en ook vliegdekschepen willen bouwen. (1) Het
Pentagon heeft het verhaal van de Washington Free Beacon overigens ontkend (2)
.Xander - (1) KOPP / Russia Today, (2) Ria Novosti
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Nieuwe DHS informant lekt: Meer Russische troepen geïnfiltreerd in de VS!
Published on Aug 17, 2012 by urupiper2
‘Er is iets gaande, en het is enorm. Wat ik wel weet is, dat als de verlichting en communicatie uitvalt, wees
dan heel voorzichtig…’
Nieuwe DHS informant lekt iets SCHOKKENDS
In een gepassioneerde waarschuwing aan zijn wereldwijde luisteraars, onthulde TruNews gastheer Rick
Wiles de laatste in een reeks van verrassende informatie, gelekt naar hem door een bron, die weet van een
contactpersoon diep binnen de Department of Homeland Security.
"Er is een Russische, Chinese, Islamitische militaire invasie,
komend naar de Verenigde Staten", vertelde Wiles woensdag
krachtig aan zijn publiek.
"Mij werd vandaag iets verteld, dat ik bijna aarzelde om te herhalen
voor de radio”, vervolgde Wiles. "Weet je, mensen geven me veel
geruchten door, die ik niet kan verifiëren, dus ik heb ze nooit
vermeld op de radio."
Opzienbarende veranderingen
In eerdere uitzendingen heeft de 12 jaar oude christelijke radio
veteraan hartstochtelijk gepleit bij zijn luisteraars, zich voor te
bereiden op opzienbarende veranderingen, die naar de Verenigde Staten komen, veranderingen zo
gruwelijk, dat zelfs hij toegeeft dat het misschien gek klinkt, als de informatie niet aan hem was verteld door
langdurende, geloofwaardige en bewezen bronnen.
"Maar ik sprak met een goede vriend, die ik vele jaren heb gekend. Dit paar heeft goede relaties met
belangrijke zakelijke en politieke mensen. Ze hebben een persoonlijke vriend, die een vertegenwoordiger is
voor Department of Homeland Security. De tussenpersoon beloofde om hen te waarschuwen als hij ooit iets
van belang zou te horen krijgen, dat onmiddellijke voorbereiding garandeerde.”
"Al jaren zei hij niets… tot nu toe”.
“Hij vertelde hen dat binnen de kantoren van Homeland Security gepraat wordt over het feit, dat de
Russische Spoetnik commando's infiltreren in de VS vanuit Canada. Hij zei dat het al de hele zomer aan de
gang is, en hij schatte het aantal commando's op dit moment in de VS op zo’n 20.000."
De meest intieme kennis van het komende gevaar voor de VS komt volgens hem uit de lucht, zegt Wiles,
terwijl zijn bronnen zich proberen te distantiëren van de informatie, ten behoeve van hun eigen veiligheid en
voor de veiligheid van hun families. Door zijn positie als journalist, radiopresentator en vertrouwde leider van
de christelijke gemeenschap, ontvangt Wiles de meest gevoelige en vertrouwelijke informatie, in de hoop dat
anderen die vertrouwelijk spreken, serieus genomen zullen worden.
"Als ik de integriteit en de connecties op hoog niveau en de sociale status van mijn vrienden niet kende, zou
ik dit nooit aan u doorgeven op de radio", legde Wiles uit. "Maar ik ken dit echtpaar. Laat me je vertellen,
financieel, sociaal, zit ik onderaan hun vriendenlijst. Ze lopen met die grote honden. Daarom, wanneer ze mij
tippen, dat ze een telefoontje kregen van een vriend binnen DHS met dit soort informatie, weet ik dat ik dit
niet lichtvaardig moet afdoen als een samenzweringsgerucht."
Eerdere rapporten van Russische militairen, die deelnemen aan 'civil drills', samen met de lokale politie in Ft.
Carson, Colorado, tussen 24 en 31 mei dit jaar, hebben iets te maken gehad met de voortdurende
clandestiene immigratie van Russische commando's, aangevoerd door Wiles' bron.
Echter, een bron van Wiles van meer dan tien jaar terug, biedt de mogelijkheid van een veel snodere
verklaring voor de infiltratie van Russische commando’s, die kan worden teruggevoerd naar meer dan 30
jaar geleden.
"Ik heb een paar dagen doorgebracht met kolonel Stanislav Lunev in 1999", zegt Wiles. "Hij was mijn gast
toen ik in Dallas / Ft. Worth woonde. Kolonel Lunev is de hoogste Russische GRU militaire spion ooit om
over te lopen naar het Westen...
"Een van zijn opdrachten was om plekken te vinden, om nucleaire kofferbommen te verbergen in de VS. Je
kunt erover lezen in zijn boek: Through the eyes of the enemy.
Kolonel Lunev vertelde me persoonlijk dat de Russen nucleaire, biologische en chemische wapens zouden
brengen naar de Verenigde Staten, in de jaren 1970 en '80 door ze over de Mexicaanse grens te smokkelen.
Kolonel Lunev zei dat er iedere maand Russische Spoetnik commando's in en uit de Verenigde Staten
komen, vermomd als toeristen, professoren, artsen, journalisten…; ze komen en gaan."
De gevolgen, of zelfs een poging tot grondoffensief door ‘slapende’ Russische commando's, zijn onthutsend,
maar opperen ook de mogelijkheid dat een valse-vlag invasie zou kunnen worden gepland, als excuus om
Amerika naar beneden te halen tijdens een valutacrisis.
Kan zoiets bizars als een aanval door buitenlandse rebellen op de loer liggen, in afwachting van het plan
voor Martial Law door het Witte Huis? Zou een andere grotere en gruwelijkere 9/11-achtige aanval van zo’n
omvang worden gepland, om de echte reden voor het instorten van de dollar te maskeren? Hoe anders zou
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Washington de toorn van woedende burgers moeten afwenden, die tot de tanden toe bewapend zijn,
wanneer voedsel en basisbehoeften straks ontbreken, voor dagen, weken of misschien zelfs maanden?
Trends Research Institute oprichter Gerald Celente vertelde Lew Rockwell afgelopen dinsdag van de von
Mises Institute: "Ik geloof dat we nog een 9/11 moment tegemoetzien... Of het nu gaat om een valse vlag
aanval of een echte… Of het nu economisch of geopolitiek is, iets in mijn botten vertelt me dat je nu maar
beter voorbereid kunt zijn, omdat dit ding snel naar beneden komt." Zie ook:
FBI-extremisten-in-leger-VSMilitaire-gepantserde-voertuigen-nu-in-de-straten-van-Amerika
Ron-paul-waarschuwt-Amerikanen-voor-de-komende-economische ineenstorting-en-mogelijke-Staat-van-Beleg
CIA-HQ-insider-30000-100000-russische-troepen-gepland...Alert-buitenlandse-troepen-gereed-om-Amerika-te-bezetten

Bron: Beaconequity.comPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Prikbord nr 308 (leo j.j. dorrestijn)
Gemeentefonds
Terwijl politieke partijen bekvechten over boetes voor studenten waarvoor straks toch geen banen zijn,
blijken de gemeentes nog te bulken van het geld. De verspillingen in Den Haag voor de verlichting van het
gemeentehuis (zonder concurrentiestelling?) is daar één voorbeeld van. Maar de uitgaven voor cultuur,
reisjes, afvloeiing van ambtenaren, externe adviseurs, ontwikkelingshulp, hulp aan illegalen, uitkeringen en
faciliteiten voor kampers, projecten voor allochtonen, nieuwe stadhuizen, centrumplannen en sport zijn
onverminderd hoog. Bepaalde gemeentes weigeren te bezuinigen, frauderen met de jaarrekeningen en
rekenen zich ten onrechte rijk aan grondbezit en ‘reserves’ in de vorm van beleggingen. Wellicht zou een
forse korting op de uitkering vanuit het Gemeentefonds een corrigerende werking kunnen hebben, maar
zelfs Zalm kreeg de onderste steen niet boven.
Indruk
Als onderzoekers constateren dat criminele kampers de overheid intimideren, waardoor de handhaving stopt
zonder dat er arrestaties plaatsvinden, dan heeft de VNG de ‘indruk’ dat het wel meevalt. Oh ja? Heeft dit
‘spreekbuis’-instituut van de Nederlandse gemeenten dan zelf onderzoek verricht en mogen we misschien
weten wat daar uitkwam? Want ook met de fraude in de jaarrekeningen viel het wel mee totdat accountant
Leo Verhoef een onafhankelijk onderzoek deed.
Komkommertijd
Journalisten die niets anders weten dan telkens over Assange te schrijven, die door de Zweedse politie
verhoord zou worden. Nu hij veilig in de ambassade van Ecuador zit, mag je verwachten dat die
rechercheurs zich daar netjes melden voor een gesprekje. Echter, niets daarover. Wel over de borsten van
Rachel Hazes en haar dochter. Wat een armoe…
Medische praktijken
Het falende bestuur van een ziekenhuis heeft, onder toezicht van de voormalige minister Veerman, een
klokkenluider op non-actief gesteld. De bescherming van klokkenluiders stelt in onze ‘rechtstaat’ dan ook
niets voor. Vooral als het om hogere belangen gaat, zoals bij laakbare medische praktijken. Na eerdere
blunders is het nu tijd dat de Inspectie keihard ingrijpt en schoon schip maakt, want als er onder
verantwoordelijkheid van de toezichthouders mensen onnodig sterven, dan toont dit slechts aan hoe ziek de
gezondheidszorg is.
PvdA-miljarden
De heer Samsom meent te weten dat van de verdwenen ABP-miljarden ook een deel in Spanje is
ondergebracht. Daarom moeten we van hem nog meer miljarden aan Spanje afstaan, naast het gigantische
bedrag dat de ING al dreigt te verliezen. Neen, schuldigen wil de PvdA niet zoeken. Misschien bang dat men
dan ook op de vakbonden stuit, of een zekere minister van Financiën Kok, of de Pensioenkamer, of de
afgeroomde reserves, of de duurbetaalde ‘deskundigen’ en toezichthouders die er een puinhoop van hebben
gemaakt? Dat minister Kamp zich meer zorgen maakt over de aanspraken van Brussel op onze pensioenen
dan over een mogelijke korting van ruim 14%, geeft te denken.
Rechten
Steeds meer illegalen en uitgeprocedeerden die weigeren te vertrekken, menen dat ze in ons land nog
steeds rechten hebben. Dat is al begonnen met het recht op een advocaat, medische zorg, scholing voor de
kinderen, verblijfsvergunning voor schrijnende gevallen (met jonge kinderen), generaal pardon, studieverlof,
collectieve beoordeling vanwege land van herkomst en, niet te vergeten, het ‘recht’ om de identiteit te
verzwijgen en het paspoort te vernietigen. En intussen heeft de politiek geen antwoord op het groeiende
probleem, niet alleen in ons land, omdat we ons gebonden achten aan onzinnige internationale afspraken,
én door een lobby die belet dat illegale aanwezigheid strafbaar wordt gesteld.
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Superonkruid drijft boer en industrie tot wanhoop
In de VS hebben boeren meer en meer problemen met de
zogenaamde ‘superweeds’, het onkruid bouwt resistentie op tegen
herbiciden. En nu blijkt uit een onlangs verschenen studie, in het
Journal Weed Science, dat één van de doeltreffendste middelen op
de markt, 2,4-D, ook langzaam maar zeker de strijd gaat
verliezen.De chemici van de agrarische industrie zijn wanhopig op
zoek naar vervangers nu blijkt dat Roundup (glyfosaat) langzaam
maar zeker zijn werking begint te verliezen. De chemici hoopten
dat 2,4-d (ook gebruikt als bestanddeel in Agent Orange) tenminste
een deeloplossing kon bieden tegen de groeiende resistentie van
onkruid. Hele velden worden verzwolgen en de opbrengsten
dalen.Dow Agrosciences is ervan overtuigd dat zij de oplossing
hebben gevonden, op dit moment wacht de multinational nog op
goedkeuring door de voedsel- en medicijnwaakhond FDA van de
nieuwe gentech gewasen (mais, katoen en soja). Deze gewassen zijn zo gemodificeerd dat ze zowel
resistent zijn tegen glyfosaat als tegen 2,4-d. Hierdoor is het mogelijk om de glyfosaat resistente onkruiden
aan te pakken, Dow noemt de nieuwe cocktail Enlist.
Dit nieuwe chemisch goedje wordt niet alleen met gejuig ontvangen, vele critici zijn ertegen. Ze zijn bang
voor nog sterker wordende resistentie van onkruid en voor een onuitwisbare schade in het milieu. Dow blijft
echter bij zijn standpunt, deze nieuwe technologische ontwikkeling is noodzakelijk om het onkruid een stap
voor te blijven en zo de voedselproductie te garanderen.
In de onlangs gepubliceerde studie vertellen de auteurs dat waterhemp ondertussen resistent aan het
worden is. Het herbicide bestendige onkruid is ontdekt in Nebraska en hoewel het onkruid zo’n dertig jaar
geleden een zeldzaamheid was verovert het intussen langzaam maar zeker de landbouwvelden.Voorheen
werd 2,4-d vooral gebruikt op grasland en na 10 jaar gebruik blijkt het waterhemp resistentie te hebben
opgebouwd. 50% van het onkruid lijkt, bij het verspuiten van de hoogste dosis, niet onder de indruk te
zijn.De onderzoekers verzamelden vervolgens de zaden van het waterhemp en zaaiden hen, onder
gecontroleerde omstandigheden, uit in een kas. Uit deze gecontroleerde studies blijkt dat het waterhemp
door de jaren heen een tienvoudige weerstand tegen de pesticide heeft opgebouwd.
Boeren gebruiken 2,4-d routinematig bij het bestrijden van onkruid in grasvelden en gewassen. Sinds het in
1940 op de markt is verscheen heeft het, tot nu toe, weinig van zijn effectiviteit verloren. Er zijn ‘slechts’ 17
onkruiden bekend die resistent tegen het middel zijn geworden.Sommige onkruidwetenschappers en boeren
maken zich zorgen over de ontwikkeling van gentech gewassen en onkruiden die resistent tegen de
herbicide zijn geworden. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel zal gigantisch toenemen en de angst bestaat
dat dit ook geldt voor de resistentie van het onkruid. De geschiedenis zal zich, net als bij Roundup, gaan
herhalen. Enige jaren geleden was Roundup een zeer effectief onkruidbestrijdingsmiddel maar door het
veelvuldig gebruik, dankzij gentech gewassen, heeft het inmiddels zijn glans verloren en onkruiden worden
er meer en meer ongevoelig.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/superonkruid_drijft_boer_en_industrie_tot_wanhoop
Azië bereidt zich voor op voedselshock
Geplaatst door xandrah op 18 augustus 2012
Voedselinflatie zal aan het einde van 2012 hoogtij vieren op de Aziatische
economie, als de huidige hoge prijzen gehandhaafd blijven. Vietnam,
China en HongKong zijn het meest kwetsbaar volgens economen. Sinds
medio juni zijn prijzen van granen (met name tarwe), maïs en sojabonen
respectievelijk met 38%, 24% en 45% gestegen, door de continuerende
droogte in Amerika die oogsten bijna volledig deed mislukken. Amerika is
wereld’s grootste exporteur van granen, maïs en soja. De U.N.
waarschuwde dat de wereld een herhaling zou zien van de voedselschaarste in 2008 toen de prijzen
eveneens excessief stegen. Hoewel graanprijzen daalden in New York afgelopen dinsdag, vanwege regen,
zullen de prijzen hoog blijven, meldden economen in een rapport dat gepubliceerd werd in Standard
Chartered. Dalingen zijn zeker niet aan de orde, wanneer de temperaturen tot en met augustus nog hoog
zijn. “Als de prijsstijgingen gehandhaafd blijven in de komende maanden, verwachten we wereldwijd hogere
voedselprijzen en dit zal Azië treffen in het voorjaar van 2013.” Ook Tai Hui, hoofd van Regional Research
Asia, verwacht dit.
In 2007 en 2008 werd Azië ook hard getroffen, door tekorten aan voedingsmiddelen (voornamelijk rijst).
Deze leidden toen tot hamsteren en oproer. Voedselinflatie raakt Azië harder dan andere regio’s.
Bron/lees verder
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Kernoorlog van 10.000 jaar geleden
We hebben allemaal wel iets van geschiedenis op school geleerd, en allemaal hebben
we globaal het beeld dat de mens is geëvolueerd uit een soort holbewoner tot wat we
nu zijn. Met onze vliegtuigen, atoombommen en computers. De geschiedenis wordt
ruwweg opgedeeld in historie uit de tijd dat de mens kon schrijven en er kronieken
werden geschreven (die bewaard zijn gebleven), en pre-historie, waar dus geen
geschriften maar grottekeningen en gevonden voorwerpen van zijn gevonden. En dat
is het wel zo’n beetje. Wie nog wat van de moderne geschiedenis weet, weet dat
Einstein ooit zei dat als er een 3e wereldoorlog zou komen, de 4e met stenen zou
worden uitgevochten en dat de hoofdingenieur van het Manhatten project Robert
Oppenheimer de Bhagavad Gita aanhaalde.
Er zijn echter nogal wat dingen gevonden die helemaal niet in dat plaatje passen.
En die dingen laten een heel ander verhaal zien. Een verhaal dat om de een of
andere reden niet de aandacht krijgt die het verdient.
