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Interessante nieuwslinks
Wilde het leger van de VS een staatsgreep plegen?
http://de.rian.ru/politics/20120829/264281764.html
Frankrijk krijgt weer een socialistische economie
http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=24000
De VS en het Verenigd Koninkrijk achter de opstand in Syrië?
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9500503/Britain-and-US-plan-a-Syrianrevolution-from-an-innocuous-office-block-in-Istanbul.html
Moslimopstand in Kenia
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/20128281203089815.html
De laatste ontwikkelingen omtrent orkaan Isaac
http://www.weather.com/newscenter/ en http://beforeitsnews.com/environment/2012/08/tropical-storm-isaacshows-consolidation-in-nasa-infrared-time-series-2446452.html
Nog meer feiten over het “smelten” van het zee-ijs op de Noordpool. Op de Zuidpool groeit het zee-ijs stevig
door.
http://wattsupwiththat.com/2012/08/27/sea-ice-news-volume-3-number-11-part-2-other-sources-show-norecord-low/
Gaat Mohammed Morsi de vrede met Israël echt respecteren?
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=282833 Morsi zegt van wel maar bezoekt tegelijkertijd Iran
en China.
Als Morsi de vrede serieus neemt dan komt hij toch langs:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/lieberman-if-egypt-s-morsi-is-serious-about-peace-withisrael-he-should-visit.premium-1.461221
Spaanse bank bestormd. 11 mensen gearresteerd:
http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=23949
Orkaan Isaac vanuit de ruimte:
http://tropic.ssec.wisc.edu/
De waarheid over het zee-ijs:
http://wattsupwiththat.com/2012/08/27/sea-ice-news-volume-3-number-11-part-2-other-sources-show-norecord-low/ en http://notrickszone.com/2012/08/27/oh-no-six-thousandths-of-one-percent-0-006-more-of-theworlds-ice-melted-this-summer/
12.000 christenen door het Syrische leger bevrijd uit de handen van de rebellen:
http://nocheinparteibuch.wordpress.com/2012/08/25/syrische-armee-befreit-uber-12-000-christliche-geiselnaus-der-hand-wahhabitischer-terroristen/
Heeft de VS geprobeerd een oorlog met Iran te provoceren?
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/210093-amerika-forderte-von-aegypten-angriff-auf-iranischesschiff
Orkaan Bolaven op weg naar Korea
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/26/massive-typhoon-bolaven-slams-okinawa-japan-andheads-for-koreas/
De Molukken getroffen door een aardbeving van 6.4 op de schaal van Richter
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/08/26/6-4-magnitude-earthquake-strikes-seafloor-ofmolucca-sea-near-indonesia/
Birma getroffen door overstromingen
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/08/grote_overstroming_in_myanmar.html
Een pakketje houdt het Noorse stadje Sel bezig. Welk 100 jaar oud geheim wordt er bekend?
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/23/post-uit-een-ver-verleden-pakketje-mag-na-100-jaar-worden-geopend/
Het geheim van Neil Armstrong en waarom we niet meer naar de maan gaan.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/08/26/het-geheim-van-neil-armstrong/
Zo ziet storm Isaac er uit:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/61950/zo-ziet-storm-isaac-er-uit.html
en tevens is daar de noodtoestand afgeroepen:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1491523/2012/08/27/Noodtoestand-in-LouisianaAlabama-en-Mississippi-door-tropische-storm-Isaac.dhtml
60 aardbevingen in Californië in 16 uur:
http://beforeitsnews.com/alternative/2012/08/sixty-quakes-strike-southern-california-in-16-hours2457648.html
Nog meer over de zwerm aardbevingen daar: (incl.filmpje)
http://beforeitsnews.com/earthquakes/2012/08/massive-earthquake-swarm-in-south-california-be-prepared2444256.html
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Gaat Ronald Reagan als hologram spreken?
http://washingtonexaminer.com/will-we-see-a-reagan-hologram-or-not/article/2506390
West Nijl virus neemt toe in New York
http://www.myfoxny.com/story/19408039/west-nile-virus-cases-rise-40-percent-in-week
Manhattan wordt gesprayd.
http://ca.news.yahoo.com/manhattan-sprayed-against-west-nile-virus-215050084.html (Maar alleen de
chiquere wijken natuurlijk)
Scholen in New York gaan minder streng straffen
http://newyork.cbslocal.com/2012/08/29/new-nyc-doe-discipline-rules-aim-to-reduce-student-suspensions/
Aardbevingen blijven Californië treffen?
http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/08/yorba-linda-earthquake-a-likely-aftershock-from-earliercluster.html
Alaska bereidt zich voor op allerlei rampen:
http://www.businessweek.com/ap/2012-08-29/remote-alaska-to-stockpile-food-just-in-case
Meer info over de aardbeving op de Filipijnen:
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2012/08/31/79-quake-hits-eastern-samar-240302
Spanje verhoogt de BTW:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/last-fuer-die-buerger-spanien-erhoeht-diemehrwertsteuer/7079606.html
Dag van de afrekening voor de euro nadert met rasse schreden.
http://www.welt.de/wall-street-journal/article108901862/Fuer-den-Euro-naht-der-Tag-der-Abrechnung.html
Romney bezoekt Louisiana, Obama blijft weg!
http://abcnews.go.com/politics/t/blogEntry?id=17125592
Supervolcano discovered in Hong Kong: china.org.cn
Piramides op de Zuidpool?: www. scienceray.com

Bill Gates in de wolken
Nu (22/08/2012) :
Wetenschappers maken wolken tegen global warming
Een groep wetenschappers aan de Universiteit van Washington komt met een opmerkelijk plan op de
proppen. Met behulp van boten willen ze wolken maken, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Het concept is redelijk eenvoudig. Enkele vloten met speciale schepen sproeien deeltjes zeezout in de lucht,
waar ze makkelijker wolken kunnen vormen. Die wolken zouden er dan voor zorgen dat zonlicht
teruggekaatst wordt uit de atmosfeer, om zo de opwarming van de aarde te vertragen. Volgens de
onderzoekers is dat hetzelfde principe als hoe de wolkensporen achter vliegtuigen gevormd worden.
Rob Wood en zijn team (= Silver Lining, zie hieronder 2010) hopen om binnenkort het systeem buiten het
testlab te gebruiken. Met amper 10 schepen zouden ze op een strook oceaan van 100 kilometer lang wolken
proberen te vormen. “Als dit lukt, dan kunnen we hiermee tijd winnen om op langere termijn onze
koolstofuitstoot sterk te verminderen”, is Wood hoopvol.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-Warming/article/detail/1489267/2012/08/21/Wetenschappersmaken-wolken-tegen-global-warming.dhtml
Twee jaar eerder (12/05/2010) :
Bill Gates bestrijdt klimaatverandering met wolken
Softwaremagnaat Bill Gates investeert in schepen die wolken produceren op basis van zeewater. De wolken
moeten het zonlicht afschermen en zo de opwarming van de aarde tegen gaan. Gates investeert 300.000
dollar in Silver Lining, een Amerikaanse onderzoeksvereniging. Het geld moet de vereniging toelaten om
eerste prototypes te bouwen. Die zuigen zeewater op en stuwen dat hoog de lucht in om wolken te creëren
of dikker te maken op ongeveer een kilometer hoogte.
De wolken zorgen ervoor dat minder zonlicht het oppervlak van de oceanen bereikt, waardoor de aarde
minder opwarmt, zo luidt het idee. Om de klimaatverandering te keren, zouden 1.900 van dergelijke schepen
nodig zijn, goed voor een prijskaartje van bijna zes miljard euro.
Milieuverenigingen zijn niet tuk op het idee van „Geo-engineering‟, het inzetten van technologie om het
klimaat op aarde te beïnvloeden. Ze waarschuwen voor onvoorziene consequenties, en vinden dat de
nadruk moet liggen op voorkomen in plaats van genezen. “Bill Gates en zijn trawanten hebben het recht niet
om op eigen houtje onze zeeën en lucht te veranderen”, zegt Jim Thomas van ETC Group. “De nood aan
een wereldwijd moratorium op geo-engineering is plots veel dringender geworden.”
http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-Warming/article/detail/1105194/2010/05/12/Bill-Gates-bestrijdtklimaatverandering-met-wolken.dhtml
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Een visie op de toekomst”: Militair blad publiceert “Gedetailleerd
Plan” voor het neerslaan van een binnenlandse opstand
(Vrij Vertaald René Voogt)
Burgerlijke libertaire zijn al jaar en dag bezorgd dat er meer gebruik
gemaakt zal gaan worden van het leger bij binnenlandse kwesties door
zowel president George W. Bush als ook onder president Barack
Obama. Het militaire apparaat blijft maar schuiven met middelen ter
voorbereiding op grootschalige binnenlandse operaties. Pas geleden
nog, verplaatsten het leger een bataljon om zo een bataljon te creëren
dat in staat zou zijn om “in te kunnen grijpen bij burgerlijke onlusten, om
kan gaan met gevangenen, forensisch werk kan uitvoeren, en weten hoe ze gebruik moeten maken van
biometrie om verdachten mee te kunnen identificeren”. Nu heeft het blad „Small Wars‟, een gerespecteerd
blad dat door het Amerikaanse leger nauw gevolgd wordt, een artikel gepubliceerd met de titel “Full
Spectrum Operations in the Homeland: A „Vision‟ of the Future” dat geschreven werd door de
gepensioneerde kolonel Kevin Benson van de Militaire Universiteit voor buitenlandse militaire en Culturele
Studies aan Fort Leavenworth, in Kansas , en door Jennifer Weber, een burgeroorlog expert van de
Universiteit van Kansas. Dit omvat niet enkel maar het militaire, maar omvat tevens de juridische basis voor
militaire operaties om binnenlandse opstanden in de Verenigde Staten adequaat de kop in te kunnen
drukken.
De auteurs schrijven hoe het leger voorbereid moet zijn om op te kunnen treden tegen burgers zodra zij
orders ontvangen die betrekking hebben op binnenlandse bedreigingen tegen de overheid. Wat
verontrustend is, is het gebrek aan evenwicht in het artikel en de „algemene aanname‟ van wettigheid voor
het volledige spectrum van dergelijke operaties. Duidelijk is wel, wederom, dat het Congres dergelijke
voorbereidingen zonder enige serieuze discussie of beoordeling toestaat. De “aanname van wettigheid” zal
weldra veranderen in “aanvaarding van wettigheid” voor gebruik “van militaire troepen” in het eigen
binnenland.
Het artikel zet uiteen hoe het bestaande beleid ten aanzien van “het volle spectrum”, operaties vereisen
waarbij het leger zich moet voorbereiden op interne campagnes tegen de eigen burgers: “operaties in het
gehele (of volledige) spectrum gedurende de volgende twee decennia (US Army Training en Doctrine
Command, The Army Operating Concept 2016 – 2028, TRADOC Pamflet 525-3-1, van 19 August 2010, p.
iii. Hierna geciteerd als TD Pam 525-3-1. Het leger definieert operaties van een “volledige spectrum” als een
combinatie van aanvallend, verdedigend, en ofwel ondersteunende activiteiten overzees ofwel civiele
operaties op Amerikaanse bodem)”.
De onderliggende scenario‟s zijn voorbereidingen voor het geval de economie in 2016 niet verbetert is en de
onrust zal groeien. Met de focus op een stad die Darlington is genaamd, verkent het artikel een bevel
“Herstel de orde in Darlington, maar Vernietig het Niet!” De auteurs schrijven “We kunnen geen rekening
houden met de flexibiliteit van een externe bedreiging, de evolutie van Al-Qaeda bijvoorbeeld, en de
mogelijkheid om te kunnen profiteren van een „gebeurtenis in Darlington‟ binnen de grenzen van de US”.
De auteurs schrijven verder nog “zodra dit in gang wordt gezet, dan verwachten de Amerikanen dat de
militairen hun opdracht zonder twijfel professioneel uit zullen voeren, zoals ze als het ware ook in het
buitenland handelen”. Het artikel neemt echter een huiveringwekkende toon aan door de vele militaire lezers
te vertellen “dat het leger het Amerikaanse volk niet mag teleurstellen, en zeker niet op zo‟n moment”.
De auteurs besteden relatief weinig aandacht aan de constitutionele en juridische belemmeringen voor deze
activiteiten. Ze beschrijven hoe “Federale troepen de broeksriem aan zullen blijven halen wanneer de
troepen de stroom en water voorziening, radio-en tv-stations en ziekenhuizen veiligstellen”. Wettelijke
beperkingen worden beschouwd als grotendeels irrelevant.
Ik heb geen probleem met provocerende artikelen die bepaalde scenario‟s verkennen. Dit zijn zaken waar
over gesproken zou moeten worden. Echter, is de strekking en eenzijdige analyse van dit stuk nogal
schokkend. Wat nog schokkender is, is het gebrek aan een nationale discussie terwijl de Obama regering
gewoon verder gaat met het uitbreiden van militaire operaties voor binnenlandse rechtshandhaving. Het is
inderdaad een “visie voor de toekomst” – de vraag is echter, of
dit ook de visie is die de meeste burgers over hun regering en
zichzelf hebben.
Originele artikel:
http://jonathanturley.org/2012/08/13/a-vision-of-the-futurerespected-military-magazine-details-planning-to-put-downdomestic-uprising/
This entry was posted in He

Nieuwsbrief 161 – 14 september 2012 – pag. 5

15 tips voor een gezondheidsboost
Geplaatst op 20 augustus 2012 | Door Juglen Zwaan
Het is helemaal niet nodig om dikke boeken te lezen om je gezondheid te kunnen verbeteren, want met deze
korte tips kun je met kleine aanpassingen, grote veranderingen aanbrengen in je leven en je gevoel van
welzijn.
1. Eet onbewerkt voedsel zoals haver, peulvruchten, groenten, fruit, zaden, enz.
2. Stop met de inname van geraffineerde suiker.
3. Drink minstens 8 tot 10 glazen water per dag.
4. Vermijd industrievlees en kweekvis.
5. Elimineer zuivelproducten, cafeïne en alcohol.
6. Beperk koffie en kies liever voor groene thee.
7. Vermijd alle frisdranken.
8. Vermijd wit brood en geraffineerde meelproducten.
9. Vermijd margarine en alle andere commerciële oliën. Gebruik in plaats daarvan roomboter en
biologische koudgeperste olijfolie.
10. Neem dagelijks lijnzaad, chiazaad of hennepzaadolie voor de omega-3 vetzuren.
11. Probeer regelmatig miso, kelp, of shiitakes te nuttigen.
12. Vermijd aardappels en kies voor rijst. Bruine rijst is beter dan witte rijst.
13. Koop biologische voedingsmiddelen waar mogelijk.
14. Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging.
15. Doe 15 minuten per dag ontspanningsoefeningen zoals bewust ademen, meditatie, tai chi,
visualisaties of een gebed.
Als je meer wilt weten over de achtergronden van deze tips of er vragen over hebt, kom dan naar één van
onze lezingen die we organiseren in Soest via weekendagenda.com. Elke laatste vrijdag van de maand,
soms zelfs vaker, vragen we mensen die ver zijn op het pad van gezondheid te spreken. Er is ruimte voor
vragen en ontmoeting, zeker een aanrader voor mensen die verdieping zoeken.
http://www.ahealthylife.nl/15-tips-voor-een-gezondheids-boost/

„Iran verdubbelt nucleaire capaciteit‟
WENEN – Iran bereidt zich voor op een mogelijk omvangrijke uitbreiding van
de verrijking van uranium in een versterkte ondergrondse faciliteit.Dit blijkt uit
een donderdag gepubliceerd rapport van het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA).
De nucleaire waakhond van de Verenigde Naties maakt ook melding van
”uitgebreide activiteiten” op het Iraanse militaire complex Parchin.
Dat zou duiden op vermoedelijke opruimwerkzaamheden om het onderzoek
naar de mogelijke ontwikkeling van kernwapens in het verleden te
belemmeren, mochten VN-inspecteurs daar toegang krijgen.
Het aantal centrifuges voor de verrijking van uranium in Fordow zijn meer dan verdubbeld van 1064 in mei
tot 2140, aldus het kwartaalverslag. De nieuwe machines zijn volgens de VN-rapportage nog niet in werking.
De installaties in Fordow zijn diep begraven in een berg, ter bescherming tegen vijandelijke aanvallen.
Een westerse diplomaat noemde de verdubbeling van de verrijkingscapaciteit in Fordow ”een zorgwekkende
trend”, waaruit blijkt dat Teheran het nucleaire programma blijft uitbreiden.
Vreedzaam
Iran herhaalde deze week dat haar nucleaire programma volledig vreedzaam is. ”Ons motto is kernenergie
voor iedereen en nucleaire wapens voor niemand”, zei ayatollah Ali Khamenei op een topconferentie voor
niet-gebonden landen in Teheran.
Maar de expansie van de verrijkingsinfrastructuur en de toenemende voorraden nucleair materiaal doen
niets om de angsten weg te nemen of de diplomatieke druk en sancties op Iran te verminderen. Uit het
rapport blijkt dat Iran bijna 190 kilo hoog verrijkt uranium heeft geproduceerd sinds 2010, in mei was dit nog
145 kilo.
Iran beweert dat het dit materiaal nodig heeft voor een medische onderzoeksreactor. Maar het brengt het
land ook dichter bij het maken van een potentiële atoombom.
Door: ANP - Foto: ANP
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Open brief aan Minister Schippers over complementaire geneeswijzen
Betreft: verbod tot het maken van „valse claims‟ op supplementen en natuurmiddelen en het invoeren van
BTW op het toepassen van alternatieve/complementaire geneeswijzen door artsen
Geachte Minister en Kamerleden,
Wij leven in een wondere wereld:
Ons voedsel bevat zeker 30 verschillende gifstoffen, die mogelijk onvruchtbaarheid, hersenschade
et cetera veroorzaken. Dit wordt toegestaan.
Talloze kinderen slikken Ritalin, waarvan de effecten op lange termijn onbekend zijn, die op korte
termijn zorgelijk. Dit wordt toegestaan.
We leven in het meest luchtvervuilde land van Europa en onze lichamen worden dagelijks
beschadigd door fijnstof, met grote gevolgen, zoals vele extra doden door longziekten, hoge
bloeddruk et cetera. Dit wordt toegestaan.
Er wordt steeds meer bekend over de frauduleuze praktijken van farmaceutische onderzoekers,
waarbij structureel met resultaten wordt gemanipuleerd.
We worden continu gebombardeerd door commerciële reclame met halve en hele onwaarheden. Dit
wordt toegestaan.
Roken en (een overmatig gebruik van) alcohol zijn bewezen schadelijk voor de gezondheid. Zij zijn
toegestaan.
Het wordt steeds duidelijker dat de geneeskrachtige werkzaamheid van veel van de geregistreerde
geneesmiddelen zeer twijfelachtig is, de schadelijkheid ervan groot. Dit wordt toegestaan, inclusief
vals gebleken gezondheidsclaims van fabrikanten en artsen.
Maar wij mogen kennelijk niet meer over de werking van onschuldige en goedkope middelen geïnformeerd
worden, want deze claims zouden niet wetenschappelijk bewezen zijn. Daarnaast wilt u ook nog de
goedkope complementaire methoden van artsen –die uit de praktijk leren wat werkzaam is- voor de patiënt
duurder maken, zonder enige noodzaak. Uit recent onderzoek blijkt dat complementair werkende artsen
15% goedkoper werken! Stimuleer dit dus juist!
Lees verder : http://www.earth-matters.nl/5/6022/gezondheid/open-brief-aan-minister-schippers-en-detweede-kamer-over-complementaire-geneeswijzen

NSA-klokkenluider doet boekje open: Amerika hard op weg naar TOTALITAIRE STAAT
Geplaatst door xandrah op 27 augustus 2012
In de New York Times van 22 augustus 2012 een video met de wiskundige William Binney, een veteraan die
32 jaar lang bij de National Security Agency (NSA) (veiligheidsdienst) in de VS heeft gewerkt. Binney is een
van de beste mathematic- en codebrekers die de NSA ooit had. In de video vertelt hij oa. over het spionageproject genaamd „Stellar Wind‟ en over het koppelen van domeinen die informatie omtrent verschillende
soorten activiteiten van burgers bevatten.
Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals telefoneergedrag, internet (zoals surfgedrag) bankzaken/financiële
gegevens, medische informatie enzovoorts. In feite alle informatie waar de NSA als overheidsdienst aan kan
komen en dan ingedeeld in bepaalde categorieën. Na vele jaren gegevens verzamelen ontstaat op deze
manier een soort digitaal levens-dossier van bijvoorbeeld alle Amerikaanse burgers. Met daarin dus allerlei
(al dan niet gekoppelde) informatie omtrent het leven van die persoon.
Binney stopte met zijn werk voor NSA in 2001, omdat hij niet meer achter diens werkwijze kon staan. NSA
begon bewust de Constitution te schenden, zei hij.
In bovenstaande korte video (van ongeveer 8 minuten) vertelt Binney hoe NSA deelnam aan een van de
programma‟s die hij opgestart had en hoe ze het gebruikten om elke Amerikaanse burger virtueel te
bespioneren, onder de code Stellar Wind.
Binney laat details los van het top-secret surveillance program, details die nog nooit eerder openbaar
gemaakt zijn: over hoe het programma elektronische activiteiten kan opsporen en tevens telefoontjes, email,
internetbankier- en reisgegevens, social media gegevens.
Binney:
“Door middel van deze gegevens is iemands hele leven samengevat. Het doel achter het programma is dat
alles wat mensen doen en met wie ze het doen, gemonitord wordt“.
“Het gevaar hiervan is : een totalitaire staat. Dit is wat we van de KGB, de Stasi of Gestapo kennen, die we
zo haten.”
De maakster van de video, Laura Poitras, is meer dan 40 keer aangehouden en ondervraagd op
Amerikaanse luchtvelden. Zij werkte aan een filmtrilogie over Amerika na 9 september 2011.
Bronnen: NewYorkTimes, businessinsider.com
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Wetenschap geeft SGP gelijk: Maximaal 7% zwanger na verkrachting
Problematisch standpunt SGP: Is alle leven door God gewild, ook na verkrachting en incest?
Het linkse establishment is er vandaag als de kippen bij om SGP
lijsttrekker Kees van der Staaij door het slijk te halen vanwege het feit
dat hij in het RTL-Z programma Wat Kiest Nederland zei dat de kans op
zwangerschap na verkrachting heel klein is. Van der Staaij reageerde
op de uitspraak van de Republikeinse kandidaat Todd Akin, die in de VS
bekritiseerd wordt om dat hij had gezegd dat slachtoffers van
verkrachting zelden zwanger worden. De selectieve verontwaardiging
van de PvdA en GroenLinks over Van der Staaij -een verklaard
tegenstander van abortus- wordt gelogenstraft door de vastgestelde wetenschappelijke feiten: slechts 2% tot
7% van de vrouwen wordt daadwerkelijk zwanger na een verkrachting. (1)
Het PvdA Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma: 'Uit deze uitspraak blijkt dat de SGP vrouwen totaal niet serieus
neemt. De PvdA zal het recht op abortus altijd verdedigen.' GroenLinks noemt de uitspraken van de SGP
leider schandalig en walgelijk.
Bevestiging van wetenschap
Voor de duidelijkheid onderstreepte Van der Staaij dat verkrachting altijd vreselijk is. Ook de Republikein
Akin benadrukte dit, maar toch werd hij door zijn politieke tegenstanders en door de vrijwel voltallige media
verketterd, terwijl beiden wel degelijk het wetenschappelijke gelijk aan hun kant hebben staan. Volgens
Rutgers WPF (Kenniscentrum seksualiteit) wordt 7% van het totaal aantal verkrachte vrouwen zwanger. De
helft van deze vrouwen koos voor een abortus, 20% kreeg een miskraam en een derde bracht een kind ter
wereld.
Wetenschappelijke leerboeken ondersteunen deze cijfers. In 'Human Sex and Sexuality' (1988) staat dat
circa 2% van verkrachtingen leidt tot een zwangerschap. Het recente werk 'Comprehensive Gynecology'
(2012) geeft een percentage van 2% tot 5% en bevestigt dat de kans op zwangerschap bij seksueel geweld
'zeer laag' is. Volgens wetenschappers komt dit omdat het vrouwelijke lichaam inderdaad
verdedigingsmechanismes heeft om te voorkomen dat het zwanger wordt na een verkrachting.
Stress en hormonen
Het proces van bevruchting en het in stand houden van de zwangerschap is namelijk zeer complex en hangt
voor een zeer groot deel af van hormonen. Het is een vastgesteld feit dat een overdosis stress, dat de
hormoonhuishouding verstoort, een blokkade kan zijn voor vrouwen die graag zwanger willen worden en
tevens de kans op miskramen verhoogt.
Wat kan er voor een vrouw meer spanning geven dan een gewelddadige verkrachting? Voor de meeste
vrouwen zijn de gevolgen even vreselijk als langdurig; velen zijn voor het leven beschadigd en houden last
van flashbacks, nachtmerries, angstaanvallen, depressie en hebben vaak moeite met het aangaan van
normale stabiele relaties. (2)
Vrijheid om ongeboren leven te doden
De woedende en extreme reacties in de VS -waar president Obama enige jaren geleden zwangerschap na
een seksueel avontuurtje letterlijke 'een straf' noemde- en van 'progressief' links in Nederland wijzen uit dat
er dus iets anders aan de hand moet zijn, namelijk een botsing van totaal tegenovergestelde
levensovertuigingen. Terwijl 'links' en 'liberaal' de mogelijkheid van vrouwen om het ongeboren leven in hun
buik te doden vieren als een verworven 'vrijheid', stellen christelijke partijen als de ChristenUnie en de SGP
exact het omgekeerde, namelijk dat ongeboren kinderen ten allen tijde dienen te worden beschermd omdat
ze zichzelf niet kunnen verdedigen.
'Slag in gezicht van God'
De SGP: 'Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. We mogen daar niet achteloos aan voorbij
gaan, alsof een nieuw mensenleven enkel een 'klompje cellen' is... Een geschenk kapot maken voor de ogen
van de Gever is een slag in Zijn gezicht. Een overheid die toestaat dat pril kinderleven... wordt gedood, gaat
eraan voorbij dat God Zelf de Gever van ieder mensenleven is. Elk mensenleven is daarom
beschermwaardig, ook het leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium verkeert.'
SGP wil einde aan 33.000 abortussen per jaar
In Nederland worden jaarlijks 33.000 abortussen uitgevoerd. Volgens de SGP werken de in de Wet
Afbreking Zwangerschap vastgelegde zorgvuldigheidseisen niet zoals zou moeten. De SGP ziet deze wet
dan ook het liefste verdwijnen en wil dat de bescherming van het ongeboren leven in de Grondwet wordt
vastgelegd. Zolang de wet nog bestaat wil de partij dat het begrip 'noodsituatie' bij abortussen (verkrachting,
levensbedreigende omstandigheden) scherp wordt afgebakend en vrouwen goede psychosociale
begeleiding krijgen. Ook zou er financiële ondersteuning voor tienermoeders moeten komen.
Ook abortus is traumatiserend
Volgens Jane Orient, uitvoerend directeur van de Vereniging van Amerikaanse Artsen en Chirurgen (AAPS),
is het ondergaan van een abortus voor veel vrouwen traumatiserend. Ze wijst daarbij op de ongeveer één
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miljoen reacties op de website afterabortion.com. 'Emotionele langetermijngevolgen zijn niet ongewoon, wat
officiële medische publicaties ook mogen zeggen.'
Wil God kind uit verkrachting, incest?
Ook in brede christelijke kringen wordt het officiële SGP standpunt echter als problematisch ervaren, omdat
de partij er automatisch vanuit gaat dat alle leven een 'geschenk' is van God en door God is gewild. Dit valt
volgens velen echter onmogelijk te rijmen met zwangerschap na gruwelijke misdaden zoals verkrachting en
incest, en ook niet met ernstig gehandicapte kinderen die kort voor of na de geboorte overlijden. Is dat soms
ook door God gewild?
Xander - (1) NU, (2) World Net Daily
Watertekorten kunnen leiden tot „massamoorden‟
woensdag 29 augustus 2012
Nu de wereld in de komende decennia waarschijnlijk te maken krijgt met watertekorten, hebben de
Amerikaanse inlichtingendiensten al een doemscenario opgesteld voor de nabije toekomst: etnische
conflicten, regionale spanningen, politieke instabiliteit en zelfs massamoorden.
Het is zeer realistisch dat de helft van de wereldbevolking tegen 2030 met ernstige waterproblemen zal
kampen, zelfs zonder de klimaatverandering, als er geen maatregelen worden genomen. © Thinkstock
In de komende tien jaar zullen “veel landen die belangrijk zijn voor de Verenigde Staten, bijna zeker te
maken krijgen met waterproblemen zoals tekorten, slechte waterkwaliteit of overstromingen.
In juli voorspelde Chris Kojm, voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, dat tegen 2030 bijna de helft van
de wereldbevolking (momenteel meer dan 7 miljard) leeft in gebieden met ernstige waterproblemen.
Daardoor zou het risico op “massamoorden” toenemen.
De krant New York Times citeerde onlangs Timothy Snyder, hoogleraar geschiedenis aan Yale University,
die tijdens een symposium zei dat een “ecologische paniek” in de komende decennia kan leiden tot
massamoorden.
Upmanu Lall, directeur van het Watercentrum van de Columbia University, relativeert de doemverhalen. “Ik
voorzie niet direct massamoorden als een gevolg van watertekorten”, zegt hij.
Lall verwacht ook geen transnationale oorlogen of conflicten over water. “Maar ik verwacht wel dat de
concurrentie in sommige grote landen zoals India kan leiden tot aanzienlijk interne tweedracht, terrorisme en
sektarische conflicten.” Om dat te voorkomen, zegt hij, moet er nu actie worden ondernomen.
Droogte
Volgens Lall is het zeer realistisch dat de helft van de wereldbevolking tegen 2030 met ernstige
waterproblemen zal kampen, zelfs zonder de klimaatverandering, als er geen maatregelen worden
genomen. “Het gaat om een dringende uitdaging, vooral omdat ons megadroogten te wachten staan, zoals
dit jaar in de Verenigde Staten en India.”
De gevolgen van droogte kunnen groot zijn, waarschuwt hij. “Maar als we nu ingrijpen, vooral als het gaat
om inefficiënt waterverbruik in de landbouw, kunnen we een ramp voorkomen.”
Concrete wereldwijde stappenplannen zijn er echter nog niet. “Het is belangrijk dat dit op de hoogste niveaus
wordt opgepakt om aanzienlijke problemen voor de bevolking en economie te voorkomen”, zegt Lall.
Technologie
Gary White van Water.Org verwacht dat watertekorten in de komende jaren conflicten zullen veroorzaken.
“Vooral in dichtbevolkte arme gebieden waar tekorten heersen. Maar ik geloof ook dat overheden uiteindelijk
hun beleid zullen veranderen om grote conflicten te voorkomen.”
White wijst erop dat er veel acute tekorten zullen ontstaan die aanzienlijke impact zullen hebben op mens en
economie. Maar meestal ontwikkelt een watercrisis zich relatief langzaam vergeleken met andere
natuurrampen, wat tijd geeft om ervan te leren, zegt White. “Hopelijk leidt dat tot oplossingen.”
“Deze crisissen en conflicten zullen wel juist de armen treffen, want de rijkeren kunnen technologie inzetten
om bijvoorbeeld water te zuiveren of te ontzilten, of water te transporteren over grote afstanden. Voor een
arme bevolking is dat veel moeilijker.”
Gratis water
Op de vraag of de VN-verklaring uit 2010 dat water een basisrecht is zich moet vertalen in het gratis
verschaffen van water aan armen, zegt Lall: “Ik vind dat het een basisrecht moet zijn dat iedereen in staat is
te betalen voor schoon drinkwater. De betaling moet in verhouding staan tot de middelen die mensen
hebben.” Momenteel betalen armen vaak meer per eenheid water dan rijken, gerekend in geld of arbeid die
geïnvesteerd wordt om het water te verkrijgen. Ook zijn armen vaak niet verzekerd van een goede kwaliteit
water, zegt Lall. Betalen voor water geeft de gebruiker rechten: hij kan eisen stellen aan de kwaliteit en dat
verhoogt de druk op leveranciers of overheden om schoon water te leveren. Op plaatsen waar mensen dat
met succes hebben gedaan, is volgens Lall de prijs van water voor armen gedaald en zijn de kosten voor
rijken niet toegenomen.
(IPS/INM) - Bron: Knack ( BE )
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Crash op 12 oktober?
Door Elmer Hogervorst | 30 augustus 2012
Gisterochtend vroeg werd ik door Humberto Tan geïnterviewd op BNR over de maancyclus en de invloed op
effectenbeurzen.
Het interview gaat onder andere over het prachtige boek „The Spiral Calendar and its effect on financial
markets and human events‟. The Spiral Calendar verscheen in 1992 en werd geschreven door Christopher
Carolan. Carolan ontdekte dat de crashes van 1929 en 1987 plaats vonden op dezelfde dag. Niet volgens
onze Gregoriaanse kalender, maar volgens de maankalender. In beide gevallen kwamen de crashes op dag
27 en 28 van de 7de nieuwe maan (hierna: 7-27 en 7-28) gerekend vanaf de voorjaarsdag- en nachtevening.
Een hele belangrijke ontdekking!
Carolan Spiral Calendar
Op zich kon dat al onmogelijk een toevalstreffer zijn, later onderzoek bevestigde dit nog eens toen Carolan
liet zien dat de paniek in de bancaire sector op 13 en 14 oktober 1857 eveneens 7-27 en 7-28 bleken te zijn.
Hetzelfde gold voor nog twee paniekmomenten, te weten 3 november 1907 (7-28) en de Hang Sengcrash
van 27-28 oktober 1997 (7-27 en 7-28). Was er een uitzondering? Jawel, de crash van 18-19 september
1873 kwam niet op 7-27 en 7-28 maar op 6-27 en 6-28. Dus in plaats van de 7de dus de 6de nieuwe maan.
Hoe dan ook, het universum probeerde ons iets duidelijk te maken. Lees voor meer info dit artikel.
Wat betekent dat voor 2012? Beluister daarvoor het interview!
Elmer Hogervorst
http://weblog.goudtekoop.nl

