Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 162 – 28.9.2012

Prikbord nr 311 (leo j.j. dorrestijn) ..................................................................................................................... 3
VS en Zuid-Korea oefenden overname Noord-Korea” ...................................................................................... 3
Alle Illuminatiekaarten, de complete set ............................................................................................................ 4
De islam: geweld, geweld en nog meer geweld. ............................................................................................... 4
UFO‟s op de maan met filmpje… ...................................................................................................................... 5
Radio Vaticaan veroordeeld voor straling .......................................................................................................... 5
Was 09-09-2012 toch testcase project Blue Beam? ......................................................................................... 6
Wind bevat genoeg energie voor hele wereld ................................................................................................... 6
Dit is mijn Europa niet meer! ............................................................................................................................. 7
Medicijnen zijn nu doodsoorzaak nr.1 in Amerika ............................................................................................. 8
Voedselcrisis van ongekende grootte ................................................................................................................ 8
Apocalyptische films; fictie of voorspellend ? .................................................................................................... 9
Onthullend verhaal over elektrohypersensitiviteit ............................................................................................ 10
Obama, Romney en Bush zijn verwant aan elkaar ......................................................................................... 11
MK ultra: mind control om moordenaars (Breivnik e.a.) en gespleten persoonlijkheden te creëren .............. 12
Interessante nieuwslinks.................................................................................................................................. 13
Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Marskolonie..! ................................................................... 14
Instorting Spanje breekt records; Grieken krijgen inderdaad nog meer geld .................................................. 19
GIF in je soepblik (en in meer)! Uitkomsten onderzoeken zijn schrikbarend ! ................................................ 20
Ruzie VS - Israël loopt op: Obama wil Netanyahu niet spreken over Iran ...................................................... 21
Arabische media: Aanval ambassades VS begin van offensief islam tegen Westen ..................................... 22
Door Obama gesteunde terroristen keren zich tegen het Westen .................................................................. 23
Stille mobilisatie in Israël: Aanval op Iran mogelijk zeer nabij ......................................................................... 23
Eerste test voor Rutte: Grieken hebben volgens IMF 3e hulppakket nodig .................................................... 24
Humor: “Andere tijden” .................................................................................................................................... 24
Nederland kiest voor volle snelheid richting Europese superstaat .................................................................. 25
Iran beschuldigt vijanden van droogte ............................................................................................................. 26
Gerrit Zalm: de bankier die weg had gemoeten .............................................................................................. 27
Schokgolf: cannabis werkt als anti-epilepticum ............................................................................................... 28
Polen krijgt glossy over excorcisme. Dit is „hard nodig‟ ................................................................................... 28
De dagen zijn geteld dat kinderen nog alleen buiten of in de tuin mogen spelen in Amerika. ........................ 29
Dat zouden ze toch nooit doen ? ..................................................................................................................... 29
Wij waren helden!! (ingezonden) ..................................................................................................................... 30
De Derde Wereldoorlog is in aantocht ............................................................................................................. 31
Van Rompuy een „natte dweil‟ noemen? 2.980 euro boete............................................................................. 33
Eén vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis ........................................... 34
Verban alle digitale media uit de scholen ........................................................................................................ 39
Iraanse topgeneraal dreigt niets heel te laten van Israël, suggereert interventie Syrië .................................. 40
Declaraties Beatrix blijven geheim .................................................................................................................. 40
Leger China dreigt Japan met oorlog over Senkaku eilanden ........................................................................ 41
Schokkend: martelingen en verkrachtigen van weeskinderen op Jersey, het duistere eiland. ....................... 42
Sun, sea & satan: kindermisbruik op eiland van de „Britse kroon‟ .................................................................. 44
Een armada van de Amerikaanse en Britse in de Perzische Golf, vrees voor een preventieve aanval van
Israël op Iran .................................................................................................................................................... 45
8-jarig meisje roept op tot Heilige Oorlog op congres in Sydney .................................................................... 46
Er is toch iets gebeurd op 11 september ......................................................................................................... 47
De Nazi-achtergrond van de EU ...................................................................................................................... 48
Geruchten van oorlogen…niet alleen in het Midden-Oosten .......................................................................... 49

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 1

ALEPH Special – GMO industrie op de helling ............................................................................................... 50
PVV steunt verzoek heropening „zaak Demmink‟ ........................................................................................... 51
Overheid VS bereidt zich met 1,6 miljard kogels voor op 'Amerikaanse lente' ............................................... 51
Maandagmorgen briefing (Week 37, 2012): olie, Iran, Israël .......................................................................... 52
De toekomst van Europa op 11/9 ontvouwd: één president van Europa en een Europees leger met Engeland
buiten spel ....................................................................................................................................................... 53
„Amerikaanse denktank achter uitzending anti-islamfilm‟ ................................................................................ 54
Spectaculaire beelden vuurtornado ................................................................................................................. 54
Heeft Brit, 78, zichzelf genezen van “ongeneeslijke” kanker? ......................................................................... 55
Libië, Al Aziziah is niet meer de heetste plek ter wereld. Californië heeft dit record nu. ................................. 55
De Talmoed: een bloemlezing ......................................................................................................................... 56
Steeds meer Chinese ondernemingen leggen het loodje ............................................................................... 59
Christenvervolging in VS neemt in rap tempo toe; pogingen om God te witwassen uit geschiedenis ........... 60
België dreigt deze winter met een STROOM-tekort te kampen te krijgen ...................................................... 61
Magnetron en gezond verstand ....................................................................................................................... 61
Verplichte vaccinaties pasgeborenen UK (?) .................................................................................................. 62
Derde wereld proeftuin Westerse medicijnen .................................................................................................. 62
Obama doet het hartstikke goed in het Midden-Oosten! ................................................................................. 63
Van wie is de Nederlandsche Bank? ............................................................................................................... 64
Amerikaanse senaat verklaart bijna unaniem virtueel de oorlog aan Iran ...................................................... 65
Griekse instorting: 1/3 winkels en bedrijven in centrum Athene gesloten ....................................................... 66
GMO‟s: massavergiftiging. Anti-humane technologie is grootste blunder in Westerse wetenschap. ............. 67
Waarom provoceert China? ............................................................................................................................. 68
Scheuren in de tijd-ruimte? .............................................................................................................................. 69
Waarom bouwen Amerikanen grote piramide in Area 51? .............................................................................. 70
Huiveringwekkend: Darpa, Genetisch Gemodificeerde Soldaten ................................................................... 70
Effecten genetische manipulatie van ons voedsel .......................................................................................... 71
Prikbord nr 312 (leo j.j. dorrestijn) ................................................................................................................... 72
Klopt voorspelling Paravicini en Olympische Spelen misschien toch? ........................................................... 73
Op afstand aan en uit, maar niet door jou ....................................................................................................... 74
Verbazingwekkend ! Project 2045: Russische wetenschapper: onsterfelijkheid is mogelijk voor de elite ...... 75
China, Japan en Amerika: machtstrijd en spanningen nemen toe .................................................................. 76
Kinderhersenen reageren op fastfoodlogo‟s ................................................................................................... 76
Zo ver zijn ze al. Darpa: genetisch gemodificeerde mensen, half menselijke/half dierlijke hybrides .............. 77
Ziektekosten? Duitse verzekeraars betalen cliënten geld TERUG ................................................................. 77
Oud president Tsjechië: Vernietiging democratie Europa in laatste fase ........................................................ 78
Ontploffingsgevaar van afgezonken Russische kernonderzeeër. ................................................................... 79
Hamas sluit militair pact met Iran, Syrië en Hezbollah voor oorlog tegen Israël ............................................. 80
„Helft winkeliers op rand faillissement‟ ............................................................................................................. 80
2013: zonnestorm pieken, of in ieder geval iets groots dat staat te gebeuren… ............................................ 81
Paracetamol en Ibuprofen nefast voor gehoor ................................................................................................ 81
Ex-Sovjet generaal: Kremlin brein achter verspreiding Zionistische complottheorieën .................................. 82
Geen hostie meer voor wie geen kerkbelasting betaalt .................................................................................. 84
Bijzonder: mysterieuze onderzeese cirkels met organische vormen .............................................................. 84
REGISTER ...................................................................................................................................................... 85

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 2

Prikbord nr 311 (leo j.j. dorrestijn)
De florijn
Indien de florijn zou worden ingevoerd ter vervanging van de euro en iedereen zou bij wet 10% minder
verdienen, dan stijgt de waarde van pensioenfondsen, huizen en Nederlandse banktegoeden naar een
niveau dat vele problemen oplost. Voorwaarde is wel dat ook de prijzen, belastingen, subsidies, huren,
hypotheekrentes, zorgverzekeringen, wachtgelden en pensioenen met 10% in waarde dalen zodat onze
concurrentiepositie verbetert en de export toeneemt. Alleen de veelverdieners en de uitkeringontvangers, die
hun inkomen in het buitenland besteden, hebben daarvan een nadeel, maar of dat doorslaggevend moet
zijn…
Einde van de EU
In een aardig Duits tv-programma over gewone Grieken werd duidelijk gemaakt dat het land in de greep is
van de maffia. Hoeveel miljard Europa ook bijpast, hoe vaak onze naïeve politici roepen dat we zelf
Griekenland gaan besturen en hoeveel uitstel we straks geven, omdat we geen enkele greep hebben op de
corruptie, het blijft een fuik waar we alleen uit kunnen tegen steeds hogere kosten. Intussen maakt de ECB
de volgend fuik gereed: gratis geld voor Spanje en Italië, uiteraard onder „voorwaarden‟, doch die bepalen ze
zelf. Want een lagere rente biedt weer ruimte voor nog hogere staatsschulden! En de Spaanse banken
trekken intussen een lange neus naar hun regering (net als onze banken en pensioenfondsen) en gaan
gewoon door met hun piramidespelletjes.
Muilkorven
De Italiaanse premier Monti wil de anti-Europa beweging muilkorven. Waar is hij bang voor: de feiten over
Brussel of over Italië?
Intussen neemt de onwetendheid onder politici nog verder toe als de „klokkenluiders‟ moeten zwijgen. In
Duitsland wist slechts een enkele politicus te vertellen voor hoeveel miljard de belastingbetaler daar al
garant staat voor de Zuid-Europese maffia: € 211 miljard. Sommigen zaten er 90% naast en zijn bovendien
vergeten dat reeds € 100 miljard aan Griekenland werd kwijtgescholden of dat ook dubieuze banken straks
overeind gehouden (moeten) worden met de ECB-miljarden! Inmiddels is daar € 190 miljard bij gekomen
voor het ESM. Voor Nederland omvatten de gecombineerde steunmaatregelen reeds € 150 miljard. Geld dat
we hard nodig hebben voor onze eigen schulden.
Nederland is ziek
Hoe komt het dat een Marokkaanse die hier niets te zoeken heeft en ook niet wil inburgeren, een paspoort
krijgt én een uitkering? Is dit wat een generaal-pardon betekent?
Hoe komt het dat 20.000 toeschouwers met een Nederlands paspoort het Turkse voetbalteam toejuichen?
Hoe komt het dat een topambtenaar bij Financiën over een auto met chauffeur beschikt, die in Limburg
woont? Hoe komt het dat de SP geïnfiltreerd is door links-radiale voorstanders van geweld en intimidatie?
Hoe komt het dat een VVD-burgemeester openlijk met geld kon smijten zonder dat „haar‟ budget werd
gekort?
Spaanse voorwaarden
De Spaanse premier heeft het chantagespelletje goed door. Zolang Europa niet toezegt dat er geen
voorwaarden worden gesteld aan miljarden-„leningen‟ negeert Spanje de ECB en gaat gewoon door met
schulden te maken en bepaalde bezuinigingen uit te stellen. En ook de banken en het belastingsysteem zijn
nog steeds niet gezond. Als het waar is dat Nederland voor minstens 40 miljard in Spanje heeft uitstaan, dan
wordt duidelijk hoe Nout Wellink en vele anderen zich in slaap hebben laten sussen door Brussel. Of waren
ze in feite medeplichtig?

“VS en Zuid-Korea oefenden overname Noord-Korea”
11/09/12 Bron: AD.nl Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider. © epa.
Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben vorige maand geoefend
op een bezetting en stabilisering van het vijandige buurland NoordKorea. Dat heeft de Zuid-Koreaanse krant Dong-A lbo gemeld.
Volgens de krant oefenden tienduizenden militairen een scenario
waarin humanitaire hulp aan de Noord-Koreaanse bevolking wordt
gegeven na een militaire bezetting van het land. Ook het herstellen van de bureaucratie was deel van de
oefening.
Dictatuur
Het dictatoriaal geleide noorden heeft intussen met boosheid op het bericht over de oefening gereageerd.
Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. De Koreaanse oorlog die de scheiding van
de landen veroorzaakte, eindigde in 1953 weliswaar met een bestand, maar een vredesverdrag werd nooit
ondertekend.
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Alle Illuminatiekaarten, de complete set
Wilt u de complete serie zien : klik hier
Met dank aan Hans Vosgezang voor de technische realisatie.
Gedurende 60 dagen vanaf vandaag (14-09-2012) Gratis te downloaden bij Boinnk!!!
Een andere illuminati-Cards-complete versie! Via de link: eindtijdinbeeld