Er zijn diverse locaties op Aarde waar radioactief materiaal (fall-out) is gevonden
(Great Lakes, India), of tot glas versmolten zand(Egypte) en in noord India zijn 2
hele steden uitgegraven waar de skeletten nog in de straten lagen, soms hand in
hand of midden in een activiteit gevangen.
Mohenjodaro
Een van de bekendste plaatsen is Mohenjodaro in Pakistan dat nu nog te
radioactief is om er te verblijven.
Deze plaats bestond uit grote gebouwen en een uitgebreid stratenplan:
De skeletten zijn radioactief, vergelijkbaar met de skeletten van Hiroshima en
Nagasaki:
Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm en
http://www.rense.com/general3/8000.htm
Een ander teken van een nucleaire inslag is niet ver van Bombay te vinden.
Een cirkelvormige krater van 2.154 meter doorsnede ligt 400 km NO van de
Indiase stad en er is geen enkel meteoriet materiaal gevonden dat zon krater zou
kunnen verklaren. Er zijn tekenen die laten zien dat er een enorme schokgolf door
de omgeving is gegaan die rond de 600.000 atmosfeer moet zijn geweest en
bovendien is de hitte ongelooflijk geweest omdat de ondergrond van basalt zich
in glasdeeltjes heeft omgezet.
De historicus Kisari Mohan Ganguli zegt dat de oude Indiase teksten vol; staan
met beschrijvingen die op nucleaire oorlogvoering lijken zoals we in onze recente
geschiedenis kennen en ervaren hebben in Hiroshima and Nagasaki. Er worden
vliegende schepen beschreven en dodelijke wapens.
Een van de delen uit de Mahabharata, de the Drona Parva,
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm beschrijft zo’n
oude oorlog. De passage bespreekt een veldslag waarin explosies plaatsvinden die gehele legers in een
keer vernietigen en die hele legereenheden met paarden en olifanten de lucht in blazen alsof ze bladeren op
de wind zijn. In plaats van paddenstoelvormige wolken spreekt de tekst over een loodrecht oprijzende rook
die zich als een parasol ontvouwt.
Bovendien wordt in de tekst gesproken over de besmetting van voedsel en de haaruitval van mensen.
Archeoloog Francis Taylor zegt dat door hem vertaalde teksten, die zich bevinden op de muren van oude
tempels in de omgeving, spreken over mensen die bidden dat ze gespaard mogen blijven van de grote
lichtexplosie die de stad in puin heeft gelegd.
Vergelijk de inslagkrater links met die van de Lonar krater in India rechts.
De Lonar crater in India.
Het is zeer wel mogelijk dat we hier de restanten en sporen zien van een cultuur
die zichzelf in een atoomoorlog met een geslaagd MAD(=Mutual Assured
Destruction=wederzijdse verzekerde vernietiging) scenario heeft vernietigd.
Het gaat hier over een oorlog die naar schatting ongeveer 10.000 jaar geleden
heeft plaats gevonden. Het heeft ons dus 10.000 jaar gekost om op ons huidige
niveau te komen, en we weten niet eens op welk niveau de beschaving zich toendertijd bevond. Eerlijk
gezegd is wat wij onze beschaving noemen er nog steeds een van Kaïn en Abel in de zandbak met een stel
knotsen. Wat dat betreft is er geen vooruitgang te bespeuren. Zeker als je bedenkt dat de controle over de
kernwapens van onze wereld ligt bij mensen waarvan je normaal gesproken nog geen 2e handse auto wilt
kopen…
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‘t Schrijverscollectief. Bronnen:
http://anarchiel.com/stortplaats/toon/de_verboden_geschiedenis
http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm
http://www.rense.com/general3/8000.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M89&ss=P1684&l=NL

Prominente Amerikaanse rabbi: Wereldoorlog en verlossing nabij
Herinnering: 700 jaar oude exegese voorzegde oorlog met Iran en pal daarna komst Messias - 800 jaar oude
Joodse profetie wijst naar komst Messias in 2017
Veel Joden en Christenen geloven dat we op de drempel van de
laatste fase van de eindtijd staan en de komst van de Messias nog
slechts een kwestie van enkele jaren is, misschien zelfs minder.
De prominente Amerikaanse Rav (rabbi) Moshe Wolfson,
mashgiach (overste) van de Yeshiva Torah Vodaas (Joodse
school) in Brooklyn (New York), heeft ongeveer een week geleden
zijn gemeenschap met spoed bijeen geroepen omdat er volgens
hem op korte termijn een vernietigende wereldoorlog zal
losbarsten. Tegelijkertijd is ook de definitieve verlossing door de
komst van de Messias nabij gekomen.
Volgens rabbi Wolfson leert de overlevering van de Torah dat de wereld in de eindtijd door Perzië (Iran) in
een vernietigende oorlog zal worden gestort. Deze oorlog zal pal aan de lang verwachte geulah (verlossing)
vooraf gaan. 'Chazal (de wijzen uit de vroege periode van het Jodendom) zeggen dat Perzië de wereld zal
vernietigen en de Joden het moeilijk zullen krijgen. Waarom zwijgen wij? Waar is het ontwaken? Waarom is
iedereen apathisch? Waarom is iedereen bezig met dwaze en onbelangrijke dingen? Horen wij het alarm
niet? Weten wij niet dat we de poorten van de hemel moeten openbreken en G-d om genade moeten
vragen?' 'In de komende weken worden we geconfronteerd met een totale oorlog in Iran, Israël, Europa en
de VS. Het hele volk van Israël moet zich geestelijk voorbereiden. De Rambam zegt dat het een mitzvah
(gebod) is om in moeilijke tijden te bidden en dat als iemand dit niet doet deze persoon wreed is en -G-d
verhoede het- de situatie alleen maar erger maakt.'
'Wereldoorlog en (de) verlossing'
De rabbi vergeleek de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad met de kwaadaardige Haman uit het boek
Esther, die eveneens alle Joden wilde vermoorden. Als Israël aanvalt vóórdat Iran kernwapens heeft zal er
volgens rabbi Wolfson een wereldoorlog uitbreken.
'Maar er is geen reden tot paniek,' voegde hij er aan toe. 'Wij geloven dat G-d wonderen voor ons zal
verrichten. Het is mogelijk dat de tijd van geula (verlossing) gekomen is. Daar moeten we ons op
voorbereiden. Sinds de Holocaust heeft G-d grote wonderen gedaan voor de Joden, met name in het land
Israël, waar de meeste Joden wonen. En de Torahwereld krijgt bovennatuurlijke hulp uit de Hemel. We
kunnen zien dat G-d wonderen voor ons verricht en moeten ons voorbereiden op (de) verlossing.' (1)
700 jaar oude exegese voorzegde oorlog met IranRabbi Wolfson verwees zeer waarschijnlijk naar een
Aggadische exegese van onder andere het Bijbelboek Jesaja, de Yalkut Shimoni genoemd. Deze bestond in
ieder geval al in het jaar 1310, maar de oorspronkelijke samensteller is niet bekend en kan veel ouder zijn.
Een passage uit deze exegese spreekt boekdelen:
'Rabbi Yitzchak zei: In het jaar waarin de Messias-Koning zal verschijnen zullen alle landen van de wereld
elkaar provoceren. De koning van Perzië daagt de Arabische koning uit en deze Arabische koning vraagt
Aram*om advies. Vervolgens verwoest de koning van Perzië de hele wereld.'* Volgens sommige uitleggers
wordt met Aram 'het Westen' bedoeld. Geografisch lag Aram echter in het zuidoosten van het huidige Turkije
en het noorden van Irak. Gezien het feit dat Iran gedreigd heeft zowel Saudi Arabië als Turkije aan te vallen
als er wordt ingegrepen in Syrië en/of er een militaire aanval op Iran zelf komt, lijkt Turkije, dat zichzelf een
steeds prominentere rol in de moslimwereld toebedeelt, een logische verklaring.
'Alle volken op de wereld zullen in angst en paniek verkeren en op hun gezichten vallen, omdat ze
overweldigd worden door pijn zoals die van geboorteweeën, ook het volk Israël. En als ze daar niet meer
weten waar ze naartoe moeten, zegt Hij tegen hen: Vrees niet, mijn zonen, alles wat Ik heb gedaan heb Ik
voor jullie gedaan... De tijd van jullie verlossing is gekomen.'
Westerse-islamitische coalitie tegen Israël
Veel Joodse historische bronnen gaan er overigens vanuit dat Israël in de eindtijd niet door Rusland, maar
door een coalitie van christelijke (Westerse) en islamitische legers zal worden aangevallen. Deze coalitie
werd vorig jaar voor het eerst duidelijk zichtbaar in het gezamenlijke optreden van de NAVO en de Arabische
Golfstaten tegen de Libische leider Gadaffi, en op dit moment tegen het regime van de Syrische president
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Assad.Het is niet ondenkbaar dat deze coalitie uiteindelijk de oprichting van een Palestijnse staat in de
Israëlische gebieden Judea en Samaria zal proberen af te dwingen, zeker als Barack Hussein Obama wordt
herkozen en hij zijn zogenaamd pro-Israëlische masker definitief afzet. Daarnaast zou de crisis in de EU
ertoe kunnen leiden dat Europa definitief buigt voor de Arabisch-islamitische macht van olie en de oliedollar
en als gevolg daarvan een politieke koers inslaat die tot een frontale botsing met de Joodse staat zal leiden.
Vergelijkbare voorspellingen andere rabbi's
Begin vorig jaar zei ook de gezaghebbende ultra-orthodoxe rabbi Chaim Kanievsky -die volgens zijn
volgelingen mystieke krachten zou hebben- dat de onrust in de wereld en de Arabische landen een teken is
van de naderende komst van de Messias. In september 2010 voorspelden enkele andere leidinggevende
rabbi's dat God vanaf het jaar 2011 de wereld zou gaan zuiveren. Er zouden onder andere steeds meer
aardbevingen gaan plaatsvinden en Europa, Amerika en China zouden in grote problemen raken.
800 jaar oude profetie: Messias in 2017
De bekendste Joodse profetie kwam van de hand van rabbi Judah Ben Samuel, die in het jaar 1217
voorspelde dat de Ottomaanse Turken 400 jaar over Jeruzalem zouden heersen, iets wat tussen 1517 en
1917 inderdaad het geval was. Vervolgens zou de stad 50 jaar een niemandsland zijn, waarna het herstelde
Israël er nog eens 50 jaar de controle over zou krijgen. Ook dit kwam exact uit; in 1967 bevrijdde Israël het
oosten van Jeruzalem van de Jordaanse bezetting.
Volgens rabbi Ben Samuel zouden de laatste 50 jaar waarin Israël de controle zou hebben over Jeruzalem
worden afgesloten met de komst van de Messias. Als ook het laatste deel van deze profetie uitkomt dan
gebeurt dit dus in het jaar 2017.
Rabbi Kaduri: Messias komt en is Yehoshua
Tenslotte voorspelde ook de in 2006 overleden rabbi Yitzhak Kaduri de aanstaande komst van de Messias.
Volgens hem zal Zijn komst worden aangekondigd door het overlijden van de inmiddels al ruim 6 1/2 jaar in
coma liggende premier Ariel Sharon. Kaduri zorgde voor veel onrust onder zijn volgelingen door een brief die
pas na zijn dood mocht worden opengemaakt, waarin hij door middel van een anagram de identiteit van de
Messias onthulde: Yehoshua, oftewel Jezus Christus. Volgens sommige (onbevestigde) bronnen zou Kaduri
ook het jaar van Zijn komst hebben doorgekregen: 2012.
Xander - (1) Arutz 7

Frankrijk dringt aan op snelle vorming gezamenlijk Europees leger
Militairen van de tussen 1987 en 1989 opgerichte Frans-Duitse
militaire brigade, feitelijk een van de eerste voorlopers van een
gezamenlijke Europese strijdmacht.
De Fransen willen het al heel lang en zien in de huidige financiële
crisis, die alle landen noopt tot bezuinigingen op defensie, een
uitgelezen mogelijkheid om eindelijk hun droom waar te maken en
een gezamenlijk Europees leger op te richten dat los van Amerika
en de NAVO kan opereren. Volgens de Franse minister van
Defensie Jean-Yves Le Drian gaat de zogenaamde 'Weimar
Driehoek', bestaande uit Duitsland, Frankrijk en Polen vanaf
volgend jaar een tactische militaire groep opzetten die de eerste opzet moet zijn van dit Europese leger.
Een gemeenschappelijke Europese defensie is al tientallen jaren een grote wens van de Fransen, deels
vanwege de altijd aanwezige inherente spanningen tussen Parijs en Washington, deels omdat het land één
van de grootste fabrikanten van militair materieel ter wereld is. Nu de Amerikaanse strijdkrachten openlijk
hebben aangegeven de komende jaren hun focus te verleggen van de Transatlantische band naar de
Pacifische Oceaan en het Verre Oosten, zouden steeds meer landen overtuigd raken van de noodzaak van
een gezamenlijk Europees leger.
Het in 2009 gesloten Verdrag van Lissabon voorzag reeds in de mogelijkheid dat Europa voortaan
onafhankelijk van de NAVO kan besluiten tot militaire actie. Het nieuwe EU verdrag verving de in 1948
opgerichte West Europese Unie (WEU). De WEU bestond destijds uit 10 landen (waaronder ook Nederland)
en had al eerder tot een gezamenlijk Europees militair verband moeten leiden. Alle pogingen om de WEU
deze functie te laten vervullen mislukten echter, waarop de WEU in 2011 werd opgeheven.
Minister Le Drian wil nu dat de in 1992 opgerichte Weimar Driehoek de basis gaat vormen van de
toekomstige gemeenschappelijke Europese strijdkrachten (1), waar ook in andere landen steeds meer naar
toegewerkt wordt. Zo besloot Nederland onlangs uit kostenoverwegingen al zijn tanks af te schaffen, zodat
bij een eventueel toekomstig conflict vertrouwd moet worden op die van de Duitsers.
Xander - (1) World Net Daily
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Kevin Annett in Heemstede
Door Redactie op 22 augustus 2012
Al eerder werd op Argusoog bericht over de aanklacht tegen de Rooms Katholieke
Kerk en de staat, betreffende misdaden tegen de menselijkheid. Toen werd ook
aangegeven dat de daar bij betrokken Kevin Annett op korte termijn naar Nederland
zou komen. Inmiddels is bekend dat dit op 17 september te gebeuren staat. Zie de
aankondiging hieronder. Désirée Röver heeft op 17 juli 2011 in haar programma
Annett geïnterviewd. Onder de nabeluistering van dat programma is meer
achtergrondinformatie te vinden over Annett.
Op 31 juli j.l. heeft Désirée Röver een kort interview gehad met Kevin Annett. Dit
interview is hieronder te beluisteren.
De Heersende Macht Aangeklaagdvoor Misdaden tegen de Mensheid!Allemaal liggen we onder vuur.Ook
u!Help daarom actief mee om dit tij wereldwijd te keren!
Twintig jaar geleden ontdekte Kevin Annett de decennialang georganiseerde genocide onder de kinderen
van de oorspronkelijke bevolking van Canada. Door de staat planmatig bij hun ouders weggerukt, werden zij
geplaatst in kostscholen door de kerken bestuurd. Daar werden ze seksueel misbruikt, bewust ondervoed en
met ziekten besmet, en door farmaceutische corporaties als proefdieren gebruikt. De helft van hen stierf, de
rest was levenslang ontworteld en ernstig getraumatiseerd.

Kevin Annett heeft nu niet alleen getuigen en bewijzen van deze satanische praktijken, maar kent ook
de daders. Daarom heeft hij samen met de overlevenden en met de hulp van tal van internationale
professionals het International Tribunal into Crimes of Church and State (www.itccs.org) opgericht, een
volkstribunaal om deze daders te kunnen berechten — buiten hun eigen corrupte (justitiële) instanties
om.In mei 2012 heeft deze ITCCS de Canadese overheid, de Britse Kroon, het Vaticaan en de
farmaceutische industrie aangeklaagd wegens misdaden tegen de mensheid. Inmiddels is duidelijk dat
zowel de huidige paus. als koningin Elisabeth persoonlijk bij deze misdaden zijn betrokken.Op 15
september 2012 loopt de termijn af die dit Tribunaal heeft gesteld voor een reactie door deze
aangeklaagden. Dit maakt zijn lezing op 17 september dus extra interessant!De misdaden van
genoemde lieden en instanties gaan echter veel verder dan de 50.000 vermoorde kinderen van de
oorspronkelijke bevolking van Canada, en ook de tienduizenden omgekomen Aboriginal kinderen in
Australië, het stelen van hun land inclusief water en grondstoffen, en het uitroeien van hun culturen van
eeuwenlang overgeleverde traditionele kennis en wijsheid.Immers, in werkelijkheid staan deze
aangeklaagden ONS ALLEMAAL naar het leven:Met giftige voedseltoevoegingen, genetisch
gemanipuleerde voedingsgewassen, toxische belasting vanuit medicatie, (griep)vaccinatieprogramma’s
en chemtrails, en door het veroorzaken en aanwakkeren van rampen zoals de BP-olie/Corexit in de Golf
van Mexico, en de wereldwijde radioactieve besmetting door de kernreactoren in Fukushima.

Door het ten gunste van Big Farma ‘wegreguleren’ van helende middelen uit levensconforme
benaderingen van gezondheid zoals o.m. kruidengeneeskunde, homeopathie, en antroposofie. Door
zorgverzekeraars de inhoud van de gezondheidszorg te laten dicteren.