Top Secret: NSA klokkenluider over hoe de NSA alle burgers in de VS bespioneerde sinds 9/11
Spionage project „Stellar Wind‟
In The New York Times van 22 augustus 2012 staat een video met de wiskundige William Binney, een
veteraan die 32 jaar lang bij de National Security Agency (NSA) (veiligheidsdienst) in de VS heeft gewerkt…
Published on Aug 23, 2012 by albertveli
Filmmaker Laura Poitras interviewt hier William Binney, die het top-secret programma destijds hielp
ontwerpen.
In 2001 stopte Binney echter met zijn werk voor de NSA, omdat hij niet meer achter hun werkwijze kon
staan. De NSA begon namelijk bewust de Constitutie te schenden.
Binney vertelt hoe de NSA deelnam aan één van de programma‟s, die hij opgestart had en hoe ze het
gebruikten om ELKE Amerikaan virtueel te bespioneren, onder de code „Stellar Wind‟.
Hij laat details los van het top-secret surveillance programma, details die nooit eerder openbaar werden
gemaakt…
Denk bijvoorbeeld aan zaken zoals telefoneergedrag, email, internet/surfgedrag, bankzaken/financiële
gegevens, reisgegevens, social media gegevens, medische informatie en dergelijke... In feite ALLE
informatie waar de NSA als overheidsdienst zoal aan kan komen, en dan ingedeeld in bepaalde categorieën.
Daarna werden de verschillende domeinen gekoppeld, die dus informatie omtrent de verschillende soorten
activiteiten van burgers bevatten.
ALLES wordt gemonitord
“Door middel van deze gegevens is iemands hele leven samengevat! Het doel achter het programma is, dat
alles wat mensen doen en met wie ze het doen, gemonitord wordt”, aldus Benny.
Totalitaire staat
“Het gevaar hiervan is: een totalitaire staat. Dit is wat we van de KGB, de Stasi of Gestapo kennen, die we
zo haten.”
De maakster van de video, Laura Poitras, is ruim 40 maal aangehouden en ondervraagd op Amerikaanse
luchtvelden! Zij werkte bijvoorbeeld aan een filmtrilogie over Amerika na 9/11.
Dossier van iedere burger!
Na vele jaren gegevens verzamelen, ontstaat op deze manier een soort
digitaal levens-dossier van bijvoorbeeld alle Amerikaanse burgers. Met
daarin dus allerlei (al dan niet gekoppelde) informatie omtrent het leven
van die persoon.
NSA datacenter in Utah
Zie ook:
Profetie-totale-controle-in-uw-Wonder wereld
Bron: Businessinsider.com en Nujij.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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Voor het eerst hebben wetenschappers met succes een 300 pagina‟s tellend boek opgeslagen in
DNA
Voor de allereerste keer in de geschiedenis is het de wetenschap gelukt
om zo‟n 53.000 woorden op te slaan in DNA, samen met 11
afbeeldingen en een software programma. Het is de grootste
hoeveelheid data die kunstmatig wordt opgeslagen, met behulp van het
genetisch materiaal!
Geld en capaciteit
Geld en opslagcapaciteit zijn twee van de redenen, waarom
wetenschappers geloven dat het goed is om informatie op te slaan in het DNA.
Miljoen maal meer
DNA kan worden gebruikt om informatie op te slaan in een dichtheid, ongeveer een miljoen maal groter dan
de harde schijf!, meldden researchers in Science today. En de kosten hiervoor dalen zeer snel…
Bron en verder lezen: Messagetoeagle.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Wat nooit in het nieuws komt – Silent weapens, silent crimes
Raytheon Killer Bee
Belfort – group, 28 augustus 2012
Geachte,
Er is een oorlog gaande tegen de mensheid.
Het gaat om aanvallen die sluipenderwijs gebeuren via chemtrails, via
vaccinaties, via de ondermijning van de kwaliteit van ons voedsel & water,
via elektrosmog en via allerlei andere duivelse vormen van foltering.
Dit is zo'n artikel dat wordt weggespoeld in de maalstroom van
'belangrijker' berichten.
William Lynn neemt ontslag als Pentagon-topman.
Hij was ook directeur en lobbyist van Raytheon. Hij doet dit om 'persoonlijke redenen', d.w.z. omdat hij het
als mens moreel niet meer eens is met het beleid.
Wat is het probleem ?
Raytheon (letterlijk 'goddelijke stralingen'... !) is hoofdleverancier van het Amerikaanse leger, is eigenaar
van de HAARP-installatie in Gacona (Alaska), is eigenaar van een hele vloot van chemtrail sproeivliegtuigen
en chemtrail-patenten & -licenties en eveneens van een heel netwerk van zendmasten.
Een ander bedrijf, Lockheed Martin, gebruikt deze torens om hiermee stralingen uit te zenden, die gebruikt
worden als 'multifunctional radiofrequency directed energy weapons', d.w.z. hiermee worden mensen 24/7
bestookt, fysiek gemarteld en geestelijk onderuit gehaald. Men noemt dit soort mensen 'targeted individuals'.
Het zijn onschuldige mensen, die hierom niet gevraagd hebben noch instemming gegeven hebben, of
dissidente burgers, die het systeem in vraag durven stellen. Ik heb er al meerdere persoonlijk leren kennen.
Het is niet langer een marginaal fenomeen: dagelijks komen er wereldwijd zo'n 1.000 mensen bij,
voor wie het leven een hel geworden is.
De klassieke geneeskunde verwijst hen naar psychiaters, omdat het probleem volgens hen - en dit ondanks
een berg objectieve bewijzen ! - tussen hun oren zou zitten.
Dit alles kadert zich binnen het fenomeen van mindcontrol.
Hoe ongelooflijk ook, maar 'men' is al tientallen jaren bezig manieren te ontwikkelen om onze gedachten,
gevoelens en daden niet alleen te controleren, maar ook te beïnvloeden. Deze technologie is nu beschikbaar
en kan massaal over heel de aarde toegepast worden.
Ik wou dat ik mij dit alles maar inbeeldde... maar helaas is dit geen complottheorie of internetfantasie.
Dit gebeurt nu al door sluipenderwijs mensen te gebruiken als proefkonijnen voor lugubere experimenten,
die echter maar een voorspel zijn van de Orwelliaanse nachtmerrie die ons allemaal te wachten staat.
Tenzij wij als mens wakker worden en in het verweer gaan.
Nuchterheid van geest - o.a. gebaseerd op ervaring van meer dan vijf jaar full time inzet - doet mij beseffen
dat er nog heel wat water doorheen de Rijn zal moeten vloeien, want voorlopig blijven politici, journalisten,
academici, enz. hiervoor 'oostindisch doof'.
Deze zegswijze betekent dat men doet alsof men niets hoort, niets weet, niets ziet. En dat is volgens mij een
van de grootste en zorgwekkendste drama's van deze tijd.
Hoogachtend,
Peter Vereecke
Bron: Belfort-group.blogspot.nl
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Obama bereidt zich voor op Totale Overname! – „It‟s going Hot‟
DHS insider: Geen verkiezingen in november! Oktober Event met ineenstorting Banken, VN, Russische,
Chinese troepen om Burgerlijke Orde te herstellen in Amerika - Informatie is bevestigd!
DHS Source: "It's Going Hot"- Obama False Flag Coming!!
Published on Aug 29, 2012 by TheAlexJonesChannel
"It's going HOT"
Dat waren de onheilspellende openings- en sluitingswoorden van mijn
bron binnen het Department of Homeland Security (DHS), in twee
afzonderlijke contacten die wij hadden in de afgelopen 72 uur. Lezers
op deze website en luisteraars van mijn radioprogramma hebben deze bron leren kennen als "Rosebud",
een insidersbron met toegang tot hoge niveau‟s binnen de DHS-administratie.
Ik vroeg mijn bron naar meer informatie…
“Wat is precies het plan? Kun je mij specifieke details geven? Hoe weet je dat dit plan is 'going HOT‟?”
“Oke, van wat ik heb kunnen leren, zijn er een paar verschillende plannen of scenario‟s ontwikkeld,
klaar om op ieder moment te worden uitgevoerd, maar elk is duidelijk verschillend van aard en
timing", verklaarde mijn bron. "Dit wordt gedaan om een paar redenen...”
“Kijk hoe het weer de plannen voor het bezoek van vice-president Joe Biden naar Tampa wijzigde.
Dat is slechts één voorbeeld. Ze hebben te maken met onvoorziene omstandigheden. Ze houden de
peilingsgetallen in de gaten. Ze volgen nauwlettend de publieke opinie. Maar het doel van het plan is, dat
ze Obama willen afschilderen als een slachtoffer van racistische haat door de blanke wapenbezitters,
degenen die bezorgd zijn over de Grondwet. Ze willen hun critici het zwijgen opleggen, „bewijzen‟ dat
talkshow gasten haat veroorzaken, en dat alle wapenbezitters achter de recente schietpartijen zitten. Dat is
de kern van het plan! Maar om te begrijpen hoe verraderlijk dit is, moet je de mensen kunnen begrijpen, die
er achter zitten.”
Nero in het Witte Huis, Caligula bij de DHS
Mijn bron vervolgde: "Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen, maar het is niet
gemakkelijk geweest. Dit is zeker een plan dat zijn oorsprong op de hoogste niveau‟s van het Witte Huis
heeft, en lijkt beperkt tot misschien een handjevol mensen, die het dichtst bij Obama staan. De enige reden
dat ik weet over deze machtigingswet, of goedkeuring, of hoe je het ook noemen wilt, is dat er een enorme
verschuiving naar boven gaande is naar het allerhoogste niveau van DHS, en dan bedoel ik het aller-,
allerhoogste niveau", verklaarde hij.
"Herinner je het nieuws over seksuele intimidatie?
Intimidatie en al het vuil dat er gaande is en gepromoot wordt als gevolg van hun 'lifestyle' voorkeuren? Dit
zijn een aantal zieke mensen, mentale verkrachters en perverselingen, die ze hebben binnengebracht in hun
binnenste kring. Ze doen Caligula voorkomen als een padvinder, op z‟n minst met macht en seks. Nu, één
van die mensen, close bij Napolitano, was betrokken bij een vergadering, waar het concept en de
goedkeuring voor een Valse Vlag (nep aanslag) werd besproken."
"Dit is waar ze het bijna verloren.
Je moet begrijpen dat deze hele zaak zeer gecompartimenteerd is, en we hebben het hier over een zeer
kleine groep mensen in deze vergadering. Deze persoon wist een deel van de informatie, niet alles, en laat
wat informatie lekken naar een tegenpartij.
Die tegenhanger, die zichzelf betrokken vond bij een situatie, die haar hoofd ver te boven ging, praatte! Ik zal
niet verder gaan, maar dat is hoe ik tenslotte de meest recente informatie verkreeg”, zei mijn bron.
"Nu heb je een idee van hoe dit naar buitenkwam.
Maar ze hadden een snelle controle greep om de schade te beperken, gezien de omstandigheden achter de
ontmaskering…. Gênante omstandigheden, seksuele chantage", voegde hij eraan toe.
"Wat er gebeurt, en wanneer het gebeurt, hangt dus af van de gebeurtenissen in de komende zestig
dagen.
Als blijkt dat Obama de komende vier jaar niet kan vastzetten, en afmaken wat hij begonnen is, wat hem
gezegd werd te doen, let dan op, want dan „wordt het hot‟!”
door Douglas J. Hagmann
Published on Aug 29, 2012 by urupiper2
In de John Moore Show op 29 augustus 2012 geeft John meer details over de oktober 2012 gebeurtenis...
Be Prepared! Get Prepared!
Published on Aug 29, 2012 by TheAlexJonesChannel
Uitgebreid verslag… Zie ook:
The John Moore Show 8-30-2012 - Special Report
Expert-predicts-martial-law-in-America-by-end-of-2012
”Time over! Kevin Mirasi!!! Martial law imminent! / ROSH HASHANAH 2012 important!”
THE TIME OF THE BEAST...THE FULFILLMENT OF THE SEVENTY WEEKS PROPHECY
Bron: Beforeitsnews.com en Homelandsecurityus.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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De verschrikkelijke handel en wandel van Goldman Sachs
augustus 31, 2012By: silviavideler
De schandalen van Goldman Sachs
- Ingezonden artikel – | We kennen Goldman Sachs inmiddels allemaal. De beruchte bank uit Amerika wordt
in verband gebracht met verschillende duistere praktijken. De bank staat bij het grote publiek bekend om zijn
dubieuze manier van zaken doen en de geheimzinnige manier om economische en politieke beslissingen te
beïnvloeden. In 1869 werd Goldman Sachs opgericht en heeft inmiddels vestigingen in alle financiële centra
van de wereld. Ze zijn als investeringsbank betrokken geweest in menig schandaal. We zullen deze bank
eens onder de loep nemen.
Een aantal Goldman Sachs schandalen
Als je „Goldman Sachs schandalen‟ intoetst bij Google, krijg je een veelvoud van artikelen voorgeschoteld.
Bij elke crash of ander groot financieel event, is Goldman Sachs aanwezig geweest en in de meeste
gevallen kwamen ze er als grootverdiener uit. We proberen kort aan de hand van vier gebeurtenissen de
discutabele rol van de bank te laten zien. Daarvoor gaan we terug naar het begin van de internetbubbel (al
waren ze ook betrokken bij de grote crash van de jaren ‟20 en ‟30).
1. De internetbubbel: Bij de beursgang van nieuwe internetbedrijfjes werden ze flink opgeblazen om
duur verkocht te worden (laddering), met een bubbel die barstte als gevolg.
2. De huizenbubbel: Door de lage rente werd aan iedereen een hypotheek verstrekt. Deze „subprime
mortgages‟ werden in moeilijk te begrijpen derivaten verpakt. Met een stempel „AAA‟ erop, werden
deze pakketten doorverkocht aan de hele financiële wereld.
3. De oliebubbel. Na de voorgaande schandalen moest er een andere „cash cow‟ worden gevonden.
Commodity‟s waren het nieuw doelwit. Olie transformeerde van een vraag en aanbod product naar
het zwarte goud waarop gegokt kon worden. Het gevolg was een prijs die in 2007 steeg van 60
dollar naar 147 in slechts een jaar tijd.
4. De bailout bubbel. Op slinkse wijze werd geprofiteerd van de (dreiging van) instorting van het
financiële systeem. Waar andere banken kopje onder gingen, kreeg Goldman Sachs vele miljarden
belastinggeld van de overheid. Niet alleen om overeind te blijven, maar ook vanwege de sluwe
Credit Default Swaps welke door onder andere AIG moest worden uitgekeerd.
De draaideur tussen Goldman Sachs en overheden
Om meer macht te krijgen en dus ook meer geld te verdienen begon Goldman met een nieuwe manier om
aan geld en macht te komen door te infiltreren in de overheid. Om een lang verhaal kort te maken, hier
enkele Goldman Sachs vrienden in de Amerikaanse politiek: Timothy Geithner, Warren Buffet (miljarden
geïnvesteerd in GS en adviseur Obama), Larry Summers (van GS naar Obama‟s Hoofd economisch
adviseur en hoofd van de National Economic Counsel). Zo‟n beetje alle mensen rondom Obama, komen van
de Goldman Sachs school. Zo ook Henry Paulson (van CEO van Goldman Sachs naar minister van
Financiën onder Bush), deze man werd door een commissie ondervraagd over belangenverstrengelingen,
kijk hier naar zijn antwoord.
En uiteraard niet alleen in Amerika, maar ook in Europa zette GS voet aan wal, en hoe! Mario Monti (de
ondemocratisch gekozen premier Italië), Lucas Papademos (Premier Griekenland), Mario Draghi (hoofd
ECB), Karel van Miert (EU commissaris concurrentie), Antonio Borges (voormalig hoofd EU afdeling IMF),
Otmar Issing (voormalig raadslid Bundesbank) en andere zijn voorbeelden van de oudgedienden van
Goldman Sachs. Kortom, deze bank is de welbekende inktvis met de tentakels om de wereld gespannen en
het lijkt erop dat de macht van Goldman Sachs via de politiek aan het uitbreiden is.
Naast alle schandalen die je kunt vinden op het internet (aanklacht tegen Draghi, 500 miljoen boete van
SEC, aanklacht Pensioenfonds Vervoer, aanklacht Pensioenfonds ABP, etc.) zijn alle
belangenverstrengelingen en de destructieve manier van handelen meer dan duidelijk. In 2009, op het
hoogtepunt van de bankencrisis, had de bank een winst geboekt van $1,9 miljard (voornamelijk bailout geld
ofwel belastinggeld) en keerden ze 5 miljard aan bonussen uit.
„Niks mis mee‟
En toch schrijft Minister de Jager in mei 2010 in een reactie aan de tweede kamer omtrent het onderzoek
naar fraude dat, de „De beschuldigingen van de SEC aan het adres van Goldman Sachs ernstig zijn‟ maar
„Voor het heroverwegen van een relatie omwille van een nog lopend onderzoek op een terrein dat niet raakt
aan de zakelijke relatie die de Staat heeft met Goldman Sachs geen reden zie”. Nee, nee, Goldman Sachs is
een prima, ethisch opererend bedrijf waar niks mis mee is. Hieronder nog een video over de werkwijze van
deze beruchte bank: (Teun)
Bron: Biflatie.nl
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Schokkend ! weer video-bewijs van islamitische kruisigingen. Het ware doel achter de Arabische
Lente
Geplaatst door xandrah op 31 augustus 2012
Het werkelijke doel achter de Arabische Lente is nooit democratie geweest
Achter de schermen beklonken Islamitische leiders al vóór de Lente de invoering van Shariah en
gruwelijke executies
Sinds het Moslim Broederschap en Al Qaeda steeds steviger in het zadel zijn komen te zitten, vanaf het
moment dat de Arabische Lente een feit was, nemen de gruwelijkheden tegen „tegenstanders‟ van het
islamitische regime fors toe. Er is schokkend nieuw bewijs uit het Midden Oosten van wederom een
kruisiging door Moslims. Het betreft een „spion‟ uit Jemen die ervan beschuldigd werd banden te hebben met
de U.S.
Terwijl burgers en buitenstaanders opgetogen waren over de Arabische Lente, media „het spel‟
meespeeldedoor nauwelijks te onderzoeken wat het werkelijke doel van de Arabische Lente was, speelde er
in werkelijkheid achter de schermen al iets heel anders. Islamitische leiders en Salafisten waren al bezig
wetten te schrijven voor stricte uitvoering van de Shariah en executies volgens Islamitische wet. Het Midden
Oosten zal na de Arabische Lente nooit meer hetzelfde zijn.
Men is er, met behulp van media, rechtstreeks ingetuind, omdat de duistere kant van de Arabische Lente
nauwelijks onderzocht en gerapporteerd werd. De opwinding over de komende verandering, legde een
betovering op burgers en westerse toeschouwers en maakte blind. Hoe de „verandering‟ eruit zou komen te
zien, was allang duidelijk. De mensen die vreugdevol waren over de Lente, hebben ook door gebrek aan
goede journalistiek, onderzoek en verslaggeving, niet kunnen bevroeden wat er werkelijk boven hun hoofden
hing.
Het lijkt er op dat wát er naar buiten komt over de uitvoering van de Shariah en gruwelijke executies, ook
qua verontwaardiging en zorgen hierover, juist door Arabische staten naar buiten gebracht wordt. ZIJ
trekken aan de bel…
De westerse wereld slaapt….
Ook Jemen is in bezit van Al Quada en zal nooit meer hetzelfde zijn
Analyst Lebanon Today: dit soort executies zijn nieuw voor ons
Al eerder werden „dissidenten‟ in Egypte gekruisigd, zo meldde Sky
News Arabia. Sinds Morsi in Egypte aan de macht is, heeft het Moslim
Broederschap, en andere extreem islamitische groeperingen vrij spel en
kunnen ze doen en laten wat ze willen.
Al Quada heeft bezit genomen van territoria in Noord Afrika, en volgens
een rapport van Lebanon Today heeft de Jemense jihadistische
groepering Ansar al-Shariah controle genomen over het Azzan gebied
in Jemen en de Shariah ingevoerd, ofwel: opgedrongen.
De groepering heeft al eerder, een paar maanden geleden, 3 mannen gekruisigd, nadat ze hen
beschuldigden van spioneren voor Amerika.
Drie dagen aan het kruis, conform de Shariah
Walid Shoebat, voormalig PLO man en terrorisme analyst zegt dat het onderschrift bij één van de
gekruisigden was: „hij is 3 dagen gekruisigd, conform de Sharia‟.
Shoebat zegt dat Lebanon Today meldde dat de groepering de Shariah-strafmaatregelen toepasten, de
meervoudige executies waren de straf voor het doorgeven van informatie aan de U.S.-forces.
Het rapport van Lebanon Today meldt:
“Eentje die zij de naam „kapitein‟ hadden gegeven werd geëxecuteerd door hem drie dagen aan een kruis te
hangen. Hij werd, terwijl hij gekruisigd was, de stad Jaar doorgevoerd, als een schouwspel, zodat de
mensen daar hem gekruisigd en wel voorbij konden zien komen. Twee Saudie‟s een een Jemenaar werden
ook geëxecuteerd, maar dan door het zwaard, een vierde persoon werd vrijgesproken van executie vanwege
zijn jonge leeftijd.”
In het rapport van Lebanon Today zegt een analyst dat de kruisigingen „nieuw‟ zijn.
De analyst, Saeed Obaid Elaf, zei:
“dit soort executies nog nooit eerder zijn voorgekomen in Jemen, maar dat dit de opvolging is van de
executies in Afghanistan en Irak waar de islam de staatsreligie is. In Afghanistan, krijgen degenen die als
spion beschouwd worden dit soort executies. Maar in Jemen is dit de eerste keer dat we zoiets meemaken.
Het zijn toch normale gebeurtenissen geworden omdat Al Qaeda de macht heeft in de staat en deze
executies een logisch gevolg is van hun macht.”
Morsi speelt mooi weer tegenover media en buitenwereld, maar ondertussen
Behalve de man uit de video (hieronder) die gekruisigd werd, zijn er nog 8 andere mannen geëxecuteerd
tegelijkertijd, drie door kruisiging, 5 door onthoofding.
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Terwijl dit gebeurde ontmoette President Morsi Egyptische christelijke leiders. De Episcopaal-Anglikaanse
Bisschop van Egypte, Mouneer Hanna Anis, was er nog hoopvol over (de ontmoeting met Morsi), zo liet zij
weten op Iranian state- owned satellite TV channel Al Alam.
“We vertelden de president dat we ons ervan bewust zijn dat hij een zware verantwoordelijkheid heeft in een
hele moeilijke tijd in Egypte en dat we allemaal geduldig moeten zijn en hard moeten werken om de
gewenste vruchten te kunnen zien. De president verzekerde ons dat hij werkt aan de droom van Egypte: een
democratisch en modern land te zijn waar de rechten van burgers hoog in het vaandel staan. De ontmoeting
was erg bemoedigend. Laten we bidden voor deze president en alle religieuze leiders en voor ons geliefde
land Egypte”
Rechten van burgers, hoog in het vaandel? Shoebat gelooft dat de ontmoeting voor Morsi een farce was, om
goed uit te komen in de media. Een farce, terwijl de christelijke leiders wel oprecht zijn. Zij roepen op om
Morsi te steunen en weigerden deel te nemen aan de demonstraties van 24 augustus jl. Ze veroordeelden
publieke onrust tegen Morsi. Shoebat denkt dat de christelijke leiders Morsi steunen vanuit angst. Hij zegt
ook dat de kruisigingen in Egypte hem niet verbazen, omdat het parlement al bezig was om deze executiemethode te legaliseren, overeenkomstig de Shariah.
Shoebat: “Het leiderschap van de Egyptische Moslim Broederschap en de salafistische leiders die in het
parlement zitten hebben gepleit voor kruisiging als vorm van straf. Er werd in het parlement opgeroepen tot
stricte uitvoering van de islamitische wet‟
==!! Waarschuwing: deze video is zeer schokkend.!!== Gebruikte bron: WND

So-ja of So-nee
Soja is in de laatste decennia neergezet als een gezond product. Zo zou het goed zijn voor het cholesterol
omdat het een vleesvervanger is en je daardoor minder verzadigde vetten eet, veel „gezonde‟ meervoudig
onverzadigde vetten bevatten en een rijke bron van eiwit zijn. Helaas zit er ook een schaduwkant aan soja.
Soja is te verdelen in twee soorten: gefermenteerd en ongefermenteerd.
Een van die twee soorten is goed voor je gezondheid… de andere kan juist zeer nadelige effecten hebben.
Ontdek welke soort je liefst wilt vermijden en welke gezondheidsrisico‟s er aan vast zitten.
Lees verder : http://www.kokos-olie.nl/nieuwsbrieven/de-gevaren-van-soja

Radiologie all over the world
* Stel : je moet een radiologisch onderzoek ondergaan in het ziekenhuis…
* Diagnose moet gesteld worden door een capabel radioloog…
* De uitslag wordt zo snel mogelijk naar de geconsulteerde specialist gestuurd…
MAAR : is het eigenlijk wel algemeen bekend dat de radioloog niet zelf de diagnose stelt, maar de X-rays via
het net naar India stuurt waar door twee aldaar bekwame radiologen (te volgen protocol) de diagnose wordt
gesteld en digitaal binnen 36 uur naar de betreffende radiologische afdeling in Europa wordt
teruggezonden? Het is, in principe, de bedoeling dat (te volgen protocol) deze resultaten nog eens extra
doorgelicht worden door de dienstdoende radioloog aldaar, alvorens de patiënt van de resultaten op de
hoogte te stellen…. Voordelen : kostenbesparend door dit aan India uit te besteden, minder personeel op
„Radiologie‟ nodig. En toch stijgen intussen de zorgkosten de pan uit…
Voorbeeld van softwarepakket diagnostische onderzoeken : http://www.teleconsulteurope.com/nl/demo.php

Mogelijk 10.000 mensen besmet met hantavirus
31/08/12 – 23u07 Bron: AD.nl © epa.
Volgens een Amerikaanse centrum voor ziekten lopen misschien
10.000 mensen het risico op een infectie met het levensgevaarlijke
hantavirus. Het gaat om mensen die in hutten hebben overnacht in het
nationale park Yosemite in de Amerikaanse staat Californië.
Er zijn twee mensen overleden die besmet waren. Het Amerikaanse
Centrum voor Ziektecontrole en Preventie berekende dat tussen 10 juni en 24 augustus ongeveer 10.000
mensen in de hutten verbleven. Eerder was sprake van 1.700 mensen die waren gewaarschuwd over
mogelijke infectie.Mensen die geïnfecteerd zijn met het hantavirus, kunnen koorts, buikpijn, bloedingen, een
shock en nierfunctiestoornissen krijgen. In de Verenigde Staten raakten tussen 1993 en 2001 587 mensen
besmet, van wie een derde overleed.Het hantavirus wordt overgebracht door verschillende soorten
knaagdieren. De autoriteiten hebben tot nu toe 2.900 mensen ingelicht ver hun mogelijke besmetting. Vier
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mensen die geïnfecteerd waren, overleefden de besmetting. Elk jaar verblijven ongeveer 4 miljoen mensen
in het nationale park.
Lees ook
Yosemite Park waarschuwt bezoekers na doden door zeldzame ziekte
Opnieuw dode door gevaarlijk hantavirus in Yosemite

Hoezo geen geheime genootschappen, geen secret society‟s, geen occulte broederschappen,
geen conspiracy? Bekijk deze lijst dan maar eens GOED!
september 01, 2012By: silviavideler
met dank aan: Cathalijne Zoete
The Nearly complete list!
EEN FANTASTISCHE, BIJNA COMPLETE BIBLIOTHEEK MET
DUIZENDEN PAGINA‟S INFORMATIE ALSMEDE ONTELBARE FILMS
EN ANDERE DOCU‟S. ZET „M BIJ UW FAVORIETEN!
Contents

Español

Español
Español
Español
Español
Español

Español

- 1001 Club – Bankers, Intelligence Agents, and Raw Materials Executives
Striving for A Sustainable Future
- AA – A Secret Society to Protect “The Secret”
- Ancient Secret Societies, UFOs, and The New
World Order
- Black Nobility - Main File
- Blue Brethren - Main File
- Bohemian Grove - Main File
- Brotherhood of The Bell
- Brotherhood of The Snake - Main File
- Brothers of the Shadows – A Perspective on
Conspiracies
- Chinese Secret Societies - Main File
- Denver International Airport and its Murals Main File
- Dragon Court - Main File
- Guerra en El Cielo – El Colegio Invisible – Resumen del Libro de Kyle Griffith
- Heresies And Secret Societies – Hermeticists
And Druzes
- Indian Secret Societies
- Katharoi – Los Cátaros - Main File
- La Logia B‟Naï B‟Rith – El Sistema Financiero Mundial y Sus Núcleos De
Poder
- La Oscura Historia del Vaticano - Main File
- Las Naciones Unidas – El Ultimo Engaño - Main
File
- Le Cercle - Main File
- Los Illuminati - Main File
- Masons and Knights Templars - Main File
- Merovingians – The Lost Kings - Main File
- Merovingios – Los Reyes Perdidos - Main File
- Muslim Brotherhood - Main File
- Order of Skull & Bones - Main File
- Ordo Lapsit Exillis
- Pilgrims Society - Main File
- Priory of Sion - Main File
- Real History of Satanism
- Secret Societies And Their Relationship to The
„Spiritual World„
- Secret Societies That Threaten to Take Over America – Rise of 4th Reich
- Serpents of Wisdom
- Shambahla - Main File
- The AUM Supreme Truth Sect (AUM Shinrikyo)
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Español

Español

Español
Español

Español

- Main File
- The Babylonian Brotherhood – from „The
Biggest Secret‟ – by David Icke
- The Black Order – by Alan Baker
- The Black Order – The Occult Influence On Nazi Secret Weapons – from
„Reich of The Black Sun‟ by J.P.Farrell
- The Brotherhood‟s Network Today – from „The
Biggest Secret‟ – the Book
- The Brotherhood of Life and Death ΔΔ
- The Committee of 300 - Main File
- The Council of Nine - Main File
- The Dark History of The Vatican - Main File
- The Fabian Society - What It Has Done and
How It Has Done It
- The Fraternity of The Rose Cross – from Secret
Teachings of All Ages
- The Illuminati - Main File
- The Most Noble Order of the Garter - Main File
- The Round Table - Main File
- The Sovereign Military Order of Malta - Main
File
- The Thule Society - Main File
- The Way – DOMA Daughters Of Ma
- Un Análisis de „Los Dioses del Eden‟
- United Nations – The Ultimate Delusion - Main
File
- Vril Society - Main File
- War in Heaven – The Invisible College –
Summary of Kyle Griffith‟s Book
- Washington D.C. – Secret History of America‟s
Capital - Main File
- White (Solar) Brotherhood - Main File
Additional Information
- An Analysis of „The Gods of Eden‟
- Ancient Mysteries – from „Rule by Secrecy‟ by
Jim Marrs
- „Brotherhood„ by M. Morya
- Brotherhood ΔΔ
- Chronology of Secret Societies
- Como Trabajan Las Potencias Tenebrosas
- Cults
- Cults & Mind Control
- Dream of The Sages
- El Corazón de La Oscuridad
- Elites Que Aspiran a Ser Los Amos del Mundo – Emmanuel Ratier – “Le Siècle”
Es La Matriz del Pensamiento Único
- Encounters With Aliens in A Mystery School Text - A Gnostic Catechism
- Encuentros con Alienígenas en Un Texto de La Escuela de Misterios – Un
Catequismo Gnóstico
- Enochian Magicians, Aliens and the Nazis – Agents of Cosmic COINTELPRO
and The Stargate Conspiracy?
- Food for The Moon – The Esoteric Significance of Our Moon and How Lunar
Phases Correlate With Hyper Dimensional Attack
- ”Globalization” and Secret Societies Exposed
- Gnostics or Illuminati? – The Origins of the
Gnostic Movement
- Hale Bopp and Heaven‟s Gate Cult – Main File
- How Hollywood Spreads Disinformation About
Secret Societies
- Initiation into The Incunabula - The Occult
Technology of Power
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Español

Español

Español

- Inside Himmler – INFILTRATION – by Albert
Speer
- Killer‟s Manifesto – The Politics Behind the
Norway Slaughter
- Los Círculos Herméticos – El Sistema Financiero Mundial y Sus Núcleos De
Poder
- Mystery Babylon The Great – Catholic or
Jewish?
- Obama Reaction To Norway Massacre Betrays US “War on Terror”
Fundamentalism
- Obscure 1943 Book Reveals German Plan for
World Government
- Occult Forces Behind Nazism
- Occultists Worship Numbers
- Ordenes Ancestrales y Organizaciones para el “Nuevo Orden Mundial“
- Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe
- Religious Mind-Control Cults
- Role Of Secret Societies In Bringing Forth The Coveted New World Order
- Secret Societies and The New World Order
- Secret Societies – Who Controls Knowledge? Who Controls MONEY…?
- Secrets of The Assassins
- Secrets of The Soul – Spiritual Dynamics of
Evolution
- Secrets of the Stars – Tracing the Origins of
Ancient Cults and Cabals
- Super Science and The Brotherhoods
- Telepathic Message from The Cosmic
Brotherhood
- Timeline of The Authentic Tradition
- The Ark, The Shroud and Mary
- The Global Elite – Main File
- The Heart of Darkness
- The Isle of Wight - Nice Place, Shame About
The Cesspit
- The Majestic Project / MJ-12 – Main File
- The Men in Black and Their Magical Origins
- The Norway Terrorist Attack – “News Without Facts“ – “Experts” on Jihad and
“Muslim Terrorism”
- The Perversion of Scholarship
- The Real Tomb of God – The Grail, the Ark, the Emerald Tablet, and the
Forgotten Father of Mankind
- The Rise of The Fourth Reich in America – Project Camelot Interviews Jim
Marrs
- The Secret History of America – The Greatest
Conspiracy On Earth
- The Secret History of Rock „N‟ Roll
- The Secret History of The World – Connects the Trilateral Commission, the
Freemasons, and …
- The Serpent Knights of The Round Temple
- The Takeover of Planet Earth – Project Camelot Interviews Jordan Maxwell
- The Terma of Gaia Awakening in Practice – A Mystico-Ludic Experiment in
Nine Parts
- The Thousand-Year Conspiracy – Secret Germany Behind The Mask – Foreword
by Dave Emory
- The Unholy Alliance – Christianity and The
NWO
- The Unknown Hitler – Nazi Roots in the Occult
- The White and Black Brotherhoods
- The Work of Secret Societies in the World – The Atom as Coagulated Electricity
- The Writing on the Wall
- Thoth-Hermes / Ningishzidda-Ishkur / Quetzalcoatl-Viracocha – Main File
- Una Nueva Sub-Raza en Australia
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- What Is The Terma of Gaia Awakening? – Overview of A Mystico-Ludic
Experiment
- Who Are They? - Strange Things Are
Happening In Our Skies

Español
Español
Español
Español
Español

Books – Treaties
- America‟s Subversion – The Enemy Within - New World Order, Illuminati‟s One
World Government – by Sonny René Stermole
- Codex Magica - Secret Signs, Mysterious Symbols and Hidden Codes of The
Illuminati – by Texe Marrs
- El Destino de Las Naciones – by Alice Bailey
- El Hombre Estelar – por John Baines
- El Secreto de Los Andes – por George Hunt
Williamson (Brother Philip)
- La Exteriorización De La Jerarquía – by Alice
Bailey
- La Revelación De Los Templarios - por Lynn
Picknett y Clive Prince

Español

- Las Sociedades Secretas y Su Poder en El Siglo XX – por Jan Van Helsing

Español

- Los Dioses del Eden – por William Bramley
- Matrix of Power - How The World Has Been Controlled By Powerful People
Without Your Knowledge – by Jordan Maxwell
- Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry –
by Albert Pike
- Occult Theocrasy – by Lady Queenborough
(Edith Starr Miller)
- Rule by Secrecy – by Jim Marrs
- Secret Societies and Their Power in The 20th Century - by Jan Van Helsing
- Secret Teachings of All Ages – by Manly P.
Hall
- Signature of The Invisible Brotherhood
- Sociedades Secretas y su Poder en el Siglo XX
– por Jan Van Helsing
- The Biggest Secret – by David Icke
- The Brotherhood and The Manipulation of Society - by Ivan Fraser and Mark
Beeston
- The Destiny of The Nations – by Alice Bailey
- The Externalization of the Hierarchy – by Alice
Bailey
- The Forbidden Knowledge of Secret Societies by Philip Gardiner
- The Gods of Eden – by William Bramley
- The Secret Destiny of America – by Manly P.
Hall
- The Stellar Man – by John Baines
- The Thousand-Year Conspiracy – Secret Germany Behind the Mask – by Paul
Winkler
- The Zelator - The Way of the Fool - by Mark
Hedsel