De islam: geweld, geweld en nog meer geweld.
Geplaatst door Joost Niemoller op 14 september, 2012
Mensen die als gekken dingen stuk slaan, gebouwen in de fik steken,
anderen vermoorden. Nu weer om een film.
Nu zijn ze weer razend om een filmpje. Het is moeilijk je te onttrekken aan
de absurditeit van het geheel. Gekken die staan te rukken aan een hek. In
Jemen staan volwassenen op een gebouw dingen stuk te slaan. Een man
met een bebloed hoofd roept op tot nog meer bloed. Er worden granaten in
een consulaat gegooid. In Caïro wordt een Amerikaanse vlag stuk gescheurd. Men vertrapt elkaar.
Het is niet de eerste keer dat we zoiets zien. Het is bij lange na niet de eerste keer. De aanleiding is een
filmpje op internet waarin het leven van Mohammed wordt uitgebeeld als een leven van geweld en
wreedheid. Precies zoals je dat in de officiële moslimbiografieën over Mohammed terug kunt lezen. Precies
dat uitdragen van een hysterische geweldscultuur zoals die terug te lezen is in de koran.
In een land als Egypte zou de president normaal gesproken de eerste zijn die, pakweg de moord op een
Amerikaanse ambassadeur veroordeelde. Maar ook daar is de klok verzet, nu de Moslim Broederschap er
regeert. De huidige Egyptische president vond het nodig om eerst heel veel woedende woorden te wijden
aan dat filmpje, daarmee nog meer benzine op het vuur gooiend, om tenslotte, heel mild, en terzijde, een
lichte afkeuring uit te spreken over de aanslag in Libië. Dat tekent de nieuwe geest in het Midden Oosten.
Obama hult zich zoals gewoonlijk in bangige vaagheden en wakkert daarmee de zelfverzekerdheid van de
moslimterroristen nog verder aan.
De islam in het Midden Oosten, dat is geweld, geweld en nog meer geweld. Je hoeft maar op een heel klein
knopje te drukken en het explodeert. Er zijn al zovele verklaringen over geweest, maar het fenomeen blijft
verbijsteren. Waarom zijn al die mensen toch zo godvergeten kwaad? Wat zit ze dwars? Waarom is het
telkens weer die onderlinge haat die andere haat oproept?
Soms is er een aanleiding. Maar soms spuit de haat schijnbaar zomaar ineens recht omhoog, omdat zich
een gelegenheid aandient, een verschuiving in de macht, zoals in Noord-Mali, dat door veel Westerse
reizigers altijd als romantisch, ja, sprookjesachtig werd omschreven. Lees hier de beschrijving van iemand
waarvan vanwege de islamitische wetten een voet en een hand werden afgehakt. Horror. Geweldscultuur
met één wet: het aanjagen van angst door pijn. En het gevolg is een spiraal van haat.
In Syrië, las ik ergens, zouden al 100.000 mensen zijn omgekomen. Wie telt nog. Mensen op een rij gezet,
de mitrailleur erover, mensen van daken gesmeten. Doodgebloede lijken van kinderen in een donker zaaltje.
Mannen die, geblinddoekt, van een brug worden geworpen. Een voor een. Machinaal. Martelingen. Moslims
tegen moslims. Een vuur dat zichzelf blijft voeden.
En nu is het dan weer die film. Dus nu zijn de Amerikanen aan de buurt. Waarom? Daarom. Ze zijn benauwd
voor nog veel meer, in de VS. Ze hebben overal ter wereld al vliegtuigen klaar staan om hun diplomaten te
laten vluchten. Zo erg is het dit keer. Of lijkt het. Misschien drijft het wel weer over. Woede is
onvoorspelbaar. De Amerikaanse diplomaten in het Midden Oosten lijken zich steeds meer terug te trekken
achter enorme muren, geïsoleerd van het land in kwestie, en onwetend dus ook over wat zich daar werkelijk
ontwikkelt.
Over de islam wordt gezegd dat het een ideologie zou zijn, vergelijkbaar met, of erger dan, het nazisme.
Maar in de wreedheden van de nazi‟s zat nog een doel, een systeem. De nazi‟s wilden hun Derde Rijk
uitbreiden en de groot-Duitse gedachte opleggen. En toen dat niet lukte, wilden ze zoveel mogelijk Joden
ombrengen. Hoe weerzinwekkend ook, er zat nog een plan achter.
Wat is het plan achter deze moordende, vernietigende moslims die we telkens weer, dag in dag uit, in de
media zien? De Ummah opleggen aan de wereld? Waarom zijn ze dan vooral bezig om elkaar in stukken te
hakken?
Het is stuurloze waanzin, het is de hel op aarde, misschien is dit wel wat er gebeurt als de anti-christ onder
ons is. Misschien komen nu de apocalyptische visioenen uit de bijbel uit. In dat soort termen ga je denken
als je al die machteloze destructie ziet.
En ondertussen roepen moslimgeestelijken op tot nog meer geweld en woede. Want de honger naar bloed
laat zich maar niet stillen.
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UFO‟s op de maan met filmpje…
De Nederlandse expert op het gebied van UFO‟s is dr. ir. Coen Vermeeren.
Inmiddels is hij er tot onze grote teleurstelling uitgebonjourd bij de TU Delft ,
waar hij serieuzzz onderzoek deed naar het verschijnsel. Volgens hem zijn er
zeer veel buitengewoon betrouwbare waarnemingen gedaan, door zeer
betrouwbare en goed getrainde waarnemers. Heel vaak zelfs door veel
waarnemers tegelijk, en met regelmaat op het zelfde moment objectief
vastgelegd op de radar.
Coen Vermeeren. Bron: lr.tudelft.nl
UFO‟s op de maan
Waarnemingen door astronauten en kosmonauten als Gordon Cooper, Edgar Mitchell, Buzz Aldrin
bijvoorbeeld. En wat dacht je van het verslag van Neil Armstrong en Buzz Aldrin, kort na hun landing op de
maan.
NASA: „Wat is daar?‟
Apollo 11: „Deze „babies‟ zijn enorm, meneer, ENORM! O mijn God, je zult het niet geloven! Ik zeg je dat er
andere ruimtevaartuigen zijn hier, opgesteld aan de andere kant van de krater. Ze zijn hier op de Maan en
houden ons in de gaten!‟
Neil Armstrong zegt hier later over: „Het was ongelooflijk, natuurlijk wisten we altijd al dat er een mogelijkheid
was… het feit is dat we gewaarschuwd zijn [om geen Maanbases te bouwen] (door de buitenaardsen). Ik
kan niet in details treden, behalve door te zeggen dat hun schepen superieur waren aan de onze, in
afmetingen en technologie. Mens, die waren groot en bedreigend.‟ Zie ook DEZE POST HIER over
Armstrongs‟bekentenis.
Zeer waarschijnlijk buitenaardzzz leven
Dat er buitenaards leven is wordt wetenschappelijk als zeer waarschijnlijk ervaren. Coen: „100% is de kans
dat elders in ons immense universum ook leven is ontwikkeld vergelijkbaar met dat hier op aarde.‟
De enige vraag die overblijft voor de wetenschap: „Kunnen ze hier komen‟. De heersende opinie is: „Nee dat
kan niet want volgens Einstein kan niets sneller dan het licht en zijn de afstanden in het heelal veel te groot.‟
Waar Vermeeren tegenin brengt: Klopt de theorie van Einstein?
Coentje rules!
Wij van Stoere Jongenzzz durven ons niet te mengen in wetenschappelijke disputen. Als we daar aan gaan
beginnen houden we helemaal geen tijd meer over om te gamen, laat staan tv kijken. Veel liever geloven wij
onze held Coentje Vermeeren. De mogelijkheid dat de Annunaki ons weer eens een bezoekje brengen
willen wij ons niet laten ontnemen.
Check hier zijn lezing aan de TU en je weet genoeg.
http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6
Filmpje met Ufo‟s op de maan…
Dit stukje is gebaseerd op informatie van ufowijzer.nl. Zie:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Coen%20Vermeeren.htm

Radio Vaticaan veroordeeld voor straling
Een al wat ouder berichtje, maar nog even onder de aandacht brengend, want actueler dan ooit.
Een Italiaanse rechtbank bevestigt de veroordeling van Radio Vaticaan wegens elektromagnetische straling.
Daarmee komt een einde aan een al jaren aanslepend geschil dat door enkele omwonenden uit Santa Maria
de Galeria (Cesano), op dertig kilometer ten noorden van Rome, werd ingespannen.
Inwoners van Cesano waren in 2001 een proces gestart, omdat de elektromagnetische straling van de
zendmasten van Radio Vaticaan boven de toegelaten norm zou liggen en de oorzaak zou zijn voor een
hoger aantal leukemiegevallen in de omgeving. Advocaat Carlo Rienzi, die de belangen verdedigde van de
inwoners van Cesano, spreekt over een belangrijke overwinning.
Radio Vaticaan moet een aanzienlijke schadevergoeding betalen, waarvan het bedrag nog moet worden
vastgesteld en voor kardinaal Roberto Tucci, die aan het hoofd staat van de radio, dreigt ook tien jaar
opsluiting. De directie van Radio Vaticaan reageert verbolgen, maar onderstreept dat het zich in 2001 in
regel heeft gesteld met de Italiaanse wetgeving.
Lees verder : http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid1022292/radio-vaticaan-veroordeeld-voor-leukemiedoor-elektromagnetische-straling.aspx
Plaatje zendmastenpark Vaticaan : http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid954493/zendmasten-radiovaticaan-veroorzaken-kanker.aspx
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Was 09-09-2012 toch testcase project Blue Beam?
De aftellende illuminatie klok is nu achter de rug, want de teller staat op nul. En voor zover het lijkt is er niets
schokkends gebeurd. Bovenaan de piramide van de beruchte illuminatie site, stond een link naar de NASA,
met het woord “spacecraft”. Die bestond volgens de NASA zoektermen niet. Maar het woord “spacecraft”
pronkte ineens zondag 09-09-2012 in de krant: “The skies above Johannesburg were alive with alien
spacecraft this week…”.
Aan de andere kant van het halfrond gebeurde dit weekend iets absurds. Ik weet niet veel van “project Blue
Beam”, maar dit moet toch aardig dicht in de buurt komen.
De Zuid-Afrikaanse krant Citypress meldde zondag dat de lucht boven Johannesburg, afgelopen week, was
gevuld met ufo‟s. Er waren zovéél mysterieuze objecten gespot dat een lokale UFO expert en verscheidene
radio stations werden overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen.
Om de paniek weg te halen, werd bekend gemaakt dat Illuminatie TV station, Cartoon Network, deze stunt
had bedacht en uitgevoerd om de start van een nieuwe serie “Ben 10” te promoten. Deze serie gaat over…
aliens. Leuk voor kinderen om te leren dat buitenaardsen bestaan, maar pappa en mamma geloven er
helemaal niet in. (Onderdeel van mindcontrol!)
Het TV station heeft gewaarschuwd dat de UFO-verschijningen zullen aanhouden tot aan 15 september.
Voordat CN bekend maakte dat zij achter deze ufo‟s zaten, meldde UFO watcher Christo Louw de
geciteerde krant dat Ufo‟s overal boven heel Zuid-Afrika waren gespot. “In dorpen, steden, onbewoond
gebied, op zee… hebben piloten meldingen gedaan van ufo‟s”, zei dhr. Louw. Volgens deze UFO-watcher
zijn er vele malen minder meldingen binnengekomen, dan er is gezien. Dit omdat veel mensen bang zijn
belachelijk gemaakt te zullen worden door anderen.
Hoe dan ook, het TV station haalt het nieuws. Vreemd genoeg wordt nergens melding gedaan hoe men al
deze “ufo‟s” in de lucht zichtbaar laat worden. Want als ik de krantenartikelen lees, dan wordt daar met geen
woord over gerept. En als het nu om één ufo ging, dan zouden we dat wetenschappelijk nog wel kunnen
verklaren. Maar volgens de berichten ging het om vele, vele ufowaarnemingen. Zoveel dat mensen zich
(terecht) zorgen begonnen te maken en radio stations begonnen te bellen. Overigens belt men niet meer zo
snel de politie of alarmlijn bij ufowaarnemingen, omdat buitenaardsen volgens de autoriteiten niet bestaan.
De kans dat je serieus genomen wordt, is kleiner dan dat men denkt dat je teveel hebt gedronken.
Al met al moeten we ons toch afvragen hoe de vork in de steel zit. Was dit echt louter en alleen een stunt
voor kinderen die van de serie Ben 10 houden??? Of zit er veel meer achter, zoals een grote testcase van
de Illuminatie en Project Blue Beam?
In ieder geval word ik niet gerust gesteld door de geruststellende berichten uit de Zuid-Afrikaanse media.
Daar is toch echt meer voor nodig, dan de mensen die verder kijken dan hun regering hen wil laten zien, te
bestempelen als een stelletje freaks.
Bron:
http://www.citypress.co.za/SouthAfrica/News/UFOs-hover-over-Joburg-20120908
http://news.iafrica.com/sa/815710.html
http://www.youtube.com/watch?v=LOQiXS7Oofo
Lees en kijk verder op: http://www.eindtijdinbeeld.nl/was_09092012_toch_testcase_pro.htm