En met het OOK IN NEDERLAND plotseling en vaak zonder geldige aanleiding bij hun ouders
weghalen van kinderen (door Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming) waardoor die
vervolgens gemakkelijk ten prooi vallen aan pedofiele netwerken (zie de diverse thema radio
uitzendingen over Jeugdzorg op www.argusoog.org en de uitgebreide documentatie op
http://www.klokkenluideronline.nl/).
Help daarom Kevin Annett om dit tij wereldwijd te keren…!
Kevin Annett over de genocide in Canada, de oprichting en acties van het Internationaal Tribunaal om de
daders te berechten, en over hoe dit ONS ALLEMAAL aangaat…
Datum: maandag 17 september 2012 - Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. www.delezing.nl
Zaal Open: 19.30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur.
Openbaar vervoer: Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen
oversteken (1e straat rechts).
Entree bij vooruitbetaling: € 15,- p.p. incl. koffie, thee en water (Het entreebedrag graag overmaken vóór 14
september 2012 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Kevin Annett).
Aan de Zaal: € 20,00 p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie). Extra informatie:
 www.itccs.org
 www.hiddennolonger.com (inclusief de documentaire
Unrepentant)www.hiddenfromhistory.orgwww.KevinAnnett.com
 http://hiddennolonger.com/wp-content/uploads/2011/01/No-Longer-Hidden-1.pdf
Radio interview van Désirée Röver met Kevin Annett in Gezond en Wel – 17 juli 2011,
www.desireerover.nlhttp://www.argusoog.org/kevin-annett-in-heemstede/
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"War of the Worlds", testrun voor buitenaardse invasie
Dinsdag, 21 augustus 2012 08:18
Milton William Cooper werd ooit omschreven door Bill Clinton als:
"De meest gevaarlijke man in Amerika".De dingen die Cooper
voorspelde voorafgaand aan zijn geheimzinnige dood in
november (correctie: 2001) beginnen nu aardig uit te komen.
Waar William Cooper op hamerde is dezelfde waarschuwing die
ooit door Wernher von Braun werd afgegeven. Ter voorbereiding
van de één wereldregering (One World Order) zal er een
gefingeerde buitenaardse invasie plaatsvinden.Dit is wat William
Cooper hier onder andere over te zeggen had:
Het plan voor de vernietiging van de Verenigde Staten en het creëren van een socialistische één-wereldregering onder toezicht van de Verenigde Naties, ligt vastgelegd in een geheim document onder de titel
“MAJESTYTWELVE”. Er zit geen spatie tussen die twee woorden. De uitdrukking is een eerbetoon aan de
geplande overdracht van de ultieme macht in de handen van twaalf “wijze mannen”. Zij zijn voorbestemd om
de wereld te regeren als de discipelen van een nieuwe “Messias” die zal fungeren als een buffer tussen hen
en de sheeple van deze wereld.
Dit plan werd tussen 1970 en 1973 ontdekt door William Cooper, in de tijd dat hij nog werkzaam was voor de
inlichtingendiensten. Het opzetten van één socialistische wereldregering met een “aardige” dictator in de
vorm van een Messias. De enige nog gewapende mensen op deze planeet zullen de leden zijn van een
internationale politiemacht onder direct toezicht van de Verenigde Naties. Alle nationale militairen en
politiemensen zullen worden ontwapend.
De bron voor deze samenzwering kan gevonden worden in wat wij noemen de Illuminati. Deze groep is
samengesteld uit de hoogste rang ingewijden uit verschillende belangrijke ordes en geheime
genootschappen. Ze zijn verbonden door een bloedeed, een geheime godsdienst en de belofte tot een elite
status binnen regionale regeringen en de supra wereldregering.Hun religie is gebaseerd op de Kabbalah en
de Luceferiaanse filosofie. Ze zijn niet gebonden door een eed onderling. Ze zijn, behalve leden van de
eigen groep, niet loyaal aan welke regering dan ook. Wat ze zeggen is: “Als je niet één van ons bent, dan
ben je niets”. De groep is racistisch en beschouwd zwarte mensen, mensen uit Latijns Amerika en
Aboriginals als nutteloze mee-eters.Er zullen onder de nieuwe wereldregering geen rechten bestaan voor
individuen, alleen kunnen bepaalde privileges worden toegekend en alle onroerend goed behoort toe aan de
Staat. De nationale regeringen zullen worden opgedoekt en worden vervangen door een regionale regering.
Er zal geen contant geld meer zijn. Handel zal plaatsvinden via een systeem van computercredits met
rekeningen die beheerd kunnen worden door een soort creditcard of geïmplanteerde chips. Deze laatste zal
bijvoorbeeld ook fungeren als persoonlijke identificatie en rijbewijs.De ultieme maatregel die zal zorgen dat
deze wereldregering er daadwerkelijk komt is de buitenaardse dreiging. De geheimzinnige sfeer rond Ufo’s
en alles wat daarmee samenhangt is bewust gecreëerd als voorbereiding op het ultieme plan. Het plan is
echt; de dreiging niet. De buitenaardse bedreiging zal gepresenteerd worden door gebruik te maken van
geheime technologie zoals die origineel is ontwikkeld door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het beroemde radiohoorspel "War of the Worlds" van Orson Welles in 1938 was in feite niets anders dan het
testen van de reactie van het publiek op een buitenaardse invasie. De meerderheid van de mensen dacht
dat het echt was en dus bleek het idee goed te "verkopen". Men had alleen in die tijd nog niet de technische
middelen om een echt geloofwaardige buitenaardse invasie te presenteren.Alle zogenaamde
“informatielekken” zijn bewuste desinformatieprojecten die ontworpen zijn om de buitenaardse agenda te
promoten, terwijl de regering alles kan blijven ontkennen. De kunstmatige dreiging wordt verder opgestuwd
door mindcontrol programmering via Hollywood, televisie, advertenties, publicaties en Ufo-bewegingen.
Deze staan allen onder volledige controle van de Illuminati en inlichtingendiensten. Er wordt angst gecreëerd
ondermeer door af en toe terroristische aanslagen te plegen, met dierverminkingen of verhalen over
buitenaardse ontvoeringen.
Om een en ander geloofwaardig te maken moet interstellair reizen een begrijpelijk fenomeen voor de
mensheid zijn. Daarom werd NASA in het leven geroepen en het Apollo-ruimteprogramma, waarmee het
idee in de hoofden van de mensheid werd geplant dat men naar de maan kon reizen en er zelfs op kon
lopen. Iedere Apollo missie werd zorgvuldig gerepeteerd en vervolgens gefilmd op een geheime locatie in de
Nevada woestijn en gedeeltelijk in de Walt Disney studio’s waar geweldige decors van het maanlandschap
waren gebouwd.
Alle namen, missies, landingsplaatsen en gebeurtenissen van het Apollo-ruimteprogramma waren doorspekt
met occulte metaforen, rituelen en symbolen van de geheime godsdienst van de Illuminati. Er is geen mens
die ooit hoger is geweest dan 300 mijl (ca 384 km) boven het oppervlak van de aarde. Niemand heeft ooit op
de maan gelopen in welk ruimteprogramma dan ook.
De geweldige straling in de Van Allengordel, de zonnestraling, kosmische straling, controle van de
temperatuur en nog vele andere problemen verbonden aan reizen in de ruimte, voorkomen dat willekeurig
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welk levend organisme ook onze atmosfeer kan verlaten, in ieder geval niet met de stand van zaken in de
huidige technologie. Iedere intelligente middelbare scholier met een natuurkundeboek zal je dit kunnen
uitleggen en daarmee bewijzen dat de maanlandingen door NASA in scene zijn gezet.
Het hoofd van NASA ten tijde van het Apollo programma, is nu de Grand Commander van de Raad van de
33ste Graad van de Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (vrij vertaald is dat de baas van de
raad van de 33e graad binnen de Schotse afdeling van de Vrijmetselarij). Al de eerste astronauten waren
vrijmetselaars. Er is een foto van Neil Armstrong in de Tempel in Washington die hem zogenaamd
wandelend op het maanoppervlak met het Vrijmetselaarsschort voor zijn buik, toont.
Politici worden gecontroleerd door een verzameling dossiers, bijelkaar geharkt door de FBI, IRS, CIA,
Mossad, MI6 en de KGB en andere door de Illuminati gecontroleerd organisaties. Diegene die geen gevulde
kerfstok hebben in hun verleden waarmee ze gechanteerd kunnen worden zullen door één van
bovengenoemde organisaties in posities worden gemanoeuvreerd waarvan het eindresultaat zal zijn dat ze
alsnog gechanteerd kunnen worden.
Dit en nog veel meer werd geschreven, meer dan tien jaar geleden, door de man die ook exact de
aanslagen op de Twin Towers beschreef (voorspellen is hier een onjuiste term omdat hij de kennis erover
simpelweg al had!). William Cooper wist (te)veel. Dat is ook de reden dat hij nu niet meer leeft. Laten wij in
ieder geval zijn waarschuwingen nu wel goed ter harte nemen en voorbereid zijn op de waarschijnlijk dichtbij
zijnde namaak buitenaardse invasie en de verschijning van een valse Messias.
Bron: Pupps Theories – Niburu.co

Nieuwe wet maakt fiscus almachtig
© Thinkstock - zaterdag 25 augustus 2012
Een nieuwe wet die in het Staatsblad verscheen, geeft de fiscus nog meer
macht dan een onderzoeksrechter. De fiscus zal over iedereen dossiers
kunnen samenstellen, maar die dossiers zijn nog geheimer dan de
onderzoeken van het gerecht of van de staatsveiligheid.
Volgens de privacycommissie heeft de regering met deze wet een basisrecht
afgeschaft. “De privacywet geeft u het recht om alle databanken in te kijken
waarin u voorkomt. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de dossiers van de politie, het gerecht of de
inlichtingendiensten. Maar ook in die gevallen kan u, zodra het onderzoek dat toelaat, uw dossier opvragen”,
zegt voorzitter Willem Debeuckelaere van de privacycommissie in De Tijd.
Maar “de nieuwe wet verhindert u om uw belastingdossier in te kijken, zolang u het voorwerp uitmaakt van
‘een controle’, ‘een onderzoek’ of ‘daarmee verband houdende werkzaamheden’. Dat is zo ruim dat uw
belastingdossier eindeloos geheim kan blijven.”
“Wij hebben in april een advies uitgebracht. De tekst die toen voorlag, was op dat punt al problematisch. De
Raad van State noemde het zelfs illegaal. Maar tot onze verbijstering is de uiteindelijke wettekst nog veel
erger. Er is zelfs geen sprake meer van een onrechtstreekse controle van uw gegevens via de
privacycommissie. Dat is nochtans een fundamenteel recht”, aldus nog Debeuckelaere. (Belga/RDM)

Verzwegen feiten achter peperdure Becel-campagne
Vorige week startte een massale marketingcampagne: op donderdag 2 augustus stond in alle Nederlandse
dagbladen een paginagrote advertentie over Becel pro.activ met plantensterolen. In Duitsland stuurde
fabrikant Unilever alle artsen een PR-pakket over Becel pro.activ. Unilever verzwijgt in zijn campagne
bewust de mogelijke risico’s en bijeffecten van de plantensterolen in Becel pro.activ. De brief aan Duitse
medici laat zien dat Unilever zich zorgen maakt over de rechtszaak op 17 augustus die foodwatch in
Duitsland heeft aangespannen. Foodwatch eist dat Unilever niet langer ontkent dat er negatieve
gezondheidseffecten kunnen ontstaan door consumptie van plantensterolen in Becel pro.activ.
De peperdure PR campagne van Unilever biedt gegronde redenen voor foodwatch om de verzwegen
waarheid over Becel pro.activ nog eens haarfijn uit te leggen. Lees hieronder waarom iedereen de waarheid
over Becel Pro-activ moet weten.
De winnaar van het Gouden Windei 2012 kampt met tegenslagen. Het merk heeft eerder te maken gehad
met inzakkende verkoopcijfers. De marketeers hebben toen voor Becel een nieuwe doelgroep voor Becel
pro.activ gevonden: vrouwen in de overgang. Karin Bloemen acteert in tv-spotjes hoe ze zonder sporten
gezond wordt van margarine met plantensterolen. Om objectiever te lijken is daarbij zelfs een “neutrale
stichting” opgericht.Lees verder :
http://foodwatch.nl/misleid/becel_pro_activ/verzwegen_feiten_van_de_peperdure_nieuwe_becelcampagne/index_nl.html
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Een nieuwe voedselbedreiging: nanodeeltjes
Bron / origineel: www.bbc.co.uk
Het gebruik van nanodeeltjes in consumentenartikelen is sterk aan het
stijgen maar wat hun invloed is op het milieu is nog altijd een grote
onbekende.
Een onlangs verschenen studie, in PNAS, komt met de conclusie dat
nanodeeltjes, die terug te vinden zijn in uitlaatgassen en sommige
meststoffen, een negatieve invloed hebben op de groei van soja en de
vruchtbaarheid van de omringende bodem. In de bodem en wortels leven
namelijk bacteriën waarvan de de plant afhankelijk is en een van de twee onderzochte nanomaterialen blijkt
de bacteriën uit te schakelen.
Wat zijn nanodeeltjes?
Een echte definitie voor nanodeeltjes bestaat er nog niet maar op dit moment gaat men ervan uit dat indien
tenminste één diameter van het deeltje kleiner is dan 100 nm. Nanomaterialen bevinden zich in een grijs
gebied, het plaatst zich tussen atomen en materie, 1 miljoen nanometers passen in een millimeter. Van deze
nieuwe materialen snapt men eigenlijk nog heel weinig.En ondanks dat er heel weinig bekend is, zeker over
de veiligheid voor mens en milieu, wordt het veelvuldig in consumptieartikelen toegepast. Denk maar aan
verzorgingsproducten, kleding, cosmetica, materiaalcoating en als een additief van diesel. Op dit moment
vindt er een revolutie van ideeën plaats voor het gebruik in medische toepassingen.De positieve effecten
van nanodeeltjes zijn selectief onderzocht maar omdat de piepkleine deeltjes, met hun bijzondere
eigenschappen, zich in een grijs gebied bevinden zijn vele reactiemechanismen op hun omgeving
eenvoudigweg een groot vraagteken.Er bestaat geen wetenschap die deze effecten kan beoordelen. Meer
en meer onderzoekers maken zich dan ook zorgen over de mogelijke groter wordende schadelijke (lange
termijn) effecten. De effecten zouden weleens groter kunnen zijn dan de industrie ooit zal willen
toegeven.Meer info over nanodeeltjes in het Zaplogdossier.
De studie: nanodeeltjes en de sojaplant
Auteur Patricia Holden, University of California, en haar collega’s onderzochten het effect van twee
veelgebruikte nanodeeltjes op de groei van sojaplanten. Soja staat op dit moment op de vijfde plaats van de
meest geteelde voedselgewassen wereldwijd.De effecten van zinkoxide en ceriumoxide nanodeeltjes
werden nader onderzocht. Zinkoxide wordt onder andere gebruikt in cosmetica en zonnecremes, uiteindelijk
belandt het spul in het milieu of in het slib van de afvalzuiveringsinstallaties. Juist dit slib wordt veelvuldig als
meststof ingezet. Ceriumoxide wordt gebruikt in katalysatoren en tegenwoordig wordt het ook aan
dieselbrandstof toegevoegd, dit om de vorming van kleine roetdeeltjes tegen te gaan.Het effect van deze
beide nanodeeltjes op soja is trouwens al eens eerder nader bekeken. Echter toen werden de planten
hydroponics, zonder aarde, geteeld. De onderzoekers van de laatste gepubliceerde studie vertellen: door de
planten in een natuurlijkere omgeving, dus in de aarde, te onderzoeken krijgen we een beter overzicht van
mogelijke gevolgen.De soja werd geteeld in een kas en de effecten van een groter wordende concentratie
nanodeeltjes op de plantengroei werd nader onderzocht. Ook werd de accumulatie van de deeltjes in de
planten bekeken.Opvallend resultaat was toch wel dat de planten bij verhoogde concentraties zinkoxide zelfs
beter groeiden. Echter het blijkt dat het zink zich ophoopt in de eetbare bladeren en bonen van de plant. Wat
men intussen weet over de toxiciteit van zinkoxide nanodeeltjes is dat de nanodeeltjes giftig zijn voor
borstklier cellen. Ook is bekend dat deeltjes de werking van het mitochondrium veel sterker verstoren dan
standaard zinkoxide poeder.De groei van de sojaplanten werd sterk verstoord door de hogere concentraties
ceriumoxide nanodeeltjes. Het cerium was in staat om de plant binnen te dringen via de wortels. Soja
behoort tot de peulvruchten, in de wortel van deze soort planten wonen bacteriën. Deze zetten stikstof uit de
lucht om in een vorm die de plant gebruikt om te groeien: dit is de stikstof-fixatie. De nanodeeltjes
verstoorden dit mechanisme compleet.