Español

Multimedia
- Agenda “Esoterica“ – Esoteric Agenda
- Alien Abduction – Corrado Malanga
- Angels And Demons Revealed
- Architects of Control – Michael Tsarion
- Brotherhood of Darkness
- Cimática – La Continuation de Agenda
Esotérica
- Cosmic Vampires – Perverse Masonic Initiations of The NWO – With David Icke
- El Futuro de La Humanidad - Arquitectos del
Control
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- Illuminating Angels & Demons
- John F. Kennedy Speech On Secret Societies
- Kymatica – The Sequel to Esoteric Agenda
- La Sociedad Más Secreta de Todas Que Conspira Para Controlar el Mundo
- La Toma del Poder del Planeta Tierra – Jordan
Maxwell
- Los Illuminati – “Angeles y Demonios“ –
Documental Sociedad Secreta
- Matrix of Power
- Prenderne Coscienza – Rapimenti Alieni Corrado Malanga
- Project Camelot Interviews Jordan Maxwell
- Rothschild‟s Choice
- Satanism, Ritual Abuse and Pedophilia in the Roman Catholic Church – William
H. Kennedy
- Secrets In Plain Sight
- ”Sun of God“?
- The Dead Sea Scrolls – A Cover-Up? – John M
Allegro
- The Pharmacratic Inquisition 2007
Related Reports
- Bohemian Grove - Main File
- Buddhism and The Kalachakra System - Main
File
- Ciencia Real - Main File
- Dragon Court - Main File
- Control Mental – Archivos Varios - Main File
- Germany‟s ET Contacts? – Its Legacy On The Twentieth Century And After… Main File
- Globalization – The Octopus of the New World
Order - Main File
- Gods and Religions on Planet Earth - Main File
- Jehovah – Yahweh – YHWH – Adonai - Main
File
- La Verdadera Historia de Los Nazarenos y La
Biblia - Main File
- Rule By Secrecy
- Stargate - Main File
- Sumer and The Anunnaki - Main File
- The Archons – Los Arcontes - Main File
- The Cabal – A Geoplutocratic “Elite” Bent On
Global Domination
- ”The Family“ - Main File
- The Gods of Eden – The Book
- The Horrible Truth About Religion
- The New World Order - Main File
- The Occult Reptilian Saga - Main File
- The Psychic Universe - Main File
- The Watchers-Nephilim - Main File
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“Spyware” (rfid) voor Amerikaanse studenten: opgespoord en behandeld worden als vee
Geplaatst door xandrah op 31 augustus 2012
Dragen van RFID chip is verplicht
Een opstand is zich aan het ontwikkelen in Texas, tegen een plan uit het
schooldistrict in San Antonio. Het plan houdt in dat het de exacte locatie
en activiteiten van alle studenten door middel van RFID chips in kaart
wil brengen. De studenten zijn verplicht om de RFID chip te dragen.
Katie Deolloz, lid van Consumers Against Supermarket Privacy Invasion
and Numbering, vertelde aan WND dat ouders en studenten van San
Antonio‟s Northside Independent School District de schooldirectie
gisteren confronteerde, en hun zorgen uitten over de privacy van hun
kinderen.
School ambtenaren reageerden niet op het verzoek om commentaar dat
WND deed, maar de opstekende tumult komt binnen een paar dagen na een coalitie van burgerrechten en
privacy organisaties die hun standpunt tegen het chippen van studenten hebben duidelijk gemaakt.
Kinderen mogen niet gebruikt worden om technologie op uit te proberen. RFID is ontmenselijking
Een „standpunten‟document van groeperingen (o.a. the American Civil Liberties Union, Electronic Frontier
Foundation, Big Brother Watch, Citizens‟ Council for Health Freedom, Constitutional Alliance, Freedom
Force International, Friends of Privacy USA, the Identity Project and Privacy Activism) is duidelijk: geeneen
student hoeft zich te laten onderwerpen aan een chipping programma tenzij er voldoende bewijs is dat het
veilig en effectief is.
“Kinderen zouden nooit gebruikt moeten worden om technologie op uit te testen, ongeacht hun sociaaleconomische status. Als de school besluit om mee te gaan in vooruitgang, zonder complete informatie te
hebben , dan horen ze voorwaarden te hebben en open informatievoorziening. Ook horen ze de individuele
rechten te respecteren op grond van ethische en religieuze bezwaren.‟
Het standpuntenformulier zegt dat RFID chipping ontmenselijking is, want het kan ook „monitoren hoe lang
een student of leraar doorbrengt in een toilet‟.
Forse schending van vrijheid van spreken, denken en doen
De RFID-plannen schenden ook de vrijheid van meningsuiting, omdat een tracking apparaat studenten kan
afhouden van het uitoefenen van hun rechten inzake vrijheid van denken, spreken en sociaal samenkomen.
Om een voorbeeld te noemen, studenten zouden kunnen gaan vermijden om advies te zoeken wanneer ze
weten dat de RFID chip hun stappen volgt. Bovendien schendt de technologie religieuze vrijheid en kan het
gebruikt worden voor ongemachtigd gebruik.
“De RFID chip mag dan wel ontwikkeld zijn voor gebruik in school, de stappen die studenten doen, kunnen
wel heimelijk gelezen worden. Aangezien RFID‟s gelezen worden door stille, onzichtbare golven kunnen
degenen die de signalen lezen, dit ook heimelijk en ongemachtigd lezen en dit is moeilijk na te gaan. Een
locatie die de student bezoekt kan gemonitord worden door een jaloerse vriend of vriendin, een stalker of
een pedofiel.”
Kinderen moet geleerd worden hoe te leven in democratische gemeenschap, niet om te leven als vee
Het plan van San Antonio was gemeld bij Spychips, een website van RFID expert Katherine Albrecht en Liz
McIntyre.
“San Antonio‟s Northside Independent School District is van plan om RFID te betrekken bij de verplichte
studenten-IDkaarten. Eén school in het district heeft RFID in uniformen verwerkt. In beide gevallen is het
doel: het onder toezicht houden van (onderwijs)personeel en studenten.” (rapport)
Albrecht, directeur van CASPIAN en co-auteur van „Spychips‟ zegt; “RFID wordt gebruikt om
fabrieksinventaris en boerderijdieren te monitoren. Scholen en alle andere plaatsen zouden kinderen moeten
leren hoe ze deelnemen in een vrije democratische gemeenschap en zouden ze niet moeten leren om zich
te gedragen als vee. “
Volgens de scholen is het hun plicht ten alle tijden te weten wat kinderen doen en waar ze zijn
Volgens de krant van San Antonio moeten alle studenten in de districten van John Jay High School en
Anson Jones Middle School zich onderwerpen aan chippen.
De reden die de scholen geven voor deze onderwerping is, dat ze „de kracht van technologie willen
gebruiken om scholen veiliger te maken, door ten alle tijden te weten waar de studenten uithangen en wat ze
doen. Want ouders verwachten dat we altijd weten waar hun kinderen zijn, en deze technologie helpt daarbij.
„
WOAI televisie liet zien dat woordvoerder Pasqual Gonzalez zei dat de twee scholen een groot aantal
spijbelaars heeft en dat deze methode geld bespaart, wanneer zij hun waakzaamheid verhogen.
Bron: WND.com/vertaling xandra
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Bewijzen en feiten (van vóór het photoshoptijdperk) over vondsten van NEPHILIM op aarde. DEEL I
Geplaatst door xandrah op 31 augustus 2012
Gelijk de dagen van Noach waren, hoe waren die dagen werkelijk ?
Mattheüs 24:37-39
En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van
den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den
zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende,
tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet,
totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de
toekomst van den Zoon des mensen.
Meestal verklaart men dit als: in de dagen van Noach waren de mensen
ook met de normale dagelijkse dingen bezig en plotseling overviel de
zondvloed hen.
Maar er zit veel meer achter dit vers. Het gaat er om hoe het werkelijk was in de dagen van Noach.
Genesis 6: 1-6
En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters
geboren werden,
Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit
allen, die zij verkozen hadden.
Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch
zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen
ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn,
mannen van name.
En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der
gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.
Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn
hart.
Zaad van Gods zonen vermengd met vrouwen op aarde maakt de Nephilim
Gods zonen gingen zich vermengen met de vrouwen op aarde. Zij vermengden hun zaad. Het DNA werd
veranderd. Hieruit ontstonden half demonen- half mensen: een hybride ras. Logisch dat het God berouwde
dat hij de mens gemaakt had, en dat Hij zag dat de kwaadaardigheid van de mensen groot was op aarde: er
liepen dan ook halfdemonen/halfmensen rond, de Nephilim die van reusachtige afmetingen waren. En daar
zat weinig goeds in. Nu is ons geleerd dat reuzen alleen in sprookjes voorkomen. Maar is satan daar ook
niet heel sluw in geweest, „sprookjes‟ presenteren aan de mensheid zodat wij denken: „dat kan alleen in
sprookjes‟
De bijbel spreekt ook over de reuzen in de bijbel, onder andere over Goliath, de man die zes tenen had, en
koning Og. (2 samuel 21 en 1 kronieken 20:6)
De Nephilim, het hybride ras, waren vóór de zondvloed op aarde maar ook erna. Ook in oude Joodse en
Hebreeuwse literatuur is men het erover eens dat demonen hun zaad vermengden met de vrouwen der
aarde en dat het hybride ras was ontstaan. Dus zou er archeologisch bewijs voor hun bestaan moeten zijn.
Bewijs en berichten van ver vóór het Photoshop-tijdperk
Op Internet gaan veel foto‟s rond van vondsten van reuzen, niet ieder zal dit als betrouwbaar bewijs zien,
omdat er ook Photoshop is en er gesjoemeld kan worden. Dus is het een uitdaging om naar bewijzen van
archeologische vondsten van het hybride ras te zoeken, bewijzen (en foto‟s) die van vóór het computer- en
Photoshoptijdperk.
„Bones of incredible magnitude‟
W.G. Wood-Martin schreef in 1901 het boek „Traces of the Elder Faiths of Ireland: a folklore sketch.‟ In dit
boek staat textueel en fotografisch bewijs van reuzen. De tekst is intrigerend. Wood-Martin citeert Augusthie
uit het hoofdstuk „The Lives and Sizes of the Antediluvians‟ (De Civitate Dei, H9):
“Concerning the magnitude of their bodies, the graves laid bare by age or the force of rivers and various
accidents, especially convict the incredulous where they have come to light, or where the bones of the dead
of incredible magnitude have fallen. I have seen, and not I alone, on the shore of Utica, so huge a molar
tooth of a man, that were it cut up into small models of teeth like ours, it would seem enough to make a
hundred of them. But this I should think had belonged tot some giant, for beside that the bodies of all men
were then mucht larger than urs, the giants again far exceeding the rest.” (Wood-Martin, traces of the elderfaiths of Ireland, a folklore sketch)
Gefossiliseerde reus gevonden
Kirby publiceerde in 1820 het boek „Wonderful‟ en in een hoofdstuk („Gigantic Remains‟) en zegt hierin dat
alle geschriften melding maken van een extraordinair monument van een gigantisch beeld van een Iniman
fossiel wat lijkt op een gigantisch beeld.
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Uit Strand Magazine December 1895 “Irish Giant”
Het „beeld‟ werd gevonden door twee werkers in Leixlip Churchyard op 10 juli
1812. Het is een gefossiliseerde man van 3,5 meter lengte en is 1250 jaar oud.
Er was op dezelfde plek een zeer grote gouden vingerring gevonden, zonder
inscripties of schrift erop. Eén tand is net zo groot als een wijsvinger.
De Irish Giant wordt in Strand Magazine (dec. 1895) beschreven als: „preeminent among the most extraordinary articles ever held by a railway company is
the fossilized Irish Giant, which is at this moment lying at the London and NorthWestern Railway Company‟s Broad street goods depot, and a photograph of
which is reproduced here…This monstrous figure is reputed to have been dug up
by a Mr. Dyer whilst prospecting for iron ore in County Antrim‟.
De maten zijn: lengte 3,5 meter, borstwijdte 1,83 m, armlengte 1.50. Er zijn zes
tenen aanwezig (2 samuel 21 en kronieken 20:6). Het fossiel weegt 2 ton. Er
waren 6 man voor nodig en een sterke kraan.
Natuurlijk woog de reus in het echt niet twee ton, hij is gefossiliseerd, dus zwaarder.
Een andere vondst: een versteende voet van meer dan 60 centimeter.
Een versteende voet van meer dan 60 cm lang werd gevonden in een koolmijn bij Lehigh door mijnwerkers
bij Fort Dodge Iowa. De voet is perfect gevormd en weegt meer dan 13 kilo. De voet werd door de
mijnwerkers gevonden op een diepte van 27 meter. De eigenaar van de voet moet ongeveer 4 meter lang
zijn geweest (de gangbare formule is: 16 cm voor iedere 2,55 cm voet)
Chillicothe Weekly Constitution, 1917
Skelet van 4.57 lang gevonden in Mexico
In het artikel ” Prehistoric Giant” uit de New York Tribune uit 1909 staat dat er een menselijk skelet gevonden
is onder de grond in Mexico. Het skelet was 4.57 lang en had geen schedel. Koning Og van Basal was zo
lang en over hem werd gezegd dat hij een Nephilim was. (pagina‟s met bijbelteksten waarin koning Og
genoemd wordt)
Het bericht:
“News was receieved here Monday from Mexico that at Ixtapalapa, a town 10 miles southeast of Mexico City
there had been discovered what was believed tot be the skeleton of a prehistoric giant extraordinairy size. A
peon while excavating for the foundation of a house on the estate of Augustin Juarez found the skeleton of a
human being that is estimated tot have been about 15 feet high, and who must have lived ages ago, judging
form the ossified state of the bones. Romulo Luna, jude of the District, had taken possession of the skeleton
which is complete with the exeption of the skull. Judge Luna says that as soon as the search for the skull is
finished the skeleton will be forwarded to the national museum of Mexico, which has an almost priceless
collection of Aztec antiquities. The national museum, it is said, has made arrangements tot investigate this
find” New York Tribune van 1909 (3 febr.)
De ontdekking van het skelet in Mexico blies de aloude Azteken-legende nieuw leven in, dat in de préhistorie een ras van reuzen leefde in de vallei van Anahuac. Deze reuzen, uit de Azteken-verhalen waren
bekend als Quinatzins, en ze werden vernietigd door de Ulmecas (ook een ras met indrukwekkende grootte,
zij verdwenen op hun beurt weer door een aardbeving). Chillicothe.newspaperarchive.com
Bronnen: zie links in artikel, en „Corrupting the Image‟ van Douglas Hamp
Reuzenskeletten in musea (en die zouden niet in musea zijn als ze nep waren)
http://museummonger.wordpress.com/2011/04/05/skeletons-in-the-museum-closet-part-1/
Meer interessante informatie
http://www.bibleufo.com/humanphenom97.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/gigantes/UK1.html
http://www.biblebelievers.org.au/giants.htm
http://www.6000years.org/giants.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff_Giant
http://s8int.com/giants19.html
Geplaatst in (eindtijd)nieuws, Wereld

Rectificatie (aanvulling bron)
The Starchild skull: schedel van „aliën‟ geboren door PARTHOGENESE, net als o.a. slangen en
hagedissen
Vertaald uit het Engels en geplaatst door xandrah op 25 augustus 2012
http://hijleeft.wordpress.com/2012/08/25/de-starchild-skull-schedel-van-alien-geboren-door-parthogenesenet-als-o-a-slangen-en-hagedissen/
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Cruciale verkiezingen 12 september (4): Wat wil de politiek met Immigratie?
Bij de vorige verkiezingen was immigratie een 'hot item' en één van de
belangrijkste redenen waarom de PVV van Geert Wilders een enorme
sprong maakte van 9 naar 24 zetels. Dit jaar wordt het onderwerp
weliswaar overschaduwd door Europa en de forse bezuinigingen op de
gezondheidszorg en sociale zekerheid (de onderwerpen uit de eerste 3
delen van deze serie), maar immigratie is net als enkele jaren geleden
nog steeds nauw verbonden met deze beleidsterreinen. Hoe denken de
politieke partijen de immigratie aan te pakken, en willen ze dat eigenlijk
wel? *
*Alle informatie opnieuw rechtstreeks uit de uitgebreide verkiezingsprogramma's gehaald. Schuingedrukte
woorden en zinnen komen niet in de programma's voor en zijn mijn eigen conclusies.
VVD (31): Migranten die geen Nederlands spreken krijgen geen bijstandsuitkering meer. Nederland moet
proberen een uitzondering te krijgen op bestaande EU regels, zodat kansarme immigratie kan worden
teruggedrongen. Hoogopgeleide migranten blijven welkom. Asielzoekers kunnen alleen nog maar op
Schiphol asiel aanvragen en als ze niet uit een ander EU land komen. Ze krijgen zo snel mogelijk te horen of
ze kunnen blijven; zo niet, dan moeten ze ons land gelijk verlaten. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld.
Immigranten moeten aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid. Daarom moet er een einde
komen aan talloze projecten en integratiesubsidies. Inburgeringscursussen moeten zelf worden betaald.
Hebben de mensen geen geld dan moeten ze dit kunnen lenen. Immigranten die zakken voor het examen of
de cursus weigeren worden het land uitgezet.
Migranten krijgen de eerste 10 jaar in Nederland geen recht op bijstand, mede om schijnhuwelijken tegen te
gaan. Strengere regels huwelijksmigratie: geen partner uit het buitenland als aanvrager minder dan 120%
van het minimum loon verdient. WW wordt alleen verstrekt op basis van daadwerkelijk betaalde premies.
Van fraudeurs wordt de verblijfsvergunning ingetrokken. De export van kinderbijslag naar niet-EU landen
wordt gestopt.
Geen enkele religie mag inbreuk maken op onze democratische rechtsorde en vrijheid. Het scheiden van
jongens en meisjes -bijvoorbeeld in het OV, in ziekenhuizen, in zwembaden- zoals moslims willen mag niet
worden toegestaan. Boerkaverbod blijft gehandhaafd. Het woord 'islam' komt overigens niet éénmaal in het
programma voor.
Het vrije verkeer van personen binnen de EU vindt de VVD 'een groot goed'. Criminelen moeten echter
kunnen worden uitgezet. Illegalen krijgen sowieso geen verblijfsvergunning. Hetzelfde geldt voor
asielzoekers die valse persoonlijke info opgeven. De VVD geeft toe dat Nederland voor veel plannen een
'opt-out' nodig heeft. Gaat Brussel dus niet akkoord, dan kunnen de meeste punten uit het programma niet
worden uitgevoerd.
PvdA (30): De PvdA erkent dat migranten oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en uitkeringen.
Sommige strenge regels die het vorige kabinet heeft ingevoerd worden echter teruggedraaid, zoals Turken
en Marokkanen die in eigen land nu geen beroep meer kunnen doen op de AWBZ (bijzondere
gezondheidszorg). Ook in het PvdA programma komen de termen 'moslims' en 'islam' niet voor.
Kinderen van asielzoekers die hier langer dan 5 jaar zijn mogen niet worden uitgezet. De asielprocedure
moet sneller en simpeler: binnen 1 jaar definitief besluit over asiel. Gezinshereniging wordt versoepeld. De
term 'feitelijk behoren tot een gezin' wordt geschrapt (= geen bewijsplicht meer). Geen identificatieplicht
meer voor vluchtelingen (= geen mogelijkheid tot terugsturen). Afgewezen asielzoekers moeten zo snel
mogelijk terug, maar 'met menselijke maat'.
Inburgering blijft verplicht maar wel betaald door de overheid als het erkende vluchtelingen betreft. De
inkomenseis voor huwelijksmigratie wordt 100% van het minimumloon. Misbruik moet worden voorkomen.
Gedwongen huwelijken worden strafbaar gesteld. Jeugdzorg moet meer aandacht hebben voor het feit dat
veel migrantenjongeren in de gevangenis belanden.
De hele EU hanteert overal dezelfde regels, ook wat betreft aanpak fraude. De welvaart binnen de EU moet
eerst op gelijk niveau komen alvorens er vrij verkeer van personen (Bulgaarse en Roemeense werknemers)
kan zijn. I.t.t. de VVD schrijft de PvdA nergens hoe de regels moeten worden gehandhaafd en welke
sancties er moeten komen als deze worden overtreden. M.a.w.: misbruik verzekerd.
PVV (24): De PVV constateert dat ons immigratiebeleid wordt bepaald in Brussel en wij niet zelf meer de
baas zijn over onze grenzen. Uitzonderingen waar de VVD voor pleit stuitten tot nu toe iedere keer op een
Brussels 'NEE'. Allerbelangrijkste is daarom 'uit de EU' te stappen.
Massa-immigratie is 'intens schadelijk voor Nederland'. Niet-Westerse allochtonen kosten ons land € 7,2
miljard per jaar. 'Werken of wegwezen': Migranten moeten 10 jaar wachten voordat ze recht krijgen op
sociale voorzieningen. Uitgeprocedureerde 'leugenaars' , criminelen en werkloze migranten moeten worden
uitgezet. Geen 'miljardenverslindende' generale pardons meer.
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'De islam hoort niet bij Nederland,' aldus de PVV. 'De islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke
ideologie met hier en daar een religieus tintje. Onze vrijheden en onze geschiedenis verplichten ons die
ideologie te bestrijden.' De immigratie uit islamitische landen moet daarom volledig worden stopgezet. Er
mogen geen moskeeën meer worden gebouwd en er komt een verbod op minaretten. Moskeeën waar
geweld wordt gepropageerd worden gesloten. De boerka en de Koran worden verboden.
Hoofddoekjesverbod bij de overheid, regering en organisaties.
Illegaliteit wordt strafbaar. Geen voorrang meer voor asielzoekers bij woningen etc.. Een verbod op
'multiculti-subsidies'.
CDA (21): Inburgeringscursussen zijn 'nodig'. Kortere asielprocedures (max. 6 maanden). Strengere eisen
aan beheersen Nederlandse taal en huwelijksmigranten. Individuele beoordeling schrijnende gevallen en
kinderen van asielzoekers. Gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Asielaanvragen in regio van herkomst.
Opmerkelijk: het CDA wil desnoods het leger inzetten voor de bestrijding van illegale immigratie. Ook voor
het CDA geldt: de woorden 'islam' en 'moslims' komen niet in het programma voor. Ten opzichte van de
bovenstaande 3 partijen verbazingwekkend weinig aandacht voor (im)migratie.
SP (15): 'Nederland moet een land blijven waar mensen welkom zijn,' maar we moeten wel 'eerlijk' zijn over
de gevolgen van migratie. Gelijke rechten en plichten, maar goede voorwaarden voor scholing, wonen en
werk. Zoveel mogelijk gemengde buurten en scholen.
Bij de EU pleiten voor tijdelijke werkvergunningen voor Oost Europeanen. Bedrijven financieel
verantwoordelijk stellen voor huisvesting, taallessen en opleiding arbeidsmigranten. 55-plussers hoeven zich
niet meer in te burgeren. Aanpak werkloosheid onder migranten door o.a. intensievere begeleiding.
Uitgeprocedureerde asielzoekers 'behoren terug te keren' maar behouden recht op opvang,
gezondheidszorg en permanente verblijfsvergunning als terugkeer langdurig onmogelijk is (dusweigeren =
blijven). Strafbaarheid illegaliteit wordt afgeschaft. Soepelere gezinshereniging, term 'feitelijk behorend tot
een gezin' wordt afgeschaft. Kinderen langer dan 5 jaar in Nederland worden niet meer teruggestuurd.
'Islam' en 'moslims' niet in het partijprogramma.
D66 (10): 'Kennismigratie' wordt gestimuleerd (inburgeren niet nodig). Arbeidsmigranten 'dragen hun
steentje bij' aan de economie. Immigratie zoveel mogelijk Europees regelen. Immigranten moeten de taal
leren en 'zich aan de regels houden'. 'Werken is dé drijvende kracht achter geslaagde integratie.' Geen
intrekken verblijfsvergunningen als mensen zakken voor hun inburgeringscursus. Verblijfvergunningen
worden minimaal 10 jaar geldig.
Asielzoekers moeten eerlijker worden verdeeld over de EU. Nu is Zuid Europa te zwaar belast (dus: meer
asielzoekers naar Nederland). Gezinshereniging wordt eenvoudiger. Geen boerkaverbod. Termen 'islam' en
'moslims' ontbreken. Net als bij het CDA naar verhouding weinig aandacht voor immigratie bij D66.
GroenLinks (10): 'De multiculturele samenleving is niet mislukt, maar een feit,' en moet daarom
'aangejaagd' worden. Investeren in wegwerken taalachterstand. Niemand wordt uitgezet, Poolse en
Roemeense arbeidsmigranten zijn welkom. In EU verband worden de barrières voor werken, wonen en
studeren weggenomen, ook voor migranten met permanente verblijfsvergunning.
Leeftijdsgrens gezinsmigranten van buiten de EU wordt verlaagd naar 18 jaar. Aanscherpingen
gezinsmigratie worden teruggedraaid. Gezinsleden van vluchtelingen krijgen automatisch toestemming zich
te vestigen in Nederland. De overheid betaalt de inburgering.
Ook hier geen 'islam', maar wel een indirecte opmerking over moslim immigranten: mensen die naar
Nederland komen 'dromen niet van jihad, maar van vrijheid en democratie.' (Klaarblijkelijk hebben
GroenLinksers nog nooit op islamitische websites gekeken, noch hebben zij zich ooit verdiept in wat er
gaande is in de landen waar de islam de baas is of wordt).
ChristenUnie (5): 'De komst van migranten heeft de Nederlandse samenleving verrijkt... maar ook veel
gevraagd van de samenleving. Nederland is dan ook niet gebaat bij grootschalige immigratie.' Sinds de
nieuwe Vreemdelingenwet in 2001 is het aantal asielaanvragen gedaald van 60.000 naar minder dan 15.000
in 2011. Het steeds strengere asielbeleid moet nu worden 'omgebogen naar een rechtvaardiger en humaner
beleid.' Uitgeprocedureerde asielzoekers moeten als het land van herkomst blijft weigeren hen op te nemen
een verblijfsvergunning krijgen.
Nieuwkomers moeten wel onze rechtsstaat aanvaarden en deelnemen aan onze samenleving (werk,
vrijwilligerswerk). Asielaanvragen zoveel mogelijk in land van herkomst (uitgezonderd vluchtelingen en
gezinsleden). Actieve selectieve 'kennismigratie'. Migratiebeleid in Europees verband.
Inburgering zelf bekostigen, desnoods door lening, vluchtelingen uitgezonderd. Kennis van centrale
Nederlandse waarden zoals politieke en religieuze vrijheid. Subsidies zijn niet voor het 'permanent in stand
houden van multiculturele organisaties.' Nederlands leren wordt gestimuleerd, ook voor immigranten die hier
al lang zijn. Taalles kan voorwaarde worden voor een uitkering. Kosten voor verblijfsvergunning en
naturalisatie gaan fors omlaag.
'Met name de komst van de islam plaatst Nederland voor een nieuwe uitdaging. Het christendom en de islam
verschillen fundamenteel van elkaar. Islamitische landen hebben veelal een gebrek aan politieke en
religieuze vrijheid. Zo is het pijnlijk te constateren dat christenen, Joden en andere minderheden in
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islamitische landen vervolgd worden of als tweederangsburgsburger worden beschouwd.' Mede om deze
reden mogen moslims die zich tot een ander geloof hebben bekeerd niet gedwongen worden teruggestuurd.
De ChristenUnie zal echter 'nooit instemmen met de inperking van de fundamentele vrijheden voor een
specifieke groep, of dit nu gaat om christenen of moslims.' Wel een gedeeltelijk boerkaverbod (OV, scholen,
openbare gebouwen). Integratie van Turken en Marokkanen wordt bevorderd. 'Gebedshuizen' moeten
vrijelijk gelovigen kunnen oproepen, 'bijvoorbeeld door het luiden van klokken' (dus ook de islamitische
'adhan', die 5 x per dag vanaf de moskee over de dorpen en steden schalt?).
'Radicale moslimgroeperingen in onder andere Saoedi-Arabië prediken een haatdragende versie van de
islam'. Dit is een grove understatement: het zijn niet radicale groeperingen, maar de complete overheid van
dit land. De ChristenUnie wil zich inzetten voor bedreigde minderheden in de Arabische landen. De EU moet
betrekkingen en akkoorden met deze landen hiervan afhankelijk maken.
SGP (2): De toestroom van kansarme migranten moet worden beperkt. Nederland moet van de EU
toestemming krijgen om de eisen aan te scherpen. Echte vluchtelingen moeten zo goed mogelijk worden
geholpen. Criminelen, ook met verblijfsvergunning, worden uitgezet.
Nieuwkomers moeten zich positief opstellen maar hoeven niet alles van onze cultuur over te nemen, zoals
'praktijken waar wij ons voor moeten schamen' (o.a. 'blootreclames'). Segregatie moet worden bestreden
door zoveel mogelijk gemengde wijken en scholen.
Bij de inburgeringscursus wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het probleem van antisemitisme
(inherent aan de islam). Weigeraars van de cursus krijgen geen uitkering.
Islamitisch fundamentalisme mag geen kans krijgen in Nederland. Radicalisering -bijzonder op het internetmoet worden bestreden. Geen radicale imams naar ons land. Terughoudendheid bij bouw moskeeën en
minaretten, geen islamitische gebedsoproep. Arabische TV zenders die antisemitisme prediken moeten
worden geblokkeerd. Een boerka mag niet belemmerend werken bij wettelijke en maatschappelijke
verplichtingen.
De SGP verzet zich juist tegen de discriminatie van christenen in eigen land. Zo krijgen in o.a. Amsterdam
hulpverleningsorganisaties geen subsidie meer omdat ze christelijk zijn.
PvdD (2): Geen evacuatie van vluchtelingen tegen hun wil. Kinderen die hier langere tijd zijn krijgen
verblijfsvergunning. Nederland stuurt geen mensen terug als ze in hun land worden vervolgd vanwege
geaardheid en religie. Wie niet weg kan krijg recht op opvang en zorg. 'Moslims', 'integratie' en 'islam' komen
niet in het -ook op dit gebied wederom erg summiere- programma voor.
Conclusie
Alleen de VVD, de PVV en de SGP willen concrete stappen ondernemen om de immigratie te beteugelen.
De PVV erkent daarbij als enige dat de Europese regels het voor Nederland onmogelijk maken om iets te
veranderen aan het immigratiebeleid. De VVD heeft het weliswaar over 'opt-outs', maar verzuimt te melden
dat de EU afwijkende regels tot nu toe altijd geweigerd heeft.
De PvdA wil immigratie vergemakkelijken, terwijl de SP en vooral D66 en GroenLinks de grenzen ronduit
verder willen opengooien. De PVV, ChristenUnie en SGP zijn de enige partijen die de termen 'islam' en
'moslims' in hun programma hebben opgenomen en wijzen op de diverse gevaren van de opkomst van deze
ideologie, ook voor (al dan niet christelijke) minderheden in moslimlanden. De PVV gaat daarbij het verst
door harde maatregelen voor te stellen om de groei van de islam in Nederland te stoppen.
Vanwege de veelheid aan info wordt er later nog apart aandacht besteed aan de standpunten van de nieuwe
partijen.
Xander

Cruciale verkiezingen 12 september (5): Wat willen de nieuwe politieke partijen (1)?
Op veler verzoek besteden we apart aandacht aan de maar liefst 10
nieuwe politieke partijen die op 12 september hopen tenminste één
zetel te bemachtigen. Per partij worden de belangrijkste standpunten
weergegeven. De volgorde is dezelfde als op de kandidatenlijst die
iedereen in zijn brievenbus heeft gekregen. Vanwege de veelheid van
info bespreken we eerst lijst 11 t/m 15, in een vervolgartikel lijst 16 t/m
20.
11. Piratenpartij: Met slechts 11 kandidaten is de Piratenpartij de op
één na kleinste van alle 20 partijen die meedoen met de verkiezingen.
Kernpunt: een volledig vrije informatiesamenleving, dus geen downloadverbod, geen ACTA wet en grote
wijzigingen op het gebied van patenten, auteursrechten en octrooien, die in handen moeten komen van de
samenleving en niet meer van grote bedrijven en corporaties.
Zo moeten de stijgende kosten in de zorg worden opgevangen door het opheffen van patenten op
medicijnen en behandelingen, die daardoor veel goedkoper worden. Ook geen patenten meer op gewassen,
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dieren en voedsel. De EU moet democratischer door het Europese parlement meer macht te geven. In eigen
land de burgers via het internet meer invloed geven op het politieke besluitvormingsproces (E-Democracy).
In de 7 kernpunten van de partij staan onder andere de rechten op privacy, vertrouwelijke gegevens,
toegang tot internet en (vrij) onderwijs centraal. Onderwijs en lessen (ook colleges) moeten online te volgen
zijn. Wetenschappelijke kennis wordt zoveel mogelijk vrijgegeven.
'Vrijheid' is het devies, dus ook op het gebied van abortus, euthanasie en gebruik van drugs. Het huwelijk
wordt geheel ontdaan van sekse- of andere bepalingen. Nederland moet zijn energiecontracten met 'niet
democratische' staten afbouwen (= vrijwel alle Arabische / moslimlanden).
12. MenS (Partij voor Mens en Spirit): Er moet een 'nieuwe wereld' komen waarbij de mens als 'geestelijk
wezen' centraal staat. Alles staat met elkaar in verband (holistisch wereldbeeld). Meer democratie door
referendums en burgerfora. Kiezen voortaan ook per thema (zoals onderwijs, zorg, etc.).
De overheid en samenleving moeten niet meer afhankelijk zijn van de banken en in hun eigen
financieringsbehoefte gaan voorzien. Het huidige schuldensysteem is onhoudbaar en gaat instorten. De
kosten van de crisis moeten niet meer bij de burgers maar bij de veroorzakers (de banken) worden gelegd. €
150 miljard aan staatsschuld in 1 x afboeken door 'sale & lease back constructie' (gebouwen en
infrastructuur overheid naar coöperatieve gemeenschapsbank, overheid gaat hiervoor huur betalen).
Naast de euro mogelijk een eigen nieuwe gulden invoeren. Rente wordt stapsgewijs afgeschaft en daarmee
uiteindelijk ook de inflatie en financiële speculaties zoals derivaten. Het ESM is niet democratisch en stapelt
nieuwe schulden op nieuwe schulden en moet daarom worden gestopt. Internationale samenwerking, maar
geen gedwongen éénwording. Geen Europese president. Volken moeten autonoom kunnen blijven. Wordt
de EU niet democratischer, dan geen € 7 miljard per jaar meer naar de Brussel.
Iedereen krijgt een garantie-inkomen. Zieken, arbeidsongeschikten en werklozen krijgen € 1000 per maand,
maar moeten hiervoor 20 uur per week werken (voor de samenleving). AOW probleem aanpakken door
langer doorwerken in combinatie met arbeidstijdverkorting. Pensioenfondsen afschaffen en vervangen door
één regeling. BTW en belasting op arbeid vervangen door een transactiebelasting zodat arbeid veel
goedkoper wordt maar de netto inkomens ongeveer gelijk blijven. Transactiebelasting op rente en dividend =
begrotingsgat in Nederland bijna opgelost.
Belastingen kunnen omlaag door hypotheekrente aftrek te schrappen. Huren kunnen worden verlaagd als
woningcoöperaties niet meer (te) duur van de banken hoeven te lenen. Mobiliteit zoveel mogelijk beperken
door wonen en werken dichter bij elkaar te brengen. Dit betekent afbraak of verplaatsing van kantoren en
woonwijken. 80% eerste levensbehoeften kan lokaal worden geproduceerd. Afstemmen vraag en aanbod.
Werkweek naar 20 a 25 uur, rest uren naar mantelzorg / vrijwilligerswerk.
Onderwijs hervormen: basisschool wordt 10 jaar (langere tijd om te 'rijpen'). Geen verplichte exacte vakken.
Herinvoering ambachtsschool. Afschaffen les- en collegegeld. Zorg niet alleen voor de rijke(re)n, dus geen
eigen risico. Nadruk op preventie, 'zelfgenezend vermogen', zaken zoals yoga en meditatie en gezond dus
biologisch voedsel. Privatisering terugdraaien = sterke daling kosten.
Macht farmaceutische industrie op zorg, overheid, onderwijs moet veel minder door banden met elkaar te
verminderen of te verbreken. Sterke terughoudendheid bij vaccinaties. Voedingssupplementen en
alternatieve middelen moeten vrij verkrijgbaar blijven. Meer ruimte voor alternatieve geneeswijzen. Aandacht
voor gezondheidsgevaar door elektromagnetische straling (WIFI e.d.). Erkenning recht om leven te beginnen
en te eindigen (publiek debat over abortus en euthanasie).
Softdrugs legaliseren maar harddrugs hard aanpakken. Criminaliteit aanpakken op basis van 'liefde', dus
veel aandacht voor zowel daders als slachtoffers. Harde straffen helpen niet. Geen algemene opslag
biometrische gegevens (DNA, irisscan, vingerafdruk) en geen identificatieplicht. Humane opvang van
vluchtelingen, ook economische. Terugkeer alleen als dit in het land mogelijk is. Alle culturen gelijkwaardig,
ook in Nederland.
Geen verdichting van steden maar juist meer groene open ruimtes. Iedereen op termijn zijn eigen lokale
energiebron, geen afhankelijkheid meer van buitenland en multinationals. Geen kolen, olie, gas, kolen en
kernenergie, maar zon, wind, aardwarmte, getijdenenergie. Energieverbruik moet drastisch dalen = veel
minder verplaatsingen. Geen nieuwe wegen, max. snelheid omlaag naar 80 of 90. Auto's weren uit
stadscentra. Autovrije zondagen. Goedkoop en zo mogelijk gratis Openbaar Vervoer, bekostigd door
duurdere benzine.
Stoppen met onnodig Co2 reductiebeleid omdat opwarming aarde niet bewezen is. Beter is: meer bossen.
Geen gebruik van chemicaliën en genetisch gemodificeerde gewassen in landbouw. Minder vlees eten.
Opmerking: Een onverwacht goed doordacht programma waar voor zaken zoals de hervorming van de
financiële wereld veel voor te zeggen valt, maar waar ook de nodige vraagtekens bij kunnen worden gezet
i.v.m. het veelal hoge communistische gehalte. Het is nl. zeer de vraag of mensen zich in een dergelijke
'groen-utopische' samenleving willen laten dwingen en zaken zoals de vrijheid van verplaatsing per auto
willen opgeven. Verder is het programma alleen te financieren als de hele ontwikkelde wereld tegelijkertijd
meedoet, wat vooralsnog nauwelijks realistisch is.
13. Nederland Lokaal: Nadruk op lokale politiek en 'participatiedemocratie', waarin er weer naar de burgers
wordt geluisterd. Tevens nadruk op de kwaliteit van mensen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Voorbeeld:
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Finland, waar de overheid zich minimaal bemoeit door enkel exameneisen vast te stellen en leerkrachten
volledige autonomie beschikken. Hierdoor is het Finse onderwijs zowel het beste als het goedkoopste.
De huidige piramide van de macht zorgt ervoor dat alles heel duur (winstbejag) en inefficiënt is. Daarom
moet ook de zorg weer lokaal en kleinschalig worden geregeld. Er moet weer gebruik worden gemaakt van
de kennis en ervaring van de burgers zélf. De 'menselijke maat' moet weer de norm worden, geen
schaalvergroting.
Burgers moeten 'mede-eigenaar' worden van straten en parken en zorgnetwerken organiseren. Inwoners
moeten over alles wat hen aangaat kunnen stemmen door bijvoorbeeld lokale referenda en een gekozen
burgemeester.
Er moet een eind komen aan de verspilling bij de overheid, bijvoorbeeld verliesgevende miljardenprojecten
zoals Betuwelijn, HSL en Noord-Zuidlijn. Niet bestuurders, maar onafhankelijke experts moeten daarom
gaan beoordelen of bouwprojecten zinvol zijn. Jaarlijks kunnen miljarden worden bespaard op bureaucratie
als mensen van de werkvloer (zorg, onderwijs, etc.) meer zeggenschap krijgen.
Fiscale steun aan de olie-industrie (€ 5 miljard), windmolenparken (€ 3 miljard) en ICT projecten van de
overheid (€ 4 miljard) schrappen = jaarlijks € 12 miljard besparing. Door efficiëntere belastinginning,
ontwikkelingshulp, AWBZ, thuiszorg en het stoppen van EU structuurfondsen komt daar nog eens € 19,5
miljard bij. In totaal kan er volgens Nederland Lokaal minstens 40 miljard per jaar bespaard worden als
ondoordachte uitgaven worden geschrapt en het geld veel beter beheerd wordt.
'Onze oplossing: het huishoudboekje van de overheid beheren zoals u uw eigen huishoudboekje beheert. En
zoals ook ieder bedrijf handelt als het even tegenzit: met de stofkam door de kosten heen, zodat er goed
gewerkt kan blijven worden zonder kwaliteitsverlies.'
14. Libertarische Partij: Libertariërs streven naar een 'vrije wereld' met zo min mogelijk overheid of andere
autoritaire macht. Elke vorm van censuur en beperking van de vrijheid van meningsuiting wordt afgewezen.
Tevens recht op verdediging van individuele rechten (leven, vrijheid, eigendom) door gebruik van geweld,
ook tegen de staat. Vuurwapenbezit moet om die reden worden toegestaan.
Mensen nemen volledig vrij hun beslissingen, ook ten aanzien van het gebruik van drugs, gokken,
medicijngebruik, prostitutie en zelfmoord, maar nemen wel hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor. Misdaad
bestrijden door 'onpartijdig afdwingen van wetten die individuele rechten beschermen'. Schade toegebracht
aan slachtoffers moet volledig door daders worden vergoed.
Vrij en ongecensureerd internet, geen controle van de media. Recht op volledige privacy van gegevens.
Geen identificatieplicht, maar particuliere organisaties en bedrijven staat het vrij legitimatie te eisen. Strikte
scheiding van staat en kerk. Einde aan belasting op onroerend goed.
Immigratie mag niet aan banden worden gelegd. Alle vluchtelingen zijn welkom, ook als ze geen
identiteitsbewijs hebben. Douane en vreemdelingenpolitie -en daarmee dus alle grenzen- worden afgeschaft.
Amnestie voor alle illegalen, op voorwaarde dat ze geen bijstand e.d. krijgen. De bijstand moet sowieso voor
iedereen worden gestopt.
Drastische verlaging overheidsuitgaven en belastingen. Uiteindelijk worden álle belastingen afgeschaft.
Volledige amnestie voor belastingontduikers. Het inflatoire monetaire beleid wordt gestopt. Totale vrijhandel.
Geen regulering lonen, prijzen, huren, productie etc. meer.
Scheiding van bank en staat. Geen verplichte wettige betaalmiddelen meer. Centrale Bank verliest
regulerende bevoegdheden (rentestand e.d.). Alle regulering van financiële- en kapitaalmarkten afschaffen.
Sluitende begroting door verlagen uitgaven en niet door verhogen belastingen. Alle subsidies (aan bedrijven,
onderwijs, energie, wetenschap, media, kunst, sport etc.) worden gestopt.
Volledig vrije energiemarkt (olie, gas, kernenergie) zonder subsidies. Milieu reguleren door vervuilers
volledig aansprakelijk te stellen. Geen algemene milieuheffingen voor alle consumenten en bedrijven. Geen
overheidsregulering van prijzen, sterkte of hoeveelheid (nicotine, alcohol, narcotica, zoetstoffen, etc.). Geen
verplichte veiligheidsmaatregelen zoals gordels en valhelmen. Mobiliteit (OV, wegen, etc.) wordt
geprivatiseerd. Afschaffing maximum snelheid snelwegen. Tolheffing en brandstofaccijns mag alleen om
wegen te financieren.
Totale scheiding staat en onderwijs. Geen leerplicht meer. Afschaffen kinderbijslag en toeslagen voor
kinderen en alleenstaanden. Ook geen minimumloon en bindende CAO's meer. Geen vergunningen meer
voor uitoefenen beroep. Sociale zekerheid privatiseren. Mensen die hulp nodig hebben moeten op vrijwillige
basis worden geholpen door instanties en individuen (dus: worden net als in de VS vrijwel aan hun lot
overgelaten).
Eveneens volledige scheiding overheid en gezondheidszorg. Geen beperkingen alternatieve geneeswijzen.
Verplichte ziektekostenverzekering schrappen. Artsen hebben geen vergunningen meer nodig. Recht op
euthanasie. Recht op abortus, maar niet meer door belasting of premies gefinancierd.
Stopzetten landbouwsubsidies en afschaffen minimum prijzen en regels voor boeren. Ministerie Landbouw &
Visserij kan verdwijnen. Geen wetten voor arbeidsomstandigheden meer. Buitenlands beleid baseren op
geen inmenging (van Nederland in andere landen en andersom). Nederlanders reizen, wonen en werken in
buitenland op eigen risico, dus genieten geen bescherming. Wel steun voor politiek en revolutionair verzet
tegen alle overheden die mensenrechten schenden.
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Nederland uit de EU, de VN, de Wereldbank, het IMF en de EMU. Alle EU verdragen opzeggen, m.u.v.
vrijhandelsverdragen. Hulp aan buitenland stopzetten in ruil voor vrije toegang tot Nederland(se markt).
Recht op afscheiding, ook van provincies. Defensie minimaal en strikt voor landsverdediging.
15. DPK (Democratisch Politiek Keerpunt): De partij van ex-PVV'er Hero Brinkman wil € 16 miljard
besparen door ZBO's (Zelfstandige Bestuurs Organen) af te slanken en is tegen het 'baantjescircuit' voor
oud-politici en ambtenaren, dat volgens het DPK € 140 miljard van de rijksbegroting opslokt.
'Brussel' moet 20% besparen (vooral op landbouw) en mag geen cent Nederlands geld meer krijgen zolang
de financiën niet op orde zijn. Staatsschuld mag niet meer stijgen, dus niet meer lenen en streven naar
begrotingsevenwicht. Geen verhoging BTW, forensentaks en 'medicijnenknaak'. Hypotheekrente aftrek blijft.
Bezuinigen op ontwikkelingshulp, wel noodhulp.
Invoering vlaktax (iedereen in hetzelfde belastingtarief) met bescherming laagste inkomstens. Aflossing
hypotheek inbouwen in pensioen. Minder cultuursubsidies. Eerste Kamer, Provinciale Staten en
Waterschappen afschaffen. Bij regeringswisselingen ook de ambtelijke top vervangen. Meer inspraak van
burgers op gemeente en regionaal niveau.
PGB blijft gehandhaafd. Fraude in de zorg (€ 7 miljard per jaar) keihard aanpakken. Cannabismarkt volledig
legaliseren en officiële verkooppunten instellen. Overige drugsproductie keihard tegengaan. Ouderenzorg
dichter bij de familie (generatiewoningen). Betere marktwerking in de zorg.
Referendum over de euro. Onderzoek naar invoering van de 'neuro' met andere sterke landen. Lukt dat niet
dan voeren we eenzijdig en tijdelijk de 'florijn' in.
Geen subsidie meer voor windmolens, zijn ineffeciënt en economisch volstrekt achterhaald. Wel meer
zonne-energie en onderzoek naar nieuwe vormen van kernenergie. Co2 discussie is achterhaald. Geen
kilometerheffing. Hogere maximum snelheid waar mogelijk.
Strengere straffen voor zware misdrijven. Defensie gaat verregaand samenwerken met Duitsland.
Buitenlanders met goede economische perspectieven zijn welkom, kansarmen niet. Politieke vluchtelingen
alleen onder voorwaarden. Geen zichtbare uitingen van geloof of cultuur in openbare functie, dus o.a.
boerkaverbod.
Lijst 16 t/m 20 in volgend artikel. - Xander