Wind bevat genoeg energie voor hele wereld
In wind zit genoeg energie om de hele wereld van stroom te voorzien, zeggen Amerikaanse onderzoekers.
Ze wijzen ook op de mogelijkheden van atmosferische wind.
Onderzoekers van de Stanford-universiteit en het Livermore National Laboratory bekeken vanuit geofysisch
standpunt hoeveel energie men eigenlijk zou kunnen halen uit wind – zonder daarbij rekening te houden met
de technische of economische beperkingen. Via computermodellen berekenden ze de energiemogelijkheden
van zowel de oppervlaktewinden als de atmosferische winden, die op grote hoogte waaien. Uit
atmosferische winden zou je zelfs honderd keer meer kunnen halen dan wat de mensheid vraagt.
De wetenschappers hielden in hun simulaties rekening met de invloed die een groeiend aantal windturbines
op de wind zou hebben. Want windmolens zijn obstakels en hoe meer er komen, hoe groter de kans dat ze
de winden vertragen.
Oppervlaktewinden drijven de bekende windturbines op land en op zee aan. Voor de atmosferische winden
zou je zwevende turbines kunnen inzetten.
Dat is nog toekomstmuziek maar begin dit jaar meldde technologiewebsite Techcrunch al dat een
Amerikaans bedrijf met zwevende turbines experimenteert, met financiering van onder meer Google. Het
lijken lichte vliegtuigjes die tot op grote hoogte kunnen stijgen en via een kabel de energie naar de grond
sturen. Atmosferische winden zijn stabieler dan oppervlaktewinden en halen hogere snelheden.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3313960/2012/09/10/Wind-bevat-genoeg-energie-voor-hele-wereld.dhtml#
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Dit is mijn Europa niet meer!
Belfort-group, 12 september 2012
Dit is in een recent interview de vertwijfelde noodkreet van Wilfried Martens, die al decennia lang ter goeder
trouw zich inzet voor meer Europa. Hij begrijpt het allemaal niet zo goed meer maar ziet wel dat het langs
alle kanten de verkeerde richting uitgaat.
Hij is niet alleen.
In alle 27 landen voelt de bevolking meer en meer aan dat meer Europa voor de burger zelf minder betekent
: minder welvaart, minder geld, minder gezondheid, minder sociale zekerheid, minder voedselkwaliteit,
minder vrede, minder rechten, minder vrijheden, minder democratie .
Politici wassen meer en meer als Pontius Pilatus hun handen in politieke onmacht met de woorden ” Het is
Europa die dit wil “ …
Oké, maar wie of wat is Europa en vooral : hoe is dat tot stand gekomen ?
Gisteren bezocht ik – na eerst als potentiële terrorist gescand en afgetast te zijn - het recent geopende EUbezoekerscentrum ” Parlamentarium ” waarin via de nieuwste technologische snufjes wordt duidelijk
gemaakt welk een weldaad deze superconstructie is voor haar 500 miljoen ingezetenen en hoezeer de 754
verkozenen hierop nauwlettend toezien als vertegenwoordigers van ons, het volk …
De waarheid is ontnuchterend en kan niet verder verwijderd zijn van deze misleidende windowdressing:
deze Europese Unie is gegrondvest op het fundament van het nazi-regime
en realiseert nu sluipenderwijs wat met wapens vorige eeuw twee maal mislukte !
Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse
oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter
Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een
verenigd Europa onder Duits-nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie
en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa.
De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Een
wens gedreven door de financieel-economische elite die vooral vanuit Duitsland in samenwerking met de
Wall Street-vrienden onder meer beide Wereldoorlogen hebben gewild en gefinancierd, vooral IG Farben
(met Hoechst, Bayer, BASF en andere giganten).
Wie dit allemaal niet gelooft raden wij aan het boek te lezen ” The nazi-roots of the Brussels EU ” , dat alle
oorspronkelijke bronnen naar boven brengt die zo lang verborgen werden.
Je kan dit boek gratis downloaden via deze link
Je hoort en ziet Dr Rath hierover aan het woord in deze fameuze speech (met nederlandstalige
ondertiteling), waarvan in bijlage een transcriptie (waarvoor dank aan Mieke Houthaeve !).
Geachte,
We beseffen dat de gelijkschakeling ” EU = nazi ” shockerend kan overkomen, maar stilaan begint de
waarheid ook op dat vlak naar boven te komen, cfr dit recent artikel in De Telegraaf is bijzonder duidelijk : ”
zonder IG Farben had de tweede wereldoorlog waarschijnlijk niet plaatsgevonden ” .
Wie zijn ogen open doet kan inderdaad niet anders dan vaststellen dat de EU met zijn 54.000 ambtenaren
en 30.000 lobbyisten een van achter de schermen op het hoogste niveau geconcipieerde super-structuur is
die ons meer en meer in een fascistische wurggreep houdt, waarbij het spookbeeld van ” 1984 ” verbleekt tot
een vrolijk sprookje … : we worden zo onvoorstelbaar belogen en bedrogen !
Verspreid de inhoud van deze boodschap en spreek erover met al wie nog niet definitief in slaap gevallen is.
Met bezorgde groet, Peter Vereecke
Gewezen burgemeester en initiatiefnemer Belfort-group
Doorniksesteenweg 81, 8500 Kortrijk
Tel. 056/256/150 – gsm 0485/69.67.30
PS Net voor het versturen van deze boodschap krijg ik het bericht dat het Duits constitutioneel hof zijn
goedkeuring heeft gegeven aan het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) . Hiermee is een belangrijke
nazi/EU-doelstelling bereikt : één grote centrale bank met vrijwel onbeperkte bevoegdheden om aan
lidstaten alle bijdragen te vragen die nodig zijn in het belang van het verder groeien en bloeien van ”
Europa”!
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Medicijnen zijn nu doodsoorzaak nr.1 in Amerika
Vitaminen zijn levensgevaarlijk en natuurlijke geneesmiddelen moeten verbannen worden omwille van de
farmaceutische industrie, althans dat willen sommigen ons doen geloven.
Gelukkig bestaat er iets wat statistieken heet en daar kunnen soms heel verrassende bevindingen uit naar
voren komen.
Via de David Icke website werden wij opmerkzaam gemaakt op een artikel wat geschreven is door een
aantal artsen en al in 2004 is gepubliceerd op de website LEF (Life Extension Magazine). Het artikel heet:
“Death by Medicine” en het komt met een aantal onthutsende cijfers. Dit zijn weliswaar wat oudere cijfers en
voor Amerika, maar ongetwijfeld zal deze situatie in de loop der jaren niet verbeterd zijn, hooguit
verslechterd.
In het kader van de voortdurende hetze tegen natuurlijke geneesmiddelen is het van groot belang om te
beseffen wat voor schade wordt aangericht door het gebruik van farmaceutische medicijnen.
Er staat onder andere:
Er is iets fout als gezondheidsorganisaties beweren dat vitaminen gevaarlijk zijn en tegelijkertijd de
gepubliceerde statistieken volkomen naast zich neerleggen waarin staat dat de door de overheid
goedgekeurde medicijnen het grootste gezondheidsgevaar opleveren.
Tot nu toe konden we op Life Extension alleen maar geïsoleerde statistieken citeren om de gevaren van
conventionele medicijnen onder de aandacht te brengen. Niemand had ooit de moeite genomen om alle
gepubliceerde statistieken die te maken hebben met verwondingen en sterfgevallen veroorzaakt door
overheid goedgekeurde medicijnen, te combineren. Dat is nu veranderd.
Een groep onderzoekers heeft uiterst nauwkeurig alle statistische bewijzen onderzocht en hun conclusies
zijn absoluut schokkend. Zij hebben een artikel gepubliceerd wat “Death by Medicine” heet en overtuigend
bewijs levert dat het gezondheidssysteem van vandaag de dag vaak meer kwaad dan goed doet.
Dit rapport, wat volledig is onderbouwd met bewijs, laat zien dat het aantal mensen die in een ziekenhuis
een nadelige/negatieve reactie vertonen na gebruik van voorgeschreven medicijnen, in totaal 2,2 miljoen
mensen per jaar bedraagt.
Het aantal onnodig voorgeschreven recepten voor antibiotica ten behoeve van virale infecties bedraagt 20
miljoen per jaar.
LEES VERDER OP: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2973:medicijnendoodsoorzaak-nummer-1-in-amerika-&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Voedselcrisis van ongekende grootte
Een voedselcrisis van ongekende grootte, zoals nog nooit eerder geweest in moderne tijden, zit er aan te
komen. De aanhoudende zinderende droogte deze zomer en bizarre weerpatronen in Amerika hebben
globaal de voedselproductie een dreun gegeven. Oogsten mislukten massaal. Zowel de UN als de World
Bank hebben serieuze waarschuwingen afgegeven over de komende voedselinflatie.
Stijging van de voedselprijzen kan niet alleen vervelend en ongemakkelijk zijn, maar het kan zelfs het
verschil tussen leven of dood betekenen. Dat stijging van voedselprijzen een enorme impact heeft op de
hele wereld, heeft 2008 bewezen. De stijging in prijzen leidde tot voedselrellen in 28 verschillende landen.
Vandaag de dag zijn alleen de geruchten over voedseltekorten al voldoende om een enorme chaos te
veroorzaken wereldwijd. Als mensen de angst hebben dat ze niet genoeg voedsel hebben om hun gezin te
voeden, worden ze wanhopig.
CNN schreef een artikel: 2013 zal het jaar zijn van serieuze wereldwijde crisis
We weten dat CNN een propagandamachine van de Elite is. Maar dit laat ons wel zien wat de Elite voor ons
gepland heeft in 2013.
Er zit veel meer achter droogte dan voedseltekorten alleen
In Amerika zijn het geen geruchten meer, maar ontvouwt de voedselcrisis zich voor de ogen van de
Amerikanen. Het zat er aan te komen: de droogte van de afgelopen zomer was ongekend, de schade aan
oogsten enorm. Maar ook Rusland, Oekraïne en Kazakhstan, Australië, zagen hun oogsten compleet
verpest door droogte. In India waren er ook vernietigde oogsten, door monsoonregens die heftiger dan
normaal waren. Dit maakt de vraag simpelweg groter dan het aanbod, voedselinflatie komt wat zal resulteren
in voedselrellen.
Amerika is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de globale voedselvoorziening (export). Dus wacht de
hele wereld zenuwachtig af hoe ernstig de gevolgen van de mislukte oogsten zijn. In 50 jaar tijd, is het niet
zo droog geweest.
De mainstram media lijken hun interesse te zijn verloren in het droogteprobleem, maar de gevolgen zijn er al
een poosje (hogere graanprijzen, hogere benzinekosten, hogere vleesprijzen en lagere activiteit gas- en
olieboringen in bepaalde gebieden vanwege gebrek aan water. Gebrek aan water heeft ook gezorgd voor
sluitingen van meerdere electriciteitcentrales, vervoer over de Missisipi is belemmerd.
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Apocalyptische films; fictie of voorspellend ?
Geplaatst door xandrah op 11 september 2012
Predictive Programmes
Er is nog nooit zoveel over geschreven als in 2012: de Maya profetieën, Niburu, Aliën invasies, de Opname,
Derde Wereldoorlog. Mensen zijn in rep en roer en bouwen zelfs hun doomsday bunkers. Ook Hollywood is
flink bezig met de „massa‟ productie van Apocalyptische films; films die ons inzicht geven in de
wereldagenda van de Elite.
Het bedrijf Hardened Structures heeft de volgende gegevens verzameld:
30% gelooft dat in 2012 het einde van de wereld komt
50-55% is bezorgd over een economische ineenstorting en politieke onrust
20% wil zichzelf beschermen tegen militairen en privacyschending
De bunkerbouw maakt topwinsten, ook al is het nog maar een kleine markt, de vraag naar schuilplaatsen
stijgt. Het besef is ontwaakt dat er iets niet in orde is in de wereld. De economie die aan een zijden draad
hangt, de rampen, politieke onrust en dreiging van grote veranderingen op aarde, de bunkerbusiness vaart
er wel bij. Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders zijn zélf goed voorbereid voor apocalyptische
scenario‟s, niet in de minste plaats door de Continuity of Government Agenda.
Hardened Structures
Doomsday bunkers zijn big business
Continuity Government Agenda
Hollywood doet flink mee aan het creëren van de ontwaking van het besef dat er iets aan de hand is.
Spelen ze alleen in op onze zorgen en angsten? Of is er meer aan de hand? Er is meer aan de hand, en
deze techniek noemt men: „toekomstige programmering‟. Er wordt ons getoond hoe „amusant‟ het hele
eindgebeuren kan zijn. Hollywood is geobsedeerd door alien films. In 2012 zijn er 10 films over Alien
Invasies.
Films over Alien Invasions in 2012
Predictive Programme
Hollywood is heeft een magisch stokje die gebruikt wordt om een toverformule uit te brengen over onwetend
publiek. Ideeën die normaal gesproken als bizar bevonden worden, vulgair, ongewenst of onmogelijk worden
in deze films gebracht en zo in de sferen van de fantasie. Wanneer kijkers de films zien, staat hun geest
open voor suggestie en begint het conditioneringsproces. De films die gebruikt worden om de gemiddelde
persoon de programmeren, geven gelijktijdig een goed inzicht in de werking en de plannen van de wereld
agenda.
– Alan Watt
Nu komt REVOLUTION uit: de aarde wordt na een periode van duisternis gered. (P.S.: in RK en diverse
andere voorspellingen wordt gewag gemaakt van een toekomstige driedaagse duisternis!)
Interessant om te bekijken wat er op de agenda van de Elite staat (trailer):
De trailer laat zien dat het elektriciteitsnetwerk niet meer werkt en dat dit misschien door werk van
binnenuit is. Echte energie en kracht is waar de overlevenden om strijden. Revolution vindt plaats 15 jaar na
de apocalyptische gebeurtenissen. Er is een kaal en onbeschut landschap te zien (net als in de films Hunger
Game en Road Warrior). Het elektriciteitsnetwerk is in 2012 inderdaad al meerdere malen uitgevallen,
waardoor miljoenen huishoudens geen stroom meer hadden. Niet alleen in Amerika maar ook in Aziatische
landen. Ook zeggen experts dat het elektriciteitsnetwerk van Amerika zeer kwetsbaar is en het niet lang
meer gaat redden. De groep die de wereld gaat redden zijn „militias‟ die geleid worden door „warlords‟. Het
woord militia wordt ook genoemd in het MIAC document (geheim politierapport van de staat) voor Ron Paul
supporters, veteranen en constitutionalisten.
Stroomuitvallen Amerika
Electriciteitsnet Amerika is zeer kwetsbaar
MIAC Document
Beschrijving van REVOLUTION (NBC Publicity)
Onze hele manier van leven is afhankelijk van elektriciteit. Dus wat gebeurt er als er geen stroom meer is?
Op een dag, zal het zijn alsof de knop is uitgedraaid. De wereld moet abrupt weer terug gaan naar de
donkere eeuwen. Vliegtuigen vallen uit de lucht, ziekenhuizen gaan dicht en communicatie is onmogelijk. En
zonder moderne technologie, wie kan ons vertellen wat er aan de hand is? Nu, 15 jaar later, is het leven
zoals het ooit was lang voor de industriële revolutie. Families leven rustig en geïsoleerd, als het donker is
gaan de kaarsen en lantaarns aan. Het leven is langzamer en relaxter. Of? Toch niet. Gevaar loert op de
kleine boerengemeenschappen. Het leven van een jonge vrouw verandert dramatisch wanneer lokale
milities haar vader vermoorden. Mysterieus genoeg had haar vader iets te maken met de teloorgang van de
elektriciteit. Voor de jonge vrouw en twee companen start de uitdagende reis met als doel: het claimen van
de toekomst.
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Een andere Apocalyptische film is TAKE SHELTER. Deze film won twee awards in Cannes. Het gaat
over een persoon die een voorgevoel heeft over een rampzalige gebeurtenis. Hij onderneemt actie en begint
voorbereidingen te treffen. Zijn vrienden en familie zijn daar erg kritisch over en denken dat hij zijn verstand
aan het verliezen is. Hij bouwt een shelter met voorraden en zij zien dit als nutteloze geldverspilling. Take
Shelter laat zien hoe er inderdaad door de omgeving gereageerd wordt op hen die geloven in
eindtijdgebeurtenissen.
De horrorcomedy JAY AND SETH vs. the Apocalypse is gemaakt door Seth Rogen en Sony. Rogen was
geïnspireerd door gesprekken met Hollywood insiders. O.a. Steven Spielberg onthulde aan Rogen dat ze
zich persoonlijk aan het voorbereiden waren voor een doomsday gebeurtenis in 2012.
Jay and Seth v.s the Apocalypse
Bekijk hier meer Apocalyptische films
Het einde van de wereld komt er aan en ze bereiden zich goed voor
Meer mindcontrol: Project MK ULTRA maakt moordmachines
Bronnen: in de tekst – trailers op: http://hijleeft.wordpress.com/

Onthullend verhaal over elektrohypersensitiviteit
Geplaatst door xandrah op 13 september 2012
Karen van Loon: „Ik ben niet de enige‟
Een bezoek aan Karen van Loon, EHS-patiënte, in het Brabantse Megen is op z‟n best een schok. Op visite
bij deze nog jonge vrouw is het alsof je een gevangene bezoekt. Karen zit dag in dag uit als een gekooid dier
op haar kamer onder een klamboe in bed. Ziek. Doodziek. Maar nog steeds met hoop op het winnen van de
Staatsloterij om haar droom, een revalidatiekliniek voor EHS-patiënten, te realiseren.
> Uitzending EénVandaag
Hoe gevoelig is Karen van Loon voor elektrostraling? Héél gevoelig. Een voorbeeld? Onlangs had ze bezoek
van een bevriende apotheker, maar het voelde niet lekker. Karen vroeg hem of hij misschien zijn mobiele
telefoon bij zich had. “Nee, die heb ik in de auto gelaten.” Toch was er iets. Bleek dat het schrift dat de
vriend bij zich had, gesloten werd door een magneetje. Ongelooflijk? Lees dan vooral verder.
Als iPhone uit staat blijft hij pulsen
Wat Karen zelf ongelooflijk vindt, is dat anderen niet voelen wat zij voelt. Bijvoorbeeld als een
radiozendamateur bij haar in de buurt op vakantie is, merkt zij dat – in positieve zin- direct. Op de site
stopumts.nl valt daarom te lezen: „Kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling stopt niet
automatisch bij aankomst van het menselijk vel.‟ Karen vroeg daarom een vriend een experiment te doen
met zijn iPhone. “Zet hem uit, pak hem in in aluminiumfolie en leg hem dan een nacht weg.” De volgende
morgen zaten er gaatjes in het folie. Gáátjes! Dus ook als een iPhone uit staat, staat hij niet uit en blijft hij
pulsen. Waar Karen last van heeft, heeft inmiddels een naam: EHS, Electro Hyper Sensitivity. Om hoeveel
mensen het gaat in Nederland is niet te zeggen, omdat niemand dat bijhoudt. Dat doet men wel in Zweden.
In dat land is EHS een erkende beperking en heeft 1,5 procent van de bevolking er last van. Karen: “In
Nederland schat ik het aantal op een kleine duizend mensen die ernstige problemen heeft vanwege EHS.”
Klachten begonnen met darm- en slaapproblemen
Inmiddels is er zoveel gebeurd in het leven van Karen, dat zij een casusbeschrijving heeft gemaakt. Alles
wat er is gebeurd en te maken heeft met straling staat daar netjes in. “Ik heb dit in 2011 opgesteld voor het
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV). Mijn EHS-klachten begonnen in 1999
met darmklachten en slaapproblemen en vielen samen met de aanschaf van mijn eerste DECT-telefoon. In
2001 kreeg ik problemen in mijn baan. Ik kreeg problemen met beeldschermwerk en voelde mij niet lekker
voor mijn pc. Maar vanwege klachten als gevolg van een fietsongeluk, waarbij ik flink op mijn hoofd viel,
begonnen de dingen door elkaar te lopen. Na een revalidatietraject ging ik aan de slag als apotheker in een
ziekenhuis.” En toen begonnen de problemen pas écht.
Ziekenhuis is een van de meest gedigitaliseerde plekken
Wat blijkt? Een ziekenhuis is een van de meest gedigitaliseerde plekken die er bestaan en is over het
algemeen vergeven van masten. Het is dus schrijnend dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn –
chronisch zieken, ouderen en kinderen/baby‟s – het grootste percentage van de bedden vult. Het huis doet
zijn naam eer aan.
>Lees verder
> Bekijk hoeveel gsm-palen er in je woonwijk staan
Gerelateerde artikelen
Elektromagnetische straling beschadigt DNA en geeft tal van gezondheidsklachten
Straling mobiele telefoons verandert DNA, aldus wetenschappers
Giffen zware metalen verhogen overgevoeligheid electromagnetische straling
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Obama, Romney en Bush zijn verwant aan elkaar
Geplaatst door xandrah op 11 september 2012
Het zit allemaal in de familie
Obama is achterkleinzoon van allereerste slaaf in Amerika
Eén stamboom, allemaal bekende namen
Terwijl de Amerikaanse kiezer zich opmaakt om naar de stembus te gaan heeft Ancestry.com diepgaand
onderzoek verricht naar de familiestamboom van beide presidentskandidaten.
Hoewel president Barack Obama en Mitt Romney uit compleet verschillende milieus afkomstig zijn hebben
ze toch iets gemeen.
Romney mag dan de officiële kandidaat zijn voor de Republikeinen terwijl Obama de Democraten
vertegenwoordigt, maar beide politici hebben familiebanden met politici van het andere kamp.
Eén stamboom, tal van bekenden
De stamboom van voormalig gouverneur van Massachusetts Romney bevat zes oud-presidenten,
waaronder George W. Bush, George H.W. Bush, Franklin D. Roosevelt, Calvin Coolidge, Herbert
Hoover en Franklin Pierce, vier Republikeinen en twee Democraten.
In de stamboom van Obama vinden we oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin als achternicht in de tiende
graad. Palin is op haar beurt weer een verre nicht van zowel Franklin D. Roosevelt als wijlen Diana, de
prinses van Wales. Obama is ook familie van voormalig vicepresident Dick Cheney. Uit een rapport dat in
2007 werd gepubliceerd blijkt dat Cheney een achterneef in de achtste graad van hem is. Ancestry.com
ontdekte ook dat Obama en de Amerikaanse zakenman, investeerder en miljardair Warren Buffett familie
van elkaar zijn.
Obama achterkleinzoon van allereerste slaaf in Amerika !
Volgens Ancestry.com is Obama de elfde achterkleinzoon van de allereerste slaaf in Amerika, John Punch.
Hij werd in de zeventiende eeuw geboren en uiteindelijk in koloniaal Virginia te werk gesteld. Tot verrassing
van de onderzoekers van Ancestry.com loopt deze connectie via de blanke moeder van Obama, Stanley
Ann Dunham.
Toen ze zich verdiepten in de achtergrond van Romney ontdekten de genealogen dat de oud-gouverneur
voor Massachussetts verre familie is van Ann Marbury Hutchinson, een puriteinse vrouw die zich in de
zeventiende eeuw in Amerika vestigde. Zij stichtte als pionier in Rhode Island de plaats Portsmouth.
De banden van zowel Romney als Obama, beide verre familie van George W. Bush, gaan terug tot Godfried
van Bouillon, als Godfried IV hertog van Neder-Lotharingen en één van de leiders van de Eerste Kruistocht.
Hij werd tevens uitgeroepen tot de eerste koning van het Koninkrijk Jeruzalem maar weigerde die titel.
Neder-Lotharingen omvatte grosso modo het huidige Nederland, België, een deel van noord-Frankrijk en
delen van Duitsland.
Ook 12-jarig meisje deed opzienbarende ontdekking: vrijwel alle presidenten stammen af van
Engelse koning
De 12-jarige BridgeAnne d‟Avignon uit Californië ontdekte dat vrijwel alle presidenten afstammen van
Engelse koning, meldde Daily Mail.
Zij maakte een stamboom waaruit bleek dat 42 van de 43 Amerikaanse presidenten afstammelingen zijn van
de Engelse middeleeuwse koning Jan zonder Land (John Lackland). Ze zijn allemaal uit op macht, vertelde
d‟Avignon aan WFMY.
Robin Hood
Koning Jan is beroemd geworden omdat hij in 1215 bij Runnymede werd gedwongen de Magna Carta te
tekenen. Engeland werd in 1208 door paus Innocentius III onder interdict geplaatst. Daarmee viel de Britse
Kroon onder het gezag van de paus.
Jan is ook bekend geworden via de verhalen rond Robin Hood en in de roman Ivanhoe van Sir Walter Scott,
waarin Richard Leeuwenhart wordt afgeschilderd als de held en Jan als de slechterik.
D‟Avignon begon met het project om haar eigen bloedlijn in Frankrijk te traceren, maar ze besloot zich
ergens halverwege te richten op de Amerikaanse opperbevelhebbers. Ze werd daarbij geholpen door haar
80-jarige grootvader.
22 Presidentiële families linken aan elkaar, via mannelijke bloedlijnen
Het meisje begon met de Amerikaanse president George Washington. Genealogen waren voor de
ontdekking van d‟Avignon in staat slechts 22 presidentiële families aan elkaar te linken, waarschijnlijk omdat
ze zich enkel richtten op mannelijke bloedlijnen.
De enige president die buiten de boot viel was Martin van Buren. Hij was de achtste president van de
Verenigde Staten. Zijn betoudovergrootvader emigreerde in 1631 uit Nederland.
De tiener ontdekte dat ze de achttiende nicht is van president Obama. Ze schreef een brief aan het Witte
Huis over haar bevindingen, maar heeft tot dusverre alleen een algemene reactie mogen ontvangen.
De Merovinger Bloedlijnen
Bron: Discovery.com/niburu.nl
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MK ultra: mind control om moordenaars (Breivnik, James Holmes) en gespleten persoonlijkheden te
creëren
Geplaatst door xandrah op 10 september 2012
De Colorado shootings in het theater tijdens de Batman film, doet de vraag rijzen of vermeende dader
James Holmes is toegevoegd aan de lijst van Manchurian experimenten (MK ULTRA). Manchurian
experimenten houden in dat er technieken gehanteerd worden op een persoon, zodat die persoon onbewust
handelt en orders opvolgt. Deze technieken zijn in de paar afgelopen jaren behoorlijk verfijnd.
De MK ULTRA programma‟s zijn programma‟s die gebruikt worden om Manchurian kandidaten te creëren.
Ze maken de perfecte spion volgens vele deskundigen.
Methodieken: drugs, hypnose, verbaal en seksueel misbruik, martelingen
Het programma werd begin jaren 50 ontwikkeld. Testpersonen weren Canadese en Amerikaanse burgers,
die hierover onwetend waren. Het leidde tot controversie betreffende legitimiteit. MK Ultra gebruikt veel
methodieken om de individuele mentale staat van de mens en de breinfuncties te manipuleren. Bij de
methodieken hoort gebruik van drugs, met name LSD, andere chemicaliën, hypnose, sensorische
onthouding, verbaal en seksueel misbruik, en verscheiden vormen van martelingen.
Aan de ontwikkeling van het programma deden 80 instituten mee (waaronder universiteiten, ziekenhuizen,
gevangenissen en farmaceutische bedrijven). De CIA opereerde met deze instituten middels
mantelorganisaties, maar soms waren topbeambten van de instituties bekend met CIA‟s betrokkenheid.
Het project kwam voor het eerst onder publieke aandacht in 1975 tijdens het Amerikaanse Congres, door
onderzoeken van the Church Committee en een presidentiële commissie, de Rockefeller Commissie.
Onderzoek werd belemmerd doordat CIA directeur Richard Helms opdracht gaf om alle MK Ultra
documenten te vernietigen in 1973. (bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek) .
In 1977 onthulde een Freedom of Information Act verzoek een archief van 20.000 documenten. (zie hier).
Hierna leek MK ULTRA een wisse dood te zijn gestorven.
Foto rechts: Ongeïdentificeerde blanke vrouw tussen de acht en tien jaar
oud. Proefpersoon onderging gedurende zes maanden een behandeling
welke bestond uit toediening van grote doses LSD, electroshocks en
onthouding van zintuigelijke sensaties. Experimenten onder codenaam:
MK ULTRA tijdens de vroege jaren ‟60. Het geheugen van de
proefpersoon is gewist en haar hersenen zijn als die van een pasgeboren
baby.
Technieken verfijnen: van creëren van gespleten persoonlijkheden naar
creëren van „pockets‟
Echter, in 1996 verscheen het boek „ The Illuminati Formula to Create an
Undetectable Mind Controlled Slave‟, van Fritz Springmeier en Cisco Wheeler. Het boek maakte de
discussie over MK ULTRA weer wakker en zorgen laaiden weer op over het feit dat MK ULTRA toch nog
uitgevoerd werd. Het boek gaf gedetailleerde informatie over mind control gebaseerd op trauma‟s,
refererend aan de experimenten op mensen tijdens de Nazitijd als basis voor de recentere uitvoeringen van
mind control methodieken. Recente onthullingen indiceren het proces van het creëren van een „pocket‟ in het
brein waarin bepaalde voorgeprogrammeerde gedragingen latent aanwezig zijn, erin gebracht door mind
control technieken, en die opgewekt kunnen worden. De techniek is zo verfijnd, dat het proces virtueel niet
op te sporen is.
Veel van de beschikbare literatuur over mind control, gaan over de creatie van multiple/gespleten
persoonlijkheden, waarbij de ene persoonlijkheid zich niet bewust is van wat de andere aan het doen is.
Middels bovengenoemde technieken wordt een suggestie in het brein van een persoon geplant, wanneer de
persoon onder invloed van een drug is („pocket‟). Wat er dan gecreëerd wordt is niet een compleet andere
persoonlijkheid of alter ego, maar een voorgeprogrammeerde handeling die tot stand komt door (een)
specifieke trigger of stimuli.
Hoe werkt zo‟n „pocket„? (dit is dus maar één aspect van MK ULTRA)
Een voorgeselecteerd persoon wordt uitgenodigd om naar de bioscoop te gaan, door iemand die ze al
weken kent (of maanden). Ze zitten in de bioscoop, en hij doet ongezien een drug in haar drinken (die past
bij de aard van het project). De persoon weet van niks, drinkt haar frisdrank en valt in slaap. De man haalt
een kleine recorder uit zijn zak, waarop commando‟s staan en ook een voorbestemd signaal. Het signaal
kan een specifiek woord zijn, of een serie elektronische geluiden. Hij doet een oortje in de vrouw‟s oor en
terwijl de film speelt, wordt het geluid afgespeeld. Als het uitgespeeld is, verwijdert hij het oortje en bergt zijn
geluidsapparaatje weer op. Na twee uur wordt zij wakker en hij vraagt haar; herinner je je iets? En zij vertelt
hem wat hij wil horen. Mocht zij zich iets herinneren.
Er gaat tijd voorbij en op een dag gaat haar telefoon „s nachts. Ze neemt op en hoort het elektronische
geluid/of het commanda, dat zij destijds in onbewuste toestand heeft „gehoord‟. De trigger (hypnotische
suggestie) werkt, ze staat op en doet precies wat haar verteld is.
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Beroemdheden, moordenaars, soldaten
Britney Spears
Op veel beroemde artiesten zou MK Ultra zijn toegepast. Veel daders van gruwelijke
daden die veel media-aandacht krijgen eveneens. Zoals bij Breivnik bijvoorbeeld. Zij
komen verbluft over en herinneren zich niet wat zij gedaan hebben. Mengele hield zich
ermee bezig, en jonge soldaten krijgen MK Ultra middels Project Talent, een
supersoldaatprogramma.
Er is op zich niet zoveel voor nodig..
Project MK Ultra gebruikt verfijnde technieken en technologie, en heeft voortgeborduurd
op de kennis die de nazi‟s omtrent hersenspoelmethoden heeft opgedaan. Toch, er
blijkt nog niet eens zoveel nodig om mind control uit te oefenen. Dit bewijzen Milgram
“Obedience to Authority” experiments en French Fake TV Torture experiments Mensen hoeven niet altijd
onder invloed van chemicaliën te zijn, of in een staat van trance om onmenselijke handelingen te verrichten
tegenover mensen. Vaak volstaat een mens met autoriteit die een opdracht geeft.
Batman Shooting: nieuw bewijs laat samenzwering open en bloot zien
bronnen: zie in tekst, en wikipedia