Toxiciteit van nanodeeltjes, een groot vraagteken
Vicki Stone, Heriot-Watt University (Schotland), vertelt: men kan niet alle nanomaterialen over één kam
scheren, er bestaan grote verschillen in toxiciteit. Zo is de giftigheid onder andere sterk afhankelijk van de
materiaalsoort en de grootte(verdeling).Dit weten we ondertussen en onderzoekers proberen aan de hand
van deze kennis huidige nanomaterialen te beoordelen. Van de lange termijn gevolgen van nanodeeltjes op
mens en milieu is nog helemaal niets bekend.Door het toenemend gebruik van nanodeeltjes, onder andere
met het excuus om klimaat, mens en milieu te redden, en de toenemende accumulatie op onze
landbouwgronden slaan we weer eens een onbekende weg in. Helaas wordt de aanwezige TomTom gevoed
door slechts twee satellietsignalen, die van de industrie en (omgekochte) overheid. Het wordt tijd dat we
weer eens leren kaartlezen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/een_nieuwe_voedselbedreiging_nanodeeltjes
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The Starchild skull: schedel van ‘aliën’ geboren door PARTHOGENESE, net als o.a. slangen en
hagedissen
Starchild schedel lijkt op ‘aliënschedel’
Schedels zijn het symbool voor de dood, en spelen een rol in vele culturen overal op de wereld. Er zijn
vreemde schedels opgedoken in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in Mexico en Peru, waar men vervormde
schedels vond, die lijken op de schedel van een mensaap. De Starchild skull, gevonden in Mexico, lijkt op
een alien schedel. Het is in ieder geval geen menselijke.
DNA onderzoeken indiceren dat de Starchild Schedel van een ‘aliën’ is. (Lees het DNA-rapport)
Sprake van parthenogenese, net als onder andere bij salamanders, hagedissen en slangen
De moeder was Azteekse, vader onbekend.
Waarschijnlijk heeft er een parthenogenese (maagdelijke geboorte: Ontwikkeling van een individu uit een
onbevruchte eicel. Het uit de eicel ontwikkelde individu heeft hetzelfde genotype als de moeder)
plaatsgevonden. Parthogenese vindt plaats bij de wandelende tak, sommige kevers en bladluizen, maar ook
bij sommige salamanders, hagedissen, komodovaranen en slangen. De Starchild skull is volslagen uniek in
verschijning en samenstelling. Onderzoeken hebben tot nu toe aangeboren, genetische of andere ‘normale’
defecten uitgesloten. De reeks eigenaardigheden lijken niet te liggen binnen het menselijke domein en naast
de fysieke verschijning is de botstructuur zo uniek dat het niet eens past in de menselijke kenmerken. In
bijna elk opzicht verschillen de fysieke karakteristieken van die van een menselijke schedel.
De Starchild schedel is 900 jaar oud, en werd in 1930 gevonden. In 1999 werd Starchild Skull opgericht, een
organisatie die onderzocht wat de reden van de vreemde vorm en proporties van de schedel is. De
onderzoeken sloten alle bekende vervormingen uit en lieten een genetisch en fysisch profiel zien die nog
nooit eerder op aarde gezien was. De schedel is geanalyseerd door middel van röntgen en CAT scans, door
een groot team van mensen. Onderzoeken stonden onder leiding van een arts met 40 jaar ervaring in
plastische en reconstruerende chirugie van de schedel.
De resultaten uit het onderzoek:
1. De schedel heeft een afkomst die niet kon worden vastgesteld.
De schedel bestaat uit calcium hydroxyapatite (dit is de essentie
van alle zoogdierbotten), de delen zijn natuurlijk (niet fake) en laat
verscheidene fysische afwijkingen zien die normale schedels niet
hebben.
2. De schedel heeft wel de basis componenten van een menselijke
schedel (een frontaal bot, twee wiggebenen, twee slaapbenen,
twee pariëtale benen, en een achterhoofdsbeen). Echter, deze
botten zijn opnieuw geconfigureerd, vanuit de normale vorm en stand die zulke botten doorgaans hebben.
De botten zijn dunner (minstens de helft dunner) dan de menselijke botten en ook lichter (minstens de helft
van het gewicht dan de menselijke botten). Kenmerken van een menselijke schedel zijn de assymetrische
buigingen en onregelmatigheden, en deze kenmerken waren niet aanwezig in de Starchild Skull.
3. De vorming van deze schedel is hoogst ongebruikelijk. De onderzoekers en ook de onderzoeksleider (arts
met 40 jaar ervaring in plastische en construerende schedelchirurgie) heeft dit nog nooit gezien. Alle
literatuur over cranofaciale afwijkingen (afwijkingen van de schedel) zijn bestudeerd, maar een gelijksoortig
exemplaar bestaat gewoonweg niet.
4. Dr. David Hodges, radioloog, stelde vast dat aanhechtingslijnen open waren en groeiden op moment dat
de dood intrad. Dr. David Sweet, een internationaal bekend forensisch patholoog (Universiteit British
Columbia), was van mening dat de schedel van een 5-6 jarige was (aan de hand van het gebit).
5. Dr. Bachynsky stelde vast dat er geen erosie is aan de binnenkant van de schedel. Het type erosie wat hij
zocht komt voor bij de diagnosis hydrocephaly, dus hydrocephaly (waterhoofd) kan uitgesloten worden.
6. Dr. Kaburda voerde driedimensionale scans uit die bepaalde vaste punten in schedels meten, om een
vergelijking te maken met ‘gangbare’ schedels. De resultaten van de metingen werden vergeleken met die
van 100 menselijke schedels. Bij de ‘reuzenschedel’ vond hij meer dan tien niet-standaard afwijkingen.
7. Dr. Townsend en dr. Parson onderzochten de oogkassen en concludeerden dat de visuele structuren
sterk afweken van de norm. De kassen, die verbazingwekkend symmetrisch waren, waren 50% minder diep.
De optische foramen (Het foramen lacerum is een kleine opening in de schedel bij het punt waar het
wiggebeen, het achterhoofdsbeen en de slaapbeenderen samenkomen) is ongeveer 2,5 cm lager dan bij
een normale menselijke schedel. Maar, de aanhechtingspunten voor de spieren die de oogbalbewegingen
besturen waren nog voelbaar aan de binnenkant van de oogholte. Dit indiceert het kijken door oogballen, net
als bij mensen.
8. Als deze oogholtes inderdaad oogballen ‘hielden’, zouden oogballen van normale grootte nogal uitgepuild
zijn. Omdat de oogballen lager gepositioneerd waren in het gezicht, dan bij mensen het geval is, kan
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aangenomen worden dat de oogballen kleiner waren dan bij mensen (vanwege de vorm en diepte van de
kassen van de Starchild Skull).
9. Dr Hodges en dr. Poskitt stelden vast dat het brein binnenin de schedel abnormaal groot was: namelijk
200 cc groter dan bij normale menselijke volwassenen hersenen. (1600 cc versus 1400 cc). Dit is extra
opmerkelijk omdat het zeer waarschijnlijk om de schedel van een kind gaat. Het zou kunnen dat het brein
meer inhoud had, vanwege de afwezigheid van frontale sinussen.
10. Opvallend waren de extreme buigingen van de achterschedelbeenderen en de achterhoofdsbotten.
11. Opvallend is ook het afgeplatte achterhoofd, dat niet door een of ander hulpmiddel gekomen kan zijn. De
oppervlakte van het achterhoofd laat namelijk een subtiele convolutie zien: dit betekent dat het extreem
platte achterhoofd uitkomst is van een natuurlijke groeipatroon en niet kunstmatig is.
12. Een achterhoofdsknobbel bevindt zich niet op de gebruikelijke plek (normaal gesproken in het midden
van het achterhoofd) en laat een lichte neergang in het oppervlakte zien. De nek zit lager dan gebruikelijk
vast aan de schedel, en wat helemaal opmerkelijk is, is dat de nek een omtrek laat zien die 50% afwijkt van
een gebruikelijke nekomtrek.
13. Niet alleen zijn frontale sinussen afwezig, ook wenkbrauwbot is niet aanwezig. Ook het lagere gedeelte
van het gezicht wijkt 50% af van een ‘normaal’ gezicht. De binnengedeelten van de oren zijn duidelijk groter
dan normaal (50% groter).
Specialisten die de schedel onderzochten en betrokken waren bij de röntgen en CAT scans waren: Dr. Fred
Smith, Head of Pediatrics, Children’s Hospital, New Orleans, La., Dr. David Hodges, Radiologist, Royal
Columbian Hospital, New Westminster, B.C., Dr. John Bachynsky, Radiologist, New Westminster, B.C., Dr.
Ken Poskitt, Pediatric Neuroradiologist, Vancouver Children’s Hospital, Dr. Ian Jackson, (formerly of Mayo
Clinic), Craniofacial Plastic Surgeon, Michigan, Dr. John McNicoll, Craniofacial Plastic Surgeon, Seattle, Dr.
Mike Kaburda, Oral Surgeon, New
Westminster, B.C., Dr. Tony Townsend,
Ophthalmologist, Vancouver, Dr. Hugh
Parsons, Ophthalmologist, Vancouver, Dr
David Sweet, Forensic Odontologist,
Vancouver
Bron: starchildproject.com

Obama wil dat EU Griekenland tot na zijn herverkiezing in de euro houdt
Tussen het golfen door belt Obama hoofdzakelijk met buitenlandse
leiders om hen ertoe over te halen geen dramatische besluiten te
nemen vóór 6 november, omdat deze zijn herverkiezing in gevaar
kunnen brengen.Amerikaanse officials hebben er bij Europa op
aangedrongen om Griekenland in ieder geval tot aan de
presidentsverkiezingen op 6 november in de eurozone te houden.
In Washington vreest men namelijk dat de wereldwijde chaos die
dreigt te ontstaan na een Griekse exit de herverkiezing van Barack
Hussein Obama in gevaar zal brengen. De afgelopen maanden
heeft Obama regelmatig contact onderhouden met Europese
leiders. Vooral met de Franse socialistische president Francois Hollande zou hij een sterke band hebben
opgebouwd. Hollande verklaarde vandaag dat Griekenland wat hem betreft in de eurozone moet blijven (2).
De Europese schuldencrisis wordt steeds meer gevoeld in de VS, waar men overigens kampt met
vergelijkbare economische en financiële problemen. In oktober zal de Troika (EU/IMF/ECB)
hoogstwaarschijnlijk alles behalve rooskleurig nieuws over Griekenland te melden hebben, waarop Europa
belangrijke besluiten zal moeten nemen.
'Grexit pas na verkiezingen'
De Amerikanen zijn bezorgd dat Griekenland, nu het zich wéér niet aan de beloften en doelstellingen heeft
gehouden, geen nieuwe miljarden uit het reddingspakket zal ontvangen. Dit betekent welhaast zeker het
bankroet van de Grieken en vervolgens hun feitelijk onvermijdelijk geworden exit. Volgens de Britse
Telegraph zou het Duitse ministerie van Financiën serieus overwegen om Griekenland in ieder geval tijdelijk
uit de eurozone te zetten.Obama zet de regeringen van de eurozone onder druk om Griekenland niet vóór 6
november uit de eurozone te laten gaan. In Washington weet men dat Obama nog steeds goed ligt in
Europa en hoopt men erop dat de eurozone zal meewerken om een eventuele Grexit uit te stellen tot na de
verkiezingen, zodat de wereldwijde onrust die vervolgens ontstaat niet meer kan voorkomen dat Obama nog
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eens 4 jaar in de Oval Office zal mogen verblijven (1). Of beter gezegd: golf kan spelen op het gazon, want
dat schijnt hij volgens sommige critici veel vaker te doen dan werken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten , (2) NU

Yaluminati: de top 3 invloedrijkste geheime genootschappen
25 augustus 2012 14:18 geplaatst in:Het Complot
De beroemde Yale-universiteit heeft een aantal geheime
genootschappen die te boek staan als ‘goed doel’ en dus geen
belasting hoeven te betalen. Op dezelfde manier is de Orde van
Vrijmetselaren in Nederland belastingvrij.De drie belangrijkste
geheime genootschappen die aan de Illuminati leveren zijn Scroll and
Keys, Wolf’s Head en Skull and Bones.Sommigen denken dat de
genootschappen een voortzetting vormen van de Beierse Illuminati.
Ieder jaar worden zo’n vijftien nieuwe leden gerekruteerd. De leden
zijn onderling verbonden door strenge geheimhouding en extreme
initiatierituelen, waarbij met een schuin oog is gekeken naar de
Vrijmetselarij. Zij spreken over buitenstaanders als de ‘vandalen’ en
‘heidenen’.Het eerste geheime genootschap van Yale was Phi Beta Kappa. Het genootschap werd in 1780
mede dankzij de Amerikaanse vrijmetselarij opgericht. In 1832 stichtten ontevreden leden van Phi Beta
Kappa een nieuw genootschap: Skull and Bones. Scroll and Key, opgericht in 1841, en Wolf’s Head,
opgericht in 1884, maken de top 3 van invloedrijkste geheime genootschappen compleet.
De Tombe
De ledenlijst van de Skull and Bones leest als een register van invloedrijke Amerikanen. De
inlichtingendienst CIA wierf vooral in de beginperiode veel nieuwe agenten onder de leden van Skull and
Bones.The Order of Skull and Bones is een broederschap dat veel invloedrijke figuren uit de politieke en
zakenwereld heeft voortgebracht. Het geheime genootschap werd in 1832 opgericht door de latere
Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere minister van Oorlog Alphonso Taft. Vanaf 1992
mogen ook vrouwen lid worden.Het genootschap heeft een tempel (de Tombe) op het terrein van de
universiteit. Verder bezit het onder andere een vakantiewoning en een privé-eiland (Deer Island) aan de
grens met Canada (foto).
Geronimo
Volgens het Amerikaanse genootschap van archeologie SAA bezit Skull and Bones de schedel van de
Apache-indiaan Geronimo. Prescott Bush wordt verantwoordelijk gehouden voor de roof van diens
graf.Enkele bekende leden: George H.W. Bush, John Kerry, George W. Bush, Prescott Bush, medeoprichter van TIME Magazine Briton Hadden, tot 1975 hoofd van de CIA James Jesus Angleton, oprichter
van de Council on Foreign Relations Charles Seymour, H.J. Heinz II van het gelijknamige Heinz, oprichter
van FedEx Frederick Wallace Smith en oprichter van zakenbank Morgan Stanley Harold Stanley.
Bonesbroeders
In 2004 bleek uit interviews dat zowel voormalig president George W. Bush als zijn toenmalige rivaal John
Kerry tijdens hun studie aan Yale lid waren van Skull and Bones. Geen van beide gaf details prijs over het
genootschap.In 2007 kwam de organisatie opnieuw negatief in het nieuws toen een student van de
Universiteit van Florida vroeg of John Kerry niet protesteerde tegen de overwinning van George W. Bush
omdat ze beide lid waren geweest van Skull and Bones. De student werd opgepakt en publiekelijk met een
taser bewerkt door de politie. Hij werd veroordeeld wegens verstoring van de openbare orde en verzet tegen
een arrestatie.De eerste groep mensen die door George W. Bush in het Witte Huis werd uitgenodigd waren
zijn 14 ‘Bonesbroeders’, degenen die in hetzelfde jaar als hij zijn gerekruteerd.
Machtsstructuur
Het bestaan van dit netwerk van geheime genootschappen wordt ook wel het Griekse systeem genoemd.
Ongeveer 85 procent van alle bestuursvoorzitters van grote Amerikaanse concerns en 80 procent van alle
Amerikaanse gekozen politici is ooit lid geweest van een geheim genootschap. Zij komen samen in
gebouwen die vaak zijn geconstrueerd naar maçonniek voorbeeld.Er zijn in totaal ongeveer 200 van dit soort
genootschappen aan Amerikaanse universiteiten. Ze vormen de basis van de politieke machtsstructuur van
de samenleving.
http://www.niburu.nl/het-complot/yaluminati-de-top-3-invloedrijkste-geheime-genootschappen.html
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Maandagmorgen briefing (Week 32, 2012): Syrië Editie
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 15-08-2012
Het is de schuld van Rusland en China. Na het terugtreden van de VNbemiddelaar Kofi Annan en de vrijwel zekere terugtrekking van de naar hem
genoemde VN-waarnemersmissie in Syrië is de “blame-game”
losgebarsten. Een bijzonder schouwspel. De zichzelf de “internationale
gemeenschap” noemende alliantie bestaande uit NATO-lidstaten en de
reactionair-conservatieve monarchieën rond de Perische Golf draait op
politiek toneel en in de colporterende massa-media de rollen geniaal om.