Cruciale verkiezingen 12 september (6): Wat willen de nieuwe politieke partijen (2)?
Na gisteren de eerste helft van 10 nieuwe partijen te hebben
behandeld volgt hier een overzicht van de belangrijkste
standpunten van lijst 16 t/m 20.
16. 50PLUS: Volgens de opiniepeilingen is 50PLUS voorlopig de
enige nieuwe partij die na 12 september kan rekenen op minimaal
één zetel in de nieuwe Tweede Kamer. De partij is reeds
vertegenwoordigd in 8 provincies en de Eerste Kamer, die volgens
het programma moet worden afgeschaft. De Tweede Kamer moet
terug naar 100 leden. Het vakantiegeld van AOW'ers moet
omhoog van 6% naar 8% (welvaartsvast). Pensioenleeftijd flexibel op basis van vrijwilligheid, dus geen
verplichte verhoging. Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meer inspraak bij woonwensen.
Financiering wonen en zorg scheiden, zodat mensen kunnen kiezen waar ze wonen.
Zorg: eigen risico lage inkomens omlaag, hoge inkomens maximaal. PGB blijft. Niet minder ziekenhuizen
maar minder managers en bureaucratie en betere vergoeding mantelzorgers en vrijwilligers.Geen
privatisering op essentiële zaken zoals OV, communicatie, energie, water en zorg. Gratis OV buiten de spits.
Voorrang voor jongeren op arbeidsmarkt. Fiscaal voordeel voor werkgevers bij in dienst houden van 55plussers. Geen versoepeling ontslagrecht. Nederland moet internetland nr.1 in de wereld worden.
Hypotheekrenteaftrek makkelijker maken voor starters. Nieuwe contracten in 30 jaar aflossen. Geen extra
huurverhogingen. Meer politie op straat. Gezicht bedekkende kleding in het openbaar verbieden.50PLUS is
niet tegen de EU of de euro, maar wil geen onbegrensde uitbreiding ESM noodfonds. Kleiner EU parlement.
Selectief immigratiebeleid. Geen speciale rechten voor de islam, geen sharia rechtspraak toestaan. Israël
dwingen akkoord te gaan met Palestijnse staat.Plannen financieren door aanpakken jaarlijkse
belastingontduiking à € 30 miljard en misgelopen BTW en vennootschapsbelasting ( € 5 miljard). Ook
worden bonussen en vertrekregelingen met 75% belast. Aantal ambtenaren met een kwart verminderen.
Ook minder ministeries en afschaffing provincies. Verder bezuinigingen op verkeer, gemeenten en
bureaucratie. Tevens nullijn op lonen invoeren m.u.v. de zorg.17. LDP (Liberaal Democratische Partij): De
eurocrisis maakt duidelijk dat de EU een aantal 'weeffouten' bevat. Overheden mogen onder strenge
voorwaarden gesteund worden door het ESM. Geen eurobonds, wel Europees toezicht op banken.
Begrotingsdiscipline zaak van de lidstaten. Economische groei heeft prioriteit, daarom geen bezuinigingen.
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Europees parlement rechtstreeks kiezen. Turkije geen lid van de EU. Geen federaal Europa (VSE) maar
huidige EU democratischer maken. EU langzaam steeds meer macht geven op buitenlands
beleid.Privatisering en marktwerking onder voorwaarden. Spoorwegen, energie, water en Schiphol blijven in
handen overheid. Meer aandacht voor vakmanschap en kwaliteit bij scholen en opleidingen. Onderwijs moet
beter en op kleinere schaal, hoger salaris leerkrachten. Thuiskopieheffing lege CD's / DVD's
afschaffen.Sociale zekerheid moet gericht zijn op: iedereen weer aan het werk. WW eerste 3 maanden
verhogen, daarna afhankelijk maken van inspanning en mogelijkheid nieuwe baan te vinden. Versoepeling
ontslagrecht. ZZP'ers krijgen toegang tot sociale zekerheid. Meer banen voor laaggeschoolden. Goede
kinderopvang, maar niet gratis. Bedrijven en overheid stimuleren ouderen in dienst te nemen/houden.
Verhoging AOW leeftijd.
Nederland = multiculturele samenleving, integratie bevorderen door wederzijds respect verschillende
culturen en gericht zijn op werk. Rechterlijke macht versterken door hogere salarissen. Softdrugs worden
gelegaliseerd en productie gereguleerd.
Zorg: eigen risico afschaffen en vervangen door 'proportionele' eigen bijdrage tot een bepaald maximum
(bijv. 10% op iedere rekening). Verschuiving naar eerstelijnszorg (huisarts e.d.). Minder macht verzekeraars,
'inkopen van zorg' moet verdwijnen. Kortere ziekenhuisopnames, ouderen wonen langer zelfstandig. Betere
thuiszorg, financieren door besparingen op dure zieken- en verzorgingshuizen.Streng milieubeleid, 'de
vervuiler betaalt'. Europese heffing Co2 uitstoot. Autokosten variabel maken (meer rijden = meer betalen).
Geen kilometerheffing. Hypotheekrente hervormen, betere marktwerking woningmarkt. Cultuur (theater,
musea, activiteiten) in stand houden.Opvallend: in vergelijking met andere (nieuwe) partijen beperkt de LDP
zich hoofdzakelijk tot algemeenheden en weinig concrete voorstellen, m.u.v. de zorg.
18. Anti-Europa Partij: Op de site van de partij, die slechts 5 kandidaten telt, is het vergeefs zoeken naar
een verkiezingsprogramma. Wel staan er een beperkt aantal algemene speerpunten, zoals beter onderwijs,
herinvoering ambachtsschool, belastingverlagingen en gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven om
de economie te stimuleren.
Sinds de invoering van de euro is de staatsschuld explosief gestegen en gaan er enorme bedragen naar de
zuidelijke EU staten. We moeten dus uit de euro en uit de EU, zodat 'de verdere uitverkoop van onze
welvaart aan armlastige EU-listaten' wordt verhinderd. Nederland moet zijn zelfstandigheid weer
terugkrijgen, we moeten weer onze eigen besluiten kunnen maken. In eigen land referendum invoeren, o.a.
over de terugkeer van de gulden (online petitie nu te ondertekenen).
De zorg moet op hoog niveau en betaalbaar blijven door efficiënter te worden. AOW, pensioenen en
koopkracht ouderen worden niet aangetast. Ontwikkelingshulp beperken tot noodhulp. 19. SOPN
(Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland): Wat opvalt is dat oudere versies van het partijprogramma
ook online staan en er een aparte financiële onderbouwing is. De SOPN streeft naar volledige openheid over
bijvoorbeeld gezondheidsrisico's, baanbrekende innovaties en UFO's. Alle belangrijke besluiten zullen
worden voorgelegd aan de kiezers. Burgers via internet bij besluitvormingsproces betrekken.Alles wat niet
'natuurzuiver' is wordt streng beperkt, of dat nu om energie, landbouw, zorg of bankieren gaat. Doorgaan op
de huidige manier veroorzaakt een complete ineenstorting, dus het roer moet 'radicaal om'. Nederland moet
veranderen in een netwerk van zelfvoorzienende leefgemeenschappen. Energie, water e.d. worden weer
genationaliseerd.Iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen, waarmee alle uitkeringen (ook AOW en
WAO), toelagen en subsidies komen te vervallen en alle instanties (bijv. UWV) kunnen verdwijnen. OV wordt
gratis, net als basis-internet, telefoon en post. Onderwijsinstellingen krijgen geen geld meer, in plaats
daarvan krijgt iedere Nederlander een ontwikkelbudget. Leerplicht wordt afgeschaft.Nederland trekt zich
terug uit de EU en NAVO en voert weer eigen valuta in. Huidig (fractioneel) bankensysteem met (fiat) geld
en rente wordt verboden. Banken worden à la IJsland genationaliseerd. Staatsschuld wordt z.s.m. afgelost of
weggestreept. Hulp aan andere landen uitsluitend in natura. Militairen worden voortaan ingezet als
grenswachten. Monarchie wordt afgeschaft, betrokken personen moeten ter verantwoording worden
geroepen voor hun gedrag. Omzetbelasting wordt afgeschaft, er komt één winstbelastingtarief van 25% voor
zowel particulieren als bedrijven. Alle subsidies worden afgeschaft. Wegenbelasting op basis van aantal
gereden kilometers. Ruim baan voor alternatieve gezondheidsvisies. DSM-V kwalificaties (mensen met
ADHD, Asperger, PDD-NOS etc.) worden verboden. Mensen die opgesloten zitten in inrichtingen worden
grotendeels vrijgelaten.Genetisch gemanipuleerde voeding wordt verboden, alleen natuurzuivere landbouw
wordt toegestaan. Hennepteelt wordt gereguleerd en bevorderd, omdat het voor veel meer dan softdrugs
kan worden gebruikt (o.a. productie van papier). Algeheel verbod op sproeien van chemicaliën (chemtrails),
desnoods afgedwongen door de luchtmacht. Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zwaar vervuilende
auto's e.d. worden bij de grenzen tegengehouden.Eerste Kamer wordt afgeschaft. Publieke omroepen
worden opgeheven en vervangen door volksomroep. Pensioenfondsen worden afgeschaft, 'met pensioen
gaan' verdwijnt. Iedereen mag voortaan zelf bepalen wanneer en zelfs OF er wordt gewerkt.Al het grondbezit
wordt onteigend en wordt eigendom van 'Moeder Aarde' (variant van de oude Sovjet Unie en
Communistische Partij). Winning aardgas en aardolie wordt genationaliseerd en zo snel mogelijk vervangen
door natuurzuivere methoden van energie. Kernenergie wordt verboden.
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Alle woningen worden hypotheekvrij gemaakt, hypotheekrenteaftrek vervalt. Stoppen wegwerpcultuur door
levensduur producten te verlengen. Patenten en octrooien komen te vervallen (zie ook de Piratenpartij) en
komen ten dienste van de hele mensheid. Opzettelijk achterhouden technologie wordt een zware misdaad.
Onderzoek naar alle huidige politici en bestuurders of ze bewust hebben meegewerkt aan 'misdaden tegen
de Nederlandse bevolking'.Nederland en Vlaanderen kunnen mogelijk samengaan. Uiteindelijk wil de SOPN
een 'landsgrensloze planeet'. Woorden als inflatie, bezuinigingen, prijsverhogingen, arbeid,
werkgelegenheid, pensioen, schuld en dwang verdwijnen en worden vervangen door zingeving, harmonie en
respect. 'De SOPN is socialer dan de SP, liberaler dan de VVD, milieuvriendelijker dan GroenLinks en
democratischer dan deze en alle andere partijen samen.'
Conclusie: Een utopische samenleving die op veel -maar zeker niet alle- punten overeenkomsten vertoont
met de basisprincipes die ten grondslag lagen aan het voormalige communistische Oostblok en Fidel
Castro's Cuba.
20. Partij van de Toekomst (PvdT): Ook de PvdT wil de maatschappij veranderen en de burgers meer stem
geven in de politieke besluitvorming door o.a. de invoering van directe democratie (referendums, online
polls). Europese samenwerking is positief, maar naast de euro kunnen lokale en regionale munten weer
worden ingevoerd. Belasting op arbeid en winst wordt vervangen (werk wordt goedkoper) door belasting op
bestedingen. Uitkeringen (WW, AOW, WaJong, WIA, Bijstand etc.), subsidies en toeslagen worden
geschrapt, iedereen krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen (650 euro per maand, 65-plussers 1100 euro)
met recht op voedsel, werk, huisvesting, zorg en onderwijs. Pensioenen beheren in een 'Nederland-fonds',
geld uit pensioenfondsen wordt gebruikt om de staatsschuld af te lossen.
Door een wereldwijd basisinkomen kan armoede en geweld worden uitgebannen waardoor behoefte aan
immigratie daalt. Voor nu illegaliteit voorkomen door korte en rechtvaardige asielprocedures, gericht op
opvang in de regio van herkomst. Vreemdelingen zonder ID-bewijs en criminelen terugsturen. Legale
immigranten mogen na slagen toelatingsexamen, het spreken van de taal en het krijgen van een baan na 3
jaar hun familie laten overkomen. Eerste 5 jaar echter geen recht op sociale zekerheid.
Nieuw zorgstelsel op basis van stimuleren vitaliteit, eigen verantwoordelijkheid, medicatievrijheid en
onderlinge ondersteuning. Invoeren zorgsparen (voor betaling ziektekosten) en onderwijssparen. Vraag en
aanbod in de hand houden door invoeren individueel zorgbudget. Zorginstellingen privatiseren. 'Een groot
deel van de zorg kunnen we overbodig maken als we gelukkig en zinvol leven.'
Volledige vrijheid van onderwijs, afschaffen leerplicht. Sterke verkleining defensie, alleen voor
vredesmissies. Generatiehuizen zouden nieuwe bejaardenhuizen kunnen gaan vervangen. Bevorderen
kunst en cultuur.Bestedingsimpuls van € 10 miljard per jaar aan 'natuurlijk geld' met het vermogen van de
overheid (€ 400 miljard) als onderpand. Iedereen ontvangt bijv. een chipknip met een tegoed van 2000 euro
dat alleen in Nederland kan worden besteed. Omdat het geld in de loop van 5 jaar steeds minder waard
wordt, wordt snelle besteding gestimuleerd = stimulering economie en werkgelegenheid. Onderwijs en OV
worden gratis. Grondbezit wordt onteigend (geen speculaties meer) en in erfpacht uitgegeven. Forse
belasting (70%) op onroerend goed. Woningen worden gekoppeld aan 'levensloopgebonden' eigendom.
Huiseigenaren krijgen de mogelijkheid voor een veel lagere prijs levenslang 'gebruiksrecht' te kopen.
Oprichting Onroerend Goed Centrale (OGC) zonder winstoogmerk zodat ook huren naar beneden kunnen.
Woonbuurten van 100 tot 200 huishoudens krijgen zelfvoorzienende voedselproductie.Olie, kolen, gas en
kernenergie worden vervangen door zon, water, wind en andere nieuwe duurzame vormen. Windenergie
voor het energienet is echter zinloos, net als de ecotaks en geldverslindende subsidies op groene stroom.
Eigen drinkwatervoorziening, opvangen regenwater. Invoering 'milieuladder' (lagere emissie/milieubelasting
= lagere heffing) om de aarde en onszelf 'schoon te maken'. Nieuwe samenleving op basis van het in 2000
opgestelde 'Earth Charter' (dat o.a. pleit voor een complete herverdeling van de welvaart over de hele
wereld). In de bouw beton en baksteen vervangen door leem, stro en hennep.
Conclusie
Van de 10 nieuwe partijen staan 50Plus, het Democratisch Politiek Keerpunt en de Liberaal Democratische
Partij het dichtst bij de huidige politiek. De Piratenpartij en de Anti-Europa partij zijn voornamelijk 'one-issue'
partijen. MenS, Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland en de Partij van de Toekomst staan voor een
complete omwenteling van de huidige maatschappij, waarbij deze partijen vaak -al dan niet verkapte(neo-)communistische principes hanteren. De Libertarische Partij wil ook grote veranderingen, maar in een
geheel andere richting (totale vrijheid). Nederland Lokaal staat hier enigszins tussenin.De ervaring leert dat
het nieuwe partijen maar zelden lukt om met meerdere zetels gekozen te worden in de Tweede Kamer. In de
recente parlementaire geschiedenis zijn alleen Pim Fortuyn (LPF) en Geert Wilders (PVV) hierin geslaagd,
waarbij beiden enorm veel weerstand ondervonden / ondervinden van de gevestigde politieke orde. Ook nu
laten de peilingen zien dat het gros van de burgers toch weer kiest voor de 'oude vertrouwde' partijen.
Tevens laat de sterke verschuiving van de SP naar de PvdA zien dat het charisma van een partijleider een
bovenmatig grote rol speelt.
Met andere woorden: het zal voor de 10 nieuwe partijen buitengewoon moeilijk worden om over enkele
dagen ook maar één zetel te bemachtigen. Vooralsnog lijkt alleen 50PLUS hierin te gaan slagen.
Xander
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Cruciale verkiezingen 12 september (7): Wat wil de politiek met Nederland?
Eén dag voor de verkiezingen zetten we belangrijkste
standpunten van alle partijen zoals deze in de eerste 4
artikelen werden uitgelicht nog eens puntsgewijs op een rijtje.
Alle informatie is afkomstig uit de uitgebreide
verkiezingsprogramma. Schuingedrukt zijn conclusies.
VVD (31)
* Minder geld naar EU, geen grotere EU, strengere
begrotingsregels
* Soevereiniteit parlement behouden
* Bezuinigen zorg door verplaatsing van ziekenhuis naar
huisarts / thuis
* Hoger eigen risico, eigen bijdrage GGZ geschrapt, levenseinde klinieken
* Fors snijden sociale zekerheid; toeslagen en kortingen schrappen
* Geen bijstand tot 27 jaar, WW verkorten, herkeuringen Wajong en WSW
* AOW naar 67 in 2018, forse verhoging huren (3% extra boven inflatie)
* Strengere immigratieregels vragen aan EU ('opt out'), illegaliteit strafbaar
* Migranten eerste 10 jaar geen recht op bijstand, stoppen integratiesubsidies
= De VVD maakt zijn traditionele stigma -goed voor de economie en rijkeren, slecht voor de armeren- dubbel
en dwars waar met een programma dat de sociale zekerheid vrijwel afbreekt. Premier Rutte's opmerking
gisteren dat een bijstandsmoeder het beste op de VVD kan stemmen is dan ook net zo belachelijk als een
wegenbouwer vragen op GroenLinks of een 'baas-in-eigen-buik' feministe op de SGP te stemmen.
Daarnaast zijn de liberalen niet eerlijk door te zwijgen over het feit dat 'Brussel' voor de meeste voorstellen
toestemming moet geven, iets dat tot op heden nog nooit is gebeurd.
PvdA (30)
* Meer Europa, meer met één stem spreken, Europese bankenunie
* Invoeren Eurobonds (vergemeenschappelijken schulden eurozone)
* Geen bezuinigingen maar hogere uitgaven om financiële crisis tegen te gaan
* ECB inzetten om schulden op te kopen, welvaart in hele EU op gelijk niveau
* Turkije lid van de EU, Arabische landen economische voordelen geven
* Basispakket zorg uitkleden, dure zorg verplaatsen naar 1e lijn (huisarts e.d.)
* Eigen bijdrage GGZ verdwijnt, euthanasie makkelijker maken
* Sneller recht op WW, werkgevers eerste 6 maanden laten betalen
* AOW naar 67, samenvoegen Wajong, WSW en Bijstand
* Kinderbijslag inkomensafhankelijk, huurtoeslag blijft voor lage inkomens
* Strenge regels voor migranten van vorig kabinet terugdraaien
* Geen identificatieplicht voor vluchtelingen
= Wat voor de VVD geldt, geldt ook voor de PvdA. De sociaaldemocraten maken hun eigen linkse stigma
meer dan waar door meer geld uit te geven om de financiële crisis tegen te gaan. Samen met nóg meer
Europa betekent dit uiteindelijk torenhoge inflatie, forse geldontwaarding en een even forse vermindering
van onze welvaart. Ook is het programma slecht voor de werkgelegenheid (CPB). Zo verhoogt de PvdA de
lasten voor ZZP'ers (zelfstandigen, VOF'ers) met 1600 euro per jaar.
PVV (24)
* Nederland uit de euro en uit de EU en weer onafhankelijk
* € 7 miljard die jaarlijks naar Brussel gaat geheel stopzetten
* Zorg dichterbij, verzorgingshuizen blijven, hoger eigen risico terugdraaien
* Sociale Zekerheid in stand houden door massa-immigratie te schrappen
* Migranten 10 jaar recht geen recht op sociale voorzieningen
* AOW blijft 65, pensioenen, huurtoeslag en WW handhaven
* Bezuinigingen WSW terugdraaien, Wajong voor 100% arbeidsongeschikten
* Geen uitkeringen en kinderbijslag meer naar het buitenland, m.u.v. AOW
* Islam bestrijden, geen nieuwe moskeeën, verbod op minaretten, boerka en Koran
* Stopzetten 'multiculti' subsidies, illegaliteit wordt strafbaar
= De PVV kiest duidelijk voor het 'eigen volk / land eerst' principe en maakt daar heldere en -ook financieelonderbouwde keuzes in door het overdragen van macht en geld naar Brussel terug te draaien, de immigratie
stop te zetten en de controle over Nederland weer terug te nemen. Desondanks maakt ook de PVV een
stigma waar door (te) veel 'Henk en Ingrid' taal in het programma te gebruiken.
CDA (21)
* Meer Europa, economische en monetaire unie moet worden voltooid
* Europees bankentoezicht en controle op begrotingen
* Van 'nazorg naar voorzorg', AWBZ uitkleden, PGB handhaven
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* Geen eigen bijdrage huisarts, zorgpremie naar draagkracht
* AOW naar 67 in 2020, soepeler ontslag, geen bijstand voor jongeren
* 'Taskforce jeugdwerkloosheid', WSW, Wajong, Bijstand in één regeling
* Wajong alleen voor 100% arbeidsongeschikten
* Invoering vlaktax (iedereen hetzelfde belastingtarief) van 35%
* Hogere huren, korting voor lage inkomens
* Gemeenschappelijk Europees asielbeleid, strengere eisen aan immigranten
= Voor een 'grote' partij laat de CDA het op veel punten bij vaagheden en algemeenheden, waardoor het
CDA zoals gebruikelijk zowel over 'rechts' als over 'links' kan meeregeren. Het programma kan echter niet
verhullen dat de partij een duidelijke 'ruk naar links' heeft gemaakt.
SP (15)
* Geen bezuinigingen, strenge regulering financiële markten, minder geld naar EU
* Minder regels Brussel, zeggenschap over begroting en sociale zekerheid behouden
* ECB moet schulden alle lidstaten gaan opkopen
* Marktwerking zorg terugdraaien, zorg dichterbij de mensen
* Lager eigen risico, uiteindelijk afgeschaft; schrappen zorgtoeslag
* Zorgpremies inkomensafhankelijk, vrijstelling voor sociale minima
* Eigen bijdrage GGZ verdwijnt, PGB uitkleden, alternatief voor AWBZ
* AOW tot 2020 op 65 houden, pensioenen handhaven
* Hoger sociaal minimum, minder flexibele arbeidsmarkt, huurtoeslag handhaven
* Gelijke rechten & plichten migranten
* Uitgeprocedeerde asielzoekers houden recht op zorg, opvang, verblijf
* Illegaliteit niet langer strafbaar
= Wat geld uitgeven betreft is de SP de PvdA in 'overdrive'. De partij doet zich EU-kritisch voor maar is dat in
werkelijkheid nauwelijks. Het massaal schulden opkopen door de ECB zal dramatische gevolgen hebben
voor onze welvaart. De SP zal dan ook waarmaken wat historisch gezien altijd het gevolg is geweest van
puur 'socialistisch' beleid: iedereen even arm.
D66 (10)
* Meer macht naar Brussel, federaal Europa (= Verenigde Staten van Europa)
* Groot Europees noodfonds, Eurobonds, ECB inzetten tegen schuldencrisis
* Zorg van ziekenhuis naar dichterbij, zorgverleners belonen voor prestaties
* Versterking PGB, uitkleden AWBZ, meer marktwerking
* Vermogen in pensioen / woning gebruiken voor zorg
* Eigen bijdrage blijft, eigen risico gaat omhoog
* Rollators uit basispakket, maar de pil en sekse-veranderende operaties niet
* AOW naar 67 in 2021, Wajong/WSW/Bijstand samenvoegen
* Iedereen herkeuren, zoveel mogelijk mensen uit uitkeringen
* Hogere huren, huurtoeslag alleen voor laagste inkomens
* Hogere maar korte WW, eenvoudiger ontslag
* Asielzoekers eerlijker verdelen over EU (minder naar Zuid Europa = meer naar NL)
* Stimulering arbeidsmigratie
= De 'Democraten 66' gaan wel heel erg cynisch met hun partijnaam om door de nationale democratie en
soevereiniteit vrijwel compleet af te schaffen en over te leveren aan 'Brussel'. Net als de VVD wil D66 een
koude en harde sanering van de sociale zekerheid.
GroenLinks (10)
* Sterkere EU met één stem in IMF en VN Veiligheidsraad
* Hoger Europees noodfonds, Eurobonds, ECB meer bevoegdheden
* Alle interne barrières wonen, werken, studeren in EU wegnemen
* Niet EU-migranten moeten hier permanent kunnen wonen en werken
* Geen inburgeringseis migranten, krijgen onbeperkte toegang tot arbeidsmarkt
* Ziektekostenpremie inkomensafhankelijk, zorgtoeslag verdwijnt
* Hogere WW (max. 1 jaar), Wajong/WWZ/Bijstand samenvoegen
* PGB stimuleren, AWBZ uitkleden, compensatie voor lage inkomens
* Geen eigen bijdrage GGZ, AWBZ naar basisverzekering of gemeenten
* Abortus en euthanasie niet langer 'strafbaar, tenzij...'
* Werkgevers gaan kosten werkloosheid werknemers betalen, lagere loonkosten
* AOW naar 67 in 2023, AOW'ers met goed inkomen laten meebetalen
* Hogere huur, huurtoeslag alleen voor lage inkomens
* Multiculturele samenleving sterk bevorderen, geen uitzettingen meer
* Scherpere regels migratie terugdraaien
* Invoeren strengst mogelijke milieuregels
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= Net als D66 wil GroenLinks veel meer macht en geld naar de EU / Brussel. Tevens is de partij een groot
voorstander van immigratie en de multiculturele samenleving. De lasten van o.a. zeer strenge milieuregels (=
hoge belastingen e.d.) worden vooral neergelegd bij de hogere inkomens en bedrijven, maar ook bij de
laagste inkomens omdat bijvoorbeeld autorijden en de energierekening voor hen onbetaalbaar dreigt te
worden.
ChristenUnie (5)
* Geen politieke unie EU, geen Eurobonds, eurozone desnoods opbreken
* Minder geld voor Brussel, CU was tegen het ESM, Turkije geen lid van EU
* Schulden probleemlanden niet opkopen maar aflossen of wegstrepen
* Basispakket zorg alleen met bewezen middelen en methoden
* Extra geld en personeel verpleeghuizen, zorgspaarloonregeling
* Inkomensafhankelijke eigen bijdrage ziekenhuis, AWBZ fors versoberen
* Niet meer marktwerking, zorg naar dichterbij
* Uitkeringstrekkers moeten tegenprestatie gaan leveren
* Werk behouden door tijdelijke loonsverlaging of korter te werken
* Afschaffen minimumloon, Deltaplan jeugdwerkloosheid
* AOW naar 67 in 2023
* Huren stijgen 2% boven inflatie, huurtoeslag inkomensafhankelijk
* Streng geworden asielbeleid moet rechtvaardiger en humaner
* Komst islam naar NL is 'uitdaging' maar niet inperken, wel boerkaverbod
= De CU stelt zich EU-kritisch op maar stemde eerder dit jaar wel vóór het Europese begrotingspact. De
partij denkt met de zorgspaarloonrekening en de flexibele werktijdenrekening wat verder vooruit dan de
meeste andere partijen.
SGP (2)
* SGP is altijd overtuigend tegen de euro, Verdrag van Lissabon en het ESM geweest
* Minder geld naar EU, veel minder EU subsidies, EU doet alleen kerntaken
* Constante miljardenstroom van Noord naar Zuid Europa moet stoppen
* Eurozone desnoods opsplitsen, Turkije niet in de EU
* Geen abortus en euthanasie
* PGB blijft, extra geld wijkverpleging, AWBZ uitkleden
* Meer psychiaters en psychologen GGZ, geen eigen bijdrage huisarts
* Subsidies topsport beëindigen
* AOW geleidelijk naar 67, WW max. 2 jaar en niet betaald door werkgevers
* Bijzondere bijstand omhoog, maar niet willen werken = lagere uitkering
* Geleidelijke invoering vlaktaks, korting lage inkomens, toptarief veelverdieners
* Verhoging kinderbijslag, kinderopvang zelf betalen m.u.v. éénouder gezinnen
* Scherpere eisen immigratie, antisemitisme aanpakken
* Islam in toom houden, geen radicale imams, voorzichtig met bouw moskeeën
= De SGP is feitelijk de enige overgebleven partij die de traditionele en conservatieve christelijke waarden
verdedigd. Daarnaast heeft de partij duidelijk een socialer gezicht dan het CDA en de ChristenUnie.
PvdD (2)
* EU moet democratischer voordat er meer bevoegdheden worden overgedragen
* Geen ESM noodfonds, hervorming financiële sector
* Geen bezuinigingen op zorg, geen eigen bijdrage, PGB 'voor wie het nodig heeft'
* Herverdeling van het beschikbare werk (communisme), kortere werkweken
* WW hoger maar korter, kinderbijslag inkomensafhankelijk
* Hogere inkomens gaan meer huur betalen
* Immigranten: wie niet weg kan krijgt recht op opvang en zorg
* Vergroening belastingstelsel, alles in teken van het milieu en gezonder leven
= Uit het programma blijkt dat de PvdD een extreemlinkse one-issue partij is waar de overige standpunten
losjes omheen zijn gebreid. Net als bij de PvdA , de SP en GroenLinks worden de hoge kosten van alle
plannen hoofdzakelijk neergelegd bij werkend en verdienend Nederland.
Conclusie
Op papier valt er morgen heel wat te kiezen en dat mag als een groot goed worden beschouwd. In de
praktijk valt er echter nauwelijks meer iets te kiezen, omdat de politiek stap voor stap steeds meer
bevoegdheden aan Brussel heeft overgedragen. Vooral D66, de PvdA ,GroenLinks en in iets mindere mate
het CDA willen dit proces nog verder versterken, waardoor er vrijwel niets meer van onze soevereiniteit en
ons zelfbeschikkingsrecht zal overblijven. Maar ook de VVD stelt nergens wat er moet gebeuren als de EU
blijft weigeren om ons land op een aantal punten een uitzonderingspositie ('opt out') te verlenen.
Alleen de PVV, de ChristenUnie en de SGP verzetten zich tegen nog meer macht overdragen aan Brussel,
waarbij de PVV als enige de conclusie trekt dat dit alleen mogelijk is door uit de EU en uit de euro te stappen
en zoals Zwitserland en Noorwegen alleen met de EU te gaan samenwerken. Een stem op alle andere
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partijen -maar vooral de PvdA, D66, GroenLinks en het CDA- is niets anders dan een stem op de
zelfdestructie van de Nederlandse democratie, het permanent storten van miljarden belastinggeld naar Zuid
Europa en mede daardoor een blijvende forse vermindering van onze welvaart.
Voor de 10 nieuwe partijen verwijs ik naar deel 5 en 6, deels omdat dit artikel anders te lang wordt, deels
omdat de peilingen uitwijzen dat alleen 50 plus voldoende stemmen krijgt voor tenminste één zetel.
Xander