Interessante nieuwslinks
Russia Today: Weer zware rellen in Caïro bij de Amerikaanse ambassade
http://rt.com/news/cairo-clashes-us-embassy-013/
Amerikaanse ambassade in Jemen bestormd
http://www.welt.de/politik/ausland/article109187567/Angreifer-stuermen-US-Botschaft-in-Jemen.html
De nieuwszender MSNBC vraagt zich af: Wie is er gevaarlijker? Ahmedinejad of Nethanyahu?
http://freebeacon.com/msnbc-host-whos-more-dangerous-the-supreme-leader-in-tehran-or-netanyahu/
Obama en Nethanyahu hebben openlijk ruzie:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d960d376-fc28-11e1-aef9-00144feabdc0.html#axzz26LNeL7os
Duitse ambassade in Sudan in brand gestoken: Bekijk NOS uitzending
Woeste menigte in Tunesië: Bekijk video van Reuters
Wereldwijde protesten: Bekijk BBC news
Schokkende videobeelden van dode ambassadeur gaan als trofee onder jihadisten rond wereldwijd: Video
Volg de gebeurtenissen live bij Al Jazeera
Amerikaanse regering verliest alle controle over de demonstraties in het Midden-Oosten:
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/09/14/state_department_sets_up_24_hour_monitoring_team_for_embassy_crisis

Chinezen bestormen Japanse ambassade: http://www.rt.com/
Chinese protesters storm Japanese embassy in Beijing
http://vladtepesblog.com/?p=52977
Kindermoordenaar gelyncht en levend verbrand in Guatamala:
http://english.pravda.ru/news/hotspots/13-09-2012/122159-guatemala_lynch-0/
Nethanyahu legt op CNN uit waarom een aanval op Iran nodig is:
http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/middleeast/netanyahu-says-iran-is-20-yards-from-nuclear-bomb.html?_r=0

Anti-Japanse protesten verspreiden zich over heel China
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d69959e-ffce-11e1-a30e-00144feabdc0.html#axzz26iaweSW8
Nederlandse studenten halen hun diploma in België en zorgen voor slechter onderwijs:
http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1502049/2012/09/17/Nederlanders-halendiploma-op-Vlaamse-kosten.dhtml
Wat nou global warming? Zeer zware sneeuwval zorgt voor sterfte onder IJslandse schapen.
http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_life/Winter_Strikes_(ESA)_0_393526.news.aspx
Beelden van de uitbarsting van de Krakatau
http://sincedutch.wordpress.com/2012/09/11/9112012-krakatau-krakatoa-2012-september-eruption/
crisis tussen China en Japan:
Dreigt China met economische oorlogvoering?
http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business/9551727/Beijing-hints-at-bond-attack-on-Japan.html
Protesten houden aan! Nu ook in Taiwan
http://www.welt.de/politik/ausland/article109302629/Chinesische-Demonstranten-fordern-Krieg-gegen-Japan.html

Mohammed film. Frans tijdschrift publiceert Mohammed cartoons
http://abcnews.go.com/news/t/blogEntry?id=17265007
Amerikaanse verkiezingen
Vladimir Putin: Romney is in ieder geval duidelijk:
http://www.washingtonpost.com/world/europe/romney-at-least-hes-direct-says-putin/2012/09/17/3452a0b8-ff5b-11e1-8adc-499661afe377_story.html
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Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Marskolonie..!
Door GuidoJ.zondag, 2 september 2012
Waarheid of leugen..? Een uitermate fascinerend verhaal van de kleindochter van een Amerikaanse
oud-president. Helemaal murw gemaakt door een persoon die haar grote liefde leek te zijn, maar die
uiteindelijk precies het tegenovergestelde manifesteerde.. En waarom moest Laura Eisenhower, want daar
spreken we over, zo nodig meegevoerd worden naar… Mars..? Lees het hele verhaal hieronder en sta
versteld van de diepte van de misleiding, waarin we wereldwijd verzeild zijn geraakt. Maar even terug naar
de grootvader van Laura Magdalena Eisenhower.
President Dwight D. Eisenhower, hij had ons gewaarschuwd voor de machten en krachten achter de
schermen van de „macht‟..
Ken je de afscheidsspeech waarmee president Dwight Eisenhower zijn ambt van president van de VS
neerlegde..? Wat een kracht, wat een liefde voor ZIJN land; want hij zág dat de VS naar de ratsmedee zou
gaan. Juist door de „donkere krachten achter de schermen‟. (HIER de YouTube)
Dit is een van de vele waarschuwingen die Eisenhower in deze afscheidsspeech in 1961 uitspreekt:
“In de overlegstructuren van de overheid, moeten we ons wapenen tegen de pogingen
van het militaire industriële complex, om ondemocratische invloed te krijgen, of deze nou
wel of niet zo bedoeld is. Het potentieel van een catastrofale opkomst van misplaatste
macht bestáát en zal volhouden.
Wij mogen nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden en democratisch
proces laten bedreigen. We dienen niets voor kennisgeving aan te nemen. Alleen een
alerte en goed geïnformeerde burgerij kan de correcte samenwerking afdwingen van
deze enorme industriële en militaire defensiemachine, met onze vreedzame methodes
en doelen. Hierdoor kunnen veiligheid en vrijheid sámen opbloeien.”
Maar zijn opvolger, John F. Kennedy, zou nauwelijks 2 jaar daarná, al het slachtoffer worden van deze
krachten achter de schermen, waar Dwight Eisenhower zo voor waarschuwde..! De revolutie had
plaatsgevonden. De koning was dood en de nieuwe koning was de verrader.. Vice-president Lindon Johnson
was de pion van het militair-industrieel complex.
En nu is het kleindochter Laura Eisenhower die de erfenis van haar achter-overgrootvader echter weer doet
glimmen als een spiegel. Wat een verhaal.
Een geheime kolonie op Mars. Verhalen die kloppen, puzzelstukjes die op hun plaats vallen. Vervalste foto‟s
van maanlanders die op een „rode planeet‟ zouden staan. Terwijl het label van NASA dat op de marslander
te zien is, volledig verkleurd is.. Filter je die foto‟s terug, dan blijkt ineens dat Mars een blauwe atmosfeer
heeft. Dat Mars geen vijandige atmosfeer heeft, maar wellicht bossen en een zuurstofrijke atmosfeer heeft.
Ook de bodem onder dit verhaal klopt dus!
Hoever mag het gaan? Hoever laten we het komen om ons verder te laten besodemieteren. Zijn we werkelijk
zo klein als „men‟ ons wil laten geloven..? Of laten deze krachten-achter-de-schermen ons zien, waartoe WIJ
werkelijk in staat zijn. Laten zij zien, door hun misbruik, wat er al mogelijk is..? JIJ mag het -zoals AL-TIJDzeggen..
x
Klokkenluider Laura Magdalene Eisenhower,
Ike‟s achterkleindochter, over een geheime Mars-kolonie..
vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be april 2010
**
In een publieke verklaring heeft Laura Magdalene Eisenhower, de achterkleindochter van voormalig VSPresident Dwight David Eisenhower (1890 – 1969), de pogingen openbaar gemaakt, om haar te betrekken
bij een geheim Mars colonialisatie-project. Deze zouden hebben plaatsgevonden tussen April 2006 en
Januari 2007.
Laura Magdalene Eisenhower
Haar verklaring dat ze onderwerp was van pogingen om via tijdreizen en
manipulatie door getrainde inlichtingen-officieren verbonden te worden aan
een Mars-kolonisatie-project, werd onthuld in een Exoplotics Radio interview
(HIER), én in een uitgebreide geschreven verklaring op haar website.
Ki‟ Lia, een kunstenares met een Stanford-universitaire opleiding, futuriste en
collega van Laura Eisenhower, heeft een getuigenis-uit-de-eerste-hand van
haar verklaring gemaakt en deze is beschikbaar op de website. van Ki‟Lia.
Het vermeende doel van deze „Geheime Marskolonie‟ is een (geselecteerde)
groep overlevenden van het Aardse menselijke ras een overlevingskans aan te bieden, in het geval van een
gepland (bijv. veroorzaakt door HAARP of via biowapens) of natuurlijk cataclysma.
Door het openbaar maken van deze geheimen inzake de Marskolonisatie, hebben Ki‟Lia en Laura
Eisenhower geschaard bij een groeiend aantal onafhankelijke klokkenluiders, die onthullingen doen over
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geheime technologieën en buitenaards-gerelateerde, geheime operaties door de militaire
inlichtingendiensten van het Amerikaanse leger en aanverwante organisaties.
De onthullingen van Laura Eisenhower en Ki‟Lia sluiten aan op de verklaring van veel onafhankelijke
klokkenluiders, waaronder advocaat Andrew D. Basiago, die een boekje open doen over het geheim volgen
van „interessante politieke personen‟, door middel van geheime tijdreistechnieken. Hun aantijgingen zijn ook
consistent met onthullingen van deze Mr. Basiago, dat hij 2x zou zijn geteleporteerd vanuit een CIA-fasciliteit
in El Segundo, Californië, naar een geheime basis op Mars..,
De eerste keer werd hij daarbij helemaal alleen overgebracht en de tweede keer gebeurde dat in het bijzijn
van CIA-agent Courtney M. Hunt.
Laura Magdalene, buitenaardsen en het Eisenhower-erfgoed
Laura Magdalene Eisenhower, heeft geleefd en gereisd naar meer dan 20 steden in de VS en daarbuiten, en
heeft een enorme kennis opgedaan op het gebied van alternatieve gezondheidszorg, natuurlijke systemen,
alchemie, metafysica, en oude historie. Ze heeft een wetenschappelijk graad en is gecertificeerd,
wetenschappelijk expeditieleider, en natuurlijk healer en constructeur met natuurlijke materialen. Ze is
tevens mystiek cosmologe, heeft wereldstrategische inzichten en is helderziend healer, Earth-advocaat en
kunstenaar.
In haar klokkenluidersverhaal over de Marskoloniën in Exopolitics.com, schrijft Laura Eisenhower:
“Mijn achtergrootvader, president Ike, die ook de legergeneraal was die de geallieerden naar de overwinning
voerde tegen Hitler, vocht ook tegen de donkere corruptie op Aarde en durfde het aan om een van de meest
uitdagende scenario‟s in de geschiedenis op te pakken.
Toen ik opgroeide bespeurde ik, dat ik deze strijd aan het afmaken was, een strijd die historische wortels
heeft. Toen Hitler stierf en de Nazi‟s hun macht verloren, verloren de entiteiten achter de schermen, inclusief
die welke ET/buitenaards waren, hun macht NIET.. Zij slaagden erin om nieuwe „gastheren‟ te vinden en
overeenkomsten af te sluiten met mensen die een onderdeel waren van het ras van de patriarchen van de
Globale Elite. Zij willen de wereld runnen vanuit angsttactieken en controle, en door het onderdrukken van
de Sophia en de essentie van het Goddelijk Vrouwelijke.”
Hier kun je het hele interview beluisteren van Exopolitics met Laura Eisenhower. ExopoliticsRadio.org
interview
Luister hier naar het 2-uur durende interview van haar met Alfred Lambremont Webre.
Tijdreizen: hoe Laura Magdalena Eisenhower het doel werd voor het geheime Marskolonie-project.
In haar verklaring beschrijft Laura Eisenhower zeer gedetailleerd, details hoe ene Agent X, degene die haar
over moest halen om aan het geheime Marsproject mee te doen, uiteindelijk aan haar duidelijk maakt dat „hij
een boel wist van de vele bronnen die elkaar overlapten, van de Vrijmetselaars, de Tempeliers, tot aan deze
verstopte geheime tak van de overheid, die achter de creatie van deze Marsmissie zat.
Laura Eisenhower: “Deze groep had mij „doorvoeld‟ en „gelezen‟ door middel van tijdreisapparatuur en door
„remote viewing‟, en zij leken ook mensen te recruteren uit de Vrijmetselaarloge en de Tempeliers, mensen
die zeer op de hoogte waren van het Magdalena-pad. Zij leken allemaal verbanden met elkaar te hebben,
maar ergens was iemand totaal op de hoogte en aan het profiteren van al deze verschillende inspanningen.
Hij of zij is in staat de natuur vóór te blijven in haar wijze van ont-wikkeling naar een Eenheid.
Ik had helemaal niet door dat Agent X een agent was, totdat ik maanden later met hem in een relatie verzeild
was geraakt en er achter kwam dat het allemaal een opzet was om mij erbij te
betrekken..”
Ki‟Lia bleek een ware vriendin te zijn voor Laura Eisenhower.
Ki‟ Lia, een vrouw die gewerkt heeft als een terzakekundige, vernieuwende en multidisciplinaire consultant, met vele bekende pioniers, heeft op de achtergrond
samengewerkt met Laura Eisenhower en heeft gezien hoe zij doelwit werd van een
duistere groep die achter het Marsproject zit, waarbij tijdreizen en bijzondere
doeltreffende technieken bekend zijn.
Zij verklaart over haar ervaringen met Laura Eisenhower:
“Na jaren van vriendschap tussen ons, ontmoette ik haar weer in de lente van 2006 in
Washington D.C., mét haar nieuwe partner, die ik verder „Agent X‟ zal noemen. Hij wist dat hij in vorige
levens het archetype van Jozef van Arimathea/Osiris/Orion belichaamde en banden had met verschillende
geheime, samenwerkende organisaties, zoals de genoemde Vrijmetselaarsloge en de Tempeliers. Hij en
Laura kregen al snel een intieme relatie, en ik hielp om hen in een soort „Goddelijke Eenheid‟ te verbinden,
daarbij gebruik makend van oude rites”.
Ze gaat verder: “Agent X onthulde dat deze groep haar had geidentificeerd via haar bloedlijn, als de
achterkleindochter die de matriarchale lijn doorzet van de 34ste president van de VS, Eisenhower, die als
generaal ook Hitler verslagen had.. Daarenboven hadden zij haar herkend als de reïncarnatie van
Magdalena/Sophia/Isis. (En sinds dat zij een klein kind was geweest, hadden veel paragnosten haar in deze
hoedanigheid ook gekend!)