Omdat de VN-veiligheidsraad niet in staat is geweest de missie van Annan
te “ondersteunen”, faalde de oud-VN secretaris-generaal en bevindt Syrië
zich ondertussen in een bijzonder geweldadige burgeroorlog. Die ondersteuning bestond kennelijk voor de
Ashton’s en Clinton’s van deze wereld, die kort na het terugtreden van Annan voor de camera’s hun weinig
geloofwaardige double-speak op de wereld los lieten, uit resoluties die, ala Libië, alle ruimte lieten voor
“Responsibility to Protect”-militaire interventies en “regime change” in Damascus. Waar de missie van Annan
vanaf de eerste minuut al door de oppositionele milities in Syrië werd verworpen, en door het
“westen"(NATO) en Arabische bondgenoten keer-op-keer voortijdig voor “mislukt” werd verklaard, waren het
juist de in de VN-veiligheidsraad blokkerende machten China en Rusland die tot (en na) het opgeven van
Annan aan de VN-missie vasthielden of de missie weer tot leven wekten.Het was de zogenaamde
“contactgroep” voor Syrië, de eufemistisch genoemde “vrienden van Syrië”, die vrijwel gelijktijdig met de start
van de Annan-missie bekend maakte de rebellen/revolutionairen in Syrië te ondersteunen met wapens
(Saudi Arabië, Qatar) of met “niet-dodelijke-hulp”, cq communicatie-middelen (Verenigde Staten). Bij de VN
waren het ondertussen China en Rusland die het eerste missie-statement van de waarnemers-missie
omformuleerden van een eenzijdige terugtrekkings-order voor de reguliere Syrische strijdkrachten (een
natuurlijk onmogelijke eis: bij terugtrekking van het leger in de kazernes zouden de rebellen vrij spel hebben
in Syrië) tot een breder omschreven staakt-het-vuren voor alle aan het geweld deelhebbende partijen. Het
Syrische leger wordt desondanks opgeroepen zich uit stedelijke gebieden terug te trekken. Het resultaat
werd de stadsguerilla die op dit moment in verschillende Syrische steden wordt uitgevochten.Het is
ondertussen een soort kat-en-muis-spel. NATO en Gulf Cooperation Council landen dienen voortdurend
resoluties bij de VN in die om het aftreden van Assad vragen en eenzijdig de schuld voor het geweld in Syrië
bij de Syrische regering leggen, en China, Rusland en BRICS partners met wisselende goed-en-afkeuring
standpunten die de resoluties breder trekken en ook de rebellen oproepen om een einde te maken aan het
geweld.De westerse hypocritie ten aanzien van het Annan-plan wordt uiteindelijk ontmaskerd na het
moedwillig “lekken” van nieuws over Amerikaanse steun aan de Syrische opstandelingen via de CIA (en
presidentiële order) en een geheime commando-centrale van Saudi Arabië, Qatar en Turkije in het Turkse
Adana, stomtoevallig naast de NATO-basis Incirlik. Turkije ondersteunt daarnaast al sinds tijden het
zogenaamde “Vrije Syrische Leger” met een hoofdkwartier en toevluchtshavens op Turks
grondgebied.Pikant genoeg lijken de Verenigde Staten dus weer in oude gewoontes te vervallen en
ondersteunen zij, na talloze verslagen over de aanwezigheid van een bond gezelschap aan salafisten, Al
Qaida brigades, Libische extremisten, Tjetchenen en andere door Saudische petro-dollars ondersteunde
radicale strijders in Syrië, aartsvijand Al Qaida (Osama Bin Laden stierf niet geheel ongewenst nadat bekend
werd dat in Libië radicale islamisten doodleuk door het westen werden ondersteund). Syrië als Afghanistan
1980 met het Assad-regime als Russen. Het is daarom niet verwonderlijk dat Rusland telkens wijst op de
radicale elementen in het pallet aan Syrische rebellengroepen en ernstig gepikeerd is over de Arabische en
westerse ondersteuning van deze groepen. Een “spill-over”, of voor Europa en de VS “blow-back”, richting
de “Russische onderbuik” cq de satellietrepublieken ten zuiden van Rusland, is een Russische nachtmerrie
(en kennelijk weer een geo-strategische droom in sommige kringen).Dat de “hulp” ook inderdaad aankomt,
blijkt niet alleen uit de eindeloze stroom van berichten over onderschepping van wapenleveranties op de
Syrische staatstelevisie maar ook uit de dagelijks gepresenteerde beelden van de strijd in Syrië. Kenmerk:
vernietigde T-72 tanks. Hoewel maar weer als “oorlogsmisdaad” gepresenteerd, is het niet verwonderlijk dat
het Syrische leger begonnen is met het inzetten van helicopters in plaats van tanks. De rebellen hebben
zeer duidelijk beschikking over anti-tank wapens die de afgelopen maanden effectief zijn ingezet. Volgens
NBC-correspondent Richard Engel hebben de rebellen daarom via Turkije nu de eerste leveranties van oude
Russische Strela-2 SAM’s gekregen.
Desondanks blijven werkelijke militaire successen voor de verschillende rebellengroepen uit. Bij Homs werd
het “Vrije Syrische Leger” en extremistische groepen (en, onbevestigd, Franse special forces) in April bijna
fataal verslagen. Het eerste offensief op de hoofdstad Damascus bleek een weinig gecoordineerde sof en
ook de gevechten rond het economische bolwerk Aleppo lijken alleen volgehouden te kunnen worden door
de voortdurende ondersteuning vanuit het nabij gelegen Turkije. De rebellen weten alleen stand te houden in
stadsdelen waar het zogenaamde moslim-broederschap of andere islamistische organisaties stevig voet
hebben gevat; in “seculaire” stadsdelen (of delen van Syrië of de Koerdische gebieden in Syrië) ontbreekt
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ondersteuning of is de bevolking regelrecht vijandig gezind. Daarnaast, om werkelijk succes op de bodem te
hebben, ontbreekt het de strijdende groepen aan luchtsteun.Al maanden, of beter gezegd: bijna een jaar
lang, schreeuwen de buiten Syrië opererende oppositionele groepen (met dubieuze loyaliteiten) om het
instellen van een zogenaamde “no-fly-zone” boven Syrië. Met andere woorden: het uitschakelen van de
Syrische luchtmacht en luchtverdediging door “derden”. Al maanden blokkeren Rusland en China breed
geformuleerde VN-resoluties die de deur open zetten voor een “Libisch scenario”, het ingrijpen door NATO
om “regime-change” in Syrië af te dwingen. Officieel is van zijde NATO een militaire interventie niet gewenst
maar van Sarkozy tot Hollande en het Amerikaanse State Department is de “responsibility to protect” ballon
allang opgelaten.Zo rest het “regime-change” kamp voorlopig niets anders als de “covert war” via
salafistische huurlingen en milities, al wordt naar verschillende noodscenario’s gezocht om alsnog een
inmenging in het Syrische conflict te forceren. Zo is er Turkije dat al voor het afschieten van een Turkse jet
boven, waarschijnlijk, Syrische grondgebied dreigde met het inschakelen van artikel 5 van het NATOverdrag (het bondgenoodschap moet lidstaten die worden aangevallen te hulp schieten). Ook verschijnen er
plotseling verhalen over het Syrische “chemische arsenaal” dat door het Syrische regime zou kunnen
worden ingezet tegen de burgerbevolking. Uiteindelijk zag de Syrische regering zich zelfs gedwongen een
standpunt in te nemen over het mogelijke gebruik van verboden chemische wapens (mogelijke inzet bij
buitenlandse invasie, niet tegen burgerbevolking). Tegelijkertijd duiken als tegenoffensief berichten op over
het overbrengen van chemische wapens uit Libische arsenalen naar Syrië en een mogelijke “false flag” actie
van het Vrije Syrische Leger om vervolgens Assad en consorten verantwoordelijk te stellen voor de
chemische aanslag. Dat de boven genoemde scripts serieus genomen moeten worden blijkt als Turkije en
de VS hun handelen ten aanzien van Syrië gaan plannen en werkgroepen instellen.
In Syrië zelf wordt bij ongeveer iedere belangrijke VN-zitting “massa-moorden” uit de hoge hoed getoverd en
verkocht als slachtingen door het Assad-regime. Hoewel zwaar aangezet door media en politiek blijken alle
handig getimede moordpartijen eerder door religieus gemotiveerde oppositionelen begaan te zijn.
Bomaanslagen in grote Syrische steden, gericht op het overheidsapparaat maar goed voor talloze
onschuldige slachtoffers worden steevast opgeëist door Al Qaida achtige organisaties. Uitzondering lijkt de
succesvolle aanslag op de defensie-top van de Syrische regering waarbij met grote waarschijnlijkheid
gesproken kan worden van hulp door inlichtingendiensten en “insiders” van het regime. Naast liquidaties van
leden van regerings-getrouwe milities, leger en politie zijn nu ook (staats) journalisten doelwit van
ontvoeringen en aanslagen (opvallend genoeg werden al talloze pogingen ondernomen om de Syrische
staats-televisie van Arabische satellieten te krijgen. Syrische staatsmedia vallen onder de EU-sancties tegen
Syrië).Public-relations schadende acties worden nu met regelmaat door woordvoerders van het Vrije
Syrische Leger, de ogenschijnlijke koepelorganisatie van het gewapende verzet, gedementeerd
(schitterende overloper Riad Hijab tekstboek propaganda onderlink) maar, met of zonder “embedded
journalists” en directe contacten met Al Jazeera en Al Arabia, nog altijd zijn de “rebellen” overduidelijk
verdeeld en een onbedoelde weerspiegeling van de politieke Syrische oppositie.Door de “vrienden van
Syrië” als semi-legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk “gebombardeerd” is de zogenaamde
Syrian National Council, de zichzelf als “regering in exil” ziende oppositie, officieel slechts erkend als “een
deel van de Syrische oppositie” en werd de groep door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Clinton zelfs subtiel op de vingers getikt. Naast de overbekende Syrische “mensenrechten-organisaties” en
leveranciers van propaganda zijn in het buitenland nog vele andere Syrische oppositionele groepen actief. In
Syrië zelf zijn sinds de aanpassing van de grondwet talloze officiële en inofficiële politieke partijen actief, al
dan niet voorzien van een “Assad” stempel of deel van islamitische bewegingen. De Koerden nog
daargelaten.
Hoe buitenlandse partijen, zoals de Duitse regering en het “Day After” project, ooit (neoliberale) munt willen
gaan slaan uit dit enorme kruitvat, of dat de “Somalisatie” of “Balkanisatie” van Syrië uiteindelijk het doel is
van de dubbele agenda in Syrië van het westen en de Arabische Golfstaten (en daarmee het uitschakelen
van de belangrijkste (sjiitische) militaire partner van Iran) blijft de vraag. Chaos en bloed zijn voorlopig de
vooruitzichten voor Syrië, de voorlopige hoofdvoorstelling in de strijd om macht en hegonomie in het Midden
Oosten.Meer over destabilisering van Syrië:
» Het Eisenhower/Macmillan plan uit 1957.
» Wikileaks: “Cable 2006/12/06DAMASCUS5399”.
» Brookings Institution: Assessing Options for Regime Change in Syria. Verschillende scenario’s
doorgespeeld door denktank Brookings Inst. die verdacht veel overeenkomsten met de actualiteit hebben
(PDF!).» Brookings Institution: Which Path to Persia. Klassieker van Brookings inclusief Syrië scenario’s
(PDF!).
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Dode astronomen en de Planeet Nibiru (Planeet X)
Het lijkt erop dat astronomen, die zich bezighouden met de
zoektocht naar Planeet X aka Nibiru, vaak niet zo oud worden. Al
deze doden zouden aanwijzingen zijn dat men iets voor ons te
verbergen heeft, iets dat wij absoluut niet mogen weten. Iemand
die absoluut overtuigd was van het bestaan van de planeet Nibiru
was de voormalige hoofdastronoom van de NASA, Dr. Robert
Harrington. In een interview met Zecharia Sitchin op 30 augustus
1990, geeft Harrington toe dat Sitchin waarschijnlijk gelijk heeft met zijn theorie over Nibiru, en beiden
bespreken de elliptische baan van deze ‘onbekende’ planeet.
Harrington stond op ’t punt zijn ontdekking wereldkundig te maken
In 1991 vertrok Harrington met een telescoop naar Nieuw Zeeland, om van daaruit de naderende planeet
Nibiru vast te leggen. Hij verbleef daar in totaal bijna twee jaar, en alles wat hij aan beeldmateriaal
produceerde, werd doorgestuurd naar Washington. Volgens mensen die hem kenden, stond Harrington in
januari 1993 op het punt wereldkundig te maken, wat hij had ontdekt...
Binnen enkele dagen dood…
Echter, hoewel Harrington tot dan toe niets gemankeerd had, werd bij hem een zeldzame vorm van
slokdarmkanker geconstateerd en was hij vreemd genoeg binnen enkele dagen dood. Wat zijn de kansen
dat een gezonde man, die in Nieuw Zeeland fysiek vrij zwaar werk verrichtte, binnen enkele dagen overlijdt
aan kanker? De vrouw van Harrington, Betty, is er heilig van overtuigd dat haar man werd vermoord! Direct
na de dood van Harrington werd de telescoop snel weggehaald, of zoals een collega het omschreef, "Almost
before he was cold".
Foto’s van Nibiru voldoende voor moord, Laboratorium astronoom brandt tot de grond toe af
Ook was er in diezelfde periode een radiopresentator in Houston, Chuck Shramek, die beweerde dat hij
foto’s had van Nibiru en, vreemd genoeg, stierf ook hij aan diezelfde vorm van kanker, en ook nog eens op
ongeveer dezelfde manier als Robert Harrington. Chuck was ook regelmatig te gast in de populaire Art Bell
show. Iemand, die veelvuldig contact had met Robert Harrington, was de geoloog en astronoom Eugene
Shoemaker. Naar hem is vernoemd de komeet die hij ontdekte, de Schoemaker-Levy9. Ook hij was naar het
Zuidelijk halfrond vertrokken om onderzoek te doen, en ook hij stierf in 1997 onder vreemde omstandigheden. In het geval van Schoemaker was het geen kanker, maar een auto-ongeluk. De enige informatie die
beschikbaar kwam, was het gegeven dat het om een Jeep-ongeluk ging, en er werd geen lijkschouwing
gedaan. Naar verluidt brandde het laboratorium van Shoemaker de dag na het ongeluk tot de grond toe af.
En er zijn nog meer dode astronomen die onderzoek deden!
Dode astronomen kunnen geen verhalen meer vertellen, en in dat kader zijn er nog meer dode astronomen
te betreuren. Allen hadden direct of indirect iets te maken met een ‘onbekende planeet’. Zo kwamen er
twintig mensen om het leven in 1999 toen ze met een kabelbaan onderweg waren naar een observatorium.
De kabel brak en iedereen kwam om het leven. Onder de doden bevonden zich een aantal astronomen, die
banden hadden met het Vaticaan, en die met hun infrarode schotels onderweg waren om onderzoek te doen
naar Nibiru.
Na lekken foto’s Nibiru stort busje in ravijn
In 2004 stortte een busje in een ravijn bij het Mount Wilson obervatorium in Californië, zes mensen kwamen
om het leven. Ditzelfde observatorium had net enkele onthullende foto’s gemaakt van de planeet Nibiru, die
naar de pers waren gelekt.
Talloze ‘ongelukken’ of ‘zeldzame ziekten’
Er zijn nog talloze andere namen te noemen van astronomen die door “ongelukken” of "zeldzame ziektes" de
laatste jaren om het leven zijn gekomen zoals Marc Aronson, Kevin Beurle, Dr. Richard Crowe, Walter
Steiger, Brian Geoffrey Marsden en Allan Rex Sandage. De laatste twee stierven kort na elkaar, woonden
duizenden kilometers bij elkaar vandaan, en stierven beiden aan een zeer zeldzame ziekte (Acute
gedissemineerde encefalomyelitis).
Ook dit jaar al een aantal verdachte doden onder astronomen…Zoals in mei dit jaar in Chili: de Japanse
professor Koh-Ichiro Morita. Hij zou het slachtoffer van een roofmoord zijn geworden. Hij werd bewusteloos
gevonden buiten zijn appartement, werd naar het ziekenhuis vervoerd en stierf zes uur later. De officiële
verklaring was een klap tegen het hoofd, en dat terwijl omstanders verklaarden dat er geen enkele
verwonding te zien was.In januari dit jaar sterft onverwacht de Britse astrofysicus Steven Rawlings van de
Universiteit in Oxford. Zijn lichaam werd gevonden bij een bungalow in het plaatsje Southmoor, in de buurt
van Oxford. Er werd iemand gearresteerd, maar later op borgtocht weer vrijgelaten.
Gaat het hier allemaal om toeval?
De kans dat dit niet zo is, is vele malen groter. Alles wijst zeer overtuigend in de richting dat wij, de
bevolking, onder geen beding mogen weten dat Planeet X zich nu al binnen ons zonnestelsel bevindt!
Bron: Niburu.coPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen
Facebook.com/Eindtijdnieuws
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Cruciale verkiezingen 12 september: Wat wil de politiek met Europa?
De politieke partijen in Nederland kennen even zoveel kleuren als
opvattingen over de toekomst van ons land in Europa. Hierbij staan
de PVV, die uit de EU wil stappen, en D66, die een Verenigde
Staten van Europa wil, lijnrecht tegenover elkaar.
Over minder dan 3 weken vinden op 12 september de misschien
wel belangrijkste verkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog
plaats. De uitslag van de verkiezingen zal van cruciaal belang zijn
voor de toekomst van ons land, omdat de komende jaren bepaald
wordt of ons land definitief zijn laatste stukjes soevereiniteit en
zelfbeschikkingsrecht overgeeft aan een Europese regering in Brussel. Op verzoek van vele lezers volgt hier
het eerste deel van een overzicht van de standpunten van de diverse partijen ten aanzien van de
onderwerpen die op deze site regelmatig de revue passeren. We beginnen met wat het meeste leeft: Europa
en de euro.
Europa en de euro
Zoals gezegd staat Nederland op het punt om steeds meer financiële als politieke soevereiniteit over te
dragen aan de Europese Unie. Volgens de eurofielen in Den Haag is dit noodzakelijk om het overleven van
de euro zeker te stellen en het opbreken van de eurozone te voorkomen. Tegenstanders waarschuwen dat
het vasthouden aan de in hun ogen mislukte valuta unie de onvermijdelijke instorting alleen maar veel erger
zal maken.