Amerika bewapent driekwart van de wereld
Bron / origineel: (c) www.nieuwsblad.be
De wapenverkoop vanuit de Verenigde Staten is vorig jaar in één klap
verdrievoudigd tot een nieuw recordbedrag van 53 miljard euro. Drie
van de vier wapens die wereldwijd verkocht worden, komen uit Amerika.
De toenemende dreiging vanuit Iran en de onrust in Libië, Egypte en
Syrië hebben de Amerikaanse wapenindustrie geen windeieren gelegd.
De sector zat in 2010 met een verkoop van amper 17 miljard euro nog
in een diepe crisis, maar een jaar later rinkelt de kassa als nooit tevoren.
Drie van de beste vijf klanten van de Amerikaanse wapenhandelaars waren Saoedi-Arabië, de Verenigde
Arabische Emiraten en Oman. Die Golfstaten grenzen niet rechtstreeks aan Iran en kochten daarom vooral
peperdure gevechtsvliegtuigen en raketafweersystemen.
Amerika is al langer bezig met het bewapenen van de vijanden van Iran, maar vorig jaar ging de stop in de
Arabische staten helemaal van de fles: sindsdien worden steden, olieraffinaderijen, pijpleidingen en militaire
installaties intensief beschermd tegen aanvallen vanuit Teheran.
Het is overigens niet duidelijk of de oosterse vrienden de volle pot betaalden voor hun aankopen, want de
contracten worden niet met de wapenfabrikanten onderhandeld, maar op regeringsniveau. Het is zeer
waarschijnlijk dat de bondgenoten van de VS daarbij op een fikse korting kunnen rekenen.
Van de 68,2 miljard euro aan wapens die vorig jaar wereldwijd verkocht werden, werd voor 57,2 miljard
gekocht door ontwikkelingslanden. De VS verkochten in hun eentje voor 53 miljard - of driekwart van het
totaal. Dat is dubbel zoveel als in het vorige recordjaar, 2009.
Rusland op twee
Rusland is - op basis van de vrijgegeven verkopen - op grote afstand de tweede leverancier, met slechts 3,8
miljard euro. De Russen hebben vooral goeie afnemers bij enkele linkse regimes in Zuid-Amerika. Door de
gestegen grondstofprijzen beschikken veel landen op dat continent over grote reserves, die nu - na
jarenlange verwaarlozing - geïnvesteerd worden in de modernisering van de legers. Rechtse regeringen
daar doen hun inkopen traditioneel in de VS, de linkse zijn vaste klant bij Rusland en China.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/amerika_bewapent_driekwart_van_de_wereld

Enorme aardbevingen treffen omgeving Noord- en Zuidpool
Zware 6.8 aardbeving treft Jan Mayen eiland
Naast het toenemen van het smelten van ijs van de Groenlandse
gletsjers, hebben we nu ook te maken met een toename van het
aantal aardbevingszwermen en ook zware aardbevingen.
30 augustus 2012 - ARCTISCHE CIRKEL - Een krachtige 6.8
Magnitude aardbeving brak uit in het Jan Mayen eiland gebied van de
poolcirkel, ten noorden van IJsland. De aardbeving had een diepte van
9,9 km (6,2 mijl) en werd gevolgd door een 5.2 Magnitude naschok.
Seismische onrust is toegenomen in de poolcirkel in de maand
augustus…
gezien vanaf de kaart hierboven. Op 14 augustus jl. hadden we nog een
7.7 Magnitude aardbeving in de Zee van Ochotsk in de buurt van
Noord-Oost Rusland.
Vergroting kans op grote seismische storingen elders
De huidige 6.8 aardbeving werd voorafgegaan door een dubbele beving langs de West-Indische-Antarctica
Rug met magnitudes van ca. 5.4 en 5.0. Deze seismische dynamiek verhoogt de kans op grote seismische
storingen langs de Nazca plaat van Zuid-Amerika, de Cocos plaat, langs Midden-Amerika, en/of de ZuidWestelijke regio van de VS in de buurt van de Golf van Californië, waar de Pacific en Noord-Amerikaanse
plaat een verhoogde onrust ervaren.
Bron en meer lezen: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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Het einde van de wereld komt er aan, en men bereidt zich goed voor…
Geplaatst door xandrah op 1 september 2012
Groeperingen die zich voorbereiden op een einde-van-de-wereld-scenario
Stel dat de wereld die we kennen morgen zou eindigen, en dat
elektriciteitsnetten falen, supermarkten sluiten en veiligheidsnetten
van de moderne samenleving het begeven. Dat miljoenen zonder eten
en water komen te zitten. Het idee lijkt voor de meesten erg extreem,
toch bereiden sommigen zich voor op zo‟n scenario. Zogeheten
„preppers‟ of „survivalists‟ hamsteren voedsel, zorgen dat ze een
alternatieve toevlucht hebben en voldoende kennis om staande te
blijven in een wereld die anders is, dan de wereld die we tot nu toe
kennen.
Flessen water en voedingsmiddelen hamsteren
Ook rampen op kleine schaal kunnen rampzalig zijn, dat ondervonden
tienduizenden mensen uit Monmouth County in juli toen een
waterpijpleiding het begaf, waardoor er geen drinkwater was. En dit is
het scenario waarop Jason Borreli voorbereid is. Borelli en zijn
verloofde hebben een voorraad drinkwater gehamsterd, de ruimte
onder hun bed is ermee gevuld. Het stel hamstert niet alleen flessen
water, maar ook toiletartikelen waarmee ze eventueel ruilhandel
kunnen bedrijven. Ook hebben ze een flinke voorraad niet-bederfelijk
voedsel. Hoewel Borelli vreest voor een pandemie, denkt hij dat een
economische instorting de meest waarschijnlijke oorzaak zal zijn van
de ramp waar hij zich op voorbereid. Hij is er zeker van dat zo‟n instorting vroeg of laat gaat gebeuren.
American Preppers Network
Een prepper is een term die inhoudt voor een persoon die zich voorbereid op een ramp en een daarop
volgend duurzaam leven, zegt Tom Martin, stichter van the American Preppers Network. Dit netwerk startte
in 2009 als een sociale media website met ongeveer 100 hits per dag. Ondertussen is de website gegroeid
naar ongeveer een miljoen unieke bezoekers per maand. De bezoekers praten over recente actuele
gebeurtenissen, zoals branden in het westen van Amerika, de hogere voedselprijzen, toegang tot olie en
economische instabiliteit. De gemiddelde prepper bereidt zich niet voor, vanwege Maya‟s Doomsday want
daar geloven de meesten niet in.
„Prepping‟ levert inmiddels miljoenen zoekresultaten op
In 2009 had de beweging drie websites en 2000 google zoekresultaten relateerden
aan „prepping‟. Nu zijn er duizenden websites over het onderwerp en verschijnen
er miljoenen google zoekresultaten na het intypen van het zoekwoord. The
American Preppers Network heeft 20.000 geregistreerde gebruikers, maar het is
niet bekend hoeveel ongeregistreerde preppers er zijn wereldwijd.
Leven als de voorouders
Clair Furber of Wayne is één van de velen. Ze runt het Northern New Jersey
Preparedness group (NJ Preppers). Furber zag de noodzaak in van goed
voorbereid zijn, toen Tropical Storm Irene haar intrede deed, haar elektriciteit
afsloot en haar kelder overstroomde. De storm veranderde haar kijk op alles, maar
ze zegt dat zij en de bezoekers van haar groep niet zomaar een stel gekke mensen zijn die denken dat de
wereld morgen gaat eindigen. NJ Preppers startte in 2010 en heeft 183 leden. Zij helpt mee aan informatievoorziening over voedsel inmaken, groente verbouwen in kleine ruimtes en voedselvoorraden. Furber: „het is
net als bij onze voorouders, zij waren altijd voorbereid en wij zijn gewoon vergeten hoe dat moet.‟
Carmen Carradino gaat nog verder in het opvolgen van haar voorouders, van
haar levenstijl zal zelfs de meest harde survivalist onder de indruk zijn. Carradino
leeft met haar man op een heuvel gemaakt van bosmateriaal, ondersteund door
een raster van takken. Een primitief vertrekje is hun slaapkamer, hun eten is
opgeslagen in een schraag die gevuld is met potten en voedingsmiddelen, lepels,
houten kommen en een steen op een vuurplek waarop gegrild wordt.
Voorraadpotten en dozen zijn gemaakt van dierenhuiden, er zijn zelfgemaakte
vloeibare medicijnen, hoeden en manden die geweven zijn van gedroogde planten. Carradino zegt dat een
grote stroomuitval, oproer, en
maatschappelijke vernietiging hun niet zullen deren. Zij leert deze manier van leven op Waretown‟s Tracker
School, het vak heet „ancient survival skills.‟
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In de wildernis (kunnen) leven is vrijheid
Ook Tom Brown verzamelde 100 studenten om ze de vaardigheden te
leren. De studenten gingen kilometers het bos in en leerden
dierenhuiden te behandelen, primitief te koken, onderdak te bouwen
en te jagen zonder moderne hulpmiddelen. De meest serieuze
survivalisten komen bij hem trainen om voorbereid te zijn op een
wereld zonder diepvriesvoedsel, fabrieken en elektriciteit. Moderne
mensen zijn een soort van „aliëns‟ in hun omgeving, gewend aan alle
moderne middelen van deze tijd, passen ze er niet in thuis en dat gaat
ze opbreken wanneer er iets gebeurt, zegt Brown. Zijn school geeft de
verzekering dat wat er ook gebeurt, of het nu overleven in de wildernis
is, of in een stad, de studenten zullen overleven als het zo ver is.
Brown zegt dat het niet uitmaakt hoe slecht het in de wereld gaat worden, als je weet hoe je overleven moet
in de wildernis, heb je niks meer nodig en ben je vrij voor de rest van je leven.
Bron, en bekijk de youtube over Tom Brown‟s overlevingsschool

M.O. expert: Komende maand 75% kans aanval op Iran; Israël heeft geheim wapen
Eind september massale marine oefening VS, Groot Brittannië en Frankrijk in Perzische Golf - Democraten
schrappen Israëls recht op zelfverdediging uit partijprogramma en noemen Hamas niet langer
terreurorganisatie
Onweer boven de Iraanse hoofdstad Teheran, die bij een
Israëlische aanval mogelijk permanent volledig in het duister zal
worden gehuld.
Volgens Midden Oosten expert Mike Evans hebben zijn contacten
met hoge Israëlische officials duidelijk gemaakt dat er 75% kans is
dat er tussen 15 september en 15 oktober een aanval op Iran zal
worden uitgevoerd. Daarbij zal er hoogstwaarschijnlijk gebruik
worden gemaakt van een 'geheim' wapen, dat Israël de afgelopen
jaren speciaal heeft ontwikkeld om Iran te verslaan.
Evans zegt dat zijn contacten niet hebben gezegd wat dit geheime
wapen precies is, maar zelf denkt hij dat het om een bom of apparaat gaat dat een sterke EMP (Elektro
Magnetische Puls) veroorzaakt, waardoor alle elektronische apparatuur van de vijand in één klap wordt
uitgeschakeld. Israël zou dit wapen al in 2009 hebben getest.
Op 21 augustus berichtten we al dat Israël zou overwegen een raket met een (kern)bom boven Iran te laten
ontploffen om zo'n EMP te veroorzaken. Zelfs het uitschakelen van het complete Midden Oosten zou een
optie zijn omdat zo een eventuele massale tegenaanval vanuit andere landen wordt voorkomen. Israël heeft
zichzelf grotendeels beschermd tegen een elektromagnetische puls.
Israël staat er alleen voor
De Joodse staat probeert nog altijd de belofte van Amerika te krijgen dat de VS een aanval zal steunen,
maar Evans is niet verbaasd dat de regering Obama die belofte niet wil geven en steeds duidelijker laat
blijken dat Israël er alleen voorstaat. Bovendien oefenen CIA directeur David Petreaus, stafchef generaal
Martin Dempsey en andere hoge Amerikaanse officials grote druk uit op de regering Netanyahu om Iran in
ieder geval niet vóór de presidentverkiezingen op 6 november aan te vallen. (1)
Massale marine oefening Perzische Golf
Om Israël te overtuigen en gerust te stellen houden de Amerikaanse, Britse en Franse marines tussen 16 en
27 september een massale oefening in de Perzische Golf. Hieraan zullen drie Amerikaanse vliegdekschepen
deelnemen, te weten de USS John Stennis, de USS Enterprise en de USS Dwight Eisenhower.
Op de laatste dag van de oefening hebben Obama en Netanyahu een ontmoeting waarin de Amerikaanse
president de Israëlische premier de oefening ongetwijfeld als bewijs zal aanvoeren dat de VS klaarstaat om
desnoods militaire actie te ondernemen tegen Iran en een Israëlische aanval daarom overbodig is.
Democraten schrappen Israëls recht op zelfverdediging
Israël heeft echter steeds minder vertrouwen in Obama, vooral nadat op de Democratische conventie werd
besloten om Jeruzalem te schrappen als hoofdstad van de Joodse staat. Ook werd de gebruikelijke belofte
aan Israël het land een kwalitatieve voorsprong te laten houden op het gebied van militaire technologie niet
herhaald. Bovendien maken de Democraten geen melding meer van Israëls recht op zelfverdediging en
werd ook de jarenlange stelregel dat het Palestijnse 'vluchtelingenprobleem' in een toekomstige Palestijnse
staat moet worden opgelost uit het programma verwijderd. Ook wordt Hamas niet langer een Palestijnse
terreurbeweging genoemd. (2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) DEBKA
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Megabank Morgan Stanley op omvallen, 40 topmanagers nemen ontslag
De Amerikaanse megabank Morgan Stanley lijkt op omvallen te staan
nu minstens 40 topmanagers plotseling ontslag willen nemen. Vier
van hen bezitten gezamenlijk 47 miljard dollar. Officieel zouden de
managers weg willen vanwege 'technische problemen', wat alleen
maar meer voer is voor speculaties dat Morgan Stanley een tweede
Lehman Brothers wordt. Luidt de aanstaande instorting van Morgan
Stanley de lang gevreesde nieuwe, nog ergere crisis in?
Volgens het internationale persbureau Reuters hebben 40
topmanagers in een brief aan algemeen directeur James Gorman
scherpe kritiek geuit op de wantoestanden bij de bank. Zo zou de nieuwe technologie het werken onmogelijk
maken en zou er gebruik worden gemaakt van allerlei boekhoudkundige trucs.
'Morgan Stanley nam enorme risico's'
Volgens goudspecialisten Jim Willie en Rick Wiles schuilt er achter deze redenen echter een veel ernstiger
probleem. Morgan Stanley zou in het voorjaar van 2011 enorme risico's hebben genomen met speculaties
op de dalende rente op Amerikaanse staatsobligaties. De totale som zou zo'n 7 miljard dollar bedragen.
Dankzij deze derivaten werd de in januari 2011 stijgende rente binnen enkele maanden omlaag geduwd,
maar zonder dat er daadwerkelijk nieuw kapitaal werd aangetrokken.
Nu de VS biljoenen aan schulden moet herfinancieren zou deze zeepbel kunnen barsten en dreigt Morgan
Stanley in de afgrond te storten. Zeker 300.000 private rekeninghouders zullen daardoor getroffen worden.
Analisten geloven dat de implosie van Morgan Stanley ook de Deutsche Bank en het Franse Credit Agricole
in gevaar zal brengen, omdat deze drie banken nauw met elkaar verbonden zijn.
Oudgedienden verkopen aandelen
Inmiddels zouden een groot aantal oudgediende medewerkers van Morgan Stanley hun aandelen in de bank
hebben verkocht. Opgeteld bij het dreigende massale ontslag door tientallen topmanagers lijkt er inderdaad
sprake te zijn van een dramatische situatie bij de bank, al proberen woordvoerder van Morgan Stanley de
zaak te sussen door te beweren dat veel managers prima met de nieuwe elektronische systemen overweg
kunnen.
Derivaten zeepbel honderden biljoenen groot
Over de mogelijke fatale derivatenhandel wordt echter gezwegen. Deze (OTC, 'over the counter') derivaten
zijn niet aan regels gebonden en worden dus nergens officieel geregistreerd. Niemand buiten de banken
heeft dus inzage in de grootte van de risico's die werden genomen. Onlangs verloor ook de investeringsbank
JP Morgan al miljarden met de riskante derivatenhandel. (1)
Onafhankelijke financiële experts schatten de omvang van de derivatenhandel op minimaal enkele
honderden biljoenen dollars, en mogelijk zelfs op 1 à anderhalf biljard. Omdat de wereldeconomie slechts 65
biljoen dollar groot is zal het eventuele uiteenspatten van de derivatenhandel het complete wereldwijde
financiële systeem ten onder brengen.
Niets aan de hand... ?
Morgan Stanley doet ondertussen alsof er niets aan de hand is en betaalt de oud president van Frankrijk
Nicolas Sarkozy 250.000 voor een toespraak van drie kwartier en een fotoshoot. Overigens is Sarkozy een
'koopje'; de voormalige Britse premier Tony Blair ontving voor een redevoering ooit 3,1 miljoen euro van JP
Morgan. Ex president Bill Clinton haalde in 2011 in totaal zelfs 13,4 miljoen dollar binnen met het houden
van toespraken. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Russische expert voorspelt dat Obama Martial Law zal verklaren voor eind 2012
Igor Panarin, decaan van de Russische Foreign Ministry School voor
toekomstige diplomaten, is van mening dat president Obama Staat
van Beleg zal afkondigen tegen het einde van 2012.
Hij legt uit: "Er is een kans nu van 55 tot 45% dat desintegratie zal
optreden."
In 2009 doceerde Panarin aan de Diplomatic Academy, waar hij
verklaarde dat hij geloofde dat de VS zou beginnen in te storten in
2010.
Hij vergeleek Amerika met nazi-Duitsland en gaf de VS de schuld voor
de wereldwijde financiële crisis, die de Russische economie
verwoestte…
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Brussel wil dat ECB verstrekkende bevoegdheid krijgt over alle 6.000 banken eurozone
De Europese Centrale Bank moet verstrekkende bevoegdheden krijgen over alle 6.000 banken in de
eurozone. De Europese Commissie heeft hiervoor een plan liggen.
Daarmee komt Brussel mogelijk op ramkoers te liggen met Duitsland
en de ECB zelf.
Dat meldt The Financial Times (FT). Volgens het plan zouden de
bestaande nationale toezichthouders van bijna al hun bevoegdheden
worden ontdaan om noodlijdende banken in hun eigen land te sluiten
of te hervormen. De stappen worden deze maand aangekondigd.
Nieuwe gemeenschappelijke toezichthouder
"Een nieuwe gemeenschappelijke toezichthouder voor banken zou de
meest wezenlijke wijziging zijn in het financieel bestuur in de eurozone, sinds de introductie van de euro
zelf", meldt de krant. "Hiermee krijgt de EU een soort federale bevoegdheid die het tot dusverre miste om de
nu al twee jaar durende crisis resoluut aan te kunnen pakken."
Ontsporen
In een hoofdredactioneel commentaar over deze kwestie schrijft de FT: 'Als besluiteloosheid of onenigheid
de euro laat ontsporen, gebeurt dat niet vanwege de aankoop van obligaties, maar vanwege de bankenunie.
Een bankenunie die de eurozone geen toezicht laat houden op een Anglo-Irish Bank of een Bankia is
nauwelijks de moeite waard. Misschien komt Berlijn ook nog wel tot dit inzicht, maar waarschijnlijk pas als de
ECB dat eerst doet.'
Alleen de grootste banken
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble schrijft in de FT een betoog tegen het beperken van
de bevoegdheden van de ECB tot uitsluitend de grootste banken. Hij stelt vast dat zelfregulering en lichte
vormen van supervisie 'gewoon niet werken' in de financiële sector.
Einde voorzichtige aanpak
Schäuble vervolgt: 'Het is van wezenlijk belang dat het nieuwe systeem werkelijk effect sorteert en geen
schijnvertoning wordt. We moeten de voorzichtige aanpak van het verleden voorgoed achter ons laten en
deze toezichthouder uitrusten met echte en duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden,
dwangmaatregelen en voldoende middelen.'
Bron: Trouw.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Russische wetenschappers dichterbij creëren kunstmatige intelligentie ooit
Russische wetenschappers zijn dichterbij dan ooit te voren bij het
creëren van kunstmatige intelligentie. Het programma, genaamd
“Eugine”, heeft bijna de beroemde Turing test gepasseerd. De test
controleert de mogelijkheid van een machine om intelligent gedrag te
vertonen.
Het programma dat een persoonlijkheid van een 13 jarige jongen
nabootst, werd tentoongesteld op een internationale
wetenschapswedstrijd in het Verenigd Koninkrijk, samen met vier
andere programma‟s.
Zelfs met de hoge criteria heeft “Eugene” al zijn concurrenten
ver achter zich gelaten.
Test bijna doorstaan
De test is 60 jaar geleden ontworpen door de wiskundige en computer wetenschapper, Alan Turing. Tijdens
het onderzoek gaat een menselijke onderzoeker een gesprek aan met de machine en een echt mens,
zonder hen te kunnen zien. Als de onderzoeker de machine niet kan onderscheiden van de mens bij ten
minste 30 procent van de vragen, is de test geslaagd.
Tot nu toe heeft geen enkel programma de test doorstaan, maar de Russische “Eugene” is erg dichtbij
gekomen. Het heeft de menselijke onderzoekers misleid in 29,2 procent van de vragen. Er namen 29
onderzoekers deel aan de test en er werden 150 dialogen gevoerd…
Zie ook:
Het-blue-brain-project-het-menselijk-brein-nabouwen-in-een-computer
Merkteken-van-het-beest
Bron: Eindtijd-update.blogspot.nl en Rt.com
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Eenheid, dat is de nieuwe godheid
In dat kader G.O.D.-dag
E.e.a. wordt georganiseerd door diverse organisaties, zie http://www.agnt.org/charter/conveners.html#agnt
Dat verhaal van ontwikkelt zich gewoon door en op 24 okt. 2012 is er een wereldwijde GOD-dag, zie
http://www.agnt.org/global-oneness-day
Deze “Wereldwijde eenheidsdag” oftewel GOD-dag wordt al voor de 2e keer gehouden en er zal “de meest
belangrijke verklaring ooit worden getekend.
Laten we es kijken naar de tekst:
Oneness Declaration – The Text //Eenheidsverklaring
I declare:/Ik verklaar:
1. That the message We Are All One, inter-related, inter-connected and inter-dependent, with
God/Life/One-another, is the one spiritual message that the world has been waiting for to bring about loving
and sustainable answers to humanity‟s challenges.
1. Dat de boodschap “Wij zijn een”, onderling in relatie, onderling verbonden en onderling afhankelijk, met
God/Leven/Elkaar, de ene geestelijke boodschap is waar de wereld op heeft gewacht om liefdevolle en
haalbare antwoorden te geven aan de uitdagingen van de mensheid.
2. That the world does not have to be the way it is – and that individual people can change it, using the
power of spiritual citizenship.
2. Dat de wereld niet hoeft te blijven zoals het is - en dat individuele mensen het kunnen veranderen, als
ze de kraccht gebruiken van geestelijk burgerschap.
3. That humanity is good and has unlimited potential, and that social transformation starts with personal
transformation. I therefore recognize the importance of connecting with my divine essence and inner wisdom
throughout my life‟s journey; allowing the finest and the highest levels of human potential to flourish for the
benefit of all.
3. Dat de mensheid goed is en onbegrensde mogelijkheden heeft en dat sociale verandering begint met
persoonlijke verandering. Daar erken ik het belang van het verbonden zijn met mijn goddelijke essentie en
innerlijke wijsheid door mijn levensreis heen; waarbij ik de beste en hoogste nivo‟s van menselijke
mogelijkheden laat bloeien tot nut voor allen.
4. Our aspirations support spiritual principles, global ethics, and universal values such as respect, justice,
peace, dignity, freedom, responsibility and cooperation, that underlie this declaration.
4. Onze ambities ondersteunen geestelijke principes, werelwijde normen en universele waarden als
respect, recht, waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, die ten grondslag liggen aan
deze verklaring.
5. That human beings need each other to survive on this planet. I recognize that we are all in this together
and that community flourishes as we learn about each other and revel in the wonder and beauty of our
diversities. I declare that I am playing my part to help to bring about a culture in which we, the peoples of the
world, can address our common global concerns in an holistic, positive and transforming way and live
together in peace with one another.
5. Dat menselijke wezens elkaar nodig hebben om te overleven op deze planeet. Ik erken dat we hier
allemaal samen in zitten en dat de gemeenschap bloeit als we over elkaar leren en genieten van (zwelgen
in) het wonder en de schoonheid van onze verschillen. Ik verklaar dat ik mijn deel zal doen om een cultuur
te realiseren waarin wij, de mensen van deze wereld, onze gemeenschappelijk wereldwijde zorgen kunnen
aanpakken op een totale, positieve en veranderende manier en met elkaar in vrede kunnen samenleven.
6. That Oneness contains All of life – also the parts that we regard as the “other”. I realize that wholeness
and togetherness can only be experienced through the recognition of the uniqueness, beauty and purpose of
all aspects of life, and that this recognition starts with my Self.
6. Dat Eenheid het Totale Leven omvat-ook die delen, die we als de “ander” beschouwen. Ik realiseer me
dat heelheid en samen zijn alleen verwacht kan worden door de erkenning van het uniek-zijn, schoonheid
en doel van alle aspecten van leven en dat deze erkenning begint met mijn Zelf.
7. That I am part of the emerging consciousness that promotes a spirit of openness, enquiry, connection
and relationship with myself and the entire universe, and who continues to recognize the wonder, beauty and
mystery of it all.
7. Dat ik deel ben van het opkomend bewustzijn dat een geest stimuleert van openheid, onderzoek,
verbondenheid en relatie met mezelf en het hele universum en die doorgaat om het wonder te herkennen,
de schoonheid en het mysterie van het totaal.
8. That the time for change is now.
8. Dat de tijd om te veranderen nu is.
9. That it is important to formally establish a day each year for all of humanity to come together as one
human family, to discuss, celebrate, and experience Oneness.
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9. Dat het belangrijk is om elk jaar een dag vast te stellen voor de hele mensheid om samen te komen als
een menselijke familie om te discussieren, te vieren en Eenheid te ervaren.
Uiteraard kan men onderaan de verklaring tekenen met volledig adres, voor uw ondergang, dat dan wel !
Help enable other Spiritual Activism Initiatives such as this one by contributing toHumanity‟s Team Action
Fund.
Help andere Geestelijke Acttie Initiatieven als deze te ontwikkelen door geld te geven aan het Fonds voor
het Actie Team voor de mensheid.
Commentaar:
Deze “GOD-verklaring” laat zien waar de NWO op uit is: alle mensen er toe verleiden om de “EENHEID” als
God te vereren, zodat de NWO al deze misleide mensen er op af kan rekenen.
Mensen met een eigen mening, die dit niet zo zien, moeten zich aanpassen via heropvoedingskampen, via
uitsluiting of de dood.
Het rijk van de antichrist staat voor de deur.
Het goede nieuws is, dat Yeshua ha Mashiach spoedig komt om de antichrist in al zijn vormen op te ruimen
en Zijn Koninkrijk te vestigen, eerst als 1000 jarig rijk en dan voor eeuwig.
Shalom,
Een beest, ziet er uit als het Lam en spreekt als de Draak, Opb.13:11,12 , ten dienste van de NWO
Deze afbeelding geeft het plan aan van zoveel mogelijk religieuze en ideologische stromingen op deze
wereld, om in 2012 tot een interreligieuze eenheid te komen, die de Nieuwe Wereld Orde in het zadel moet
helpen en houden. Zie Opb. 13:1-10, waarin de NWO als politieke macht wordt beschreven: Gods (JHWH) lasterlijk, van de duivel
macht ontvangen, de hele wereld tuint er in wegens de wereld-omvattende macht,
lastert de Naam van JHWH en vervolgt ieder, die bij Hem hoort .
Iedereen, die niet in het Boek des Levens staat (dat zijn zij, die oprecht in JHWH geloven, dankzij Yeshua JHWH in mensengestalt-en door de Geest van JHWH), zal dit beest gaan aanbidden, zal er intuinen en wie
door heeft, dat het de duivel zelf is, geeft blijk wel in het Boek des Levens te staan,” hier blijkt de volharding
en het geloof der heiligen.”
Zie verder alle info op http://www.agnt.org/charter/themes.html en lees vast een artikel
bijhttp://xandernieuws.punt.nl/?id=650950&r=1&tbl_archief=& waar onder het artikel de bron vermeld staat:
http://www.scienceofmind.com/e-mail/awakened_world_2012.html
Als je dan verder leest in die bronlink, kom je op genoemde info en dan herken je de profetische
waarschuwing van Op. 13 ook. In 13:11-18 zien we dat dit “religieuze beest” bewerkt, dat we de NWO
aanbidden, hersteld van een dodelijke wond (vs.12,13), immers de wereldmacht was zoek sinds de grote
wereldrijken uit het verleden en ligt nu bij Banki Moon, de Verenigde Nazies c.s.
Het religieuze beest verleidt de wereld met wonderen, zoals vuur uit de hemel (vs.13) en andere tekenen. En
dit beest regelt, dat er een beeld voor het “politieke beest” de NWO, moet worden gemaakt door hen, die
op de aarde wonen (vs.14), wat aanbeden moet worden op straffe des doods (vs.15).
Bovendien regelt dat “religieuze beest” dat iedereen een merkteken op hand (arm) of voorhoofdkrijgt en dat
je alleen dan kunt kopen of verkopen, (handel drijven?), als je dat merkteken of de naam van het beest of
het getal van zijn naam hebt. We kunnen daarbij denken aan een ingeplante chip voor iedereen of de islam
erkennen. Immers, handel drijven heeft veel met de olie te maken en we kunnen in een situatie verzeilen,
dat je alleen maar olie kunt kopen als je de islam erkent; dat was al tijdens de oliecrises in de jaren 70, toen
je een anti-Israel verklaring moest tekenen, wilde je handel kunnen drijven met de islamitische olielanden,
zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliecrisis_van_1973
Heel opmerkelijk, dat juist deze week Obama de voortgang voor een zelfstandige olievoorziening in de USA
(de Keystone leiding naar Canada) stop zette en blijkbaar liever afhankelijk blijft van de islam-olie, zie
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3128274/2012/01/19/Obama-stelt-omstreden-oliepijplijnCanada-VS-uit.dhtml
We weten inmiddels, dat het getal van het beest, 666, het getal van een mens (vs. 18), inderdaad op de
islam kan slaan, zie
En het is natuurlijk de duivelse tegenhanger van het gebod van JHWH aan Israel om een teken op
voorhoofd en hand/arm in Ex.13:9, mbt. de verlossing uit Egypte, “opdat de Tora in uw mond zij “.
Daar waar tekens op arm/hand en voorhoofd bij de islam tekenen van onderwerping aan de koranafgod
Allah zijn en moord op alle niet-moslims, is het bij Israel juist als teken van bevrijding en leven gegeven voor
alle mensen door JHWH !
Die tekenen bij moslims op het hoofd zijn: hoofddoek in allerlei vormen, banden om het hoofd bij jihad
strijders en de eeltknobbel op het voorhoofd van het 5 keer per dag met het voorhoofd tegen de grond
botsen (wat dan bidden tot een afgod is).
Teken aan de arm/hand is dan bij moslims de “afgodsaanbiddingsketting”, een kralensnoer wat net als een
RK rozenkrans wordt gebruikt en waarbij een moslim de vele namen van de koranafgod noemt.
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Bij de Joden kennen we als teken aan arm en hoofd de tefillien, die naar de Ene ware God, JHWH,
verwijzen en Hij is liefde en rechtvaardigheid voor alle mensen!~
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/60012-joodse-symbolen-tefillien-teken-op-voorhoofd-enarm.html
Gelukkig komt Opb. 14 er direct achteraan, ter bemoediging, 12 stammen van Israel die in Yeshua geloven
(zie ook Opb. 7) en dan volgen de oordelen over deze wereld en zullen allen , die het merkteken van het
“religieuze beest ” hebben, dus moslims en allen, die de islam accepteren, onder deze oordelen lijden.
Opb. 14:12 “Hier blijkt de volharding der heiligen.
http://boinnk.nl/blog/