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 15

Hij sprak ook van het gegeven dat de groep, namens wie hij sprak, ook geïntresseerd was in haar
tweelingzoons. Deze werden door de groep herkent als Romulus en Remus (de stichters van Rome) en de
helden-tweeling-archetypen van de Maya profetieën.”
Ki‟Lia schrijft vervolgens:
“Ze hadden een lijst van mannelijke partners, met wie ze kon zijn, in mogelijke tijdlijnen, en deze „agent X‟,
was dus één van hen. Zij namen haar mentaal onder vuur, in het bijzonder via haar hart, via
electromagnetisch en psychisch „wapentuig‟. En inderdaad is het leven van Laura Eisenhower gekenschetst
door mannen die haar probeerden kapot te maken.
Deze „agent X‟ gaf toe dat hij, evenals zijn ouders, met chips waren geïmplanteerd en o.a. daardoor een
MPD hadden, een meervoudige persoonlijkheidstoring. Hiertoe wordt ook gerekend het plotseling handelen
als een robot en het tonen van mishandelend gedrag. Dit is een typisch profiel van iemand die onderwerp is
geweest van MK-Ultra experimenten, die zeer uitgebreid gedocumenteerd zijn, maar ookk van multigenerationele, ritueel-occult misbruik.”
Tot slot concludeert Ki‟Lia:
“De gegevens die men van Laura en haar partners had, waren kennelijk verkregen door middel van een
soort tijdkijker. Zij noemden dit zelf een „Kijkglas‟, of ze hadden het over „Orion‟s Cube‟. Maar ook werden
technieken toegepast die gerelateerd zijn aan „remote viewing‟ (kijken op afstand GJ), maar ook
„tijdreizen‟werd toegepast. Allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan
menig al onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”
Ki‟Lia: “Het waren allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan menig al
onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”
De Tijdlijn van het Geheime Mars project
Laura Eisenhower, die dus ook moeder is van tweelingzoons, beschrijft uit deze periode, waarin men
probeerde haar te rekruteren voor het geheime Marsproject, met name haar relatie die ze kreeg met deze
„agent X‟.
Ze verklaart: “Het is Augustus 2006. Het plan was dat ik zou verhuizen naar North Carolina, naar het plaatsje
Raleigh. Wij zouden gaan samenwonen en het hele verhaal trachten vorm te geven, want deze man („agent
X‟) had me beloofd én overtuigd, dat mijn visie en mijn missie niet onopgemerkt zou blijven. Dus we
verhuisden. Maar toen we goed en wel eenmaal in het huis waren gesettled, begonnen de zaken een
ernstige keer te nemen. Telkens werd er gesproken over de „Mars-missie‟, en ik voelde me er helemaal niet
veilig meer.
Ik voelde dat deze missie was gecreëerd vanuit een verborgen agenda, die ook tot doel had om onze band
uit balans te brengen en er controle over te krijgen. Het zou gebruikt moeten gaan worden voor een „groter
schema‟, om te assisteren in het „zaaien‟ van een nieuwe beschaving aldaar..
Ik kon dat uiteindelijk haarfijn aanvoelen, omdat zijn gedrag vaak volledig veranderde en erg fluctueerde, van
volledige verbinding met mij, tot paniekgedrag bij hemzelf en een volledig opgaan in deze missies, zonder
oog te hebben voor de wereld om hem heen.”
Ki‟Lia documenteert de „Marsproject-organisatie‟ van deze „agent X‟. Ze schrijft „ Mijn wetenschappelijke en
zakelijk achtergrond was onvoldoende om erdoorheen te kijken, maar omdat ik altijd snel leer, op vele lagen,
kon ik onmiddellijk sleutelverbindingen leggen met technologiën, die te maken hebben met „het beste ras‟.. Ik
had links gelegd naar uitermate rijke mensen voor mijn verschillende ondernemingen, maar ik vroeg mezelf
continue af waarom in hemelsnaam ze nou precies míj moesten hebben.. Nou, dit werd uitgelegd door
„agent X‟ als een erkenning van mijn leiderschap en visionaire vaardigheden. Hij wilde ervoor zorgen dat hij
ook fondsen tot zijn beschikking kreeg, via zijn intieme vriendenkring, zodat hij een min of meer gelijk
aanzienzou krijgen bij zijn oudere adviseurs”.
Dromen en het geheime „Mars-kolonie-project‟.
Laura Eisenhower legt vervolgens uit hoe dromen een rol spelen in haar pogingen om los te komen van de
pogingen om haar te rekruteren voor het Marskolonie-project.
Ze schrijft hierover: “In de maanden die volgende werd het onderwerp „Mars‟ dus steeds heftiger op de
agenda gezet. Ki‟Lia en deze „agent X‟, werkten samen aan plannen om deze missie te laten gebeuren,
maar zij realiseerde zich dat zijn plannen uiterst dubious waren, doordat ik mijn observaties over hem met
haar deelde. Daardoor stelde ze zich in de gesprekken met hem enthousiast op, om meer van hem te weten
te komen. Ik had steeds meer gesprekken met haar, gesprekken die ook intenser werden, doordat ik mijn
visioenen met haar deelde. Het was duidelijk voor ons beiden, dat hij „mind-controlled‟ was.
Ik had zelfs dromen en aankondigingen dat er iets totaal scheef zat. In één van die dromen werd ik via
kettingen in een schip getakeld, en een stem maakte me duidelijk dat ik moest kiezen voor hén, of dat ik op
Aarde wilde blijven. Ze zouden me niets aandoen, maar ze zouden er wel voor zorgen dat ik onder hun
controle stond. Toen ik duidelijk maakte dat ik voor de Aarde had gekozen, viel ik uit het schip in de oceaan
en ik was alleen in duisternis. Ik probeerde opnieuw om me met het schip te verbinden, door omhoog te
vliegen en met hen te communiceren zodat ik deze zaken beter kon begrijpen, maar donder en bliksem
ontnamen me het zicht op het schip en ik viel terug in het water.
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Toen gebeurde er iets krankzinnigs. Alle planeten waren om me heen, en een organisch licht vervulde mijn
wezen. Ik voelde diep van binnen dat ik de verbinding met Gaya had gemaakt en dit resoneerde diep van
binnen in een bewustzijn van waarom ik hier ben om te creëren. Daarenboven heb ik een diepe weerstand
tegen controle over mij, op wat voor manier dan ook, waardoor ik begreep dat dit mijn enige keus was
geweest.”
Laura Eisenhower gaat verder: “Ik vertelde „agent X‟ deze droom en hij werd daarna heel nerveus. We
bleven wel bij elkaar, ik observeerde hem continue, terwijl ik rondliep met het gevoel van een gebroken hart;
ik begreep dat ik hem ging verliezen.”
Ze schrijft: “Ik zei dat ik niet naar Mars wilde, zelfs niet als er zich op Aarde grote catastrofes zouden
voordoen, maar ik voelde me zelfverzekerd, in het bijzonder door wat ik gezien had in de droom. Zijn
antwoord daarop was dat ik wel degelijk mee moest gaan, en dat als ik dat weigerde, hij me zou kidnappen.
Zijn gedrag werd na dit gesprek steeds slechter. Ik kreeg allerlei soorten doodsbedreigingen naar mijn hoofd
geslingerd en het was voor mij heel duidelijk dat hij niet in staat was om uit hun grip te blijven en bij mij op
Aarde te blijven.”
Het geheime Marsproject en het Goddelijk Vrouwelijke..
Toen Laura Eisenhower, in Januari 2007, in de nasleep terecht gekomen was, van haar uitvlucht uit het
„geheime Mars-kolonie-project‟, schreef ze:
“Ki‟ Lia en ik ontdekten, dat het geheime Marsproject iets nodig had, waardoor zij in staat zouden zijn hun
controle-matrix te doen gelden. Wat zij wilden, waren de Magdalena-Isis en Osiris zaden op Mars, of de
kracht van de Heilige Graal, hetgeen niets anders betekent dan het „koninklijke bloed‟. Nadat ik in mijn leven
zoveel readings heb gehad, die telkens bevestigden, dat dit mijn spirituele identiteit was, en niet alleen mijn
essentie, toen begon alles voor mij in elkaar te passen.
Maar op een bepaalde manier was dit voor mij zeer moeilijk om aan anderen te vertellen, of het me eigen te
maken. Behalve diep van binnen. Ik wist dat mijn energieveld, mijn hart en mijn intentie sterk genoeg zijn als
een personificatie van het „Venus-kalenderpad‟ (waartoe overigens iedereen toegang heeft) om te helpen
met de bekrachtiging van Gaya en Mars om ons in het krachtige en positieve 2012 „ontwaken naar
bewustzijn‟ te brengen.”
Laura Eisenhower verklaart: “Ik wist dat dit zal leiden tot de bevrijding van de controle die ons al zo lang
gevangen heeft gehouden”.
Tijdreizende politieke bewaking van belangrijke presidentiële personen in de VS.
Een advocaat in Washington State en de voorzitter van de Mars Anomaly Research Society, Andrew D.
Basiago heeft onthuld, dat er een geheim DARPA-tijdreisprogramma bestaat, omdat hij hier als kind aan
heeft deelgenomen, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om toekomstige, interessante
personen te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van kwantumtoegangen, reeds
van begin jaren 1970.
Mars, zoals we het door Nasa gepresenteerd krijgen.
En Mars, zoals Nasa ons het FEITELIJK zou moeten láten zien..!!
Op 11 November, 2009 verklaarde Mr. Basiago in het programma Coast
to Coast AM radio, dat dit DARPA-programma bestaat en dat het gebruik
maakte van de mogelijkheden om toekomstig belangrijke personen in de
toekomst te herkennen en hen van deze „bestemming‟ in het „heden‟ al op
de hoogte te stellen.
Basiago verklaarde dat hij in de vroege jaren 1970, in het gezelschap van
zijn inmiddels gestorven vader, Raymond F. Basiago, aanwezig was bij
een lunch in Alberquerque, New Mexico, alwaar de beiden heren George
Bush, senior en junior, gasten waren, kort nadat hen was meegedeeld dat
zij beiden ooit zouden dienen als president van de VS. De vader van
Basiago werkte als ingenieur bij „The Ralph M. Parsons Company„.
Basiago verklaarde tijdens deze radio-uitzending ook, dat in de vroeg
jaren 1970, via een onderdeel van het DARPA-programma, „Project
Pegasus‟, 2 andere personen werden geïdentificeerd als toekomstige
presidenten, Jimmy Carter en Bill Clinton.
En toen Basiago in 1982 de toekomstige president Barack Obama
ontmoette aan de universiteit van UCLA, in Los Angeles, waar hij op
bezoek was, er door een bondgenoot van Obama in de antiappartheidsbeweging, die hem had geïntroduceerd, onthuld werd, dat Obama, toen 20 jaar, al wist dat hij
president van de VS zou worden..
Alfred Lambremont Webre schreef een boek dat verscheen vóórdat het geschreven was…
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Basiago onthulde dat de reden waarom het „Project Pegasus‟ in staat was om –in
dit geval- president Jimmy Carter aan te wijzen als toekomstig president, terwijl hij
toen, in 1971 nog gouverneur van Georgia, lag in het feit dat de leden van dit
projectteam, in bezit waren van een „Universe Books edition‟ van Exopolitics:
Politics, Government and Law in the Universe geschreven door Alfred
Lambremont Webre. Maar dit boek zou pas geschreven worden in 2005…
Op de eerste pagina‟s van het boek staat een statement van „oud-president
Jimmy Carter‟..
Volgens deze Basiago, was het boek van Webre Exopolitics, evenals andere
boeken, fysiek teruggebracht uit de tijd, naar 1970. In 1971 was deze Alfred Webre voorzitter van de
General Counsel of the New York City Environmental Protection Administration. Hij was door de leden van
het geheime Amerikaanse overheidsproject onder controle gesteld van het tijdreizende politieke
bewakingsteam..
Er is dus een historisch precedent inzake de politieke bewaking, van vermeende politiek interessante
personen, die via o.a. „technieken die op afstand in tijd kunnen reizen‟ worden gevolgd. Zoals dat ook
gebeurd is met Laura Magdalena Eisenhower, de achterkleindochter van U.S. President Dwight D.
Eisenhower.
U.S. geheime bases en intelligent leven op Mars
Laura Eisenhowers verslag en dat van Ki‟ Lia‟s over een geheime kolonie op Mars, ontworpen voor een
overlevende beschaving van het menselijke ras is plausibel, zeker binnen de context van de verklaring van
een onafhankelijke klokkenluider inzake de geheime „aanwezigheid‟ van de VS op Mars. En die
klokkenluider is er dus nu. Andrew Basiago, voorheen betrokken bij geheim onderzoek en de ontwikkeling
van projecten voor de Amerikaanse defensie, heeft bevestigd dat hij via geheime teleportatie naar bases van
de VS op Mars is geweest en dat hij intelligent, buitenaards leven op Mars heeft ontmoet.
Basiago bevestigt:, “dat de Verenigde Staten al sinds tientallen jaren mensen naar Mars teleporteren”.
Hij doet verslag van de ontzagwekkende en ook angstaanjagende trips die hij naar Mars ondernam in 1981
in het kader van zijn medewerking als kind aan het Project Pegasus‟. Basiago heeft ook bevestigd, dat toen
hij voor het bedrijf van zijn overleden vader werkte, Raymond Basiago, hij in de Curtiss-Wright Aeronautical
Company-fascilliteiten, in Wood Ridge, New Jersey, 3 Marsbewoners heeft ontmoet. Deze waren op Aarde,
in een uitwisseling en om VS-ruimtevaartpersoneel te ontmoetten.
Ms. Eisenhower en Ki‟ Lia blijken de trend te volgen van opduikende klokkenluiders, zoals dit is
aangekondigd in het „Web Bot-Project‟. Op 15 September 2009, verscheen een rapport van dit project,
waarbij gebruik werd gemaakt van „Asymmetric Language Trend Analysis (ALTA)‟.
Data die bijeen gebracht was door het Web Bot voorspelt dat het „heel aannemelijk is dat de klokkenluider,
die beschreven is in de voorlopende ALTA-rapporten (zie 1309) en die tevoorschijn komt uit een periode van
„stolling bij de overheid‟ als gevolg van het ineenstorten van de financiële structuren, een persoon is de die
naam Andrew Basiago draagt‟ Het ALTA-rapport voorspelde verder dat een trend van vele klokkenluiders de
initiële onthullingen van Mr. Basiago zou volgen.
Een publiek onderzoek en de terugkeer van het „Goddelijk Vrouwelijke‟.
Als klokkenluiders van dit geheime Marskolonie-project, vragen Laura Magdalena Eisenhower en Ki‟Lia nu
om een openbaar onderzoek.
Laura Eisenhower: “Het enige wat ik vraag, is een onderzoek naar deze zaak. Er is nog steeds een boel te
onthullen en we moeten stukjes vinden die in de puzzel ontbreken. Het is cruciaal dat de waarheid wordt
onthuld en dat wereldleiders hun archieven openen. Alle geheime contacten met ET‟s en UFO‟s dienen te
worden openbaar gemaakt.
Onze wereldleiders behoren de ethiek te hebben én de integriteit om verder te kijken wat mogelijk is met
technieken als „ELF‟ en „HAARP‟. Ik hoop dat de bewoners van deze planeet, met een „open mind‟ hun ware
afkomst en relatie met de Universele Gemeenschap mogen omhelzen en dat zij deze wetenschap en
informatie met anderen mogen delen”.
Ki‟ Lia vraagt heel simpel om: “serieuze onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke agenda van deze
cover-up. Een geheime Marskolonie als een overlevingsplan voor een geplande en reëel geachte
desastreuze „2012 Aardse tijdlijn‟”.
In het Radio-interview met ExopoliticsRadio.org, doet Laura Magdalene Eisenhower een indringende oproep
voor het terugkeren van het „Goddelijk Vrouwelijke‟. Ze schrijft in haar publieke verklaring:
“De leidende, patriarchale energieën hebben duizenden jaren een manipulatieve invloed gehad op de
levens- en scheppingskracht van Gaia, die gepersonifieerd werd als Sophia de Godin.
Onze „Moeder Aarde‟ is echter krachtiger dan deze lagere energieën, maar het losbreken uit dit
disfunctioneren zou een massa-apocalypse betekenen en tegelijkertijd het opnieuw vestigen van een
soortgelijke creatie. Om alles maar te laten gaan en ons bewustzijn hierin te verliezen, zou resulteren in een
agenda waaraan al lang gewerkt wordt. Een agenda met de intentie om een nieuwe beschaving op Mars te
situeren, onder de egoïstische controle van een Globale Elite, de Aarde daarbij achterlatend in afbraak en
zelfdestructie.”
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Laura Eisenhower verklaart,
“De energie van de Moeder is zo liefdevol, dat wij het niet kunnen bevatten. Zij is geduldig maar ook
vastberaden, om een wereldomvattende transformatie te scheppen, een verbinding te herstellen en te
vitaliseren met de Hemel, door middel van de cycli van de natuur en het pad van Venus.”
Ki‟ Lia verklaart:
“Ik/wij roepen ieder mens op, ongeacht van welke leeftijd, van welk ras, van welk geloof of achtergrond, om
op te staan voor De Waarheid. De waarheid van de liefdevolle en vrolijke, eeuwige natuur van onze Ziel. De
collectieve en eeuwige reunie met het Goddelijk Vrouwelijke en het Mannelijke. Onze kracht om te helen, te
reizen en te realiseren, op het moment dat we dat wensen. En onze magnifieke kosmische erfenis en
bestemming. Wij moeten onze beschaving vernieuwen en het verloren Paradijs herstellen: Atlantis,
Shambala, Eden of de „Hemel op Aarde‟”.
x
Laura Magdalene Eisenhower can be contacted through The Return of the Divine Feminine (Facebook).
Ki‟ Lia can be contacted through 2012 Paradise on Earth (Facebook).
Ms. Eisenhower and Ki‟ Lia have a joint online group at Ascending Earth 2012 (Facebook).
For more info:
Web Bot: Andrew Basiago is predicted “planetary level” whistleblower for Mars life and time travel
Two whistleblowers independently report teleporting to Mars and meeting Martian extraterrestrials
Expert predicts end to hierarchies and value of money, more ET/UFO disclosure starting July-Nov 2010
2012 may bring the “perfect storm” – solar flares, systems collapse
Barack Obama not disclosing extraterrestrial presence is top ET/UFO story of 2009
Obama ET disclosure uncertain, as voter ballot and citizen groups move to disclose ET presence
http://www.wanttoknow.nl/overige/laura-eisenhower-werd-geronseld-voor-geheime-mars-kolonie/