Wat zijn de belangrijkste standpunten van de politieke partijen over de euro en de Nederlandse positie in
Europa (partijen op volgorde van huidige grootte in de Tweede Kamer (zetels tussen haakjes), informatie
rechtstreeks uit de uitgebreide verkiezingsprogramma's gehaald):
VVD (31): In Europa moet de economie voorop staan. De EU moet echter niet meer, maar juist minder geld
krijgen omdat het grootste deel van het geld nu verdwijnt naar o.a. landbouwsubsidies in Frankrijk waar
Nederland niets aan heeft maar wel voor betaalt.Ook moeten er voorlopig geen nieuwe landen bij de EU
komen en moeten de bestaande regels ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting strenger worden
gehandhaafd. Als landen zich daar echter niet aan houden of daar zelfs misbruik van maken -Griekenland,
Spanje, Italië- dan heeft de VVD echter geen straffe maatregelen op het oog, hooguit het tijdelijk verwijderen
uit het Schengen verdrag.Opvallend is dat de VVD het weliswaar over het behouden van de 'soevereiniteit'
van ons parlement heeft, maar niet één concreet voorstel doet om deze te handhaven en er als
regeringspartij juist aan heeft meegewerkt steeds meer zeggenschap over te dragen aan Brussel. Het enige
wat de partij over de toekomst van ons land in de eurozone zegt is dat ze 'geen behoefte heeft aan vage
vergezichten over Europa'. Hoe vaag!
PvdA (30): De sociaaldemocraten willen Europa meer 'met één stem laten spreken'. Ook uit andere termen
blijkt dat de PvdA veel meer Europa wil. Bezuinigingen ziet de partij niet zitten, wel het aanpakken van de
financiële markten en de banken. Er moet geld worden geïnvesteerd in de groei van de economieën. Waar
dit geld vandaan moet komen is grotendeels onduidelijk. De huidige financiële crisis is juist ontstaan door
veel te hoge schulden maken, en het tegengaan van belastingfraude zoals de partij oppert kan dit toch
onmogelijk oplossen, noch het bezuinigingen op de torenhoge salarissen van EU ambtenaren - hoe terecht
dit punt ook is.
Er moet een Europese bankenunie komen. Op termijn pleit de PvdA voor de invoering van eurobonds, dus
het vergemeenschappelijken van de schulden. De facto betekent dit dat de miljardenstroom vanuit met name
en Duitsland en Nederland naar Zuid Europa permanent wordt gemaakt. Ook kan de ECB worden ingezet
voor het opkopen van de schulden van de probleemlanden. We hebben al vaak uitgelegd wat voor
dramatische gevolgen dit voor uw welvaart -en die van uw kinderen- zal hebben.
Opvallend: de PvdA wil 'ambitieus' beleid ten aanzien van de Arabische landen en hen belangrijke
economische voordelen geven. Ook wordt impliciet aangegeven dat Turkije lid mag worden van de EU.
PVV (24): 'Hún Brussel, óns Nederland'. De slogan van de PVV zegt in feite al genoeg. 'Wij binden de strijd
aan met het EU-nationalisme.' Wat Wilders' partij betreft gaan we weer terug naar economische
samenwerking in Europa en wordt het overdragen van steeds meer macht en geld aan Brussel een halt toe
geroepen en teruggedraaid.
De PVV constateert dat ons parlement machteloos is geworden en dat je daarom niet én eurofiel, én
democraat kunt zijn. Het lidmaatschap van het islamitische Turkije is voor de partij een 'nachtmerrie'.
Griekenland moet uit de euro, het storten van miljarden Nederlands belastinggeld naar Zuid en Oost Europa
moet stoppen, vooral omdat wij in eigen land miljarden moeten bezuinigen op onder andere de ouderen- en
gezondheidszorg.Nederland moet uit de EU en net als Zwitserland bilaterale samenwerkingsverdragen met
de EU sluiten. Ook het Schengen verdrag moet worden opgezegd zodat we de controle over onze grenzen
terugkrijgen. De € 7 miljard die we jaarlijks aan Brussel afdragen moet geheel worden stopgezet en alle
overgedragen bevoegdheden moeten weer terug naar Den Haag.
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'Nederlandse vrijheid of Brusselse slavernij. Vrijwillige samenwerking of Barroso-bevelen. De euro of de
gulden. Zelf kastelen bouwen of blijven gireren naar Griekenland,' is volgens de PVV de duidelijke keus die u
op 12 september moet maken.
CDA (21): 'Geen toekomst zonder Europa' vindt het CDA. De ´economische en monetaire unie´ moet
worden voltooid. Er moet beter Europees toezicht komen op de banken, de financiële markten en de
begrotingen van de lidstaten.De EU moet meer als eenheid opereren, maar 'terughoudend' zijn met verdere
uitbreidingen. Het Europese integratieproces is 'geen doel op zichzelf', maar moet ook niet worden
afgeremd. Verder valt op dat het programma zich hoofdzakelijk op Nederland richt. Een echte toekomstvisie
voor de EU en de euro heeft de partij niet, zodat de partij -zoals gewoonlijk- zowel over 'links' als over
'rechts' kan meeregeren.
SP (15): De SP is mordicus tegen bezuinigingen. Wat onmiddellijk opvalt is dat de partij zich in de media als
EU-kritisch profileert, maar in het programma geen apart Europa hoofdstuk heeft hier pas op pagina 59 van
het programma ('Internationaal Samenwerken') over begint.
De partij van Emile Roemer wil niet dat er nog meer soevereiniteit aan Europa wordt afgestaan. Er moeten
minder Brusselse regels komen en we houden zeggenschap over onze eigen begroting en sociale
voorzieningen. Ook moeten er referenda komen voor de Europese bevolking.
De financiële markten moeten streng worden gereguleerd. Er moet minder geld naar de EU. De Europese
begrotingsnorm van een tekort van maximaal 3% hoeft pas in 2015 te worden gehaald. De SP is tegen het
ESM noodfonds, maar gaat er feitelijk al vanuit dat het er toch komt. Nederland moet 'voldoende
zeggenschap' blijven houden over onze miljardenbijdragen. De SP weet klaarblijkelijk niet dat het ESM die
zeggenschap reeds volledig heeft afgepakt.
De ECB moet de schulden van niet alleen de probleemlanden, maar van alle eurolanden gaan opkopen.
Ook dit is een manier om de schulden van alle landen op één hoop te gooien en de geldpersen onbeperkt
aan te zetten, waardoor op termijn een forse devaluatie van de euro onvermijdelijk is.
Opmerkelijk is dat de SP pleit voor de invoering van een nieuwe internationale reservemunt in plaats van de
dollar. Hierbij moeten de IMF, de Wereldbank en de arme landen meer invloed krijgen.
D66 (10): D66 is traditioneel één van de meest pro-Europese partijen. 'Kiezen vóór Europa' en 'Europa JA!'
zijn slogans die dit bevestigen. De partij wil toe naar een 'federaal Europa' en een 'echte politieke unie', wat
de oprichting van een Verenigde Staten van Europa betekent (al wordt deze term -nog- vermeden).
De euro is volgens D66 de hoeksteen van onze welvaart. De banken moeten failliet kunnen gaan, zodat niet
de belastingbetalers voor hun redding moeten blijven opdraaien. De ECB, een groot Europees Noodfonds
en ook euro-obligaties moeten worden gebruikt om de schuldenlanden overeind te houden. Wel moeten die
hun begroting op orde maken, maar net als de VVD heeft D66 niets concreets in gedachten om dit te kunnen
afdwingen, waardoor misbruik feitelijk onbestraft zal blijven en de miljardenstroom van Noord naar Zuid in
stand wordt gehouden.
Op alle terreinen moet er 'meer Europa' komen, dus ook meer geld. Alle obstakels om tot een politiek
verenigd Europa te komen moeten uit de weg worden geruimd. De president van de VS van Europa moet
voortaan rechtstreeks door de burgers worden gekozen.
GroenLinks (10): GroenLinks ziet voor de EU een belangrijke rol 'op het wereldtoneel' weggelegd, reden
waarom de landen hun krachten zouden moeten bundelen om bijvoorbeeld de 'Arabische lente' te
ondersteunen. Europa moet met eén stem gaan spreken en moet één zetel in het IMF en de VN
Veiligheidsraad krijgen.Alle interne EU barrières voor werken, wonen en studeren moeten worden
weggenomen. Migranten van buiten de EU moeten de kans krijgen hier te komen werken en permanent te
blijven. De inburgeringseis voor migranten wordt geschrapt. Verder komt ook Europa geheel in het teken van
'groen' staan. Brussel moet daarom 'de strengst mogelijke milieunormen' invoeren.
Het euronoodfonds wordt verhoogd, de ECB krijgt meer bevoegdheden en er moeten euro-obligaties worden
ingevoerd. De probleemlanden moeten worden geholpen. Er ontbreekt echter een financiële onderbouwing
voor alle ambitieuze 'groene' plannen van de partij.
ChristenUnie (5): Hoofdstuk 7 van het programma van de ChristenUnie gaat over Europa. Samenwerking is
prima, maar de partij wil géén politieke unie, mede omdat het draagvlak in de samenleving hiervoor
grotendeels ontbreekt. Daarom moet de EU 'een stap terug doen' en zich weer enkel op 'kerntaken' gaan
richten.De CU was eerder tegen de monetaire unie verzette zich dit jaar tevergeefs tegen het opgeven van
ons budget- en vetorecht aan het (door VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks goedgekeurde) Brusselse
ESM verdrag. Er moet minder geld naar de EU. Er moeten geen Europese belastingen komen en ook geen
euro-obligaties. Ook moet de eurozone niet ten koste van alles overeind worden gehouden. Alternatieven zoals een eventuele uittreding samen met gelijkgezinde landen- moeten serieus worden onderzocht.
De EU mag niet worden uitgebreid, zeker niet met Turkije. De CU acht het van groot belang dat de crisis in
Europa in het kader van christelijke waarden wordt aangepakt. 'De ChristenUnie staat voor Eurorealisme',
wat betekent dat we zoveel mogelijk nationale bevoegdheden blijven houden. De CU ziet haar kritiek op de
invoering van de euro nu bevestigd in de schuldencrisis. Toch stemde de partij (samen met VVD, CDA, D66
en GroenLinks) vóór het Europese begrotingspact.De ECB moet geen schulden van de probleemlanden
meer opkopen. Deze schulden moeten worden afgelost en 'waar nodig worden kwijtgescholden'.
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SGP (2): Ook de SGP heeft geen apart Europa hoofdstuk. De EU wordt puntsgewijs besproken in 'De
toestand in de wereld': 'De EU moet ten dienste staan van de lidstaten en niet andersom,' stelt de partij. De
SGP stemde daarom 'met overtuiging' tegen de invoering van de euro, het Verdrag van Lissabon en het
ESM.Net als de ChristenUnie wil de SGP dat de EU zich tot kerntaken beperkt. Een gedeeld waardenbesef
'in harmonie met Gods heilzame geboden' staat daarbij voorop.
Er moet 'veel minder' geld naar de EU, het aantal EU subsidies moet fors worden verminderd en de
constante miljardenstroom van Noord naar Zuid Europa moet stoppen. Desnoods moet de eurozone worden
opgesplitst. Landen die zich keer op keer niet aan de regels houden moeten uit de euro kunnen worden
gezet. Turkije mag vanwege de islam, de 'antiwesterse koers' en het inbreuk maken op de rechten van
minderheden (o.a. christenen) géén lid van de EU worden.
PvdD (2): Zoals kan worden verwacht staat het programma van de Partij voor de Dieren vrijwel geheel in het
teken van dieren, natuur en milieu. De samenwerking in Europa moet dan ook in het teken staan van het
aanpakken van de mondiale milieu-en klimaatproblemen.De EU moet eerst democratischer worden voordat
deze kan worden uitgebreid en er nog meer bevoegdheden aan Brussel worden overgedragen. Nederland
mag niet instemmen met het ESM noodfonds omdat het parlement daar geen zeggenschap over heeft. De
financiële sector moet worden hervormd en de schulden moeten worden gesaneerd. De partij wil toewerken
naar een begrotingsevenwicht, maar hoe dat bereikt moet worden zonder de maatschappij totaal op zijn kop
te zetten en de welvaart fors te verminderen is onduidelijk.
Conclusie
Bent u groot voorstander van meer Europa, meer macht en geld naar Brussel en meer 'euro' dan moet u op
D66 stemmen, de enige partij die openlijk pleit voor een federale EU (Verenigde Staten van Europa). Bijna
even Europa-minded zijn de PvdA, GroenLinks en in iets mindere mate de VVD.Het CDA is het vaagst, dus
daar kunt u zoals gewoonlijk alle kanten mee op. De SP bezigt weliswaar euro-kritische taal maar laat
duidelijk doorschemeren dat de euro en het ESM feitelijk onomkeerbaar zijn.
Aan de andere kant van de lijn staan de PVV, de CU en de SGP, de enige écht euro-kritische partijen in de
Tweede Kamer. Deze drie partijen zijn tegen euro obligaties en de miljardenstroom van Noord naar Zuid, en
willen dat een eventuele uittreding uit de euro of een opsplitsing serieus wordt onderzocht. Tevens verzetten
ze zich tegen de toetreding van het islamitische Turkije. De PVV wil zelfs compleet uit de Europese Unie
stappen en ziet in Zwitserland en Noorwegen goede voorbeelden om na te volgen.
Tenslotte kan de Partij voor de Dieren niet echt voorkomen dat het ook wat Europa betreft voornamelijk een
one-issue partij is.

Cruciale verkiezingen 12 september (2): Wat wil de politiek met de Gezondheidszorg?
In dit vervolg op het eerste artikel over de aanstaande verkiezingen
kijken we naar het onderwerp wat volgens opiniepeilingen het
meeste leeft onder de kiezers: de gezondheidszorg en daaraan
gekoppeld de zorg voor onze ouderen. Hoe denken de politieke
partijen in Den Haag de razendsnel stijgende kosten voor de
gezondheidszorg te beteugelen, zodat deze ook in de toekomst
betaalbaar blijft? Wat voor gevolgen heeft dat voor de gemiddelde
Nederlander met een almaar duurder wordende ziektekostenverzekering? En voor de chronisch zieke die nu al nauwelijks kan
rondkomen?
VVD (31): Volgens de liberalen betalen gezinnen inmiddels 11.000 euro per jaar aan zorg en dreigt dit op te
lopen tot 50% van het inkomen in 2040. In 10 jaar tijd nam het aantal werkenden in de gezondheidszorg met
35% toe tot ruim 1 miljoen mensen.
Als er nu niet wordt ingegrepen zullen de ziektekostenpremies onbetaalbaar worden. Daarom moet er
bezuinigd worden door de zorg deels te verplaatsen van het dure ziekenhuis en de specialist naar thuis en
naar de huisarts (/ verpleegkundigen). Die krijgen daarvoor extra geld. Verspilling (ongebruikte medicijnen
en apparatuur) wordt in overleg met vakmensen aangepakt. Onnodige ingrepen, onderzoeken, scans en (te)
dure medicijnen worden tegengegaan.
Ook nieuwe technieken zoals e-healthcare (zorg via internet) moeten de kosten drukken (een voorstel dat de
meeste andere partijen eveneens doen). Mensen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en krijgen
ook plichten, zoals betalen voor het niet komen opdagen bij afspraken. Eigen risico (inclusief huisarts
bezoek) gaat omhoog, maar de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt geschrapt.
De AWBZ is te duur geworden en wordt uitgekleed. Het PGB blijft, maar onduidelijk is voor wie.
Ongezond gedrag (zoals roken) moet niet worden gestraft met hogere premies. De liberalen willen dat
ouderen zelf kunnen kiezen voor 'een waardig levenseinde' en steunen daarom initiatieven zoals
levenseinde klinieken.
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PvdA (30): De sociaaldemocraten vinden dat op gezondheid 'geen financiële drempel' mag liggen, maar
erkennen dat de kosten 'onverantwoord sterk' stijgen. Bezuinigd kan worden op de salarissen van
specialisten. Net als de VVD wil de PvdA alleen echt noodzakelijke zorg in het basispakket laten; overbodige
zaken moeten eruit. Eveneens overeenkomstig is het verplaatsen van dure zorg naar de huisarts,
wijkverpleegkundige, mantelzorger en vrijwilliger.
Dat de rijken betere zorg krijgen dan de armen moet worden tegengegaan. Eigen bijdrage GGZ verdwijnt.
Wonen en zorg worden gescheiden (eveneens een wens van de VVD). Het PGB blijft, maar ook hier is
onduidelijk voor wie.De marktwerking in de zorg heeft niet gewerkt en moet worden teruggedraaid. Het zeer
dure zorgaanbod moet beter op elkaar worden afgestemd, zodat dit besparingen oplevert (maar hoeveel?).
Overbodige zorg wordt aangepakt (maar wat is dat?). De premies voor het basispakket en het eigen risico
worden inkomensafhankelijk gemaakt. Er komt geen eigen bijdrage voor bezoeken aan de huisarts.
Ook de PvdA steunt initiatieven om ouderen het recht te geven zelf het moment van overlijden te kiezen.
PVV (24): Bij de PVV dezelfde conclusie: de kosten voor de zorg worden te hoog en daarom moet een deel
worden verplaatst van het ziekenhuis naar 'dichter bij de mensen'. Bezuinigd wordt er op 'disfunctionerende
managers' met allerlei (dik betaalde) bijbaantjes. Ook moeten er veel minder regeltjes komen (waar ook VVD
en PvdA voor pleiten). 'Zorgbobo's' worden verantwoordelijk gesteld voor financieel wanbeheer.
De partij van Wilders vindt het 'bizar' dat criminelen in gevangenissen het beter hebben dan bewoners in
zorginstellingen. Dit moet worden omgedraaid. Het aantal ziekenhuisbezoeken moet worden verminderd
door deze te concentreren (dus niet iedere keer terugkomen voor uitslagen van onderzoeken etc.). Wel
moeten er meer artsen komen.De Kunduz coalitie (VVD-CDA-D66-Groenlinks-ChristenUnie) besloot om de
verzorgingshuizen voor bejaarden af te schaffen. De PVV wil deze maatregel terugdraaien. Het eigen risico
wordt niet verhoogd. Fraude met declaraties wordt harder aangepakt. Meerderjarige asielzoekers en
illegalen krijgen voortaan alleen acute hulp.