Amerikaanse wetenschappers ontdekken geheim van eeuwige jeugd
Met behulp van de wetenschap kunnen we binnenkort het
verouderingsproces terugdraaien en voor eeuwig jong en gezond
blijven.
Amerikaanse wetenschappers van de gerenommeerde Johns Hopkins
Universiteit in Baltimore denken het geheim van de eeuwige jeugd te
hebben ontdekt. De wetenschappers hebben een efficiënte en
volkomen veilige methode ontwikkeld om bloedcellen van
volwassenen 'helemaal terug' te ontwikkelen naar het moment dat ze
van een nog maar 6 dagen oude embryo waren. Dit betekent dat de
weg nu open ligt om in de toekomst feitelijk alle ongeneeslijke ziekten en aandoeningen -van hartaanvallen
en dwarslaesies tot kanker- te genezen, waarmee de mens in principe op de drempel van eeuwige jeugd, of
eeuwig leven, staat.
Wetenschappers zeggen al jaren dat stamceltherapie de geneeskunde totaal kan veranderen, ware het niet
dat er nog een grote drempel bestaat: in de VS is het gebruik van menselijke embryo's om deze
stamceltherapieën te ontwikkelen nog steeds buitengewoon controversieel. Een alternatieve methode is het
gebruik van stamcellen die uit navelstrengen worden gehaald, reden waarom rijke mensen speciaal
navelstrengen laten opslaan zodat ze in de toekomst kunnen worden gebruikt om hun kinderen te
behandelen en te genezen.
Er kunnen ook virussen worden gebruikt om volwassen (bloed)cellen te herprogrammeren. Deze virussen
kunnen weliswaar met succes volwassen cellen doen terugkeren naar hun stamcelstatus, maar dit gaat
gepaard met talloze complicaties die het gevolg zijn van mogelijke DNA mutaties, die op hun beurt weer
kunnen leiden tot kanker.
Embryo's en navelstrengen overbodig
De nieuwe methode verandert echter alles. Ten eerste worden normale volwassen bloedcellen van de
patiënt gebruikt. Embryo's en navelstrengen zijn daarom niet meer nodig. Ook zijn virussen om de cellen te
herprogrammeren niet langer noodzakelijk, zodat de methode volkomen veilig is. Daarnaast is er nu al een
hoge efficiëntie bereikt: 50% tot 60% van de volwassen bloedcellen werd met succes veranderd in
embryonale stamcellen, die in iedere gewenste soort cel kunnen worden veranderd: een hartspiercel, een
botcel, een zenuwcel, etcetera.
'Magische verjongingskuur'
De 'verjongingskuur', die op 8 augustus werd gepubliceerd in de Public Library of Science, gebruikt
plasmiden, DNA moleculen die in onder andere bacteriën zijn terug te vinden. Deze plasmiden kunnen zich
onafhankelijk van DNA chromosomen ontwikkelen en verdwijnen volledig als ze hun taak hebben volbracht.
Met behulp van elektrische stroomstootjes maakten de wetenschappers gaatjes in het membraan van
bloedcellen die afkomstig waren uit het ruggenmerg van een patiënt. De plasmiden werden voorzien van 4
genen die waren geprogrammeerd om de cellen tot hun primitieve status terug te brengen en werden
vervolgens door deze kleine gaatjes in de cellen geïnjecteerd. Nadat de plasmiden waren uitgewerkt werden
de cellen gekweekt met bestraalde beenmergcellen. 7 tot 14 dagen later waren de gekweekte cellen op
'magische' wijze veranderd in embryonale stamcellen.
Eeuwig leven
Op dit moment evalueert het wetenschappelijke team de kwaliteit van deze cellen, maar de mogelijkheid
stamcelbehandelingen op deze wijze uit te voeren en te versnellen kan rustig miraculeus worden genoemd.
Nu alle barrières zijn overwonnen kunnen medische onderzoekers in snel tempo nieuwe behandelmethoden
en therapieën ontwikkelen, waardoor in de toekomst uiteindelijk iedereen al zijn organen, zintuigen,
bloedcellen, zenuwen en andere lichaamsdelen blijvend kan vernieuwen, zonder daarbij het risico te lopen
op bijwerkingen en afstoting. Met andere woorden: dan zou de mens hypothetisch gesproken eeuwig
kunnen leven.
Xander - (1) Gizmodo
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Russische expert: Obama roept martial law uit vóór 2013
Geplaatst door xandrah op 4 september 2012
Decaan voor school voor diplomaten, Igor Panarin: Amerika dichtbij totalitaire controle
Uitspraken van Igor Panarin in 2009 lijken profetisch
Igor Panari, decaan van de Russian Foreign Ministry School voor toekomstige diplomaten, gelooft dat
Obama Martial Law zal uitroepen voor het einde van 2012. Volgens hem is er 55%-45% kans dat er nu, op
dit moment, een ineenstorting plaatsvindt.
Al in 2009, zei Panari dat hij de martial law verwachtte. Hij vertelde toen ook dat de ineenstorting in 2010 zou
gebeuren. Hij vergeleek Amerika met Nazi Duitsland en gaf Amerika de schuld voor de wereldwijde
financiële crisis die de Russische economie kapot maakte.
Panarin zei in 2009 dat de Amerikaanse maatschappij in verval is, gezien ook de schoolincidenten zoals de
schietpartij op Columbine. Dit verval in combinatie met de bank bailout in 2008, was volgens hem een bewijs
dat Amerika niet langer een globaal dominerende economie heeft. De Amerikaanse droom is over, zei
Paranrin.
YT boven: Panarin in 2009
Burgeroorlog die gecentreerd is om ineenstorting dollar
Hij verzekert dat massa immigratie, economisch verval en morale degradatie Amerika in een burgeroorlog
zal leiden die zich zal centreren rond de instorting van de dollar.
Panarin creëerde een kaart, die toont hoe hij de manier waarneemt waarop Amerika opgedeeld zal worden.
Hij beweert dat delen van Amerika overgenomen zullen worden door
buitenlandse belanghebbenden.
Kaart: Hoe Amerika opgedeeld zal worden volgens Panarin
Obama wil UN NATO troepen op Amerikaans grondgebied zetten
Gezien het huidige sociale klimaat dat opkomt in Amerika, lijken
Panarin‟s woorden profetisch.
Op 26 augustus 2012 zei county judge Tom Head op een lokaal Fox
station dat hij ervan overtuigd is dat Obama‟s herkiezing leidt tot
civiele onrust, wat de Amerikaanse regering een goede reden geeft
om martial law uit te roepen om de burgers te onderdrukken. Head
uitte zijn zorg over het feit dat Obama UN NATO troepen wil zetten op
Amerikaans grondgebied.
“Hij (Obama) zal proberen om de soevereiniteit van Amerika over te dragen aan de United Nations en
wat gaat er gebeuren wanneer hij dit doet? Ik denk dat het worst case scenario zich dan gaat
voltrekken: civile onrust, civiele rebellie, en misschien civiele oorlog….en we praten dan niet zomaar
over een paar rellen en opstanden.” (zie YT hieronder)
Obama eigende zich in maart 2012 autoriteit over alles toe
In maart 2012 tekende Obama de National Defense Resources Preparedness (NDRP) executive order die
bepaalt „vredestijd martial law‟: Obama eigende zichzelf autoriteit toe over alle energie, productie, transport,
voedsel en water in naam van National Security.
NDRP heeft zijn wortels in de Defense Production Act of 1950. Hierin staat beschreven dat de Amerikaanse
overheid de macht heeft om de nationale voorraden te verdelen in geval van een nationale noodsituatie. De
noodsituatie houdt in: wanneer burgers het de overheid lastig maken. Controle over alle Amerikaanse
burgers is dan nodig om de overheid in het zadel te houden, volgens deze akte. De president en adviseurs
gebruiken dit als richtsnoer als ze stellen dat de situatie erom vraagt.
Het was geen fout van de National Defense Authorization Act (NDAA) om het binnenland van Amerika een
“battlefield” te noemen. De National Defence Authorization Act rechtvaardigt het feit dat elke Amerikaanse
burger alleen al op basis van verdacht zijn, zonder rechtszaak of veroordeling gepakt kan worden.
NDRP definiëert onder andere het volgende:
o Secretary of Defense heeft macht over alle water voorraden
o Secretary of Commerce heeft macht over alle materiële faciliteiten, onder andere
constructiematerialen.
o Secretary of Transportation heeft macht over alle formaliteiten m.b.t. burgertransport.
o Secretary of Agriculture heeft macht over voedselvoorraden en -faciliteiten, -bronnen, vee,
binnenlandse distributie van agrarische machines en – middelen.
o Secretary of Health and Human Services heeft macht over alle gezondheidsvoorzieningen
en -medicatie
o Secretary of Energy heeft macht over iedere vorm van energie
Nazimodel van controle over hele bevolking, is klaar
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In Nazi Duitsland begon de Totalitaire Controle in mei 1942 toen de bevriezing van voedselprijzen leidde tot
nationale rantsoenering in 1943. Met de nazi‟s die de verdeling van alle bronnen en middelen controleerde,
kregen de burgers voedselbonnen en zelfs vakanties stonden onder controle.
Door de NDRP ligt een nazimodel van controle over de hele bevolking in Amerika klaar. De Executive
Branch die de macht heeft gekregen over alle voorraden en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor burgers
om te leven, dwingen ze de Amerikanen om compleet onderworpen aan de overheid te zijn.
De executive order omzeilt de macht van het congres van Amerika, en geeft de totale macht aan de
Executive Branch. Deze manier van doen is populair geworden als manier om Amerika goed onder controle
te houden in oorlogstijd en binnenlandse noodsituaties.
bronnen: pakalertpress, hangthebankers, eutimes.net/vertaling Xandra
Gerelateerd
o Klokkenluider: Amerika hard op weg naar totalitaire staat
o DHS-informant: we bereiden ons voor op een grote burgeroorlog

Britse christenen vechten voor baan
EPA - Toegevoegd: dinsdag 4 sep 2012, 15:13
Vier Britse christenen die menen dat ze hun baan zijn kwijtgeraakt
omdat ze vanwege hun geloof werden gediscrimineerd, hebben hun
zaak voorgelegd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Het gaat om twee vrouwen die een kruisje om hun nek droegen, een
weigerambtenaar en een relatietherapeut die weigerde
homoseksuelen te behandelen.
Het Europese hof in Straatsburg behandelde de vier zaken vandaag gelijktijdig.
Mijlpaal
De zaken worden in Groot-Brittannië gezien als een belangrijke mijlpaal. Voor christenen, omdat ze vinden
dat ze vanwege hun geloof steeds vaker worden gediscrimineerd. Maar ook voor voorvechters van gelijke
rechten, die juist strijden tegen wat zij noemen „religieuze privileges‟.
De vier christenen zijn:
- Nadia Eweida, een check-in-medewerkster van British Airways, die in 2006 werd geschorst omdat ze
weigerde een kruisje aan de ketting om haar nek af te doen.
- Shirley Chaplin, een verpleegster die vanwege een kruisje om haar nek door haar ziekenhuis om
„hygiënische redenen‟ werd overgeplaatst naar een bureaubaan.
- Gary McFarlane, ontslagen als relatietherapeut omdat hij weigerde over seks te praten met homo-koppels.
- Lilian Ladele, een ambtenaar in Londen, die weigerde homoseksuele partnerschappen te registreren.
Eerder dit jaar concludeerde de Britse commissie voor gelijkheid en mensenrechten dat Britse rechtbanken
correct hebben geoordeeld in de ontslagzaken van de relatietherapeut en de weigerambtenaar.
Maar over de twee vrouwen die kruisjes droegen op het werk, was de commissie minder stellig. De
rechtbanken hebben “misschien niet genoeg gewicht toegekend” aan artikel 9 van de Europese conventie
over mensenrechten, aldus de Britse commissie. Dit artikel gaat over het recht op vrijheid van religie.
Kruisjes
British Airways heeft overigens een jaar na het ontslag van Eweida de kledingregels veranderd, waardoor
medewerkers nu wel kruisjes mogen dragen. Eweida heeft daarna geprobeerd via de rechtbank financiële
genoegdoening te krijgen voor de tijd dat ze geen salaris kreeg. Tot nu toe zonder succes.
Volgens christelijke organisaties is de strijd voor gelijke rechten in Groot-Brittannië te ver doorgeslagen.
Deze vier christenen hadden hun beroep gewoon kunnen uitoefenen met respect voor hun eigen geloof,
zonder andere mensen te benadelen, vindt de organisatie Christian Concern.
Maar de Britse National Secular Society, een organisatie voor gelijke rechten, hoopt dat het Europees Hof
voor de Mensenrechten de vier christenen ongelijk geeft. “Wij denken dat als het mis gaat er een ranglijst
ontstaat van rechten, met godsdienst bovenaan, en dat zal slecht nieuws zijn voor werkgevers en
homoseksuelen”, zei directeur Keith Porteous Wood tegen de BBC.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet over enkele weken uitspraak.
Bron; n.o.s.
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Shade: film over bevolkingsreductie
Geplaatst door xandrah op 5 september 2012
De filmwereld is al jaren bezig met propaganda, om de mensen bekend te maken met verschijnselen zoals
bijvoorbeeld aliëns, allerlei rampen die over de wereld komen e.d.
Nu is er de film Shade, die gaat over depopulatie. Bevolkingsreductie-procedures zoals geo-engineering,
criminele bankschandalen en meer, heersen over de bevolking. Alle menselijke activiteit zal spoedig onder
toezicht staan en de overgebleven wereldbevolking zal onder controle staan en voorzien zijn van RFIDchips.
Support the Film! Pre-Order Your Copy Today! http://www.shadethemotionpicture.com
Note: Feel free to help us get the world out by reuploading the trailer! The only thing we ask is you keep the
same description intact!
Full-scale depopulation procedures have been implemented as Population Reduction, Geoengineering, Land
Grabs, and Criminal Banking Scams rule the populace.
All human activity will soon be under surveillance and the remaining world population of 1 Billion will exist in
Mega-Cities controlled by oligarchs tracking the RFID Chipped Population — the “Useless Eaters” as the
elite have termed us. The future of humanity will be a world in which oligarchs decide who lives and who
dies.
Webster Tarpley, Alex Jones, Dan Dicks, Shepard Ambellas, Jason Bermas, and Mark Dice set the tone of
this ominous presentation.
Shot from multiple locations such as Maui Hawaii, Chantilly Virginia, several locations in Arizona, Texas, and
more, the filmmakers stop at nothing to bring you the compelling details of an overarching diabolic agenda.
This agenda — Does not involve you, or your family.
In fact it involves the systematic extermination of 90% of the earths population.
The “Useless Eaters”
The movie also talks solutions and boasts an All Original Motion Picture Soundtrack featuring Global
Resistance, Chronic Vibe, and more.
This Film Made Possible by http://www.mypatriotsupply.com

Democraten schrappen behalve Jeruzalem als hoofdstad Israël ook God uit partijprogramma
De Democraten hebben sinds 2008 hun eigen 'god'...
Geheel in lijn met het officieel schrappen van zowel Jeruzalem als
hoofdstad van Israël als Israëls recht op zelfverdediging (zie vorige 2
artikelen vandaag) heeft de Amerikaanse Democratische Partij nu ook
God uit het officiële partijprogramma verwijderd.
In 2008 spraken de Democraten nog van 'de door God aan de
mensen gegeven mogelijkheden' voor het 'hernieuwen van de
Amerikaanse droom'. Anno 2012 is Hij onder het hoofdstuk 'Amerika
vooruit' echter niet meer te vinden en wordt het feit dat de VS de
meest welvarende natie op Aarde is toegeschreven aan 'hard werken
en verantwoordelijkheid nemen' en het maximaal benutten van de talenten van de mensen.
'Abortus + homohuwelijk = God weg'
De Christelijke zender CBN heeft de Democraten om uitleg gevraagd waarom God werd geschrapt. Zelf
heeft CBN daar wel een verklaring voor: 'Sommige critici zullen zeggen dat het met programmapunten voor
het steunen van abortusrechten en het homohuwelijk geen wonder is dat men ook God heeft laten vallen.'
Een official van de Democraten zei dat de referentie naar God in het programma van 2008 niets met geloof
te maken had maar met het 'eerlijker maken van Amerika'. Daarnaast gaat er volgens hem een heel
programmapunt over het belang van op geloof gebaseerde maatschappelijke organisaties en het 'geweldige
werk' dat zij verrichten. (1)
Anti-Israëlische koers Democraten onder Obama
De Democraten varen onder Obama een steeds duidelijkere anti-Israëlische koers. Behalve het schrappen
van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en het niet herhalen van het Israëlische recht op zelfverdediging
wordt Hamas in het nieuwe partijprogramma niet langer een terreurorganisatie genoemd en heeft men ook
de Israëlische eis dat het Palestijnse 'vluchtelingenprobleem' in een toekomstige Palestijnse staat moet
worden opgelost laten vallen.
De Democraten scharen zich hiermee voor het eerst openlijk achter de eisen van de Palestijnse Autoriteit,
die Jeruzalem opeist als hoofdstad van Palestina en tevens eist dat miljoenen Palestijnse 'vluchtelingen' in
Israël mogen gaan wonen, waarmee er de facto een einde zal komen aan de Joodse staat.
Xander
(1) Arutz 7
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Giftigheid van zware metalen verhoogt risico elektromagnetische gevoeligheid
Geplaatst door xandrah op 4 september 2012
Elektromagnetische velden (EMV) zijn tegenwoordig overal om ons heen, waar je ook woont. Ze zijn
afkomstig van hoogspanningsleidingen, televisietoestellen, de bedrading in je huis, van apparaten en
magnetrons.
Ze komen uit mobiele telefoons, zendmasten voor mobiele telefoons, en draadloze internetverbindingen.
Elektrohypersensitiviteit
Naar schatting 3 tot 8 procent van de bevolking in ontwikkelde landen heeft last van ernstige symptomen van
1
elektrohypersensitiviteit. En volgens Dr. Thomas Rau , medisch directeur van de wereldberoemde
Paracelcus Kliniek in Zwitserland, heeft 35 procent van de mensen in die landen last van milde symptomen.
Factoren die de gevoeligheid bepalen
Er zijn een heleboel factoren die bepalen in welke mate je wordt beïnvloed door elektromagnetische velden.
Bijvoorbeeld je BMI, je Body Mass Index, je botdichtheid, en je water- en elektrolytische gehalte kunnen de
geleidbaarheid en biologische reactiviteit bij blootstelling aan EMV veranderen. Zware metalen in je
hersenen kunnen ook fungeren als micro-antennes, door het concentreren en verhogen van de ontvangst
van straling, die afkomstig is van EMV.
Hoe de giftigheid van zware metalen elektrohypersensiviteit kan vergroten
De giftigheid van zware metalen, in relatie tot elektromagnetische giftigheid, zou wel eens een van de
belangrijkste oorzaken kunnen zijn. Volgens een onderzoek van Dr. Yoshiaki Omura is het zo dat hoe meer
je lichaam besmet is met zware metalen uit je amalgaam vullingen, en hoe vaker je verontreinigde vis eet,
en hoe dichter je aan de benedenloop van een kolencentrale woont, etc., hoe sterker je lichaam een echte
2
antenne wordt die straling naar zich toe trekt, waardoor het effect nog destructiever wordt .
Zoals opgetekend door dokter Theresa Dale, CNN, Np
“Zware metalen kunnen ons elektromagnetische veld verzwakken door de aard van hun frequentieuitgangen. Daarmee verandert onze lichaamseigen frequentie, wat leidt tot een verzwakking van ons eigen
veld. Als gevolg hiervan ontstaan ongezonde biochemische veranderingen. Als je giftig metalen in je
hersenen hebt opgeslagen, en omdat je hersenen als een antenne werken, ontvang je in feite meer gsmstraling, wat er vervolgens leidt dat de microben in je systeem overreageren en nog meer krachtige
myotoxinen gaan produceren.
Dit kan een eindeloze vicieuze interactie-cirkel tot gevolg hebben tussen de microben en de metalen in je
lichaam, wat kan leiden tot overgevoeligheid. Ik heb gezien dat een hoog percentage ziektes, met inbegrip
van chronische ontstekingen, zijn veroorzaakt en/of verergerd door blootstelling aan elektromagnetische
straling. Chronische vermoeidheid, fibromyalgie en andere chronische pijn kunnen zich gemakkelijk
ontwikkelen of kunnen erger worden”.
Symptomen van elektrostraling
Ook elke vorm van metalen implantaten, en/of van amalgaam vullingen, zal de ontvangst van microgolven
drastisch verhogen. En dit geldt ook voor de fijne straling van gsm‟s en van andere atmosferische straling.
Als je wilt onderzoeken of je overgevoelig bent voor elektrostraling, let dan op de volgende meest
voorkomende symptomen:
1. Huidjeuk/uitslag/rode vlekken/branderig gevoel, en/of tinteling
2. Verwarring/slechte concentratie, en/of geheugenzwakte
3. Vermoeidheid en zwakte
4. Hoofdpijn
5. Pijn op de borst en hartproblemen
Ben je een wandelende antenne geworden, door wat er allemaal in je mond is uitgespookt?
Door Lina Garcia, DDS, DMD (=kaakchirurg)
Kijk ook eens naar het interview van Dr. Mercola met Lina Garcia:
“Als je naar de vele oorzaken kijkt van de toename van chronische ziekten in onze maatschappij, denk ik dat
we niet om de mogelijkheid heen kunnen dat metaal bevattende gebitten, vooral als het gaat om titanium
ste
implantaten, als antennes kunnen fungeren voor de microgolf transmissies die in deze 21 eeuw plaats
hebben tussen de zendmasten van onze gsm‟s en onze gsm‟s.
Ik heb een sterk vermoeden dat dit een onderschatte oorzaak is van sluipende stress, met gevolgen voor
onze lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid. Het doel van dit artikel is het publiek bewustzijn bij te
brengen voor deze mogelijkheid.
Als tandheelkundige restauraties plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van metalen, –en voor als het
daarbij gaat om titanium implantaten-, gedragen die zich als antennes, wat een nieuwe en verraderlijke
belasting betekent voor het menselijk lichaam. Naast deze nieuwe vorm van belasting, is het belangrijk je
ervan bewust te zijn dat is aangetoond dat metalen tandrestauraties galvanische een elektromagnetische
druk betekenen voor het lichaam. Galvanische en elektromagnetische belasting treedt op zodra er een
onnatuurlijke elektrische stroom wordt opgewekt door metaalionen die een interactie met elkaar aangaan in
het speeksel dat rijk is aan elektrolyten.
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De belasting die het gevolg is van het aantrekken van microgolven, samen met de galvanische en
elektromagnetische belasting, afkomstig van metalen restauraties en implantaten, kan van invloed zijn op
mensen van alle leeftijden. Vanuit mijn klinische ervaring echter, lijken vrouwen er vaker last van te hebben
dan mannen. En dit geldt in het bijzonder voor vrouwen in de menopauze, en vooral als zij titanium
implantaten hebben.
Titanium implantaten, vooral wanneer die worden gecombineerd met andere “giftige tanden”, en die de
oorzaak zijn van wat ik “een vieze mond” noem, veroorzaken bij een heleboel van mijn patiënten
slaapproblemen, opwinding en andere neurologische problemen, schildklierafwijkingen, problemen met de
spijsvertering, hartproblemen en andere chronische klachten.
De grote rol die metaal speelt in de zware belasting van je lichaam
Toen ik aan het onderzoek begon, als voorbereiding voor het schrijven van dit artikel, reed ik langs twee
grote gsm-zendmasten die me echt aan het denken zetten over wat zij doen. Ik dacht er over na hoe deze
antennes de ontvangst en helderheid versterken van mijn gsm, en hoe ze microgolven uitzenden in de
richting van mijn hoofd, terwijl ik de koptelefoon van mijn gsm op mijn hoofd had.
Ik dacht na over de mogelijkheid dat metalen gebitsrestauraties, en vooral implantaten, omdat die zo diep
worden ingebracht in het levend weefsel dat we bot noemen, een extra bron van “ hoog technologische”
belasting met zich mee kunnen brengen voor onze lichamen. Lichamen die al worden “geteisterd” met
belasting vanuit zoveel andere bronnen. Ik heb nog nooit gehoord dat een andere onderzoeker of
gezondheidswerker dit verband heeft gelegd.
De grote vraag is: wat is de tolerantie van een bepaalde persoon tegen dit soort belasting? Ik ben ervan
overtuigd dat steeds meer mensen er achter komen wat voor hen het antwoord is op deze vraag. En het is
waarschijnlijk dat dit geen plezierige ontdekking is.
Kortgeleden zag ik een patiënt die naar mijn spreekuur kwam nadat zij 20 verschillende artsen had bezocht.
Deze patiënte had ervaren wat zij beschreef als “nachtelijke adrelaninestoten” die een razendsnelle hartslag
veroorzaakten en die haar uit de slaap hielden. Hoewel deze patiënte aan alle artsen die ze had bezocht had
verteld dat haar symptomen waren begonnen nadat ze een titanium gebitsimplantaat had ontvangen, en dat
haar klachten waren verergerd na een tweede implantaat, had geen enkele arts belangstelling om deze
implantaten te beschouwen als de mogelijke oorzaken van de aanhoudende problemen van deze patiënte.
voorbeeld van een titanium implantaat
De artsen voerden een aantal “standaardtests” uit, maar konden geen
oorzaak vinden voor de problemen van deze patiënte.
Ongelukkigerwijs bestond de enige “behandeling” van deze patiënte
uit het aanbieden van antidepressiva en slaappillen.
Na een speurtocht op internet, en na het onderzoeken van andere
bronnen, besloot deze patiënte mij op te bellen voor een consult. Het
eerste wat ik haar vroeg was: “wat is er met uw lichaam gebeurd
voordat u deze symptomen kreeg”? Deze patiënte vertelde mij toen over de titanium implantaten en de
wortelkanaalbehandelingen die werden uitgevoerd toen bij haar een tweede implantaat werd geplaatst.
Verder ontdekte ik dat deze patiënte gedurende lange tijd veel tandheelkundige behandelingen had
ondergaan en dat daarbij amalgaamvullingen waren toegepast, metalen kronen, kronen die bestonden uit
een combinatie van porselein en metaal, wortelkanaalbehandelingen, (waarvan er sommige gevuld waren
met metaal), en een permanent geplaatste metalen beugel.
Het toepassen van titanium implantaten, en van sommige van de wortelkanaalbehandelingen, kan bij deze
patiënte de ernstige toestand van onbalans hebben veroorzaakt waar ze zich in bevond. Boven op deze
verraderlijke belasting kwam nog het oppikken van microgolf straling, afkomstig van gsm zendmasten, wat er
toe geleid kan hebben dat het lichaam van deze patiënte vast was komen te zitten in een “vecht of vlucht”
reactie van haar stresshuishouding. Haar symptomen waren daar zeker een sterke aanwijzing van.
Nadat ik de amalgaamvullingen en haar vaste metalen beugel had verwijderd, namen haar symptomen af. Ik
verwacht dat ze nog meer zal opknappen na het verwijderen van haar titanium implantaten. Ondanks deze
uitvoerige medische inspanningen van zogenaamd gekwalificeerde artsen, heeft geen van hen zelfs het
verband maar overwogen tussen haar huidige ziekte en het daaraan voorafgaande uitgebreide
tandheelkundige ingrepen.
Zijn metalen implantaten echt veilig?
Bij de afweging of metalen implantaten al of niet veilig zijn, denk ik dat het verstandig is de realiteit te
erkennen dat we al worden blootgesteld aan tal van verstoringen in onze omgeving, variërend van de giftige
chemicaliën en metalen in onze lucht, water en voedselvoorziening, tot verraderlijke bronnen van straling en
microgolven, afkomstig van de steeds in aantal toenemende gsm zendmasten.
Daar komt nog bij dat we ons inspannen goed om te gaan met de voortdurende stress van ons werk en met
de uitdagende relaties die deel lijken uit te maken van het leven van iedereen. Het komt steeds vaker voor
dat bij mensen (in de VS) drie tot vijf implantaten zijn ingebed in hun kaakbot. Vertaler: de cijfers voor
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Nederland vindt u op de website van het CBS (2009): http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2646-wm.htm
Wortelkanaalbehandelingen, amalgaam vullingen, metalen kronen en kronen die bestaan uit een mengsel
van porselein en metaal, zijn op zich al een belasting voor het lichaam. Het zijn belemmeringen voor
genezing, die het lichaam moet overwinnen om het evenwicht te herstellen en te bewaren. In medische
termen wordt dit homeostase genoemd. Het aanbrengen van titanium implantaten in de mond van iemand
die al andere vergiftigde tanden heeft kan iemand nog verder uit balans brengen, in de richting van een
verhoogde ontvankelijkheid voor ziekte.
Zelfs als je mond geen implantaten, behandelde wortelkanalen, porselein/metalen kronen of
amalgaamvullingen bevat, moet je lichaam zich toch steeds aanpassen aan alle microstraling van gsm
zendmasten en andere omgevings-stressoren.
Mensen zijn opgebouwd uit verschillende lagen –verschillende energievelden- inclusief bio-elektrische
velden en velden van het bewegingsapparaat. Het kost de verschillende lagen van ons wezen tijd om zich
aan alle veranderingen van onze omgeving aan te passen.
Traditionele tandartsen en hun patiënten denken dat het “normaal” is
om titanium implantaten te plaatsen, zonder zich af te vragen hoe het
hele lichaam daar door aangetast zal worden. Of zonder de dynamiek
te begrijpen tussen de implantaten onderling, met het lichaam, en met
de omgeving. Het is van groot belang voor je gezondheid om je al
deze factoren bewust te zijn.
Het kiezen van een tandarts die op holistische wijze zijn werk doet, in
combinatie met het je vooraf grondig verdiepen in de tandheelkundige
behandelingen die in het verschiet liggen, zal je helpen om de juiste
keuzes te maken voor je algehele- en langetermijn gezondheid. Je
vermijdt dan je lichaam aan nog meer belasting bloot te stellen, vooral
voor wat je immuunsysteem betreft, en dit zal je ontvankelijkheid voor ziekte verlagen.
Vertaler: in Nederland bestaat de NBVT, een vereniging van biologische tandartsen. Meer informatie over de
NBVT vindt up deze website: www.nvbt.nl
We hebben maar een lichaam om dit leven mee te leven –een lichaam dat het huis is van onze ziel. Waar ga
je leven als je niet goed voor je lichaam zorgt?
Bovendien kunt u ervoor zorgen dat u minder wordt blootgesteld aan elektromagnetische straling van gsm‟s
en van andere draadloze apparaten, door acht te slaan op de volgende adviezen:
Kinderen zouden helemaal geen gsm‟s moeten gebruiken: Behalve in een levensbedreigende
noodsituatie, zouden kinderen geen gsm, of welk ander draadloos apparaat dan ook moeten
gebruiken.
Verminder je eigen gsm-gebruik: Zet je gsm vaker uit. Beperk het gebruik ervan tot noodgevallen
of dringende zaken. Zolang je gsm aanstaat geeft deze met tussenpozen straling af, zelfs als je niet
aan het telefoneren bent. Vooral als je zwanger bent is het vermijden of verminderen van je gsmgebruik van groot belang.
Gebruik thuis en op je werk een vaste lijn: Hoewel steeds meer mensen hun gsm gebruiken als
hun belangrijkste telefoonverbinding, is dat een gevaarlijke trend. Je kunt er voor kiezen om uit deze
gekte te stappen. SKYPE biedt een mobiel nummer aan via je computer, waarvan je gebruik kunt
maken door als je op reis bent, waar dan ook, een verbinding tot stand te brengen via Ethernet
Verminder of vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten: U doet er verstandig aan het
gebruik van deze apparaten te verminderen. Net zoals bij gsm‟s is het belangrijk je af te vragen of je
je gsm echt zo vaak moet gebruiken als je nu doet. En het allerbelangrijkste: overweeg niet eens om
draadloze apparaten in je slaapkamer toe te laten, omdat die de kwaliteit van je slaap verstoren.
Als je thuis een draagbare telefoon moet gebruiken, kies er dan een van de oudere generatie die werkt op
een frequentie van 900 MHz. Ze zijn niet veiliger tijdens het bellen, maar een aantal van deze telefoons
zendt geen straling uit zolang er geen gesprekken worden gevoerd. De enige manier om er echt zeker van
te zijn of je telefoon straling verstuurt is het gebruik van een elektrosmog meter. Vertaler: neem eens kijkje
op: http://www.elektrostress.org/index.html.
En dat moet er dan een zijn die gevoelig is voor de frequentie waarop je gsm communiceert, (dat geldt vaak
niet voor oudere meters). Aangezien veel gsm‟s communiceren op 5,8 Gigahertz, adviseren we je om RF
meters te gebruiken die gaan tot 8 Gigahertz, de hoogste frequentie die nu ter beschikking staat in een
meter die geschikt is voor consumenten.
Bovendien kan je heel zorgvuldig omgaan met het plaatsen van het basisstation, aangezien dat de grootste
verstoorder is. En ook omdat het 24 uur per dag, 7 dagen van de week, signalen uitstuurt. Zelfs als je niet
telefoneert. Als je je basisstation kunt plaatsen op tenminste drie kamers verwijderd van de plek waar je de
meeste tijd doorbrengt, en dat geldt vooral voor je slaapkamer, is dat minder schadelijk voor je gezondheid.
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Je kunt er ook voor kiezen om je draagbare telefoon eenvoudig uit te zetten, en hem uitsluitend te gebruiken
als je ècht het gemak nodig hebt van het je verplaatsen terwijl je aan het bellen bent. Het beste is om je
basisstation elke avond voor je gaat slapen uit te schakelen.
Gebruik je GSM uitsluitend waar de ontvangst goed is: Hoe zwakker de ontvangst, hoe meer
vermogen je telefoon moet gebruiken voor de transmissie. En hoe meer vermogen wordt ingezet,
hoe meer straling wordt uitgezonden. En hoe dieper de gevaarlijke radiogolven je lichaam
binnendringen. In het ideale geval moet je je gsm uitsluitend gebruiken als er voldoende streepjes
zichtbaar zijn van de sterkte van het signaal dat je ontvangt.
Draag je gsm niet op je lichaam, aangezien dat maximale blootstelling aan straling tot gevolg
heeft. Stop hem liever in een tas. Het plaatsen van een gsm in een zakje van je overhemd, ongeveer
waar je hart zit, is vragen om problemen. En dat geldt ook voor het in ‟n broekzak stoppen, als
mannen graag vruchtbaar willen blijven.
Denk niet dat de ene gsm veiliger is dan de andere: Er bestaat niet zoiets als een veilige gsm”.
(Link naar Engelstalige website: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/05/TopSafe-Cell-Phones-That-Arent-Safe.aspx). Dit geldt in het bijzonder voor door de industrie
aanbevolen SAR cijfers, die echt waardeloos zijn als je echt de mogelijke biologische gevaren wilt
meten, aangezien de grootste schade niet wordt veroorzaakt door warmte-overdracht, die door SAR
wordt gemeten.
Vertaler: meer informatie over SAR vindt u o.a. op deze website:
http://dusyjopa.fortythree.versio.nl/content/m/metingvermogen
Houd je gsm als hij aan staat ver weg van je lichaam: De gevaarlijkste zone als het om straling
gaat is ongeveer binnen15 centimeter van een antenne die straling uitzendt. Je moet niet willen dat
je lichaam zich binnen die afstand bevindt.
Houdt rekening met anderen die gevoeliger zijn: Sommige mensen die gevoelig zijn geworden
voor straling kunnen de effecten voelen van andermans gsm‟s in dezelfde kamer, zelfs als die gsm‟s
niet in gebruik zijn. Als je je in een vergadering bevindt, of deelneemt aan openbaar vervoer, in een
rechtszaal bent, of in andere openbare plaatsen, zoals de wachtkamer van een dokter, zet je je gsm
uit, vanwege de effecten van “straling die afkomstig is van iemand anders”. Kinderen zijn trouwens
ook kwetsbaarder, vermijd dus het gebruik van je gsm in de buurt van kinderen.
Als je een “Pong zak” gebruikt, die de straling van je gsm afbuigt van je hoofd, en die het SAR effect
met succes verlaagt, kan dat de straling in een andere richting juist intensiveren, misschien naar een
andere persoon bij jou in de buurt. Of misschien, als de gsm in je broekzak zit, in de richting van je
lichaam. Voorzichtigheid is altijd geboden als je gebruik maakt van welk apparaat dan ook dat
straling uitstuurt. Wij adviseren om je gsm altijd uit te zetten, behalve in noodgevallen.
Vertaler: klik voor informatie over de Pong zak voor iphone bezitters op
http://www.iphoneclub.nl/35127/pong-iphone-case-reduceert-straling/
Maak gebruik van veiliger koptelefoon technologie: koptelefoons met bekabeling zullen je zeker
in staat stellen om je gsm op afstand van je lichaam te plaatsen. Echter, als een koptelefoon niet
goed is afgeschermd –en dat zijn de meeste niet- gedraagt de kabel zelf zich als een antenne, en
vangt die radiogolven op uit de omgeving, die direct naar je hersenen worden doorgestuurd.
Zorg ervoor dat de draad die wordt gebruikt om het signaal naar je oren te brengen is afgeschermd.
De beste headset is er een die een combinatie gebruikt van afgeschermde draad en een air-tube headset.
Bijvoorbeeld:
De air-tube werkt als een stethoscoop. De informatie die naar je hoofd
wordt gestuurd gebeurt door middel van verplaatsing van lucht.
Hoewel er nog wel draden bij zitten die moeten worden afgeschermd,
is er geen draad meer die de hele afstand naar je hoofd aflegt.
Voetnoten en links naar Engelstalige sites:
1
ElectromagneticHealth.org, Interview with Dr. Thomas Rau
2
Wellnesscenter.net
3
Wellnesscenter.net
4
Electrosensitivity UK Primer
Bron:
articles.mercola.com
http://www.earth-matters.nl/5/6145/gezondheid/de-giftigheid-vanzware-metalen-verhoogt-het-risico-van-je-elektromagnetischegevoeligheid.html
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DHS-informant: we bereiden ons voor op een grote burgeroorlog
Geplaatst door xandrah op 4 september 2012
Gaat Obama Martial Law uitroepen ?
De Amerikaanse Overheid heeft verklaard dat het iedereen kan
opsluiten of doden, zonder enig bewijs of zonder een proces. DHS
(Department of Home Security) heeft een order geplaatst van 450
miljoen dollar Hollow Point munitie. Obama kan nu martial
lawuitroepen. Bronnen denken dat Obama martial law wil uitroepen
vóór de verkiezingen van november.
Doug Hagmann van Canada Free Press vertelde in genoemde krant
dat een zeer goede vriend van hem en tevens official van Department
of Homeland Security aan hem onthulde dat DHS al actief aan het
voorbereiden is op sociale onrust, maar niet alleen zijn zij aan het voorbereiden; ze verwáchten het en zijn
het aan het faciliteren. Hagman zegt dat het Obama Regime zich erop gezet heeft om economische chaos,
mede door raciale scheiding en klassedivisie, te bewerkstelligen.
(Raciale- en klasse-) rellen zorgvuldig geënscenseerd
Al drie jaar is the Administration bezig om de ambtenarij om zeep te helpen en de waarde van de dollar te
destabiliseren. Voorbereidingen zijn al intensief getroffen om rellen en opstanden te doen ontstaan, klassen
en rassen tegen elkaar op te zetten. Wanneer economische calamiteiten en sociale onrust op hun
hoogtepunt zijn, is het zelfs mogelijk dat er een aanval op Obama &gezin gepleegd wordt : een gebeurtenis
die „zwart‟ Amerika op de achterste poten doet staan en buiten zinnen van woede zal maken, zodat de
(raciale) chaos in het land compleet is. Een chaos waarbij de Watts opstand (1968) en Rodney King opstand
verbleken. (bron)
Aanschaf abnormaal grote hoeveelheden munitie
De order van DHS (aanschaf munitie t.w.v. 450 miljoen dollar)in maart leidde tot vragen en vrees; velen
denken dat het een teken is dat de overheid zich voorbereid op civiele onrust in Amerika. Na de order van
450 miljoen stuks, volgde er nog een van 750 miljoen stuks
De vermelde hoeveelheden op het document laten hoeveelheden zien
van 22362 en 22364 „grain‟-munitie. DHS besloot om delen van het
document zwart weg te strepen, waaronder de hoeveelheid kogels die
besteld zijn. DHS heeft in de afgelopen maanden ook meer dan een
biljoen kogels besteld. In maart 2012 schafte DHS al 450 miljoen
eenheden munitie aan (.40 caliber, hollow point bullets) die ontworpen
zijn om uit te zetten als ze in het lichaam komen en die dan maximale
orgaanschade aanrichten. Er ontstond controverse door deze
bestelling en men vroeg zich af waarom zij zulke grote hoeveelheden
voor nodig hadden. 450 miljoen eenheden overschrijden namelijk
behoorlijk de normale hoeveelheid die nodig is voor trainingen. Na deze bestelling van 450 miljoen, volgde
er nog een, van 750 miljoen stuks (geassorteerd). In deze bestelling bevonden zich ook kogels die door
muren penetreren. (bron)
De bestellingen van abnormale hoeveelheden munitie doet de vraag rijzen of de overheid plannen heeft met
betrekking tot het gebruiken van geweld tegen de Amerikaanse burgers. Het lijkt er sterk op dat de
Amerikaanse overheid verwacht dat binnenkort boze Amerikaanse burgers de straten op gaan, zoals we al
in Europa hebben gezien. De oorzaak voor de woede van de Amerikanen is dan zeer waarschijnlijk de
economische ineenstorting van het land, zoals dit ook de oorzaak van rellen in Europa was
Mike Adams schrijft hierover: „De Amerikaanse overheid ziet duidelijk wat er aan zit te komen. Wat in het
vooruitzicht voor Amerika ligt is een dag van ondraaglijke afrekening. De financiële ineenstorting zal in heel
Amerika alle spaartegoeden wegvegen, evenals pensioenen, investeringsfondsen. Stel je voor dat
bankrekeningen massaal op NUL komen te staan. Het zal een golf van gewelddadige protesten en rellen
veroorzaken, grote sociale onrust en brengt misschien wel revolutie tot stand. Het is zeer waarschijnlijk dat
de overheid hierop zal antwoorden met een verklaring van martial law.
Heel vreemd: Ook NOAA besteld munitie
Niet alleen DHS maar ook SSA (Social Security Administration) heeft recentelijk een grote hoeveelheid van
hollow point bullets besteld. Hieruit kan men concluderen dat gewelddadige rellen uitbreken wanneer sociale
diensten niet meer kunnen uitbetalen. Ook NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
bestelde onlangs 46.o00 stuks. (bron1, bron2)
Bronnen; vermeld in artikel („bron‟)
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Zwarte zalf: scalpel uit de natuur onder vuur
maandag, 03 september 2012
De kranten staan er vol mee. Het aantal huidkankergevallen stijgt
schrikbarend. Naar verwachting zullen er in 2020 jaarlijks meer dan
70.000 bijkomen.
De afdelingen dermatologie van ziekenhuizen zijn al overbelast door
de vele huidkankerpatiënten. Echt iets van deze tijd? Gaten in de
ozon?
Is de zon zo slecht voor je dat je er bang van wordt? Hoe was dat
vroeger eigenlijk, hadden de mensen ook huidkanker? Maar waarom hoorde je daar dan niets over? Hadden
ze überhaupt wel zonnecrèmes om zich te beschermen?
Velen lopen de gehele zomer rond met angst en dikke lagen zonnefilter. Bang voor huidkanker. Maar was de
zon niet de grootste leverancier van vitamine D3, de antikanker-vitamine bij uitstek? Angst is een zeer
slechte raadgever. Voor sommigen is het zelfs bijzonder beangstigend om naar een dokter te gaan en een
diagnose te krijgen. Huidkanker is echt iets van deze tijd. In sommige kringen heerst er een soort van
epidemie, als ik dat zo mag zeggen. Iedereen speurt bij elkaar of er vreemde plekjes zitten. Want ja, je zou
het maar hebben. Vervolgens wordt de arts geraadpleegd die er kundig naar kijkt en diagnosticeert. De
verwijzing naar de dermatoloog is snel uitgeschreven. Maar ook dán blijft het koffiedik kijken. Pas na
onderzoek in het lab kan gezien worden of er werkelijk sprake is van huidkanker. Maar eerst moet „het‟ eruit.
Daarna naar huis en wachten op de uitslag; heb ik huidkanker of niet. Op het woord alleen al rust een taboe.
Wordt huidkanker wel veroorzaakt door de zon? Is dat niet het verhaal dat wij steeds als waarheid hebben
aangenomen. Onderzoek en vind zelf uit wat de zon voor moois voor jou doet. Google maar eens op
zonnestaren of sungazing. Geniet van de zonnestralen op een verstandige wijze en ontspan. De zon is een
prachtig en waardevol cadeau voor al het leven hier op aarde.
Indianenverhaal
We gaan een paar honderd jaar terug in de tijd. Noord-Amerika wel te verstaan. We schuiven aan bij een
Indianenstam. Aardse mensen met een diep zeker weten, geholpen door hun voorouders, luisterend wat de
natuur hen te vertellen heeft. We zitten in een kring met voornamelijk vrouwen, de kinderen spelen om hen
heen. De vrouwen spannen huiden van de juist buitgemaakte en gevilde dieren. Vol aandacht bewerken zij
deze huiden. Met hun handen wrijven ze met een kruidenbrij over het leder. Het leer wordt soepel en
zienderogen krijgt het een mooiere uitstraling, zo kan het beter verwerkt worden. Deze indianen weten al
eeuwen dat deze kruiden werken tegen vreemde plekjes op je huid die niet vanzelf verdwijnen. Van de naam
huidkanker zullen ze vast nog nooit gehoord hebben. Dat hun zwarte zalf ooit zo‟n geweldig middel tegen
huidkanker zou worden, wisten ze waarschijnlijk niet. Maar wij zijn hen dankbaar en maken graag gebruik
van deze bijzonder genezende zalf. Ode aan de oude, krachtige kruidengeneeskunst die hier in Europa wel
heel erg op de tocht staat door alle regelgeving en wetten.
In de 20e eeuw was korstvormende zwarte zalf in iedere apotheek vrij te verkrijgen en tot aan het begin van
1990 de laatste alternatieve kankerkliniek in Amerika door de FDA gesloten werd, werd de zalf met veel
succes toegepast. Het argument waarmee de FDA de kankerklinieken in Amerika verbood om verder
kankerpatiënten te behandelen was; de therapie was succesvol, maar de methoden verouderd. Hierna
vertrokken de klinieken naar Mexico.
Wat is de zwarte zalf?
In de Amerikaanse geschiedenis van de kruidengeneeskunde zijn plantaardige zalven al meer dan 300 jaar
bekend. De basis van de recepturen van de zwarte zalven zijn vrijwel gelijk aan de originele Indiaanse, maar
kan hier en daar afwijken van regio tot regio en van stam tot stam. De huidige zwarte zalven die bij de
behandeling van huid- en borstkanker worden ingezet, zijn nog steeds een combinatie van de
oorspronkelijke Indiaanse kruiden van o.a. Sanguinaira Canadesis, Galanga en Graviola.
Sanguinaria canadensis; (Canadees Bloedkruid) groeit oorspronkelijk in Noord-Amerika. Antikanker-kruid bij
uitstek. De indianen gebruikten Sanguinaria canadensis niet alleen als geneeskruid, maar ook als rode
kleurstof (bloedkruid) voor hun dromenvangers. Galanga; Dit kruid werkt heel specifiek op het
immuunsysteem. Zelfs in de Egyptische oudheid werd een variant gebruikt tegen maagzweren en
leverontsteking. Ook in de Bijbel staat er een vermelding; de Heere gaf Mozes een recept voor een helende
zalf waar dit heilige kruid in zat. Daarbij heft Galanga geestelijke boosheid en negativiteit op.
Graviola; een wel heel bijzonder kruid dat als een soort plantaardige chemo (sorry voor het woord) werkt.
Speurt foute, abnormale cellen op en voert deze af. Heeft zijn sporen al verdiend bij de genezing van
borstkanker en andere kankersoorten. Samen met nog een paar versterkende ingrediënten is de zwarte zalf
een krachtig middel dat een geweldige strijd aangaat met kanker. Op simpele, maar zeer doelgerichte wijze
diagnosticeert, verwijdert en geneest de zwarte zalf huidkanker.
Het gehele artikel van Rineke van den Berg over zwarte zalf is gratis te downloaden op Spiegelbeeld.nl
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Mede naar aanleiding van het artikel in Spiegelbeeld is TROS Radar een lastercampagne begonnen tegen
de auteur. Na de opnames deed de politie een inval bij Van den Berg. Haar bezittingen zijn in beslag
genomen en ze werd in verzekerde bewaring gesteld. De aflevering van TROS Radar over wonderzalf wordt
vanavond om 20.30 uur uitgezonden op Nederland 1.
Gerelateerd:
•
Is zout echt fout?
•
Zout en water, geschenken van Moeder Natuur
•
Dit is het jaar waarop we hebben gewacht
•
De rol van magnesium bij Autisme en ADHD
•
Is de pijnappelklier de 'zetel van de ziel'?
© Copyright (c) Niburu.nl