Instorting Spanje breekt records; Grieken krijgen inderdaad nog meer geld
Overal in Spanje staan halve wijken en hele straten vol
nieuwbouwwoningen al tijden leeg (foto: Avila, ca. 80 km. ten oosten van
Madrid).
De nieuwste cijfers laten opnieuw zien dat het almaar slechter gaat met
Spanje. De ECB kredieten aan Spaanse banken stegen in augustus naar
een nieuw record van € 389 miljard. Ook de TARGET-2 claims, waar met
name Duitsland en Nederland garant voor staan, bereikten met € 429
miljard een nieuw record. De toch al in een grote crisis verkerende
Spaanse vastgoedmarkt kreeg in het tweede kwartaal de grootste klap
ooit te verwerken: de huizenprijzen daalden sinds 2011 met maar liefst 14,4%. Het 'klap op de vuurpijl'
nieuws komt echter uit Cyprus, waar de Europese ministers van Financiën besloten dat de Grieken meer tijd
krijgen om hun financiën op orde te brengen. Dit betekent niets anders dat Athene inderdaad nóg meer geld
krijgt.
De Spaanse overheidsschulden stegen in het tweede kwartaal naar 75,9% van het BNP, het hoogste niveau
in 22 jaar tijd en een stijging van 9,2% in slechts één jaar. De totale schuld van de overheid bedraagt nu €
804 miljard, bijna € 100 miljard hoger dan een jaar eerder. In tegenstelling tot wat de politici in Madrid,
Brussel en Den Haag beweren blijft de Spaanse regering almaar meer geld uitgeven. De overheidsuitgaven
stegen met 4,4% naar € 617 miljard. De deels failliete Spaanse regio's gaven € 151 miljard uit, een stijging
van 2,8%. Het 'rijke' Catalonië heeft inmiddels een schuld van € 44 miljard.
Ondanks de recorddaling van de huizenmarktprijzen worden er al 17 maanden op rij steeds minder huizen in
Spanje verkocht (- 2,5% in 1 jaar). Het aantal verstrekte hypotheken stortte het afgelopen jaar zelfs volledig
in met 20,4%. (1)
Grieken krijgen inderdaad meer geld
Op Cyprus besloten de Europese ministers van Financiën Griekenland meer tijd te geven om de vereiste
bezuinigingen en hervormingen door te voeren. 'Als blijkt dat het (Griekse) tekort door een tijdelijke neergang
van de economie verslechtert zou er meer tijd kunnen worden gegeven,' aldus minister Jan Kees de Jager
tegenover de Griekse krant Kahtimernini.
Dat was een omfloerste manier om te zeggen dat de Grieken inderdaad meer geld krijgen, zoals we gisteren
al schreven. Omdat Griekenland slechts 22% van de eisen van de eerste twee hulppakketten à € 240 miljard
heeft ingewilligd kan nu al met bijna volledige zekerheid worden gesteld dat ze hun schulden en tekorten
nooit voldoende zullen terugbrengen. Hierdoor zullen de overheidsschulden vele miljarden hoger uitvallen
dan de door de EU vereiste 120% van het BNP, dat overigens al 60% bóven de officiële EU norm ligt. Een
derde bailout pakket voor de Grieken is daarom onvermijdelijk als de EU blijft volhouden dat ze ten koste
van alles in de eurozone moeten worden houden. (2)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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GIF in je soepblik (en in meer)! Uitkomsten onderzoeken zijn schrikbarend !
Geplaatst door xandrah op 8 september 2012
De meeste mensen hebben nog nooit van Bisfenol A gehoord. Toch komt iedereen dagelijks in aanraking
met deze chemische stof die in lage dosering al gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Je kunt Bisfenol A (BPA) binnenkrijgen door eten uit blik, drinken uit een plastic fles en zelfs het aanraken
van een kassabon. We onderzoeken hoe gevaarlijk deze stof nu eigenlijk is, en wat er nodig is om de stof te
herkennen.
Hoe kwalijk is Bisfenol A?
Uitkomsten onderzoeken zijn schrikbarend
Hormoonverstorende werking op voortplantingsorganen j/m
De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de gevolgen
van blootstelling aan BPA. De uitkomsten zijn schrikbarend. Er zijn veel
onderzoeken die uitwijzen dat BPA een hormoonverstorende werking heeft.
Lage doses BPA hebben effect op de ontwikkeling van de
voortplantingsorganen van meisjes en jongens, kunnen leiden tot
verandering in gedrag en in de hersenen en hebben effect op de leeftijd
waarop meisjes in de puberteit komen.
De onderzoeken laten zien dat er al schadelijke effecten optreden bij doses die ver onder de nu acceptabel
geachte hoeveelheid zitten.
Verschillende studies hebben ook aangetoond dat door de hormoonversterkende werking van BPA
verbanden bestaan tussen BPA en prostaat- en borstkanker, obesitas, suikerziekte, afwijkingen van de
schildklier evenals gedrags- en voortplantingsproblemen.
Soep uit blik verhoogt BPA in urine
75 vrijwilligers werden in twee groepen verdeeld. De ene groep at 5 dagen
achter elkaar dagelijks 340 gram verse soep. De andere groep at dagelijks
even veel soep uit blik. Na een weekend rust werden de rollen
omgedraaid.
In 77 procent van de urinemonsters van de verse soep-eters zat BPA. Na
het eten van soep uit blik werd in alle urinemonsters BPA aangetroffen.
Bovendien was de concentratie bij degenen die soep uit blik aten 20 keer
zo hoog, namelijk 20,8 microgram per liter tegen 1,1 microgram per liter.
Kanker
Uit eerder onderzoek bleek een verband tussen Bisfenol A en
verschillende vormen van kanker. Binnen de EU is BPA verboden in babyflesjes, maar het wordt nog steeds
gebruikt in andere kunststof producten en blikken. Het is nog niet duidelijk of het ook in kleine hoeveelheden
schadelijk is voor de gezondheid.
BPA in zeewater, dus in vis
Wanneer een plastic als policarbonaat aan weerselementen wordt
blootgesteld, gaat het ontbinden. Daarbij komt onder andere BPA vrij. Dat
blijkt uit een recent onderzoek van de Nihon Univeristy. Als je bedenkt wat
de gigantische hoeveelheid zwerfplastic is dat in de oceanen ronddobbert,
kun je niet anders dan concluderen dat er de komende jaren nog een hele
hoop BPA vrij zal komen en in ons zeewater (en vis) terecht zal komen.
Sommige overheden nemen de onderzoeken serieus
In omringende landen is zichtbaar dat de overheid deze onderzoeken
serieus neemt. Er zijn vele onderzoeken, de één een stuk betrouwbaarder dan de ander. Vorig jaar heeft
Canada als eerste staat het gebruik van bisfenol A in recipiënten van voeding en drankjes voor zuigelingen
verboden. Een aantal staten in de VS heeft het gebruik van BPA ook reeds aan banden gelegd, en andere
staten zijn de gevolgen nog aan het onderzoeken. Onder het mom „beter voorkomen dan genezen‟,
overweegt Frankrijk als eerste Europese lidstaat het gebruik van BPA in voedingsverpakkingen aan banden
te leggen.
Helaas worden sommige onderzoeken gefinancierd vanuit de industrie en is de uitkomst daardoor niet
verrassend te noemen; de conclusie IS veelal dat de hoeveelheid waaraan we blootgesteld worden heus wel
veilig is. Terwijl andere studies, die vaak kleiner zijn omdat er gewoonweg geld ontbreekt, vaak op zijn
zachts gezegd toch een heel stuk minder gunstig uitvallen.
Los van de onderzoeken kunnen we met ons gezond verstand wel bedenken dat de blootstelling aan
oestrogene stoffen zoals BPA, niet gezond kan zijn. Vooral niet voor de ontwikkeling van foetussen, baby‟s
en kinderen. Ook niet in kleine hoeveelheden.
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Verbazing over uitblijven van actie in Nederland
De VWA zegt dat er geen verschil zou moeten zijn in wetgeving binnen de Europese Unie. Hoe kan het dat
in Denemarken de Stump studie wel de reden is om actie te ondernemen rondom BPA en dat er in Frankrijk
zelfs al een wet is?
De afwachtende houding, vooral als het gaat om de blootstelling van een giftige stof als BPA aan kinderen
kan toch niet. Waarom is het verschil zo groot in besluitvorming en wat zijn de belangen? Nederland wacht
gewoon de uitslag van de EFSA af.
Gelukkig kunnen we zelf ook al iets doen, geen producten meer kopen die BPA bevatten, zo min mogelijk
voeding uit blik gebruiken en geen kassabonnetjes meer aannemen. Voor veel gangbare producten hebben
wij alternatieven gevonden.
BPA in babyflessen per half 2011 verboden in de EU. En eindelijk wordt het ook breed bekend gemaakt, ook
de Telegraaf schrijft over BPA.
In België werd het gebruik van de chemische stof bisfenol A m.b.t. zuigflessen tot alle verpakkingen voor
voedingswaren voor kinderen onder de drie jaar pas in januari 2012 verboden. Ondanks de stuitende
uitkomsten uit onderzoeken is de Europese Autoriteit voor de Veiligheid van Voeding (EFSA) niet overtuigd
van de risico‟s, en stelt het dat de gezondheidsrisico‟s nog niet voldoende bewezen zijn. (lees hier)
Bekijk de uitzending van Radar
Bronnen: Radar, www.greenjump.nl, www.gezondheidsnet.nl, www.zaplog.nl, www.wetapwater.com