CDA (21): Het CDA wil vooral een verschuiving 'van nazorg naar voorzorg', dus meer preventie en
zelfredzaamheid. Ook hier een verplaatsing van de dure zorg naar 'dichterbij' (huisarts etc.). Opmerkelijk: de
Christendemocraten noemen speciaal eenzaamheid als sociaal probleem van deze tijd, vooral onder
ouderen. Familie, welzijnswerk en instanties (ook religieuze) moeten hiertegen worden ingezet.
Bezuinigd wordt er door alle 'niet-zorg elementen' (wonen, verblijf, begeleiding) uit de AWBZ te halen en
door de mensen zelf te laten betalen. Het PGB blijft bestaan. Voor 'hoogcomplexe' zorg zullen we verder
moeten reizen. Zoveel mogelijk 'eerste lijns zorg' omdat dit goedkoper is. Er wordt een 'groot beroep' gedaan
op de 'solidariteit' van mensen en zorgverleners om de zorg betaalbaar te houden. Mensen moeten zich
'bewust' worden van de kosten. Er komt echter geen eigen bijdrage voor de huisarts.
Zorgtoeslag blijft afhankelijk van de draagkracht van de mensen. Opvallend: het CDA programma bedient
zich nogal eens van wollig en omslachtig -en dus wazig- taalgebruik. Dat doen enkele andere partijen (maar
niet allemaal, zie D66) toch echt (veel) beter.
SP (15): 'Zorg is geen markt', stellen de socialisten. Door de marktwerking is de zorg veel duurder geworden.
Daarom moet de concurrentie tussen aanbieders en ziekenhuizen worden gestopt en teruggedraaid. Zorg
moet worden gebaseerd op samenwerking. Minder bureaucratie en minder verspilling moeten de kosten
drukken. Ook de SP wil de zorg 'dichter bij de mensen' brengen.Voorkomen is beter dan genezen, dus wordt
er geïnvesteerd in preventie zoals actief beleid tegen roken, drinken en overgewicht. Dit hoort daarom in het
basispakket. Eigen risico moet worden verlaagd en zodra het 'financieel mogelijk is' worden afgeschaft.
Zorgpremies worden volledig inkomensafhankelijk. Sociale minima worden er zelfs van vrijgesteld. Dit wordt
betaald door het afschaffen van de zorgtoeslag.
Ook de SP wil meer eerste lijns zorg en 'schaalverkleining' naar zorg 'in de buurt'. Geen prestatiebeloning,
artsen werken in loondienst. Zorgmanagers moeten via een CAO worden betaald. Eigen bijdrage GGZ
verdwijnt en het PGB blijft, maar 'in natura' en alleen voor mensen die niet 'regulier' kunnen worden
geholpen.De AWBZ wordt niet uitgekleed, maar het alternatief is voor de leek te vaag en te ingewikkeld om
hier op te schrijven. Ouderen krijgen recht op zelfstandige woonruimte en privacy. Er worden daarom alleen
nog kleinschalige verpleeg/verzorgingshuizen gebouwd. Geneesmiddelen moeten centraal worden
ingekocht (goedkoper).
D66 (10): Ook D66 ziet in preventie, meer zelfredzaamheid en meer 'zorg in de buurt' goede mogelijkheden
om te bezuinigen op de stijgende kosten. In plaats van 'onnodig' ziekenhuisbezoek wordt er geïnvesteerd in
wijkverpleegkundigen.
Huisartsen moeten zich gaan richten op het 'voorkomen' van zorgvraag en bevorderen van gezondheid en
hiervoor gaan samenwerken met welzijn en de apotheek. Wat dit concreet inhoudt is onduidelijk. Van zinnen
zoals 'op basis van door de beroepsgroep van artsen ontwikkelde richtlijnen wordt gebruik van generieke
geneesmiddelen gestimuleerd' wordt niemand iets wijzer.
'Zorgnetwerken' moeten gaan bepalen wie de zorg krijgt en hoe dat zo goedkoop mogelijk kan worden
gegeven. Veel omslachtige zinnen maken duidelijk dat zorgverleners zullen worden 'beloond' voor het zo
snel mogelijk gezond maken van zieke mensen. Het PGB moet worden versterkt.
De kosten van de AWBZ vormen een bedreiging voor het betaalbaar houden van de zorg voor met name
ouderen. Die moeten daarom zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling. Familie,
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buren, vrijwilliger en anderen moeten zich hiervoor inzetten. De AWBZ zal wonen en service niet meer
vergoeden. 'Vermogen in pensioen of woning' zijn volgens D66 'communicerende vaten' (??) met de zorg.
M.a.w.: mensen moeten hun pensioen en (waarde van) hun woning gaan gebruiken om hun zorg te betalen.
Op de GGZ wordt bezuinigd door de eigen bijdrage in stand te houden, 'onnodige vraag' te voorkomen en de
'efficiëntie in de bediening van die vraag' te verhogen, wat dat ook moge betekenen. Daar waar het CDA
specifiek eenzaamheid vermeldt noemt D66 depressie, waar 1 miljoen Nederlanders last van heeft. De partij
denkt dit te kunnen aanpakken door 'onderwijs, coaching en scholing'.Daarnaast moeten mensen 'bewuster'
gaan beslissen wanneer ze professionele zorg nodig hebben. De eigen bijdragen zijn daartoe een goed
middel. Het eigen risico moet daarom omhoog, met 'een compensatie' voor de lage inkomens. De rollator
moet uit het basispakket, maar 'de pil', behandelingen voor 'transgenders' (mensen die van geslacht
veranderen) en medicinale hasjiesj niet.Verder moet het rookverbod streng worden gehandhaafd, ook in
kleine café's. Afschrikwekkende foto's op sigarettenverpakkingen en het beperken van het aantal
verkooppunten zijn opties als er niet genoeg mensen stoppen met roken. Verder wil D66 juist meer
concurrentie in de zorg, het toestaan van winstuitkeringen en het toelaten van private investeerders.
GroenLinks (10): De nominale ziektekostenpremie wordt verlaagd en net als het eigen risico meer
inkomensafhankelijk gemaakt. De zorgtoeslag kan hierdoor verdwijnen. Ook GroenLinks wil meer zorg
'dichtbij' en zoveel mogelijk 'eerste lijns' en kleinschalig.De inzet van het PGB wordt gestimuleerd. Mensen
krijgen zorg zoveel mogelijk thuis. Bezuinigingen op mantelzorg worden teruggedraaid. Wonen en zorg
worden gescheiden; wonen gaat uit de AWBZ. Lagere inkomens krijgen compensatie via huurtoeslag. De
AWBZ moet zoveel mogelijk overgeheveld worden naar de basisverzekering of naar de gemeenten. Geen
eigen bijdrage in de GGZ.Specialisten komen in loondienst. Zoveel mogelijk gebruik van goedkope(re)
geneesmiddelen. Preventie en E-healthcare moeten de zorg efficiënter maken. Zorgverzekeraars zonder
winstoogmerk krijgen de voorkeur. Zorg en behandelingen van 'transgenders' blijven in het basispakket en
moeten zelfs worden uitgebreid.
Abortus en euthanasie moeten niet langer 'strafbaar, tenzij...' zijn, maar omgekeerd, en moeten daarom uit
het Wetboek van Strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar als blijkt dat ze zich niet aan de regels hebben
gehouden. De verplichte bedenktijd voor een abortus wordt afgeschaft.Op biologische groenten en fruit en
ander gezond eten moet 0% BTW worden geheven. Nuttigen van snoep, foute vetten en zout wordt via
bindende afspraken en zo nodig wetgeving teruggedrongen.
ChristenUnie (5): De ChristenUnie vindt juist dat de wetten die abortus en euthanasie legaliseren een
verkeerde weg zijn. De overheid moet een schild zijn voor de zwakken die zichzelf niet kunnen beschermen.
Palliatieve zorg (pijnbestrijding) moet daarom in het basispakket, net als preventie (zoals stoppen met
roken). Het basispakket moet alleen nog uit bewezen middelen en methoden bestaan.Er moet extra geld en
personeel naar verpleeghuizen. Bezuinigen kan door de regeldruk met de helft terug te dringen. De
wijkverpleegkundige keert weer terug. Mantelzorgers en familie krijgen een groter rol. Patiënten en ouderen
krijgen meer keuzevrijheid bij het bepalen welke zorg ze nodig hebben.Er komt een zorgspaarloonregeling,
waarmee mensen kunnen sparen voor de zorg die ze later nodig denken te hebben. Tevens komt er een
eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor verblijf in het ziekenhuis en bezoek aan EHBO zonder medische
noodzaak. Hulpmiddelen en woningaanpassingen vaker voor eigen rekening. Gezond leven wordt
bevorderd. Hieronder vallen een strenger rookverbod en een preventiecampagne om wisselende seksuele
contacten te voorkomen.
Grote terughoudendheid bij nog meer marktwerking in de zorg. Niet langer betalen op basis van het aantal
medische handelingen. Specialisten komen in loondienst. Ook de CU wil meer zorg -ook psychische- naar
de 'eerste lijn'. AWBZ gaat voor een flink deel over naar de gemeenten (WMO, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en blijft alleen behouden voor specifieke groepen zoals ernstig gehandicapten.
SGP (2): Het leven is een 'kostbaar geschenk van God' en het 'kapot maken' van een pril kinderleven, leven
met een handicap of leven in de laatste fase is 'een slag in Zijn gezicht.' 33.000 abortussen in Nederland per
jaar zijn 'in strijd met de menselijke waarden' en daarom moet de abortuswet verdwijnen. In plaats daarvan
moet de bescherming van het leven, ook voor ongeborenen, in de Grondwet worden vastgelegd. Abortus
mag niet meer met publieke middelen worden gefinancierd. Net als de CU zet de SGP bij ouderen en
gehandicapten in op meer palliatieve en psychische zorg, in plaats van euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Het PGB blijft behouden. Er komt extra geld voor wijkverpleegkundigen. Mantelzorgers krijgen
belastingvoordelen. Ouderen die langdurige zorg nodig hebben moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. Wonen en zorg worden gescheiden. Wonen gaat uit de AWBZ, mensen kunnen beroep doen op de
huurtoeslag. Het grote tekort aan psychiaters, artsen en psychologen in de GGZ moet worden verminderd
door meer opleidingsplaatsen.
Geen eigen bijdrage voor de huisarts, die een centrale rol krijgt in de zorg. Eigen bijdragen worden
inkomensafhankelijk. Voorzieningen 'clusteren' (huisarts, apotheek fysio, 1e lijns psycholoog) om kosten te
besparen. Zorgmedewerkers moeten veel minder tijd kwijt zijn aan administratie. Hoge salarissen van
zorgmanagers moeten omlaag, de mensen 'aan het bed' moeten juist aantrekkelijk worden beloond.
Veel mensen leven niet gezond, met depressiviteit, eenzaamheid en diabetes als gevolg. Daarom komt er
een preventiefonds en blijft het rookverbod in de horeca gehandhaafd. Geld kan worden gehaald uit het
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beëindigen van het subsidiëren van de topsport. Krachtige aanpak van alcoholmisbruik door o.a. een verbod
op stuntprijzen, 'happy hours' en alcoholreclame. Ook moeten alcoholische dranken duurder worden.
PvdD (2): Geen bezuinigingen op huisarts, apotheek, psychiater, thuishulp en ziekenhuis. Gezonde
levenswijzen worden gestimuleerd (=preventieve zorg). Investeren in gezonde en biologische voeding in
zieken- en verpleeghuizen.Er komt een inkomensafhankelijke zorgpremie en dito eigen risico. Geen eigen
bijdragen. PGB blijft bestaan 'voor wie het nodig heeft'. De pil komt terug in het basispakket. Reclameverbod
voor alcohol en voor snoep & fastfood (gericht op kinderen).De PvdD heeft verreweg de kortste paragraaf
over de gezondheidszorg, wat het one-issue karakter van de partij bevestigt. De partij lijkt aan te nemen dat
de mensen door gezonder te gaan leven en door meer natuur automatisch minder een beroep zullen hoeven
te doen op de zorg.
D66 en SP lijnrecht tegenover elkaar
Daar waar D66 wat Europa betreft lijnrecht tegenover de PVV staat, vinden de liberaal-democraten op het
gebied van de zorg hun absolute tegenpolen in de SP. Beide partijen hebben dermate hemelsbrede
opvattingen over de toekomst van de gezondheidszorg, dat het nauwelijks waarschijnlijk lijkt dat D66 en de
SP in één kabinet kunnen plaatsnemen zonder dat beide partijen enorme concessies zullen moeten doen,
en dat op het beleidsterrein dat het meeste geld kost en wat door de Nederlanders het belangrijkste wordt
gevonden. De VVD en D66 zijn de enige partijen die enkele concrete cijfers noemen bij het onderbouwen
van hun standpunt dat de zorg moet worden hervormd om betaalbaar te blijven. D66 heeft de meeste van
andere partijen afwijkende voorstellen. Zo zal het inzetten van het pensioen en de waarde van de woning
van mensen om hun (toekomstige) zorg te betalen een heet hangijzer onder veel kiezers zijn.
Grote ethische verschillen
Op ethisch gebied zijn er grote verschillen. De VVD, de PvdA en GroenLinks zijn voorstanders van het
legaliseren van euthanasie (waar D66 altijd al een pioniersrol in vervuld heeft). D66 en GroenLinks willen
geslachtsveranderende operaties en behandelingen zelfs door de gemeenschap laten betalen. Daar waar
GroenLinks abortus uit het strafrecht wil, wil de SGP dit juist aanscherpen en ook ongeboren kinderen het
recht op leven geven. Ook de ChristenUnie spreekt zich uit tegen abortus, maar heeft geen concrete
maatregelen op het oog.
Zorg naar 'eerste lijn'
Vrijwel alle partijen vinden elkaar in het verplaatsen van de zorg van dure ziekenhuizen en specialisten naar
de 'eerste lijn', waarbij huisartsen een centrale positie krijgen. Financiële onderbouwing is er echter niet of
nauwelijks. De meeste bezuinigingen lijken te moeten komen uit het uitkleden van de AWBZ of de
alternatieven hiervoor, want ongetwijfeld grote gevolgen zal hebben voor mensen die -dankzij hun
ouderdom, ziekte, handicap of beperking- toch al een laag inkomen hebben. Veel zorg zal daarom in de
toekomst door de directe omgeving -familie, vrienden, buren, vrijwilligers- moeten worden gegeven.De
kostenexplosie van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat het invoeren van marktwerking in de zorg
averechts heeft gewerkt. Desondanks wil met name D66 dit proces nog verder doorvoeren. De VVD werpt
een hoge drempel op door eigen risico voor huisartsbezoek in te voeren. Andere partijen klinken milder,
maar bedenk dat alle mooi plannen ergens van betaald zullen moeten worden, iets dat de liberalen traditioneel- het meest lijken te beseffen. Ook de ChristenUnie denkt vooruit met het voorstel voor een
zorgspaarloonrekening.De conclusie is dan ook dat -ongeacht welk kabinet er na 12 september ook komt- er
hoe dan ook fors bezuinigd zal worden op de almaar stijgende kosten voor de gezondheidszorg.

Cruciale verkiezingen 12 september (3): Wat wil de politiek met de Sociale Zekerheid?
Mede uit de vele reacties op de eerste 2 delen is gebleken dat de
Sociale Zekerheid eveneens een zeer belangrijk onderwerp wordt
gevonden. Wat hebben de plannen van de politieke partijen voor
gevolgen voor mensen die in de bijstand zitten of chronisch ziek of
anderszins gehandicapt of beperkt zijn? Wat wil men in Den Haag
met de WW nu de werkloosheid zo fors stijgt? Kunnen ouderen
straks nog wel van de AOW rondkomen en is de hoogte van uw
pensioen nog wel gegarandeerd?
VVD (31): Om onze sociale zekerheid inclusief pensioenen
overeind te houden moeten meer mensen aan het werk en moet er langer worden doorgewerkt. De VVD
vindt dat er een half miljoen mensen met een uitkering zijn die best (deels) aan het werk kunnen. Te veel
mensen maken 'gemakzuchtig gebruik van sociale regelingen.'De liberalen willen allerlei toeslagen en
kortingen voor mensen met uitkeringen afschaffen zodat mensen die gaan werken niet in inkomen achteruit
gaan. Mensen die niet genoeg doen om hun 'tekortkomingen' weg te werken verliezen hun recht op een
uitkering. Iedereen die fraudeert, ongeacht de hoogte, moet alles tot op de laatste cent terugbetalen. Geen
kinderbijslag meer exporteren naar buiten de EU. De bijstand voor jongeren tot 27 jaar vervalt. De WW wordt
de eerste 3 maanden verhoogd, maar de duur van de WW wordt verkort. De bijstand en de Wajong worden
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samengevoegd en bij de gemeenten ondergebracht. Re-integratietrajecten worden beperkt. Wajongers
worden regelmatig herkeurd om zoveel mogelijk van hen aan het werk te sturen. Alleen 100%
arbeidsongeschikte jongeren krijgen nog toegang tot de Wajong.