Egypte en Iran halen na dertig jaar banden aan
De Iraanse president Ahmadinejad ontmoette zijn Egyptische
ambtgenoot Morsi in Teheran.
De presidenten van Egypte en Iran, respectievelijk Mohammed oen
Mahmoud Ahmadinejad, hebben gisteren in Teheran gesproken over de
conflicten in de regio en over het herstel van de diplomatieke
betrekkingen. Iran verbrak na de Islamitische Revolutie van 1979 de
banden met Egypte. Reden was dat de toenmalige Egyptische
president, Anwar al-Sadat, vrede had gesloten met Israël.
De laatste sjah van Perzië, Mohammad Reza Pahlavi, vond een toevlucht in Egypte. Hij stierf er in 1980 en
werd op bevel van Sadat met groot eerbetoon begraven in Caïro. Sadat werd in 1981 vermoord. Het Iraanse
regime noemde een straat in Teheran naar de moordenaar.
Het sjiitische Iran werd met de revolutie de voorhoede van het radicale en fel antiwesterse islamisme.
Sadats opvolger, de prowesterse Hosni Mubarak, onderdrukte de politieke islam hard. Na de val van
Mubarak is Morsi, kandidaat van de belangrijkste islamitische beweging in het soennitische Egypte, de
Moslim Broederschap, tot president gekozen.
Bron: Hln.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

'Obama zal financiële crash in oktober gebruiken om verkiezingen te annuleren'
Geruchten over false flag aanslagen en/of in scène gezette moordaanslag op Obama - Miljardairs wedden
met enorme bedragen tegen de eurozone
's Werelds bekendste alternatieve internetsite Infowars riep zijn lezers
onlangs op om de beste anti-Obama poster te ontwerpen. Dit was één
van de vele inzendingen waarop Obama met Hitler werd vergeleken.
Geruchten zijn er al veel langer, maar het aantal commentators,
presentators en analisten dat verwacht dat de Verenigde Staten op de
rand staan van een geplande enorme crisis die door president Obama
gebruikt zal worden om de verkiezingen uit te stellen of zelfs compleet
te annuleren is inmiddels zo groot geworden, dat niet langer kan
worden uitgesloten dat het deze keer om meer gaat dan enkel
sensationele complottheorieën. De conservatieve radiopresentator
John Moore zei eergisteren betrouwbare informatie van het Northeast Intelligence Network (NIN) te hebben
gekregen dat er in de derde week van oktober een financiële crash gepland staat (1). Obama zal de
instorting aangrijpen om martial-law (de staat van beleg) af te kondigen en de verkiezingen op 6 november
te annuleren. De sociale onrust die ontstaat nadat de banken worden gesloten (bank holiday) zal worden
beteugeld door voor het eerst militairen in te zetten op Amerikaanse bodem.
Russische en Chinese troepen
Volgens Moore zullen dit voornamelijk Russische en Chinese troepen zijn die onder VN vlag zullen
opereren. Deze troepen zouden nu al onder het mom van 'oefeningen' in Amerika zijn. Niet bij nader
genoemde officials van het ministerie van Homeland Security (DHS) zouden dit tegenover het NIN hebben
bevestigd. Wat er precies in scene wordt gezet is onbekend, maar dat de verkiezingen door Obama zullen
worden geschrapt zou volgens hen inmiddels zeker zijn. 'Het gaat heet worden,' aldus de bron binnen het
DHS. (2)
Volgens het leerboek van marxist Saul Alinsky
Behalve een false flag aanslag of een serie aanslagen in de VS, die door de regering Obama mogelijk zullen
worden afgewenteld op blanke 'christelijke fundamentalisten', zou er ook een moordaanslag op de president
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zelf in scène kunnen worden gezet. Obama maakt al sinds zijn aantreden driftig gebruik van de tactieken
van één van zijn vroege voorbeelden, de radicaal linkse, marxistische activist, auteur en satansvereerder
Saul Alinsky. Eén van deze in zijn boek 'Regels voor Radicalen' beschreven tactieken is de tegenstander
voortdurend zwart en belachelijk maken, zodat de samenleving mede hierdoor polariseert en tegen elkaar
wordt opgezet.
Obama als slachtoffer van blanke racistische haat
'Ze hebben een aantal verschillende plannen en scenario's ontwikkeld,' aldus de DHS bron. 'Het doel is om
Obama als een slachtoffer van racistische haat van blanke vuurwapenbezitters af te schilderen, degenen die
zo bezorgd zijn over de Grondwet. Ze willen deze critici het zwijgen opleggen en 'bewijzen' dat bepaalde
presentators (o.a. Glenn Beck) haat zaaien en de recente schietpartijen hebben veroorzaakt. Dat is de kern
van dit verraderlijke plan.' Als de komende 2 maanden duidelijk wordt dat Obama het niet gaat redden tegen
Romney, dan zou dit plan in werking worden gesteld.
'Progressieve' activisten
Canada Free Press merkt op dat Occupy Wall Street een door Obama gecontroleerde beweging is om het
vrije kapitalistische marktdenken in Amerika te ondermijnen. Een mogelijk scenario in oktober omvat
'progressieve' activisten die zullen proberen grote Amerikaanse steden zoals New York en Washington DC
lam te leggen met onder andere bestormingen van de huizen van rijke(re) inwoners. Zodra het compleet uit
de hand loopt zal Obama op ieder TV kanaal verschijnen en uitleggen dat hij om de openbare orde te
herstellen geen andere keus heeft dan de verkiezingen op te schorten (3).
Topfiguren verwachten crash
John Moore is één van de velen die denkt dat de crisis begint met een geplande crash op de financiële
markten. Dit scenario kan onmogelijk een complottheorie worden genoemd als gekeken wordt naar de
bronnen die reeds hebben gewaarschuwd dat deze ineenstorting er inderdaad aankomt:
* 'We gaan recht op een financiële vleesvermaler af.' (Megabank JP Morgan)
* 'We staan op het punt de financiële afgrond in te storten.' (FED topman Ben Bernanke)
* 'We staan voor een enorme financiële instorting zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt.' (Steven
Rattner, voormalig financieel adviseur van Obama) (4)
* Miljardair George Soros heeft sinds eind juni al zijn aandelen van grote financiële instellingen -inclusief
Citigroup, JP Morgan en Goldman Sachs- verkocht en de opbrengsten in goud geïnvesteerd. (5)
* In een interview met Newsweek zei hij een 'extreem moeilijke tijd' te verwachten die 'op veel punten te
vergelijken is met de Grote Depressie uit de jaren '30', waardoor de ontwikkelde Westerse wereld forse
klappen zal krijgen. 'Rellen in de straten van Amerikaanse steden zijn onvermijdelijk.' (6)
* Meer dan 600 hoge bankmanagers hebben het afgelopen jaar ontslag genomen. Insider selling
(banktopmannen die hun eigen aandelen verkopen) heeft het hoogste niveau in bijna 10 jaar bereikt.
* Hedge Fund Manager en miljardair John Paulson speculeert tegen de euro en investeert in goud. Jacob
Rothschild, van de beruchte bankfamilie, speculeert met 200 miljoen dollar dat de euro zal instorten. (7)
Overheid slaat massaal munitie in
En dan zijn er nog de vele berichten over massale munitie aankopen door Amerikaanse
overheidsinstellingen. Het DHS bestelde -naast een grote hoeveelheid hoog explosieve stoffen- maar liefst
63 miljoen patronen met .40 hollow point kogels, die eigenlijk verboden zijn omdat ze enorme schade
aanrichten in het menselijke lichaam. De Sociale Dienst (!) heeft een verzoek ingediend voor 174.000 hollow
point kogels en zelfs de Oceanografische en Atmosferische Dienst (NOAA) wil 16.000 van deze kogels
hebben. (8)
Nazi tactieken
In wat angstvallig veel weg heeft van de tactieken die de Nazi's gebruikten roept het DHS burgers op
iedereen die zich 'verdacht' en patriottistisch gedraagt aan te geven bij de autoriteiten. Tevens worden
agenten en soldaten in overheidsdienst (het leger, FBI, CIA, etc.) die met de Grondwet in de hand openlijk
het beleid van Obama bekritiseren op last van het Witte Huis psychisch ziek verklaard en als zodanig
gedwongen behandeld en buitenspel gezet.
Niet óf, maar wanneer
Het lijkt er dus sterk op dat de regering Obama inderdaad iets van plan is dat het hele land, en daardoor
mogelijk zelfs de hele wereld, definitief op zijn kop zal zetten. Wat er precies gaat gebeuren is weliswaar nog
niet duidelijk, maar veel tekenen wijzen erop dat het deze keer niet om enkel complottheorieën gaat en er
nog deze herfst een ongekend hevige crisis -of deze nu ontstaat door false flag aanslagen, een
moordaanslag op Obama, een instorting van de eurozone, een Israëlische aanval op Iran of een combinatie
van deze zaken- zal losbarsten, met blijvende en ingrijpende gevolgen voor ons allemaal.
Xander - (1) YouTube ('The Liberty Man' John Moore), (2) Northeast Intelligence Network, (3) Canada Free
Press, (4) SHTF Plan, (5) SHTF Plan, (6) The Daily Beast, (7) The Economic Collapse, (8) Infowars
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Leerlingen in Amerika in opstand tegen verplichte chip
Met dank aan: Joop D. - Bron: www.Spookje.nl
Middelbare scholen in Amerika hebben ontdekt hoe ze door middel van chips hun leerlingen permanent in
de gaten kunnen houden, niet alleen op het schoolplein.
En nu zijn er leerlingen en ouders die wakker geworden zijn en dit niet accepteren.
Leerlingen en ouders van twee scholen in San Antonio, Texas, staan op hun achterste benen omdat de
kinderen vanaf nu verplicht zijn naamplaatjes met ingebouwde RFID chip bij zich te dragen, zodat de
schoolleiding op ieder moment weet waar de leerlingen uithangen. Dit niet alleen op het schoolterrein, maar
ook daarbuiten. Het gaat in dit geval om twee middelbare scholen en de leidster van de leerlingenopstand,
Andrea Hernandez zegt: “Dit geeft mij een heel onprettig gevoel en ik vind het een inbreuk op mijn privacy”.
Zij en andere leerlingen worden in deze gesteund door de ouders en experts op het gebied van privacy zoals
Dr. Katherine Albrecht. Gezamenlijk stellen ze dat de motivatie voor het doorvoeren van deze chips ook niet
klopt, omdat het alleen maar gaat om meer geld verdienen en niets te maken heeft met de veiligheid van de
leerlingen zoals de scholen beweren. Als namelijk de scholen erin slagen om het aanwezigheidspercentage
van de kinderen op te voeren krijgen ze een bedrag van 2 miljoen Dollar extra van de staat. En met de chip
denkt de leiding van de school vooral het spijbelprobleem tegen te gaan.
Volgens Hernandez is dat grote onzin, omdat de leerlingen gewoon hun naamplaatje in hun opbergkastjes
zullen laten liggen of het aan een vriend geven om zo aan de voortdurende observatie te ontkomen. Zowel
de leerlingen als de ouders zullen één dezer dagen een protestactie op touw zetten om te protesteren tegen
de spionagechip. Hernandez is vooral bang voor de observatie die ongetwijfeld zal plaatsvinden buiten de
school. Dit is een gegronde vrees omdat in het verleden al vaker is gebleken dat schoolleidingen misbruik
hebben gemaakt van de mogelijkheden van een RFID chip.
Dit kwam onder andere naar voren in een incident in 2010, waar een school in Pennsylvania kinderen een
laptop mee naar huis gaf om hen te kunnen bespionneren. De hele affaire kwam aan het licht toen één van
de kinderen werd bestraft voor “onbehoorlijk gedrag thuis”. Later bleek dat de schoolleiding zonder
toestemming webcams had laten installeren in de laptops die iedere 15 seconden een beeld doorstuurden
naar de school. Hernandez wees ook nog op het feit dat seksuele misbruikers gebruik kunnen maken van
het systeem, omdat de RFID een constant signaal uitzendt en dat ook doet nadat de kinderen de school
hebben verlaten. En wat erger is, je kunt zo‟n chip ook niet uitzetten zoals je zou kunnen doen met een
telefoon. Ondertussen zijn er in Amerika diverse scholen waar dit systeem al actief in gebruik is. Bij negen
scholen in Austin, de woonplaats van Alex Jones, zijn kinderen verplicht om GPS-systemen bij zich te
dragen onder het motto het tegengaan van spijbelen. De kinderen krijgen ook een mentor toegewezen bij
wie ze zich, via de GPS, diverse keren per dag moeten melden. Dit soort systemen zijn nauwelijks
verschillend van die bij gevangenen onder elektronisch toezicht (enkelband).
Omdat kinderen in scholen worden opgeleid om straks goede gevangenen van het systeem te worden, zijn
deze chips wie weet wel bedacht om ze alvast te laten wennen aan de Big Brother maatschappij waarin ze
in de nabije toekomst ook 24 uur per dag onder controle zullen staan.

Verkiezingen betekenen niets
Het Nederlandse politieke landschap is als eenheidsworst met
verschillende kleurstofjes. Je kan wel gaan stemmen, maar er valt niets te
kiezen: Na de verkiezingen en het tellen van de stemmen draaien de
gekozenen van alle partijen die meededen aan de verkiezingen zich
unaniem met de rug naar u toe en zweren ze de eed van trouw aan een
vreemde mevrouw en haar familie en hun belangen in het militairindustriele complex, oliewinning, kern-energie, wapenhandel en wat niet.
Een eed telt best nog wel zwaar in dat soort kringen. Vooral voor de
compleet ondergeschikte en chantabele loopjongens die wij politici,
partijleider, minister en staatssecretaris noemen.
Deze lieden op wie u heeft gestemd dienen na het doen van die eed niet
uw, jouw, mijn, onze belangen. Deze lieden geven eerst miljarden weg aan door fraude falende banken en
nu mogen wij, de kiezer, het gelag betalen? Dat soort dingen.
Het is fijn om te zien dat er op het zaplog.nl momenteel erg weinig tot geen aandacht is voor de walgelijke
verkiezingen-nieuws en mannetjesmakerij orgie waarin de Nederlandse msm zich momenteel bevinden, nog
voor de zogenaamde politieke ontwikkelingen in dit door en door corrupte en totaal gedegeneerde
koninkrijkje.
Wees verstandig, stem niet.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/verkiezingen_betekenen_niets
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Giftige pesticiden en de vlucht van de hommel
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
Heb je het gezoem gehoord de laatste tijd? Miljarden hommels zijn
aan het uitsterven, en als gevolg daarvan is mogelijk de gehele
mondiale voedselketen in gevaar. Samen met andere insecten zoals
motten en zweefvliegen bestuiven bijen wereldwijd ongeveer een
derde van de geteelde gewassen.
De hommel is een erg ondergewaardeerd schepsel. In feite het hangt
leven zoals wij dat kennen ervan af. Bijen bestuiven wilde planten en
landbouwgewassen inclusief 90 procent van de wereldwijde
commerciële planten. Het meeste fruit, groenten en noten, inclusief okra, tomaten, zonnebloemen,
komkommers, cashewnoten, ui, kool, koolzaad, amandelen, citrusvruchten en kersen worden allemaal
bestoven door bijen, en koffie, sojabonen en katoen zijn afhankelijk van hen om de opbrengsten te
verhogen. Bijen zijn in de voorhoede van een voedselketen die ook wilde vogels en dieren steunt.
Net als bij andere cruciale bestuivers is er over de hele wereld bij bijen de afgelopen decennia een ernstige
daling. Sydney Cameron, een entomoloog aan de Universiteit van Illinois, leidde een team tijdens een drie
jaar durend onderzoek over acht soorten hommels in de VS. De uitkomsten toonden aan dat de relatieve
overvloed van vier van de in de onderzochte soorten was gedaald met tot 96 procent en dat hun
geografische grenzen waren gekrompen met 23 tot 87 procent in de afgelopen twee decennia. In de VS zijn
50 tot 90 procent van de commerciële bijenkolonies aangetast door "Colony Collapse Disorder". De daling is
echter niet beperkt tot de VS. Het is een groot wereldwijd probleem.
In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, zijn al drie van de 25 Britse hommel soorten uitgestorven, en de
helft van de rest heeft sinds rond de jaren 1970 serieuze dalingen laten zien, vaak tot 70 procent.
Bijenvolken zijn ook beïnvloed op het vasteland van Europa, China en India.
Redenen voor de daling van de bijen kunnen er vele zijn inclusief parasieten, virale en bacteriële infecties,
veranderingen in habitat, vervuiling, slechte voeding als gevolg van intensieve landbouwmethoden en zelfs
mobiele telefoon frequenties. Echter, één van de oorzaken wijst op het gebruik van neonicotinoiden, een op
nicotine gebaseerde pesticide die verboden is in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Griekenland, Italië en
Slovenië.
In 2010 schreef schrijver en activist Tom Philpott dat het Amerikaanse Environmental Protection Agency
(EPA) het wijdverbreide gebruik van clothianidin, een neonicotinoïde vervaardigd door het chemische en
farmaceutische bedrijf Bayer, had toegestaan ondanks waarschuwingen van eigen wetenschappers van de
EPA.
Het bewijs van Philpott was gebaseerd op een uitgelekte interne memo van de EPA waaruit bleek dat
clothianidine ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van bijen die mogelijk direct gerelateerd kunnen
zijn aan het verdwijnen. De memo meldde dat onderzoeken tonen dat clothianidin zeer giftig is en dat
informatie uit standaardtests en veldonderzoek, naast meldingen van incidenten met soortgelijke
insecticiden, het potentieel voor de lange termijn toxische risico voor honingbijen en andere nuttige insecten
suggereert. In december vroegen imkers en milieuactivisten in de VS de EPA hun goedkeuring voor het
pesticide in te trekken.
Niettemin heeft de EPA het wijdverbreide gebruik van het pesticide op maïs, tarwe en andere basisvoedsel
producten toegestaan. Ondertussen verdiende Bayer in 2009 262 miljoen dollar met de verkoop van
neonicotinoiden aan landbouwers.
Bayer blijft doorgaan zijn pesticiden over de hele wereld te exporteren of produceren, ook in India. In feite is
imidacloprid, een neonicotinoïde, een van de best verkopende pesticiden in India.
Dr. Parthiba Basu, van de Universiteit van Calcutta, stelt dat India ook een daling ervaart. De uitkomsten van
zijn onderzoeksteam tonen aan dat de oogsten van de bestuiver onafhankelijke gewassen blijven stijgen,
terwijl bestuiver afhankelijke gewassen zijn afgevlakt. In een poging om een onderliggende oorzaak voor de
daling van bestuivers vast te stellen vergeleek het team conventionele landbouw met ecologische landbouw.
Basu merkt op dat er een duidelijke indicatie is dat binnen de ecologische landbouw (waar schadelijke
pesticiden niet worden gebruikt) er bestuivers in overvloed zijn.
Hij voegde toe dat als de uitkomsten van het team geëxtrapoleerd waren, dit een duidelijke indicatie is dat
India geconfronteerd werd een afname van natuurlijke bestuivers, omdat ecologische landbouw alleen
beoefend werd op ongeveer 10-20 procent van de landbouwgrond van het land. Er zijn ernstige implicaties.
In tegenstelling tot degenen die toegang hebben tot gevarieerde voeding, zegt Basu dat er bepaalde
plantaardige gewassen zijn waarvan veel mensen afhankelijk zijn die op de drempel van armoede leven. Als
er een bestuiving crisis is, stelt Basu, kan de voedselzekerheid worden beïnvloed.
In India daalde de wilde honing verzameling in de Kutch regio Gujarat tot 50 ton van de gebruikelijke 300 ton
in voorgaande jaren als gevolg van de daling van het aantal bijen. De opbrengst van bepaalde inheemse
gewassen zoals dadelpalmen, citroen, papaja en mango's is ook afgenomen. In Malda, West-Bengalen, was
mangohoning ooit een goede handel maar boeren zeggen dat bijen nu mangobomen vermijden.
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Er is nog veel dat we niet weten over het massale uitsterven van bijen. Maar één ding dat we wel weten is
dat bijen in de problemen zitten, en als gevolg daarvan, zijn wij dat ook.
Gelet op de onthullingen betreffende de EPA in de VS met betrekking tot de neonicotinoiden, is een ander
ding dat we weten, dat we onze voedselketen of ecologie niet langer in handen moeten geven van de grote
chemische en farmaceutische bedrijven, en evenmin moeten we vertrouwen op de regulerende en
beleidvoerende instanties die ze maar al te vaak in hun macht hebben.
Door, Colin Todhunter.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/giftige_pesticiden_en_de_vlucht_van_de_hommel

Ik had imam moeten worden
Let op, dit is geen mop.
Het gaat over de familie Bouziane en de integratie in de Belgische gemeenschap.
Deze man, imam te Brussel, is na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door
België uitgewezen.
De stad Brussel heeft nochtans als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van de
heer Bouziane goedschiks aanvaard.
De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw zich bij hem voegt in België,zonder haar een
verblijfsvergunning uit te reiken.
Beter nog: Aangezien al zijn kinderen in België geboren zijn, zijn zij echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder
papieren, niet uitgewezen worden.
Het verhaal wordt beter :
Imam Bouziane heeft bij beide vrouwen 8 kinderen; dus 16 in totaal.
Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België als een 'alleenstaande ouder'
beschouwd.
Zij geniet dus van een uitkering A.P.I . (allocation parent isol) die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind
bedraagt, te vermeerderen met 176,80 euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 euro .
Ofwel een totaal van 1.944,79 Euro.
Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.
Bij elkaar 2922,87 euro.
Twee van de kinderen zijn minder dan drie jaar, dus geniet zij ook nog
A.P.J.E (allocation pour jeune enfant): 161,66 x 2 = 323,32 euro.
Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage (Allocation d'aide au logement)van 300
euro.
Zij heeft al 3546,19 Euro te pakken.
Het verhaal wordt nog beter :
Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan werken, te meer daar Imam-lief
niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.
Dus geniet zij ook van een R.M.I. ( leefloon ), zijnde 417,88 + 167,15 euro per kind. Dit maakt in totaal
1.755,08 euro.
Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt, zeker als je bedenkt dat het gemiddelde
pensioen in Belgie 1000 euro is...
Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand.
Dit geeft recht op een recent toegestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 x 4 =
1.030,44 euro (= een maandelijks bedrag van 85,87Euro).
In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5.296,14 euro per maand netto.
Hoeveel verdien jij?
En dit maakt het verhaal helemaal goed :
Dhr. en mw. Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 Euro gezinstoelagen
iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 Euro + uitkering
huisvesting 300,00 Euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 Euro) + 8 kinderen (1.337,20 Euro)!
Zijnde 1.964,02 Euro + uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen 85,87 Euro.
Dhr. en mw. Bouziane-1 ontvangen dus 3.651,29 Euro per maand.
Het polygame moslimgezin Bouziane ontvangt dus 8947,43 Euro totaal per maand.
Blijf hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en ' WEES VOORAL VERDRAAGZAAM ' !
Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers: Belgen, Nederlanders, Italianen, Turken, Edammers of wat
dan ook.
De familie Bouziane betaalt geen eurocent belastingen !
Ik denk dat ik toch maar moslim wordt en, als het even kan, ook nog imam!
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Duitse politie heeft opdracht criminaliteit Arabische migranten te verzwijgen
Frankrijk telt al 751 door migranten overgenomen wijken waar het Franse recht niet meer geldt - Parijs
overweegt om 15 wijken met wapengeweld te heroveren
Mede door de hevige migrantenrellen in Amiens overweegt de Franse
regering nu om zeker 15 wijken in diverse Franse steden met geweld
te heroveren.
64 dagen lang stond een alleen voor interne ogen bedoeld document
van de Duitse overheid per ongeluk open en bloot op het internet te
lezen. In het 'alleen voor dienstgebruik' gekenmerkte bericht stond hoe
de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft gekregen om de
criminaliteit van Arabische (/ moslim)migranten te verzwijgen en
tegenover de media juist bovenmate veel aandacht te besteden aan de als rechtse extremisten bestempelde
rock- en motorclubs zoals de Hells Angels. De jarenlange vermoedens van critici dat de politiek op deze
wijze de bevolking doelbewust manipuleert om daarmee het complete failliet van de multiculturele
samenleving te verbergen werden hiermee volledig bevestigd. Het bericht met de titel 'Bondsstaat Groep
voor de bestrijding van de Rockercriminaliteit' veroorzaakt in Duitsland steeds meer ophef omdat het een
apart hoofdstuk bevat waar in staat hoe de politiek met behulp van de reguliere media het subjectieve
veiligheidsgevoel van de burgers manipuleert door de (vermeende) 'rechtse' criminaliteit van bijvoorbeeld
rock-en motorclubs sterk uit te vergroten, maar die van migranten juist bagatelliseert en verzwijgt.
De beheerder heeft eerstehands informatie dat in Nederland al zeker sinds de jaren '90 precies hetzelfde
gebeurt en de criminaliteitscijfers van officiële onderzoeken op last van de politiek worden veranderd zodat
de gewenste 'politiek correcte' uitkomsten kunnen worden gepresenteerd.
Totaal verschillende behandeling
De Neue Zürcher Zeitung vroeg zich onlangs af waarom de Duitse politie zo hard en veelomvattend tegen
motorclubs optreedt, terwijl dat in werkelijkheid niets blijkt op te leveren. Veel politieke partijen, vooral de
Groenen, willen deze clubs echter compleet verbieden. Landelijke acties en razzia's tegen rivaliserende
clubs zoals de Hells Angels en Bandidos worden breed uitgemeten in de pers. Met criminele families van
Arabische afkomst wordt echter totaal anders omgegaan. Zo hebben 1000 van de alleen al in Bremen 2000
leden tellende Miri's zich schuldig gemaakt aan onder andere drug- en geweldmisdaden. Daarbij heeft de
criminele Miri familie zo zijn eigen 'rocker afdelingen'. De Miri's zijn echter niet opgenomen in het strijdplan
tegen de rockercriminaliteit. 'Daar waar groepen zoals de Hells Angels er in de media worden uitgelicht en
de bevolking beelden van boze rockers te zien krijgt, gebeurt dit niet met de criminele Arabische families die
ondertussen veel Duitse steden tiranniseren,' constateert de Duitse auteur, criminoloog en islamexpert Udo
Ulfkotte.
'Duitse politiek gehoorzaamt Arabische families'
De schrijver concludeert daarom dat de Duitse politie en staat feitelijk deze criminele Arabische families
gehoorzamen. 'Over de geïmporteerde criminaliteit mag onder de bevolking niet worden gesproken.
Ondertussen lachen de daders ons rechtssysteem uit. We zien dus dat twee groepen totaal verschillend
worden behandeld. De immigratie-nachtmerrie is zelfs een taboe thema waar de bevolking van moet worden
afgeleid door de acties van en tegen de rockers.' (1)
Kampfzone Strasse: daders meestal vrijuit
In het recente boek Kampfzone Strasse (Strijdtoneel Straat) beschrijven de Berlijnse politieagent Karlheinz
Gaertner en de Palestijnse Fadi Saad, afkomstig uit één van de Arabische jeugdbendes, hoe erg de situatie
in de Duitse hoofdstad inmiddels is. Al sinds 1997 worden de enorme problemen met immigranten mooi
gepraat door de politiek. Gaertner: 'Ik kan me niet voorstellen dat het systeem, waarin mensen meerdere
malen door dezelfde daders worden overvallen zonder dat deze worden tegengehouden, klopt. Een vriend
van me werd al zes keer overvallen, waarvan vier keer door dezelfde dader, zonder dat deze hoeft te 'zitten'
(in de gevangenis). Ik weet niet meer of we nog wel in een rechtsstaat leven.'
Tilidine heft remmingen migrantenjongeren op
De politieagent en het voormalige bendelid, die nu als 'wijkmanager' wordt ingezet, leggen in hun boek
duidelijk de link tussen de uit de hand gelopen geweldsmisdrijven en de culturele afkomst van de daders.
Zelfs in de metro en tram zijn burgers hun leven niet meer veilig en worden regelmatig in elkaar geslagen of
neergestoken door jeugdige migranten. Behalve cultuur schijnt er echter ook nog iets anders mee te spelen:
tilidine, een middel dat wordt gebruikt tegen ernstige pijn en als bijwerking euforie heeft. Vooral onder
Arabische en Turkse jongeren is tilidine erg populair omdat het hun remmingen wegneemt en agressiviteit
stimuleert.
'Mooie woorden en integratieprojecten helpen niet'
'Als u wilt weten waarom bepaalde migranten beesten worden moeten u Kampfzone Strasse lezen,' beveelt
Ulfkotte het boek aan. 'Het is zeker dat er met praten en mooie woorden niets tegen de doen is. Ook
'goedmenselijke' integratieprojecten helpen niet. Rechters en openbare aanklagers stellen de daders op de
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voorgrond; voor de slachtoffers interesseert niemand zich. Zolang de afgestompte tilidin-beesten door onze
samenleving met fluwelen handschoenen worden behandeld zal er niets aan deze situatie veranderen.' (2)
751 Franse wijken overgenomen door migranten
Zoals de meeste lezers wel bekend is heerst er in de rest van Europa hetzelfde beeld. Onlangs waren er
hevige rellen in het Franse Amiens, waarbij de media alle moeite deden om te voorkomen dat duidelijk werd
dat de daders migranten waren. De Franse overheid publiceert al sinds 1996 een kaart waarop te zien is hoe
inmiddels al 751 (!) wijken zijn overgenomen door Noord Afrikaanse en Arabische (moslim-)immigranten en
waar het Franse recht enkel nog op papier geld omdat verzekeraars de schade geleden in deze wijken niet
meer vergoeden. Kortom: wie in bijvoorbeeld Parijs als toerist per ongeluk in zo'n ZSP zone belandt (Zone
de Sécurité Prioritaire) en daar zijn auto door migranten in de brand ziet worden gestoken, heeft gewoon
pech.
'Frankrijk bereidt zich voor op burgeroorlog'
Ook in Nederland zou er al enige jaren een dergelijke kaart zijn waarop te zien is welke wijken feitelijk
worden beheerst door migranten en waar de criminaliteit mede door het politiek correcte wegkijken
dramatische vormen heeft aangenomen. In Frankrijk is de situatie daardoor al zó uit de hand gelopen dat de
regering in Parijs serieus overweegt om tenminste 15 hoofdzakelijk islamitische wijken met wapengeweld te
heroveren. 'Frankrijk maakt zich klaar voor een burgeroorlog,' aldus Ulfkotte, die zelf al jaren geleden in zijn
boek 'Voorzichtig - Burgeroorlog!' waarschuwde dat het pro-immigratiebeleid in Duitsland en de Europese
Unie uiteindelijk dreigt te leiden tot een gewelddadige botsing tussen bevolkingsgroepen met totaal
verschillende en onverenigbare culturen, omdat deze zich weigeren aan te passen en zich steeds openlijker
vol haat en woede tegen de Westerse samenleving keren. Ook de CIA voorspelde in 2008 in een officieel
rapport dat in 2020 veel stadswijken in Europa door migranten volkomen onleefbaar zullen zijn geworden.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP

Update: Israël‟s / Amerika‟s plan voor aanval Iran
Geplaatst door xandrah op 5 september 2012
Samenvatting stand van zaken Amerika/Israël > Iran
Benjamin Netenyahu blijft herhalen dat Iran blijft volharden in het bouwen van nucleaire wapens en hekelt
Obama‟s traagheid m.b.t. een militaire aanval.
Netanyahu vindt dat een duidelijke rode lijn uitgezet moet worden, die Iran niet mag overschrijden. „Dit is een
bruut regime dat maar doorgaat met zijn nucleaire programma, maar niet de duidelijke rode lijn ziet vanuit de
internationale gemeenschap. Als de rode lijn nóg duidelijker wordt uitgezet, is de kans kleiner op een
conflict.‟ (bron)
Netanyahu haalde ook de anti-semitische uitspraken van Ahmadinejad aan, die tijdens een recentelijke UN
bijeenkomst gezegd heeft dat Israel een belediging voor de mensheid is. (bron)
Ook generaal Amir Ali Hajizadeh van de Revolutionary Guards (Iran) liet zich nogal cru uit met betrekking tot
Israël: „Als Israël Iran aanvalt, zullen ze in het vuilnisvat van de geschiedenis belanden. Iran‟s antwoord op
welke dreiging of beleding dan ook tegen de islamitische republiek zal erg snel, vernietigend, categorisch en
ontstellend zijn.” (bron)
Obama waarschuwde Iran om de US belangen in de Perzische Golf niet te verstoren. (bron)
Volgens de MSM probeert Obama Israël uit zijn offensieve militaire houding tegen Iran te praten, maar
Obama is cryptisch wanneer het op beloftes van steun aan Netanyahu aankomt. (bron)
Ook Hezbollah propagandeert lustig voort: Iran zal US bases aanvallen als Israël doorzet w.b. een aanval
tegen Iran‟s nucleaire faciliteiten (bron)
Iran kondigt in ieder geval al aan oorlogsschepen naar de U.S. te sturen (bron)
Iran neemt Netanyahu‟s bedreiging serieus, nu ook de US marine oefeningen doet met antiraket systemen in
de Perzische Golf en strictere sancties op Iraanse olie uitvoert. Dit alles past in de gescripte overeenkomst
tussen Obama en Netanyahu. (bron)
In New York bespraken Netanyahu en Obama welk scenario het beste is en spraken over hun plannen over
militaire zaken en propaganda om hun agenda tegen Iran te kunnen rechtvaardigen.
In het scenario, zal Obama het congres informeren met een schrijven, dat hij de militaire krachten tegen Iran
zal gebruiken in antwoord op hun nucleaire wapen programma. Door hun toestemming te vragen, kan
Obama hun beslissing omzeilen. (bron)
Het is besloten dat Obama zal spreken in Israël slechts een paar weken voor de Amerikaanse verkiezingen,
en hij zal dan het Amerikaanse leger opdragen Israël te steunen in het aanvallen van Islamitische naties. Om
deze strategie te kunnen volgen zullen de federal intelligence en surveillance agencies ge-update worden,
zodat ongeacht wie er gekozen wordt in november, de Amerikaanse regering is toegerust met de nodige
middelen om Iran aan te vallen.
Dit staat gepland voor het voorjaar 2013 (zie video‟s) - http://hijleeft.wordpress.com/
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'Komende 50 dagen belangrijkste voor Israël sinds Yom Kippur oorlog'
Congreslid VS bevestigt dat Israël geduld met regering Obama heeft verloren - Stafchef strijdkrachten Israël:
Bij oorlog zal Libanon tientallen jaren worden teruggeslagen
Oktober 1973: Syrië valt met 500 Russische T-62 tanks Israël aan. De
Joodse staat moet zich bij de Golanhoogte met slechts 40 tanks
verdedigen, maar weet de Syrische invasie tot staan te brengen en
zelfs te verslaan. Foto: uitgeschakelde Syrische tanks in de 'Vallei der
Tranen', die zijn naam dankt aan de verpletterende Syrische
nederlaag.
Volgens Tzachi Hanegbi, voormalig hoofd van het Israëlische
parlementaire Comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie, kunnen
de komende 50 dagen wel eens de belangrijkste voor Israël worden
sinds de Joodse staat voor het laatst voor zijn voortbestaan vocht tijdens de Yom Kippuroorlog in 1973, toen
Israël plotseling werd aangevallen door Egypte en Syrië, die militair werden geholpen door Algerije, Irak,
Koeweit, Libië, Marokko, Saudi Arabië, Soedan en Tunesië. Hanegbi suggereert met zijn woorden dat een
Israëlische aanval op Iran mogelijk heel dichtbij is.
'De premier zal besluiten moeten nemen waaraan een prijskaartje hangt,' hield de politicus zijn toehoorders
tijdens een besloten bijeenkomst van Likud activisten voor. 'Toestaan dat Iran kernwapens krijgt heeft een
prijskaartje. Het praktische resultaat daarvan zal een nucleaire wapenwedloop in het hele Midden Oosten
zijn.'
'50 belangrijkste dagen sinds 1973'
'Als we zeggen dat we beseffen hoe groot het gevaar van de Iraanse dreiging is en dat een confrontatie ons
iets zal kosten, komt dat omdat we willen voorkomen dat onze zonen en kleinzonen straks een ondraaglijk
hoge prijs moeten betalen,' legde hij uit. 'Daarom staan we naar mijn mening op dit moment voor de 50
belangrijkste dagen in de geschiedenis van Israël sinds wellicht de Yom Kippur oorlog, toen we eveneens
enkele tientallen noodlottige dagen beleefden.'
Hanegbi, die enkele jaren geleden de Likud partij verliet voor Kadima maar inmiddels weer is teruggekeerd
op het oude nest, riep de activisten op om premier Netanyahu te steunen, hem rust te gunnen en zijn
legitimiteit te versterken, zodat hij kalm de noodzakelijke besluiten kan maken. (1)
'Israël heeft geduld met regering Obama verloren'
De Amerikaanse Republikeinse parlementariër Mike Rogers bevestigde dat Netanyahu in dit verband
onlangs een hooglopende ruzie met de Amerikaanse ambassadeur Dan Shapiro heeft gehad. 'Het was heel,
héél duidelijk dat de Israëliërs hun geduld met de regering (Obama) hebben verloren,' aldus Rogers
tegenover de Washington Post.
Netanyahu zou buitengewoon boos zijn geworden op het 'getreuzel' van de VS ten aanzien van het Iraanse
nucleaire programma. 'In plaats van effectieve druk uitoefenen op Iran zetten Obama en zijn mensen óns
onder druk om hun nucleaire installaties niet aan te vallen,' zou Netanyahu de ambassadeur voor de voeten
hebben geworpen. Rogers: 'We hebben vaker scherpe woordenwisselingen met andere geërgerde
staatshoofden gehad... maar gedurende mijn hele tijd nooit van het kaliber zoals ik nu heb gezien.' (2)
Obama probeert schade te beperken
Obama probeert ondertussen de schade te beperken, ook vanwege de blamage van deze week toen de
Democratische Partij zwaar onder vuur kwam te liggen omdat tijdens de Nationale Conventie Jeruzalem als
hoofdstad van Israël werd geschrapt. Gisteren berichtten we dat de Democraten na een storm van kritiek
deze wijziging weer haastig ongedaan hebben gemaakt. Vanochtend beklom Obama het podium en zei hij
dat 'Amerika's plicht om Israëls veiligheid te garanderen niet mag wankelen', volgens analisten hoofdzakelijk
om zich van de stemmen van de Amerikaanse Joden te verzekeren. (3)
Israëlische stafchef waarschuwt Libanon
Omdat het zeker is dat de islamitische terreurbeweging Hezbollah bij een oorlog met Iran massale
raketaanvallen op Israël zal uitvoeren, waarschuwde de stafchef van de Israëlische strijdkrachten luitenantgeneraal Benny Gantz dat Libanon bij de volgende oorlog zware klappen zal krijgen. 'We zijn beter
voorbereid en sterker dan in het verleden, en we zullen alles doen wat de politiek besluit als de dialoog (met
Iran) voorbij is.'
'Het Israëlische leger is meer dan ooit in staat een grootschalig en multi-dimensionaal offensief tegen
Hezbollah te voeren,' vervolgde hij. 'Ik raad het ze niet aan deze macht uit te dagen. Dat zal hen dermate
veel pijn doen dat ze zullen beseffen met wie ze een spelletje spelen... Na de volgende oorlog zal Libanon
tientallen jaren zijn teruggeslagen. Ik zou ons daarom maar echt niet uitproberen.'
Desondanks sprak Gantz de hoop uit dat Iran alsnog zal afzien van het verder ontwikkelen van kernwapens.
'Iran is een groot land met tientallen miljoenen inwoners, universiteiten en economische en
wetenschappelijke bekwaamheden. Dat kunnen we niet van hen wegnemen. Het is een zeer rijke cultuur die
uiteindelijk moet besluiten dat dit niet de juiste weg is.' (4)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Arutz 7, (3) Ynet News, (4) Arutz 7
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Prikbord nr 310 (leo j.j. dorrestijn)
Begrijpt u het nog?
Indien een burger activiteiten ontplooit die in strijd zijn met het bestemmingplan, kan hij rekenen op een
dwangbevel met boeteclausule. Maar niet als het om een overlastgevende moskee gaat in Medemblik. Dan
krijgen de overtreders na 10 jaar 300.000 euro van de gemeente. En het tuig dat bedreigingen uit naar
omwonenden, wordt met rust gelaten. Nog even en moslims hebben hier dezelfde „status‟ als kampers.
In Leiden krijgt een tweetal activisten die kennelijk bij de gemeente werken, een „subsidie‟ van 75.000 om
een commerciële website op te zetten. Andere ondernemers moeten hun investering zelf betalen, maar dit is
geld van de EU, de provincie en de gemeente zelf. En dat moet je toch ergens aan wegsmijten.
Kalbfleisch
Een voormalige rechter die wordt beschuldigd van een gebrek aan integriteit en naar verluidt aan (politieke)
sleutelfiguren vraagt het OM-onderzoek tegen hem te doen stoppen, levert zelf het bewijs. Erger is evenwel,
dat hij kennelijk veronderstelde dat zijn hondsbrutale verzoek in goede handen zou zijn.
Nederland is vol
Vorig jaar werd 3 miljard méér uitgegeven aan de gezondheidszorg, dan ervoor beschikbaar was. Er zitten
500.000 werkzoekenden thuis, naast een miljoen die geen werk zoeken. Intussen staan de grenzen nog
steeds open, zowel voor buitenlanders die hier hun geluk beproeven, als voor vele miljarden die naar het
buitenland vloeien.
En dan beweert premier Rutte dat 1,5 miljoen banen afhankelijk zijn van onze deelname aan de EU. Wat hij
eigenlijk beweert is dit: als we onze pensioenen niet weggeven aan de Grieken en de Spanjaarden, hadden
we hier 2 miljoen werklozen. Dus past er maar één conclusie: Europa is vol, te beginnen bij Nederland.
Onwetend
Als een politicus – de heer Roemer voorop – blijft roepen dat mensen met een uitkering best willen werken,
heeft hij of zij dan wel kennisgenomen van het Rotterdamse westlandexperiment, of van het Amsterdamse
registratie-experiment, of eens een jaartje bij een sociale dienst gewerkt, of eens een keuringsrapport van
een WAO-er doorgespit?
Als een Bekende Nederlander in Azië voorlichting moet gaan geven over voorbehoedsmiddelen, terwijl we
hier tehuizen hebben voor ongehuwde moeders en bepaalde stromingen tégen geboortebeperking zijn, wie
is er dan gek? Antwoord: de stomme burger die zijn geld aan dit soort „projecten‟ geeft. Of aan Plan
Nederland (lees: Plan International) dat zich onder meer bezighoudt met de rechten van meisjes in
islamitische landen. Zeker nooit van de VN gehoord, of van de Taliban, of van de 250 miljoen kansloze
kinderen die nauwelijks iets zullen merken van al die subsidieslurpende „hulporganisaties‟ die vooral geld
naar elkaar doorschuiven.
Wat is er aan de hand?
Gaat het zo slecht met het onderwijs dat een Nederlandse prinses moet actievoeren in Europa voor beter
taalgebruik? Is ze al in die achterstandswijk geweest met dat „bijzondere onderwijs‟ en heeft dat geholpen?
Gaat het met de woningcorporaties zo slecht dat verantwoordelijke bestuurders – toch niet helemaal van
gisteren gezien hun salaris – telkens moeten worden vervangen door peperdure interim-managers?
En is het besturen van zo‟n corporatie ingewikkelder dan het besturen van Nederland, of is dat absurde
salaris alleen maar gericht op een absurde ontslagbonus (zwijggeld)?
Hoe is het mogelijk dat politici niet alleen hun wachtgeldrechten kunnen bepalen, maar ook nog de hoogte
van hun pensioen? Voor wie is dit nog meer „geregeld‟: burgemeesters, commissaris van de Koningin, leden
Raad van State, rechters, diplomaten?
Italië: vanaf 2013 geen contante betalingen meer boven de € 50,Dan zijn de briefjes van 100, 200 en 500 euro dus ook compleet
overbodig geworden !!!
een grote stap naar een volledige contant-vrije, dus gecontroleerde
samenleving.
wat wordt de volgende stap? de grens naar beneden bijstellen tot €
20,-?
Maßnahme gegen Geldwäsche
Rom – Die technische Regierung in Rom will Bargeldzahlungen in
Italien weiter einschränken.
Ab 2013 dürfen Bürger Beträge über 50 Euro nur mehr mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlen. Dies hat
der Ministerrat heute beschlossen.
Mit der Maßnahme will man der Geldwäsche und Schwarzgeldzahlungen einen Riegel vorschieben. Bereits
seit Juli hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten.
Von: mk - Foto: apa
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California: uitbraak dodelijk virus
Geplaatst door xandrah op 6 september 2012
Center for Disease Control waarschuwt voor een ongekend virus
uitbraak in Californië.
Mogelijk verspreiding van het virus naar andere landen
Al twee mensen gestorven.
Zeldzame maar fatale ziekte
Het National Park Service (NPS) meldde dat er 6 gevallen van
Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) waren bij gasten die in Curry Village in Yosemite National Park
verbleven vanaf juni 2012. Gezondheidsexperts denken dat deze gasten hebben blootgestaan aan het
Hantavirus terwijl ze in de Signature Tent Cabins in Curry Village verbleven. Inmiddels zijn er al twee
mensen aan gestorven.(bron)
Symptomen van het Hantavirus
Het Hantavirus, wat vroeger ook bekend stond als de Koreaanse koorts, is een zeldzame maar fatale ziekte.
Er wordt dan ook geadviseerd om direct medische hulp te zoeken wanneer symptomen van HPS
(Hantavirus Pulmonary Syndrome) optreden. De incubatie tijd is twee tot vier weken voordat symptomen
zoals trillende botten verschijnen.
Eerst lijken de symptomen op griepsymptomen die gepaard gaan met maag/darmproblemen: koorts,
rillingen, zweterige palmen, diarree, malaise, hoofdpijn, rugpijn.
Hierna komt er een fase waarin tachycardia optreedt (abnormale hoge hartslag) en tachypnea (abnormale
snelle ademhaling). Dan krijgen patiënten het enorm moeilijk met ademhalen en komen adem tekort.
Wanneer dit zover is, treed er een cardiopulmonaire fase op, met cardiovascular shock.
Ongeveer 1700 mensen hebben blootgestaan aan het virus tijdens die periode in het park. Beheerder van
het park noemt de situatie ongekend. Het virus kan verspreid zijn naar andere landen. (bron1 , bron2)
Bronnen: zie in artikel („bron‟)

Moderne TARWE is een PERFECT, CHRONISCH GIF, aldus dokter. Het verpest je GEZONDHEID en
maakt DIK
Geplaatst door xandrah op 6 september 2012 - Bron; cbsnews/vertaling xandra
Volgens Dr. William Davis is moderne tarwe een perfect, chronisch gif . Dr. Davis is een cardioloog die een
boek heeft gepubliceerd over graan. Hij zegt dat de tarwe die we vandaag de dag eten, niet te vergelijken is
met de tarwe uit grootmoeders tijd. De tarwe van vandaag de dag zorgt dat gezondheid achteruitgaat, en dat
onze eetlust gestimuleerd wordt. We komen alleen maar aan van tarwe
Gliadin: een opiaat dat de eetlust stimuleert
De moderne tarwe waarover Davis spreekt, is een plant van 45 cm lang, dat door genetische wetenschap
gecreëerd is in de jaren 60 en 70. Deze plant heeft veel kenmerken, die door niemand verteld worden. Zo zit
er een nieuwe proteïne in, gliadin. Gliadin is geen gluten. Ik heb het dan ook niet over problemen die
ontstaan bij mensen die overgevoelig of allergisch zijn voor gluten. Ik heb het tegen IEDEREEN die brood
eet. Gliadin is een opiaat. Het bindt zich aan opiaat receptoren in de hersenen en bij de meeste mensen
stimuleert het de eetlust, zodat we 365 dagen per jaar 440 kcal meer eten.
De ouderwetse tarwe verbouwen is niet rendabel
Volgens Davis kan de agrarische sector echt wel weer teruggaan naar het verbouwen van de ouderwetse
tarwe, zonder gliadin. Maar het gebeurt niet omdat het economisch niet haalbaar is. De ouderwetse tarwe
brengt minder op per acre.
Geen tarwe en tarweproducten: enorm gewichtsverlies
Davis vertelt dat er een beweging is gestart tegen tarwe, de leden verliezen behoorlijk aan gewicht. Hij zegt:
als drie leden 8 pond verliezen, big deal. Maar we zien honderdduizenden mensen die 15, 40 en 75 kilo
kwijtraken. Diabetici zijn niet langer diabetisch, mensen met artritis gaan enorm vooruit. Mensen hebben
geen last meer van opgezette benen, opgeblazen buik, zuurbranden, depressies.
Geen verbetering in gezondheid maar een TRANSFORMATIE
Dr. Davis zegt dat om deze tarweproducten te vermijden, men „echt „ eten moet eten, zoals avocado‟s,
olijven, olijfolie, vlees en groenten. Dit zijn de middelen waarbij de kans het kleinst is dat ze gemodificeerd
zijn door de agribusiness. Ze zijn nog het puurst. Maar granen zijn dit beslist niet ! Dr. Davis benadrukt dat
als hij het over granen heeft, het eigenlijk over tarwe gaat, omdat 90% van de granen uit tarwe bestaat.
Wat gebeurt er als je alle granen elimineert ? Volgens dr. Davis zien we dan geen verbetering van
onze gezondheid, maar een complete transformatie qua gezondheid.
Gerelateerd: Wheat Belly Blues. Brood daar zit niks in, weg met tarwe !
http://hijleeft.wordpress.com/

Nieuwsbrief 161 – 14 september 2012 – pag. 61

Batman shooting: nieuw bewijs laat samenzwering open en bloot zien. opvallende mediastilte
Geplaatst door xandrah op 9 september 2012
Inzicht in wie er werkelijk achter de schietpartij zitten
Op 20 juli werden minstens 70 mensen geraakt bij de schietpartij in he
Aurora theater en hiermee startte de zaak „de Batman Slachting‟,
dader James Holmes (zie hier het formulier van de aanklachten tegen
Holmes). Nieuwe documentatie in deze zaak laat interessante dingen
zien, over wie er werkelijk achter de schietpartij kan zitten.
Nieuwe getuige en nieuwe documentatie: verbijsterende
informatie
Afgelopen vrijdag kwam er documentatie openbaar met schokkende
details over verklaringen gemaakt door een nieuw slachtoffer/getuige in deze dramatische zaak. (zie
documentatie)
Volgens deze documentatie, is er een nieuwe getuige (wiens naam geredigeerd is uit de documenten) naar
voren gekomen om met een „motie van ingrijpen‟, met betrekking tot het recht om gehoord te worden
(volgens Crime Victims Rights Act, bekijk hier), met als doel het presenteren van nieuw ontdekt
bewijsmateriaal.
Deze documentaire laat zien dat de tragische schietpartij gevolg is van een samenzwering. Het is een
documentaire over de James Holmes Conspiracy.
Deze video bevat schokkende beelden. De video is geblocked in Guernsey, Ierland, Isle of Man, Italië,
Jersey, Engeland.
De documentaire laat delen van de nieuw opgedoken documentatie zien, maar ook
ooggetuigenverklaringen, de tweede verdachte, wapens, politie audio analyses, Project Gunrunner,
Holmes‟ achtergronden en nog veel meer.
Bevestiging: het gaat om een samenzwering
Het nieuwe opgedoken bewijsmateriaal bekrachtigt dat de Aurora Shooting om een samenzwering gaat: het
is zeer belastend voor billionair Philip Anschutz, Politie Chef Dan Oates (Arapaho County District), advocate
Carol Chamber, niet alleen voor deze drie personen, maar de nieuwe getuige die een motie van ingrijpen
deed, is ook met bewijs gekomen dat de Illuminatie potentiële mede-samenzweerders zijn.
Getuige moest nepgetuigenis afleggen en wel onder dreigementen
Het zijn adembenemende en onthullende beschuldigingen, die op 27 augustus jl. plaatsvonden. De nieuwe
getuige, die anoniem wenst te blijven, kreeg een huisbezoek van de politiechef en advocate, en tijdens dit
bezoek dwongen zij hem om te getuigen als nep-slachtoffer van de schietpartij. Niet alleen dwongen zij
hem/haar te getuigen, maar tevens dreigden zij hem te laten arresteren voor prostitutie, en frauderen bij
escort services en liefdadigheidsinstellingen. Het doel van deze scheme was: een makkelijke veroordeling
tegen de beschuldigde schieter James Holmes.
Getuige kreeg kogelschot van politie, moest James Holmes aanwijzen als dader
Acteurs spelen slachtoffers
Nóg stuitender is dat vóórdat deze man/vrouw een nepgetuigenis gedwongen moest afleggen tegen James
Holmes, hij/zij eerst beschoten werd door de politiechef in een „niet levensbedreigend gedeelte van het
lichaam‟ (te vinden in de motie), om te doen voorkomen dat hij door James Holmes was neergeschoten. De
motie claimt ook dat meerder slachtoffers in het theater in werkelijkheid betaalde acteurs waren die voor de
samenzweerders werkten en eist dat meerdere betrokken polygrafische testen zullen ondergaan om uit te
wijzen of zij werkelijke slachtoffers waren of acteurs.
Frauduleuze getuigenissen
De nieuwe getuige, tevens dus slachtoffer van een samenzwering, hoopt met zijn/haar motie te bereiken dat
het geweten van de andere „meespelers‟ begint op te spelen en dat zij niet zullen toestaan dat frauduleuze
getuigenissen bijdragen aan een onzuivere veroordeling van James holmes. De getuige vroeg dan ook of de
rechter de zaak wil overdragen aan de FBI en het Amerikaanse Congres, voor verder onderzoek naar de
mogelijke samenzwering.
Zeer dubieuze rol van de rechter !
ECHTER (!) DE RECHTER BESLOOT de nieuwe aantijgingen niet nader te bekijken, maar wees de motie af
onder het mom van „frauduleus‟. De rechter stelde wel voor dat de situatie onderzocht zou worden door de
politie van Arapahoe County (waar Dan Oates politiechef is, die de getuige dwong tot een valse verklaring
tegen James Holmes) onder dreigementen). De rechter besloot ook dat de getuige in hechtenis
genomen moet worden door de Arapahoe County Department of Human Services en gepaste psychische
behandeling krijgen.
Veel klopt er niet, er zijn twee verschillende James Holmsen namelijk
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Gezien al het bewijs dat verzameld is (zie documentaire hierboven), moet juist de rechter gepaste
psychische behandeling krijgen en niet de getuige. Het bewijs bevestigt bekrachtigt juist goed dat er sprake
van een samenzwering is. De houding van de rechter wijst hier ook op. Velen die aanwezig waren tijdens de
schietpartij hebben verklaard dat er meerdere individuen betrokken waren bij de schietpartij. Betrokken die
direct na het drama werden geïnterviewd door lokale media verklaarden dat ze zagen hoe bussen traangas
werden gelijktijdig werden gebruikt, maar vanuit twee verschillende richtingen. Beelden van James Holmes,
genomen voor aanvang van het drama, en de persoon met oranje haren die in hechtenis werd genomen
laten toch echt twee verschillende personen zien. Er zijn twee verschillende gasmaskers gevonden op de
plaats van delict wat ook niet strookt met de officiele versie van het drama.
Bizar deze mediastilte !
De onthullende motie werd eerst gecertificeerd door de Arapahoe County District en justitie, verzonden via
de US postal service maar werd toen heel snel ontkend en later vrijgegeven aan het publiek, voor redenen
die volstrekt onbekend zijn.
HET MEEST BIZARRE is toch wel de griezelige stilte van de
media over de motie. Normaal gesproken wordt bij ieder
drama elke detail tot in den treure uitgemolken, maar bij de
zaak de „James Holmes Conspiracy‟ is de mediastilte hoogst
opvallend.
Bronnen: underthemountainbunker, usahitmen, digital
journal.com/vertaling xandra

De onzichtbare oorlog: duizenden cyberaanvallen
Bron: Israel To-day - Donderdag, 6 September 2012
Volgens Israëlische ambtenaren moet het land bijna 1.000
cyberaanvallen per minuut afweren, de hele dag door. De meeste
komen van vijandelijke staten, en een van hun belangrijkste doelen is
de Israel Electric Company.
Er wordt veel gesproken over de regionale oorlog die kan ontbranden
wanneer Israël de nucleaire installaties van Iran aanvalt. In
werkelijkheid woedt er al een regionale oorlog op de
computernetwerken in het Midden-Oosten, en Israël wordt belegerd.
Vergis je niet – omdat deze gevechten slechts plaatsvinden in cyberspace, en dus ver van de publiciteit, zijn
de gevolgen van een nederlaag niet minder ernstig.
„Een cyberoorlog kan hetzelfde soort schade aanrichten als een conventionele oorlog,‟ zei professor
Yitzchak Ben-Yisrael, hoofd van Yuval Ne‟eman Workshop voor Wetenschap, Technologie en Veiligheid van
de Universiteit van Tel Aviv in een recent interview met The Times of Israel.
„Als je een land ernstig wilt treffen, dan val je de faciliteiten voor elektriciteit en water aan,‟ zei Ben-Yisrael,
die verantwoordelijk was voor het opzetten van Israëls National Cyber Committee. „Cyber-technologie kan dit
doen zonder een schot te lossen. [De strijd] gaat niet over het beveiligen van informatie of gegevens. Het
gaat om het veiligstellen van de verschillende nutsbedrijven, die geregeld worden door computers.‟
Dat maakt het nog verontrustender, als je hoort dat Israël, volgens Ben-Yisrael, elke minuut van elke dag
ongeveer 1.000 cyberaanvallen ondervindt.
Een van de primaire doelen is de Israel Electric Company (IEC), die dagelijks 10.000 tot 20.000
cyberaanvallen afweert.
„Vandaag is het cyber-front uitgegroeid tot een van de belangrijkste slagvelden,‟ vertelde IEC directeur
Yiftach Ron-Tal dinsdag in een bijeenkomst bij het Instituut voor Nationale Veiligheid Studies. Ron-Tal zei
dat de situatie urgenter wordt door het feit dat Israël alleen staat in de regio, zonder de mogelijkheid energie
van een buurland te gebruiken indien er iets fout gaan.
Hoewel de pro-Palestijnse internationale hacker groepen soms verantwoordelijk zijn, zoals ze waren voor
een met veel publiciteit omgeven „cyberkruistocht‟ eerder dit jaar, worden de meeste aanvallen uitgevoerd
door buitenlandse overheden en terreurgroepen.
Israël heeft in de afgelopen jaren veel gedaan om zijn verdediging tegen cyberaanvallen te versterken, en
het land heeft al enkele van de beste computerbeveiligingsexperts ter wereld. Maar Ben-Yisrael en Ron-Tal
zeggen dat er nog een lange weg te gaan is, en de marge voor fouten wordt kleiner.
Ryan Jones
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Dubbele tegenslag voor Monsanto: superwormen en besmette honing
zaterdag, 08 september 2012 13:12
Agro-industrieel Monsanto heeft wereldwijd veranderingen doorgevoerd in de
manier waarop ons voedsel wordt verbouwd.
Het chemische bedrijf brengt al decennialang genetisch aangepaste gewassen
op de markt, maar nu willen de mensen weten wat er in hun eten zit.
Monsanto heeft maïs en sojabonen dusdanig gemodificeerd dat ze niet alleen
bestand zijn tegen herbiciden en pesticiden, maar ze zelf ook kunnen produceren. Elke reactie heeft echter
een natuurlijke tegenreactie. In dit geval in de vorm van superonkruid en superwormen.
Het Environmental Protection Agency (EPA) heeft een onderzoek ingesteld nu een ongekende kolonie
superwormen zich door het Middenwesten van de Verenigde Staten verspreidt. Deze wormen zijn resistent
geworden tegen de bestrijdingsmiddelen van Monsanto. Het Middenwesten is een laaggelegen
landbouwgebied, de Corn Belt, met grote steden als Chicago, Detroit en Minneapolis.
Honing
De Europese Unie heeft deze week bepaald dat voedsel met sporen van genetisch gemodificeerde
organismen niet langer zomaar verkocht mag worden op de Europese markt. De producten moeten eerst
aan een uitgebreide controle worden onderworpen.
De uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een zaak met Duitse imkers. Hun bijenkasten staan vlak bij
een veld met genetisch gemanipuleerd maïs van Monsanto. De gewassen van de grootste zadenleverancier
ter wereld zijn zo gemanipuleerd dat ze resistent zijn tegen agressieve bestrijdingsmiddelen, die kunnen
zorgen voor bodemvervuiling. Door de uitspraak staat de wetgeving op losse schroeven.
Monopolie
In Zuid-Amerika, Afrika en China is Monsanto leider op de bestrijdingsmiddelenmarkt. In de VS zijn steeds
meer boeren ontevreden over het monopolie en lopen er diverse rechtszaken tegen het bedrijf.
Intussen doet de lobby van bedrijven die handelen in genetisch aangepaste gewassen zijn uiterste best om
in Europa voet aan de grond te krijgen. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso
probeert de wet al jaren tevergeefs te versoepelen, elf lidstaten zijn fel tegen.
Alexis Baden-Mayer van de belangenvereniging Organic Consumers Association vertelt in onderstaande
video hoe Monsanto een maïscrisis kan veroorzaken en waarom het belangrijk is om te weten wat je eet.
Bron: YouTube/RTAmerica
http://www.niburu.nl/gezondheid/dubbele-tegenslag-voor-monsanto-superwormen-en-besmette-honing.html

Wat artsen (vooral niet) verteld wordt tijdens hun studies
Dr Suzanne Humphries, MD (nefrologe) :
- Wij worden geïndoctrineerd met de mantra : « vaccins zijn doeltreffend en zonder gevaar ».
- Artsen krijgen een intensieve training over de wijze hoe om te gaan met weerspannige ouders.
- Dokters worden opgeleid te geloven dat er NOOIT negatief over vaccins mag worden gesproken.
Punt uit...
Dr Robert Sears, MD :
- Artsen leren veel over ziektes, maar weinig over vaccins.
- Wij krijgen geen gelegenheid om ons te mengen in onderzoeken.
- Wanneer patiënten meer informatie wensen over vaccins, kunnen we alleen maar vertellen dat ziektes
slecht zijn en vaccins goed..
Dr Larry Palevsky, MD (kinderarts) :
- Ze hebben me geleerd dat vaccins volkomen veilig en efficiënt zijn.
- Maar uit ervaring weet ik dat dit totaal afwijkt van hetgeen men mij verteld heeft.
- Wanneer ik de onderzoeken bestudeer van de officiële instanties die zeggen dat er geen relatie is tussen
vaccinatie en autisme, dan lijkt me dit bezijden de waarheid.
En wie controleert het opleidingsprogramma van artsen ? Juist ja, de farmaceutische industrie. Hoe ? Big
Pharma financiert op grote schaal universiteiten en ziekenhuizen.
Lees verder : http://vactruth.com/2012/07/31/what-your-doctors-know/
Citaat : artsen beschikken over het gezag om kennis over de werking van geneesmiddelen met een absolute
geloofwaardigheid van tafel te vegen. Het gezag, de autoriteit en de geloofwaardigheid die men daarbij ten
toon spreidt steunt op kennis daarover, die men NOOIT heeft aangeleerd.
Zie Fernand Haesbrouck's nieuwsbrief 561: http://www.adhdfraude.net/blog/
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