Ook alle WSW'ers (Wet Sociale Werkvoorziening) worden met hetzelfde doel herkeurd. Het wordt
werknemers makkelijker en aantrekkelijker gemaakt hen in dienst te nemen door onder andere het
ontslagrecht te vereenvoudigen. Hetzelfde geldt voor 55 plussers. Die moeten echter niet meer automatisch
worden ontslagen. De AOW wordt versneld verhoogd naar 67 in 2018. De leeftijd voor aanvullende
pensioenen moet gelijk daarmee oplopen. ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) moeten voortaan aan
collectieve pensioenen kunnen deelnemen. Huren gaan fors omhoog (3% per jaar boven de inflatie).
Huurtoeslag alleen voor laagste inkomens en wordt achteraf vastgesteld.
PvdA (30): De sociaaldemocraten halen een oud 'rood' stokpaardje van stal: 'Iedereen aan het werk!' We
moeten langer doorwerken. De WW blijft gelijk en men heeft er sneller recht op. Werkgevers gaan de eerste
6 maanden van de WW loon doorbetalen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen worden gestraft als ze
te weinig doen om iemand die werkloos wordt weer aan een baan te helpen.
De AOW leeftijd gaat in 2017 met een half jaar omhoog, oplopend naar 67 in 2025. Wel komen er enkele
uitzonderingsregelingen. Bestaande ATV (arbeidstijdverkorting) regelingen worden afgebouwd. Het moet
makkelijker worden om thuis te werken.
Grote en middelgrote bedrijven moeten op straffe van een boete 5% gehandicapten en langdurig werklozen
in dienst nemen. Wajong, WSW en bijstand worden samengevoegd en geregeld door de gemeente.
Werkgevers krijgen een vergoeding voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Mensen die werk,
scholing of re-integratie weigeren worden gekort. 100% arbeidsongeschikten worden niet meer lastig
gevallen met sollicitatieplicht, tegenprestaties en strafkortingen.
Flexwerkers krijgen meer zekerheid over WW en over een vast contract. De positie van ZZP'er wordt
verbeterd zodat ze pensioen kunnen opbouwen. Ook krijgen ze onder voorwaarden toegang tot de bijstand
en (om)scholing. Werknemers die ZZP'er worden mogen bij hun pensioenfonds blijven.
Kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk. Meer stimulansen om beide ouders aan het werk te krijgen. Positie
van werknemers wordt versterkt. Lage inkomens behouden huurtoeslag.
PVV (24): De PVV wil onze verzorgingsstaat in stand houden door de massa-immigratie, die € 7,2 miljard
per jaar kost, te schrappen. 'Of je gaat de hele wereld van een uitkering voorzien of je kiest ondubbelzinnig
voor je eigen bevolking.' Migranten moeten 10 jaar in Nederland zijn voordat ze recht krijgen op sociale
voorzieningen. AOW blijft op 65, pensioenen blijven reëel op hoogte. WW en ontslagbescherming worden
niet gewijzigd. Misbruik van sociale voorzieningen wordt keihard aangepakt, zoals strenge controles op
'tweede huizen in Marokko en Turkije'. Bezuinigingen sociale werkplaatsen (WSW) worden teruggedraaid.
Wet Werken naar Vermogen wordt niet ingevoerd. Wajong blijft voor 100% arbeidsongeschikten.
'Heel belangrijk': partneralimentatie na scheiding gaat van 12 naar 5 jaar. Kinderbijslag voor maximaal 2
kinderen. Bijstandsjongeren krijgen een werkplicht. Geen uitkeringen en kinderbijslag meer naar het
buitenland, behalve AOW. Voor buitenlandse werknemers: 'werken of wegwezen'. Huurtoeslag blijft
gehandhaafd.
CDA (21): AOW naar 66 in 2015 en 67 in 2020. Werkgevers moeten nu half jaar WW betalen, dat moet
flexibel worden geregeld in samenspraak met werknemer. Werkgevers en werknemers werken samen aan
scholing en ander werk na ontslag. Betere positie flexwerkers, maar eenvoudiger ontslag in vaste dienst.
Kortingen voor werkgevers om ouderen in dienst te nemen.
'Activerende' Bijstand (gericht op werk). Geen bijstand voor jongeren, wel een 'taskforce jeugdwerkloosheid'.
WWV (Wet Werken naar Vermogen) wordt uitgebouwd. WSW, Wajong, en Bijstand in één regeling. Wajong
alleen voor 100% arbeidsongeschikten. ZZP'ers moeten pensioen kunnen opbouwen.
Hardere aanpak fraude met uitkeringen. Het CDA wil een 'sociale vlaktaks met solidariteitsheffing' = voor
iedereen hetzelfde belastingtarief van 35%. Dit mag niet negatief uitpakken voor lage- en middeninkomens.
Topinkomens zullen een solidariteitsheffing moeten gaan betalen.Huren gaan verder omhoog, maar lage
inkomens moeten een korting krijgen. Huurlasten worden eerlijker verdeeld.
SP (15): AOW tot 2020 op 65 houden. Langer doorwerken -ook deeltijd- wordt aantrekkelijker. Maatregelen
om te voorkomen dat oudere werknemers worden ontslagen. Pensioenen blijven duurzaam.Jongeren aan
het werk of naar school met behoud van sociale rechten. Bedrijven moeten hier meer aan meewerken.
Armoede- en schuldhulpverlening uitbreiden van 110% naar 120% van het sociaal minimum. Huishoudtoets
bijstand wordt geschrapt. Volwaardig loon voor wie werkt met behoud van uitkering.
Sociaal minimum wordt verhoogd. Arbeidsmarkt moet minder flexibel om werknemers te beschermen.
ZZP'ers krijgen recht op sociale zekerheid. Lengte WW blijft gehandhaafd. Werkgevers eerste half jaar WW
laten betalen is 'vaak onmogelijk'. Sollicitatieplicht werklozen wordt individueel beoordeeld.
Pensioenfondsen mogen niet korten op de pensioenen. Sociale werkplaatsen blijven. Re-integratie niet meer
commercieel maar naar de gemeente. Voordelen voor werkgevers om arbeidsongeschikten en mensen met
beperkingen in dienst te nemen. De SP schrijft niets over de Wajong, behalve dat jonggehandicapten
worden ondersteund bij het vinden van een baan. Huurtoeslag blijft gehandhaafd. Huren mogen niet verder
stijgen dan inflatie. Geen inkomenseis sociale huurwoning.
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D66 (10): In de inhoudsopgave is het vergeefs zoeken naar een hoofdstuk over de sociale zekerheid.
Tekenend voor wie de partij (niet) is opgericht: Het woord 'bijstand' (als sociale voorziening) ontbreekt
volledig.De liberaal-democraten, die een patent lijken te hebben op zo ingewikkeld mogelijk klinkende
voorstellen, willen een 'generatieneutrale oplossing van de huidige (pensioen)tekorten'. De AOW wordt
verhoogd naar 67 in 2021, en daarna een automatische stijging met de levensverwachting. AOW wordt
flexibel (eerder met pensioen = lagere uitkering).
Wajong, WSW en WWB worden samengevoegd en bij gemeenten ondergebracht. Herkeuringen van
iedereen die in de oude regelingen zit met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.
Armoede bestrijden door investeringen in groei en onderwijs. ZZP'ers moeten toegang krijgen tot sociale
voorzieningen.
Sociale huursector moet anders. Mensen met hogere inkomens moeten meer huur gaan betalen of
verhuizen. Huurtoeslag blijft voor de laagste inkomens.
Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW. Hogere maar kortere WW. Simpele ontslagprocedures. Het
moet aantrekkelijker worden 55-plussers in dienst te nemen / houden.
GroenLinks (10): Kosten van werkloosheid meer bij werkgevers leggen. Loonkosten en belasting op arbeid
voor werkgevers worden verlaagd. Minimumloon verlagen van 23 naar 18. WW verhogen naar 90% in het
eerste half jaar en 80% in het tweede. Maximaal 1 jaar WW. In dienst nemen van oudere werknemers wordt
aantrekkelijker.
Opmerkelijk: alle werknemers krijgen een scholingsbudget. Ontslagvergoedingen verdwijnen juist, behalve
als werkgever de werknemer onvoldoende mogelijkheden tot bijscholing heeft gegeven. Werknemers
moeten op straffe van een boete een verplicht percentage arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Migranten
moeten onbeperkte toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Voorkeursbeleid voor mensen uit 'etnische
minderheden' voor topfuncties.
Ook GroenLinks wil de Wajong, bijstand en WWZ samenvoegen. Iedereen die langer dan 1 jaar werkloos is
wordt aan het werk geholpen of krijgt scholing. Verplicht werken naar vermogen. Stimulansen om beide
ouders te laten werken, o.a. door financiële voordelen voor kostwinnersgezinnen af te schaffen.AOW moet
versneld omhoog naar 67 in 2023. AOW deels financieren door ouderen met goed inkomen te laten
meebetalen. Pensioenfondsen mogen niet meer risicovol beleggen. ZZP'ers krijgen toegang tot sociale
verzekeringen en pensioen.
Huurtoeslag voor lagere inkomens en hogere huur voor hogere inkomens. Sociale huursector in stand
houden.
ChristenUnie (5): De lasten op arbeid worden verlaagd zodat werken aantrekkelijker wordt.
Uitkeringstrekkers moeten een tegenprestatie leveren. Fraudeurs en weigeraars krijgen geen uitkering meer.
Langer werken door o.a. inleveren van vrije dagen. Werkgever moet investeren in scholing, werknemer moet
hiertoe bereid zijn. Beiden verantwoordelijk voor nieuwe baan bij ontslag, de werkgever maximaal 1 jaar.
Net als in Duitsland een flexibele werktijdenrekening = sparen voor tijden dat er minder werk is. Werk
behouden door tijdelijk loon te verlagen of korter te werken. Minimumloon verdwijnt. Kleine baantjes (bijv. 8
uur huishoudwerk) hoeven echter niet meer te worden opgegeven aan de belasting.Deltaplan
jeugdwerkloosheid. o.a. door tijdelijke contracten langer te maken en meer onderwijs en opleidingen. Ook
jongeren onder 27 krijgen begeleiding. 55-plussers in dienst nemen en mensen met beperkingen in dienst
houden wordt aantrekkelijker. Nederlandse werkzoekers krijgen voorrang boven buitenlandse.AOW gaat
omhoog naar 67 in 2023, daarna in verhouding tot de levensverwachting.Huren stijgen 2% extra boven
inflatie, huurtoeslag stijgt mee en wordt inkomensafhankelijk. Bedoeling is om mensen met hogere inkomens
te laten doorstromen.
SGP (2): AOW wordt geleidelijk verhoogd naar 67 en daarna gekoppeld aan levensverwachting. AOW
flexibel maken (eerder met pensioen= lagere uitkering). Bonus voor werkgevers om ouderen in dienst te
nemen. Pensioenopbouw koppelen aan aflossing hypotheek (niet verplicht).Voorstel om werkgevers WW te
laten betalen wordt teruggedraaid. Maximaal 2 jaar WW, in het 2e jaar lager. Iedereen die kan werken moet
dat ook doen. Wajongers en WSW'ers moeten 'kansen' krijgen door werkgevers bonussen en
loonkostensubsidies te geven.Harde aanpak misbruik sociale zekerheid. Niet willen werken = lagere
uitkering. Budget bijzondere bijstand moet omhoog. Geleidelijk een sociale vlaktaks invoeren, gefinancierd
door heffingskortingen te schrappen. Voor veelverdieners blijft er een toptarief. Lage inkomens krijgen een
draagkrachtkorting.
Bijzonder: Forse verhoging kinderbijslag en kindgebonden budget. SGP wil juist tegengaan dat beide ouders
moeten werken om rond te kunnen komen. Dit wordt betaald door kosten van kinderopvang zelf te laten
betalen, behalve voor sociale noodsituaties zoals éénoudergezinnen. Eveneens opmerkelijk: om armoede te
bestrijden worden mensen die (financiële) tegemoetkomingen laten liggen actief benaderd.
PvdD (2): AOW gaat stapsgewijs omhoog tot 67 in 2030.(Her)verdeling van het beschikbare werk door
kortere werkweken (communisme, anyone?). WW wordt hoger maar korter. Langdurig werklozen worden
financieel 'gestimuleerd' om maatschappelijke taken te gaan vervullen. ZZP'ers krijgen toegang tot pensioen
en sociale verzekeringen.Bijstand, Wajong, WSW en sociale werkplaatsen blijven gehandhaafd. Werklozen
moeten met behoud van uitkering vrijwilligerswerk kunnen doen. Kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk.
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Hogere inkomens gaan meer huur betalen om de doorstroming te bevorderen.Al deze kostbare plannen en
beloften moeten worden betaald uit o.a. een 'vergroening' van het belastingstelsel (= in de praktijk forse
belastingverhogingen).
Kille en harde liberale sanering
Wat opnieuw opvalt is dat bijna alle partijen vermijden concrete bedragen en percentages te noemen.
Financiële dekking is dus opnieuw een groot vraagteken. Alleen de PVV noemt concrete bedragen en ook
de SGP is duidelijk hoe prioriteiten gefinancierd moeten worden (door bijvoorbeeld te schrappen in andere
regelingen). Verder maken de beide liberale partijen VVD en D66 hun stigma dubbel en dwars waar door
met massale herkeuringen een kille en harde sanering van de sociale zekerheid door te voeren, waarmee
pijnlijk duidelijk wordt dat de programma's van deze partijen -vooral die van de VVD- overduidelijk zijn
geschreven door mensen die geen benul hebben hoe het is om (langdurig) tegen je wil aan de 'verkeerde'
kant van de lijn te staan (ziek, zwak, oud, werkloos, etc.). Krijgen VVD en D66 hun zin dan wordt Nederland
een nieuw Amerika waarin het recht van de sterkste prevaleert en degenen die het minder goed getroffen
hebben gewoon 'pech' hebben.
Simplistisch links populisme
Bij de andere partijen klinkt het allemaal een stuk minder kil, maar met name de linkse partijen maken op
hun beurt hun eigen stigma waar door de kiezers van alles en nog wat te beloven zonder duidelijk aan te
geven hoe dit allemaal betaald moet worden. Het simplistische populisme door de rekening enkel te
presenteren aan 'de rijken' of 'hoge inkomens' zal in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar zijn en -zo leert de
ervaring- ook niet (afdoende) werken. Om de sociale zekerheid in stand te houden moeten bedrijven immers
wel geld kunnen verdienen en de ruimte krijgen. Niettemin toonden cijfers van de Zwitserse megabank UBS
onlangs aan dat vooral in Nederland de hogere inkomens hebben geprofiteerd van de invoering van de euro,
ten koste van de lage inkomens, die er juist op achteruit zijn gegaan. De partijen die dit in die periode
hebben mogelijk gemaakt zijn het CDA (kabinetten Balkenende), de VVD, de PvdA en D66. De ChristenUnie
kan hiervoor nauwelijks verantwoordelijk worden gehouden en gedoogpartij PVV trok juist vanwege de
bezuinigingen de stekker uit de plannen van het VVD/CDA kabinet.
Conclusie:
Een nieuw kabinet zal de AOW in ieder geval stapsgewijs gaan verhogen naar 67 en de regels voor
bestaande uitkeringen aanscherpen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dit werk moet er
echter wel zijn, en het probleem is nu juist dat de werkloosheid door de huidige wereldwijde crisis -waarvan
het einde nog lang niet in zicht is- fors oploopt.Het gevolg zal daarom hoogstwaarschijnlijk zijn dat over
enkele jaren veel meer mensen en gezinnen afhankelijk zullen zijn van de bijstand en van het sociale
minimum moeten rondkomen, iets dat voor veel minima nu al een groot probleem is. Mede omdat gesneden
wordt in allerlei toeslagen en de huren omhoog gaan zal de armoede in Nederland fors toenemen. Dit effect,
dat de kloof tussen rijk en arm snel verder zal vergroten, zal nog eens worden versterkt als VVD (die bizar
genoeg nog steeds lijkt te denken dat veel mensen voor hun lol afhankelijk zijn van een uitkering) en/of D66
een grote stem in de nieuwe regering zullen krijgen.
Om het artikel niet te lang te maken heb ik de kleine splinterpartijen buiten dit overzicht gelaten. Mogelijk dat
ik over de standpunten deze partijen nog één apart artikel schrijf.
Xander
Mysterieuze lichtzuilen verschijnen in Japan 2012
Mystery Light Beams Appear In Japan 2012 HD
Published on Aug 23, 2012 by StephenHannardADGUK
Tientallen mysterie lichtzuilen verschenen in Japan na ongewoon
onweer...Honderden mensen waren getuige van deze zeldzame en
angstaanjagende verschijnselen, zoals vurige lichtzuilen die in de lucht
verschenen. Ooggetuigen meldden dat de lichtkolommen direct
verschenen na zwaar en ongebruikelijk onweer, enkele minuten
aanhielden en toen verdwenen.In 1908, net voor de Tunguska explosie,
hebben soortgelijke verschijnselen zich voorgedaan: reusachtige zuilen
van vuur stegen op van de aarde naar de hemel.Veel bewoners zijn
bang, dat er een grote ramp dreigt, en dat het lichtkolommen zijn, die
waarschuwen voor groot gevaar.Dit verhaal is bevestigd door de
Japanse media en de foto's zijn authentiek; ze komen van verschillende
bronnen, voor het geval je het je afvraagt.Zie ook:Beam me up:
Scientists left baffled as mysterious columns of coloured light
appear in the night skieshttp://www.dailymail.co.uk/news/article1117264/Beam-Scientists-left-baffled-...
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com - Zie ook: Nieuwsbrief 31.
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