Ruzie VS - Israël loopt op: Obama wil Netanyahu niet spreken over Iran
Amerikaanse minister van Defensie: Iraanse kernbom over ongeveer een jaar
De nabije toekomst van het Midden Oosten zou wel eens kunnen afhangen
van de bereidheid van Obama om alsnog met Netanyahu te gaan praten.
De ruzie tussen de VS en Israël over de kwestie Iran loopt steeds verder op.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat president Obama en premier
Netanyahu elkaar op 28 september in New York zouden spreken over de
steeds groter wordende meningsverschillen tussen beide landen, maar het
Witte Huis heeft plotseling laten weten dat de president geen tijd heeft.
Obama's weigering heeft waarschijnlijk te maken met Netanyahu's
opmerkingen van gisteren: 'De wereld zegt ons te wachten (met een aanval op Iran) omdat er nog steeds tijd
is. Dan zeg ik: wachten, op wat? Tot wanneer? Degenen die in de internationale gemeenschap weigeren
rode lijnen voor Iran te trekken hebben niet het morele recht het sein voor Israël op rood te zetten.' (1)
'Iraanse kernbom over ongeveer een jaar'
Nadat de stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten generaal Martin Dempsey twee weken geleden al
verklaarde 'niet medeplichtig' te willen zijn aan een Israëlische aanval op Iran, wees ook het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken de Israëlische eis om Iran een deadline te stellen voor het opgeven van
het militaire nucleaire programma van de hand (2). Door het geplande gesprek met Netanyahu te cancelen
onderstreepte Obama zijn eis dat Israël onder geen beding zonder toestemming van Amerika een aanval op
de Iraanse nucleaire installaties uitvoert, zeker niet vóór de presidentsverkiezingen op 6 november.
Obama's minister van Defensie Leon Panetta zei gisteren over goede informatie te beschikken dat het nog
iets meer dan een jaar gaat duren voordat Iran zijn eerste kernbom kan hebben gebouwd en er wat Amerika
betreft dus nog genoeg tijd en gelegenheid is om tegen die tijd alsnog in te grijpen als dat nodig wordt
geacht (3).
Niet Iran, maar Israël voor het blok
Het Witte Huis heeft er duidelijk voor gekozen om niet Iran, maar Israël voor het blok te zetten, mede omdat
Obama woedend zou zijn vanwege het feit dat premier Netanyahu en diens minister van Defensie Barak de
Israëlische strijdkrachten de opdracht hebben gegeven om door te gaan met de voorbereidingen voor een
militaire aanval.
Netanyahu is het op zijn beurt spuugzat dat alle eerdere door Obama gestelde deadlines nog nooit werden
gevolgd door ook maar enige actie, met uitzondering van het instellen van sancties die Iran met behulp van
China, Turkije en andere landen echter heel handig weet te omzeilen. De Israëlische premier rekent er
tevens op dat hij ondanks de tegenstand van Obama de steun van het Amerikaanse Congres zal krijgen als
Israël besluit om Iran, dat het laatste jaar bijna wekelijks dreigt de Joodse staat te vernietigen, zonder
Amerikaanse hulp aan te vallen.
Obama kan daarom eigenlijk niet om een gesprek met Netanyahu heen. Niet alleen hangt zijn politieke
toekomst ervan af, maar ook dat van het complete Midden Oosten. Zowel Amerika als Israël hebben er
daarom het grootste belang bij om zo snel mogelijk weer op één lijn te komen.
Xander -(1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Ynet News
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Arabische media: Aanval ambassades VS begin van offensief islam tegen Westen
Egypte wil alle kritiek op de islam, ook internationaal, strafbaar stellen - Egyptische kritiek op Nederland
vanwege asiel verlenen aan Koptische christenen
Honderden moslims bestormden afgelopen dinsdag de
ambassade in Caïro, verbrandden de Amerikaanse vlag en
vervingen deze door de vlag van Al Qaeda en door vlaggen
met de tekst 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is
zijn profeet.'
Volgens Arabische websites, tv stations en documenten
staan de aanvallen op het Amerikaanse consulaat in
Benghazi (Libië) en op de ambassade in Caïro niet op
zichzelf, maar vormen een onderdeel van een een gepland
offensief van de steeds machtiger wordende Moslim
Broederschap en radicale salafistische partijen, die het Westen willen 'straffen' voor hun verzet tegen de
islam. De aanvallen hadden dan ook nauwelijks iets te maken met de korte anti-Mohammed film ('Innocence
of Muslims') waar enkele dagen geleden een trailer van werd uitgebracht, zoals de reguliere Westerse media
ons willen doen laten geloven. (1)
'President Morsi mogelijk zelf achter aanslagen'
De voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat, in de VS verketterd door alles wat zich links en
moslim noemt, schrijft dat de niet of nauwelijks door Westerse journalisten bekeken en gelezen Arabische
media en documenten duidelijk aantonen dat de anti-Mohammed film enkel werd aangegrepen om te
proberen alsnog te bewerkstelligen wat na de wereldwijde woede vanwege de satirische Deense cartoon
over de islamitische profeet niet lukte, namelijk zorgen dat de godsdienstwetten wereldwijd worden
veranderd zodat alle kritiek op de islam en Mohammed overal strafbaar wordt gesteld, iets wat in veel
moslimlanden reeds het geval is. (2)
Arabische video opnamen over de aanvallen op de Amerikaanse doelen in Libië en Egypte suggereren dat
de nieuwe Moslim Broederschap leiders in Caïro en mogelijk president Mohammed Morsi zelf hiertoe de
opdracht hebben gegeven. Een opname uit Libië laat zien hoe één van de terroristen zegt: 'Niet schieten! Wij
zijn door Morsi gestuurd.'
Nour Partij wil alle kritiek op islam verbieden
In diverse gedownloade Arabische documenten staat te lezen hoe hoge leden van de Salafistische Nour
Partij en de Moslim Broederschap de aanslagen in Egypte hebben gepland om voorgestelde wijzigingen van
de Egyptische grondwet erdoor te drukken en concessies af te dwingen van het Westen. De Nour partij riep
tevens op tot een demonstratie om steun te betuigen aan Wisam Abdul Waris van Dar Al-Hekma (Huis van
Wijsheid), die op TV betuigde dat in zowel Egypte als in de rest van de wereld alle kritiek op de islam
strafbaar moet worden gesteld.
Nader Bakkar, woordvoerder van de Nour Partij die bij de verkiezingen 20% van de stemmen kreeg, schreef
op zijn Facebook pagina het volgende commentaar over de trailer van de film 'Innocence of Muslims':
'Niemand zal nu nog bezwaar durven hebben tegen onze vastberadenheid om een artikel in de grondwet op
te nemen die het beledigen van het heilige door het afbeelden of animeren van de profeet, zijn metgezellen
en heel zijn huis en moeders van de gelovigen te criminaliseren.'
'Jouw God als een geit aan het kruis'
Bakkar had overigens ook kritiek op Nederland. Hij noemde het besluit van de Tweede Kamer om Koptische
christenen asiel te verlenen 'een onacceptabele inmenging in Egyptische zaken en een poging om de muur
van samenhang van onze burgers te breken.' Tevens plaatste hij naast een foto van het lichaam van de in
Libië vermoordde en door de straten gesleurde Amerikaanse ambassadeur er ook een van Morris Sadek, de
Kopt die in de anti-Mohammed film is te zien. Bakkars spottende commentaar (klaarblijkelijk mag dat wél bij
christenen) bij de foto van Morris Sadek, waarop deze een christelijk kruis vasthoudt: 'Ben je nu blij, Morris,
met jouw God die als een geit aan een stuk hout hangt?'
Al-Arabiya: Aanslagen om wetten in Westen te veranderen
Ook de grote internationale Arabische zender Al-Arabiya constateerde dat het doel van de aanslagen niets
anders dan het proberen te veranderen van de Amerikaanse en Westerse wetten is, zodat deze gaan
overeenstemmen met de islamitische Sharia. 'In de islam is het toegestaan het bloed van iedereen die de
profeet beledigd te vergieten.'
Wat doet Obama als Bakkar in de VS is?
Nader Bakkar reist dit weekend naar de VS, alwaar hij een 'dialoog' zal aangaan over de Egyptische
grondwet. Ongetwijfeld zal hij proberen om de anti-Mohammed film in de VS te laten verbieden. President
Obama verzekerde dat hij de daders van de aanslagen op de ambassades in Egypte en Libië zal vervolgen.
Wat zal hij dan doen met Bakkar, wiens partij op 10 september openlijk opriep om bij de ambassade -die
mede geleid en georganiseerd werd door Bakkar- te gaan demonstreren? Weet hij dat Bakkars Nour Partij
vol trots een foto van Bin Laden op zijn officiële Facebook pagina heeft staan?
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Door Obama gesteunde terroristen keren zich tegen het Westen
De aanslagen in Libië en Egypte en de oproepen op Arabische websites en TV stations om deze te
gebruiken om een offensief tegen het Westen te beginnen om ons de islamitische wetten op te leggen
onderstrepen het feit dat de critici van president Obama's beleid om de Arabische Lente en de Moslim
Broederschap te steunen vanaf het allereerste begin gelijk hebben gehad. Nu steeds meer moslimlanden
radicaliseren keren dezelfde door Obama gesteunde islamistische terroristen (3) zich openlijk tegen Amerika
en het Westen. Maar misschien is dat van meet af aan juist zijn bedoeling geweest.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Walid Shoebat, (3) Infowars

Stille mobilisatie in Israël: Aanval op Iran mogelijk zeer nabij
Minister Defensie Barak roept luchtmacht op klaar te zijn om
'zowel dichtbij als op grote afstand' in actie te komen
Israëlische F-16-i's in formatie boven de Middellandse Zeekust.
Volgens ooggetuigen ter plekke vindt er in Israël een in de media
stil gehouden massale mobilisatie van de strijdkrachten plaats en
zijn er meerdere ongewone signalen die erop wijzen dat de lang
verwachte militaire aanval op Iran nu mogelijk zeer nabij is.
Een niet bij name genoemde Amerikaanse christelijke
voorganger zou van zijn contacten in zowel het leger van Israël als de VS hebben begrepen dat er iets
groots ophanden is, reden waarom hij zijn familie terugstuurt naar Amerika. Ook zou hij met eigen ogen
getuige zijn van massale troepenbewegingen in Israël, iets dat hij in zijn ruim 20 jaar in Israël nog nooit
eerder op zo'n grote schaal heeft waargenomen.
In de laatste paar dagen zijn er meerdere mobiele installaties met luchtafweerraketten in de hoofdstad
Jeruzalem opgesteld, waarvan de voorganger er drie vanuit zijn kantoorramen kan zien. Lange colonnes
pantservoertuigen zijn op weg richting de grens met Egypte in de Sinaï woestijn. Ook zou de belangrijkste
Rabbi van het land ontmoetingen hebben met de hoogste militaire leiders, iets dat in het verleden alleen
gebeurde als er een grote militaire campagne op touw stond.
Obama vijand van Joodse staat
In Israël zijn de meeste mensen er van hoog tot laag van overtuigd dat Obama in werkelijkheid een vijand
van Israël is en zich om die reden steeds openlijker als bondgenoot van de extremistische Moslim
Broederschap opstelt. Obama heeft tot nu toe geweigerd om als president een staatsbezoek aan Israël te
brengen. Vooral het feit dat hij een over 2 weken geplande ontmoeting met premier Netanyahu heeft
afgezegd maar wél de Egyptische Moslim Broederschap president Mohammed Mursi heeft uitgenodigd om
naar Washington te komen heeft kwaad bloed gezet in de Joodse staat. Volgens de voorganger heeft Israël
de laatste jaren weliswaar vaker gedreigd met militaire actie tegen Iran zonder dat er uiteindelijk iets
gebeurde, maar is het deze keer heel anders. Zo bezochten op één dag minstens 20 bussen vol Israëlische
militairen de Klaagmuur, iets dat hij nog nooit eerder had meegemaakt. (1)
Barak: Luchtmacht moet klaar zijn om in actie te komen
Minister van Defensie Ehud Barak was gisteren op bezoek bij een squadron F-15's. Zonder de naam van
Iran te noemen liet ook hij doorschemeren dat de Israëlische luchtmacht binnenkort een grote uitdaging staat
te wachten. 'Het afgelopen jaar hebben we enorme tektonische veranderingen meegemaakt in de hele regio.
Deze verschuiving zorgt voor de meest complexe uitdagingen waar we ons ooit voor gesteld zagen, zowel
dichtbij als op zeer grote afstand. Deze uitdagingen maken het nodig dat we in actie komen en hier klaar
voor zijn.' Barak zei dat het de verantwoordelijkheid van de politiek is om te zorgen dat oorlogen zo lang
mogelijk worden uitgesteld en alleen worden gevoerd als alle andere opties zijn uitgeput. 'Wij leven echter
niet in West Europa of Noord Amerika. Dit is echt een hardvochtige regio, we zijn een 'villa in de jungle', met
overal vijandelijke machten om ons heen... De burgers van Israël hebben vertrouwen in jullie, dat als er
inderdaad actie moet worden ondernomen, jullie dat zullen doen en zullen winnen.' (2)
Luchtmacht, onderzeeërs, ballistische raketten, EMP bom
De laatste maanden hebben we uitvoerig besproken dat een Israëlische aanval op Iran op meerdere
manieren kan plaatsvinden. Zo kan er behalve een luchtaanval ook een aanval met kruisraketten vanuit
Dolphin onderzeeërs worden uitgevoerd of met ballistische Jericho-2 en Jericho-3 raketten vanuit Israël zelf.
De laatste weken is er nog een optie voor het voetlicht gekomen, namelijk een aanval met een EMP bom
waardoor alle elektrische en elektronische apparatuur in heel Iran of mogelijk zelfs het hele Midden Oosten
langdurig wordt uitgeschakeld. Hierdoor zal een aanval op de Iraanse nucleaire installaties met
gevechtsbommenwerpers een stuk minder gevaarlijk wordt.
Xander - (1) Steve Quayle, (2) Arutz 7
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Eerste test voor Rutte: Grieken hebben volgens IMF 3e hulppakket nodig
Griekenland heeft slechts 22% eisen voor eerste 2 hulppakketten ingewilligd
De Grieken kregen al een creditcard met in totaal € 240 miljard, maar nóg
is het niet genoeg.
VVD premier Mark Rutte heeft zijn overwinningsdronk amper achterover
geklokt of hij krijgt al te maken met de eerste serieuze test van zijn
verkiezingsbeloften: volgens het IMF hebben de Grieken namelijk een
derde hulppakket nodig om overeind te blijven. Rutte bezwoer tijdens de
campagne dat Nederland hier nooit mee zal instemmen. Zal hij als premier
van zijn hoogstwaarschijnlijke tweede kabinet woord houden en daarmee
desnoods het mogelijke uiteenvallen van de eurozone voor lief nemen, of zal hij net als bij het tweede
Griekse hulppakket opnieuw zwichten voor Brussel, zijn belofte breken en wederom Nederlandse
belastingmiljarden in de bodemloze Atheense put storten?
Volgens Thanos Catsambas, die als wisselend directeur in het IMF bestuur Griekenland vertegenwoordigt,
heeft zijn land 'aanvullende financiering nodig, mogelijk in de vorm van het betrekken van de officiële sector,
of in de vorm van aanvullende leningen, hopelijk wel met betere voorwaarden.' Catsambas is in zijn huidige
positie op de hoogte van de voortdurende onderhandelingen tussen Griekenland en de Troika
(EU/ECB/IMF), die op dit moment overweegt de Grieken de volgende tranche à € 31 miljard uit het tweede
bailoutpakket van € 130 miljard te verstrekken. Een definitief besluit hierover zal naar verwachting tot
november op zich laten wachten.
Zonder hulp binnen enkele weken Grieks bankroet
Natuurlijk zal de politiek beweren dat 'niemand had kunnen voorzien' dat de € 240 miljard die de Grieken al
kregen niet voldoende zouden zijn. Ondertussen ruziet de Griekse coalitie van premier Antonis Samaras nog
steeds over de invulling van € 11,5 miljard aan bezuinigingen in de komende 2 jaar. Internationale financiers
zijn het er unaniem over eens dat dit Athenes laatste kans is om te zorgen dat de miljardenstroom uit Europa
in stand blijft. Zonder dat geld zou het land binnen enkele weken bankroet gaan, waardoor het mogelijk uit
de eurozone zal moeten treden en zijn eigen munt, de drachme, weer moet invoeren.
Grieken vervulden slechts 22% eisenpakket
In de ogen van Catsambas is dat geen gewenst scenario, omdat zijn land hierdoor 'vele decennia terug in de
tijd' zal worden geworpen. Onder de huidige regels is het voor het IMF onmogelijk om Griekenland nog meer
geld te geven, waardoor de eurozone en de ECB overblijven om het gapende en blijvende financiële gat van
Griekenland op te vullen. Bovendien verklaarde hij dat de vorige Griekse regering onder premier Lucas
Papademos, die in november vorig jaar het stokje van premier George papandreou overnam, slechts 22%
van de eisen heeft vervuld die door de EU en het IMF waren gesteld aan de eerste twee hulppakketten van
respectievelijk € 110 miljard en € 130 miljard.
Breekt Rutte zijn belofte opnieuw?
Ter herinnering: na het eerste Griekse hulppakket beloofden premier Rutte en minister van Financiën de
Jager dat er daarna geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Niet lang daarna gingen zij echter toch
akkoord met het nóg hogere tweede hulppakket. Beide bewindslieden weigeren vooralsnog te reageren op
het bericht, waardoor de vrees dat ze opnieuw hun beloften zullen breken door toch akkoord te gaan met
een derde hulppakket meer dan gerechtvaardigd lijkt.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU

Humor: “Andere tijden”
Posted on 16 september 2012by E.J. Bron
Een Arabische moslim neemt een taxi in Dallas, Texas. Zodra hij zit,
vraagt hij de taxichauffeur de radio uit te doen, omdat hij vanwege zijn
religie niet naar muziek mag luisteren. En omdat er in de tijd van de
profeet geen muziek was, vooral geen Westerse muziek, want dat is de
muziek van de “ongelovigen”.
De taxichauffeur schakelt beleefd de radio uit, rijdt naar de kant van de
weg, zet de taxi stil, stapt uit en opent de achterdeur. De Arabier zegt: “Wat doe je nu?” De Texaanse
taxichauffeur antwoordt: “In de tijd van de profeet waren er ook geen taxi´s. Je gaat er dus uit. Daar op de
stoep kun je wachten op een kameel!”
Geplaatst door: E.J. Bron
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Nederland kiest voor volle snelheid richting Europese superstaat
Euro zal tot de laatste Nederlandse belastingcenten overeind worden gehouden
Het Nederlandse volk stemde gisteren massaal voor een
verdere ontmanteling van onze democratie ten gunste van
een federale Europese superstaat.
Naar verluid zou er in Brussel gejuich zijn opgeklonken toen
bekend werd dat de pro-Europese partijen VVD en PvdA
met enorme overmacht de Nederlandse verkiezingen
hebben gewonnen. De kiezer heeft dan ook duidelijk
gekozen vóór een federale Europese superstaat, waarin er
op korte termijn steeds meer macht aan Brussel zal worden
overgedragen zodat we over enkele jaren nauwelijks nog
iets te zeggen hebben over onze financiën en soevereiniteit. Volgens talloze onafhankelijke analisten zal de
eurozone echter onverbiddelijk instorten, is het niet door de grote interne spanningen dan wel door het
ontstaan van hyperinflatie. Maar klaarblijkelijk is dat wat de doorsnee Nederlander graag overheeft voor
Europa.
EU Commissiepresident José Manuel Barroso pleitte er gisteren openlijk voor om zo snel mogelijk een
federaal Europa te vormen. Natuurlijk nam hij de termen 'superstaat' of 'Verenigde Staten van Europa' niet in
de mond, maar daar komen zijn voorstellen wél op neer. (1)
Omdat gisteren tevens bekend werd dat een meerderheid van 57% de Europeanen de euro maar niets vindt
(4), zei Barroso de vervreemding tussen de Unie en zijn inwoners te willen bestrijden met meer democratie.
Concrete voorstellen daartoe deed hij echter niet. Wel stelde hij dat er een nieuw Europees verdrag moet
komen om een federaal Europa mogelijk te maken.
Denemarken en Zweden doen het zonder de euro beter
De Britse Europarlementariërs Daniel Hannan en Nigel Farrage veegden de vloer aan met Barroso's
voorstellen. 'Meneer Barroso, we blijven deze angstaanjagende Bijbelse voorspellingen horen over wat er
zou gebeuren als de eurozone uiteen zou vallen,' aldus Hannan. 'We hebben dat al zó vaak gehoord. 20 jaar
geleden geleden kregen we dat in mijn land te horen over het ERM (Europese Wisselkoersen Mechanisme).
De inflatie en werkloosheid zou gaan stijgen, maar feitelijk begon ons economisch herstel toen wij uit het
ERM stapten. Dat duurde 15 jaar, totdat (de socialist) Gordon Brown premier werd en het verziekte, maar
dat is weer een ander verhaal.'
'Hetzelfde gebeurde in Denemarken. Hen werd verteld dat als ze de euro niet invoerden de inflatie en de
rente zou gaan stijgen, maar juist het omgekeerde was het geval. De beurs in Kopenhagen kende zijn
snelste stijging ooit en de inflatie en rente daalden. Hetzelfde verhaal in Zweden. Ik vermoed dat zelfs u diep
van binnen weet dat de beste optie voor de (Zuid Europese) periferielanden het bankroet, een afwaardering
(van hun eigen munten) en een ontkoppeling (met de EU) is, zodat ze weer concurrerend kunnen worden en
door export weer gaan groeien.'
'Dat zou niet alle problemen oplossen, maar het zou wel een alternatief zijn voor de huidige neerwaartse
spiraal van deflatie, armoede en immigratie. En dáár bent u echt bang voor: hún economieën zouden
herstellen, maar de geloofwaardigheid van de euro niet.'
Nigel Farrage: 'Fanatisme EU onderschat'
Ook Nigel Farrage, leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij en in Brussel veruit de bekendste criticus
van de eurozone, noemde in zijn toespraak voor het Europese Parlement het feit dat Groot Brittannië 20 jaar
geleden uit het Europese wisselkoersensysteem stapte een heugelijk moment. 'Dat was een enorme
bevrijding voor ons. Aangezien een ezel zich geen tweemaal aan dezelfde steen stoot gingen we gelukkig
niet bij het europroject. Triest genoeg geldt dit niet voor een groot deel van de rest van Europa.'
'De afgelopen 18 maanden dacht ik dat dezelfde economische logica die Groot Brittannië uit het ERM deed
stappen van toepassing zou zijn op de Middellandse Zeelanden en dat deze landen daarom uit de eurozone
zouden stappen, waarschijnlijk al dit jaar te beginnen met Griekenland. Ik moet echter accepteren dat ik het
mis had, omdat ik het totale fanatisme van de heer Barroso, uw collega-Commissieleden en de Europese
Centrale Bank volkomen heb onderschat. U hebt op alle fronten gestreden. Vandaag hebt u een bankenunie
aangekondigd, dus nóg meer gecentraliseerde controle en nóg meer regels.'
EU stript landen van alle macht
'U heeft duidelijk gemaakt dat zolang de natie-staat nog bestaat deze geen democratische macht meer mag
hebben maar dat alle 'democratie' hier (in Brussel) moet worden ondergebracht onder wat u de 'methode
van de Gemeenschap' noemt. Met andere woorden: alleen uw ongekozen Commissie heeft het recht om
wetgeving vast te stellen.' 'Ik vind alles wat ik de afgelopen dagen heb gehoord echt heel verontrustend,'
vervolgde Farrage. '(ECB president) Mario Draghi -door sommigen 'Super Mario' genoemd- liet ons onlangs
zijn grote bazooka zien. Hij verhoogde de inzet en vertelde ons vreemd genoeg dat hij ongelimiteerd geld
heeft. Zelf denk ik dat het geld niet aan de bomen groeit en dat het beperkt is tot wat de Duitse, Nederlandse
en Finse belastingbetalers bereid zijn te betalen.'
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'Monsterlijke Mario'
'Maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij tot de laatste Duitse belastingbetaler zal strijden om de Middellandse
Zeelanden in de euro te houden, hoewel die daar nooit bij hadden mogen komen. En dan heeft u natuurlijk
nog de premier van Italië -misschien moeten we hem maar 'Monsterlijke Mario' noemen?- die afgelopen
week verklaarde bang te zijn dat de democratie van de natie-staat de Europese Unie ten onder zou kunnen
brengen, en dat we daarom die natie-staat democratie moeten negeren en aan Brussel moeten geven.'
Is er nog hoop voor de democratische natie-staat?
'Ik zal moeten accepteren dat u nu met de zweep over de Europese burgers regeert en dat deze eurocrisis
een vol en ellendig decennium zal gaan duren. Op het eind zult u de realiteit onder ogen moeten zien dat
ook Frankrijk en Duitsland niet samen kunnen overleven in dezelfde economische en monetaire unie. Zeker
nu (de Franse) president Hollande de pensioenleeftijd verlaagt, het minimumloon verhoogt en een
haatbelasting voor alle succesrijken introduceert waardoor alle ondernemers Frankrijk zullen verlaten, vrees
ik dat die kloof steeds groter wordt.'
'Ik vraag me af waar degenen die geloven in de natie-staat democratie nog op moeten hopen nu het Duitse
hof het ESM heeft goedgekeurd. Misschien zullen de Finnen besluiten dat ze er genoeg van hebben. Of
wellicht zijn het de Duitsers die als land zullen zeggen dat ze zich niet langer beschaamd en schuldig willen
voelen over wat de generatie van hun grootouders deed en op zullen komen voor hun eigen economische
belangen.'
'Griezelige euro-dictatuur'
'Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat de beste hoop afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk, waar de
eis om een referendum (over de EU) nog nooit zo sterk is geweest en waar een conservatieve premier in
grote problemen verkeert. Meneer Barroso, het Britse volk heeft u heel duidelijk horen zeggen dat de EU
een wereldmacht moet worden en dat de lidstaten -of ze zich nu in het relatief rijke noorden of het armere
zuiden bevinden- moeten gehoorzamen wat u beveelt. Ik denk dat miljoenen Britten deze opkomende
griezelige euro-dictatuur zullen afwijzen. Het enige goede nieuws vandaag is dat u dat referendum weer een
stukje dichterbij hebt gebracht.'
Nederlands en Franse NEE genegeerd
Een socialistische Europarlementariër uit Oostenrijk zei vervolgens dat hij Farrages
doemdenkvoorspellingen niet gelooft en dat hij eens een keertje moet luisteren en iets anders moet zeggen.
Farrages reactie: 'Heel goed punt, dat luisteren! U had moeten luisteren toen de Fransen NEE zeiden tegen
de Europese Grondwet, maar u ervoor koos hen te negeren! U had moeten luisteren toen de Nederlanders
met een overweldigende 2 tegen 1 meerderheid NEE tegen de Grondwet zeiden. Maar dat deed u niet! U
gaf er de nieuwe naam 'Verdrag van Lissabon' aan, gaf geen enkele macht op, drukte het er doorheen, en
vanmorgen horen we over alweer een ander verdrag en een nieuwe grondwet.' 'En toen het kleine Ierland
niet één keer, maar twee keer NEE durfde te stemmen tegen verdere Europese integratie, luisterde u niet
maar beval u hen om nóg een keer te stemmen. U bent dus degene die niet luistert!' (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge / YouTube, (3) YouTube, (4) NU

Iran beschuldigt vijanden van droogte
DUBAI - De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft de
vijanden van zijn land beschuldigd van een
sinister plan droogte te creëren door op de een of andere manier
regenwolken te vernietigen voordat deze Iran bereiken. Dit
meldden verschillende Iraanse websites dinsdag.
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad Foto: EPA
Ahmadinejad, die bekend staat om zijn anti-Amerikaanse en
anti-Israëlische retoriek, maakte eerder soortgelijke
opmerkingen. Vorig jaar nog beschuldigde hij het Westen van het beramen van een plan om droogte te
veroorzaken in de islamitische republiek. „De vijand vernietigt de wolken die naar ons land drijven, maar dit
is een oorlog die Iran zal winnen”, zei Ahmadinejad.Iran heeft een van de droogste klimaten ter wereld.
Ambtenaren hebben gewaarschuwd dat een ernstig gebrek aan neerslag in delen van het land de droogteachtige omstandigheden hebben gecreëerd.
Ahmadinejad deed in het verleden ook over andere zaken controversiële uitspraken. Zo ontkende hij dat de
nazi-Holocaust, waardoor 6 miljoen joden zijn vermoord, ooit is gebeurd. Dit standpunt leidde tot woedende
kritiek van politici over de hele wereld.
Iran staat verder op gespannen voet met de Verenigde Staten en hun bondgenoten over het omstreden
nucleaire programma van het land. Het Westen vreest dat dit is gericht op de ontwikkeling van kernwapens,
maar Teheran ontkent dat het programma een militaire dimensie heeft.
Bron: De Telegraaf
Reactie: Tegen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zeg ik dit: het is Allahs wil.
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Gerrit Zalm: de bankier die weg had gemoeten
Er is geen ruimte meer voor twijfel: Gerrit Zalm mislukte als financieel
directeur bij DSB en had later bij ABN Amro weggestuurd moeten worden.
Gerrit Zalm faalde bij DSB
Misschien was het omdat iedereen zijn aandacht had bij de val van het
kabinet, of misschien was het omdat de feiten over de werkelijke prestaties
van Gerrit Zalm bij DSB in honderden pagina‟s lagen besloten. Hoe dan ook,
het curatorenrapport, dat op 19 juni van dit jaar verscheen, trok nauwelijks
media-aandacht. Opmerkelijk, blijkt na uitgebreide bestudering van het
rapport. De feiten die in het rapport vermeld staan, spreken een keihard
oordeel uit over de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN Amro.
In Vrij Nederland staat deze week een lijvig artikel waarin FTM de bevindingen van de curatoren helder op
een rij zet.
Had Zalm, zoals hij zelf later bij herhaling volhield, er als cfo van DSB Bank alles aan gedaan om de bank
financieel niet verder af te laten glijden? Had hij daadwerkelijk geprobeerd om de grootschalige verkoop van
ruïneuze koopsompolissen tegen te gaan?
De weerbarstige feiten
De feiten, zoals die door de curatoren zijn weergegeven, schetsen een grimmig beeld. In de periode dat
Zalm financieel directeur van DSB was, zijn de problemen bij de bank alleen maar erger geworden. De
financiële positie van DSB verslechterde en tegen de woekerpraktijken van DSB heeft hij feitelijk niets
ondernomen. Zalm kwam herhaaldelijk uitdrukkelijke toezeggingen aan de toezichthouders DNB en AFM
niet na en speelde daarmee een actieve rol in de vertragingstactieken van directeur-eigenaar Dirk
Scheringa. Tijdens zijn verblijf bij DSB bleef de ongewenste machtspositie van Scheringa, die Zalm bij zijn
aanstelling bij DSB als de 'Joop van den Ende van de bankensector' had omschreven, onaangetast. Dit
ondanks het feit dat Zalm van De Nederlandsche Bank (DNB) een duidelijk omschreven opdracht had
meegekregen om bij DSB op al deze punten het tij te keren.
Zalm werd in december 2008 door toenmalig minister van Financiën, Wouter Bos bij DSB weggehaald. Bos
benoemde hem met instemming van DNB tot de nieuwe ceo van ABN Amro dat net met behulp van 30
miljard aan staatssteun van de ondergang was gered.
Toen Zalm in oktober 2009 rond de ondergang van DSB in opspraak kwam, moesten DNB en ook de AFM
een herbeoordeling maken van de deskundigheid van Zalm. Was hij de juiste man om de staatsbank te
leiden? DNB, die hem ook aan had gesteld, vond van wel. De AFM oordeelde negatief over Zalm, zo bleek
op 1 maart 2010 toen professor Michiel Scheltema met deze herbeoordelingen naar buiten kwam. De stem
van DNB woog echter zwaarder dan die van de AFM dus Zalm mocht blijven zitten. Scheltema oordeelde in
zijn rapport vernietigend over het werk van de AFM waarna de discussie over de feitelijke prestaties van
Zalm bij DSB al snel verstomde.
Zalm was nu weggestuurd
Toezichthouder AFM hield niettemin vast aan zijn oordeel: Zalm moest weg bij ABN Amro. Naar nu blijkt is
dat oordeel het enige juiste.
Pijnlijk voor DNB is dat Zalm nadrukkelijk faalde in zijn rol als financieel directeur. DNB houdt prudentieel
toezicht en moet ervoor zorgen dat financiële instellingen in Nederland solide genoeg zijn. Uit de rapporten
van de curatoren van DSB blijkt echter ondubbelzinnig dat onder Zalm de financiële positie van DSB
aanzienlijk verslechterde. Zalm werkte mee aan transacties met DSB Beheer, de maatschappij waarin
Scheringa zijn prijzige hobby's als voetbalclub AZ en het Frisia museum onder had gebracht. DNB had bij de
aanstelling van Zalm als cfo in december 2007 er juist op aangedrongen om deze geldstromen tegen te
gaan en DSB Bank financieel sterker te maken.
Hoe DNB in 2010 toch tot een positief oordeel over Zalm kon komen, is niet duidelijk. DNB kreeg het artikel
toegestuurd, maar wenste niet op de inhoud te reageren.
Er is inmiddels het nodige veranderd. De recente wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), die
per 1 juli van kracht zijn, geven beide toezichthouders een vetorecht indien ze worden geboden een
bindende aanbeveling te doen. Met andere woorden: als de situatie met Zalm zich nu had voorgedaan, dan
had hij zonder meer naar een andere baan moeten uitzien.
Lees het hele verhaal deze week in Vrij Nederland
http://www.ftm.nl/original/gerrit-zalm-de-bankier-die-weg-had-gemoeten.aspx
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Schokgolf: cannabis werkt als anti-epilepticum
woensdag, 12 september 2012
De cannabisplant kan worden gebruikt tegen epileptische aanvallen.
Cannabis heeft aanzienlijk minder bijwerkingen dan huidige anti-epileptica.
Ben Whalley van de Universiteit van Reading en collega‟s van hem die
werkzaam waren bij GW Pharmaceuticals in Wiltshire onderzochten hoe
cannabidivarine (CBDV) werkt als anti-epilepticum.
CBDV is een stofje in cannabis en andere planten waar nog maar weinig onderzoek naar is gedaan. Er is
„sterk, historisch en anekdotisch bewijs‟ dat cannabinoïden kunnen worden gebruikt om aanvallen bij
mensen onder controle te krijgen, aldus Whalley. Vanwege de „bijwerkingen‟ zijn er volgens hem echter
relatief weinig studies gedaan naar het farmaceutische effect van de plant op de aandoening.
Mensen
Het team analyseerde de effectiviteit van CBDV, één van de circa 100 niet-psychoactieve cannabinoïden die
gevonden worden in cannabis, als een anti-epilepticum. Ratten en muizen die een aanval kregen en
vervolgens werden behandeld met de stof hadden minder heftige aanvallen en gingen minder vaak dood
dan dieren die een placebo kregen. CBDV leidde daarnaast tot minder bijwerkingen en werd beter
getolereerd dan drie van de meest gebruikte anti-epileptica.
Ongeveer één procent van de bevolking krijgt te maken met epileptische aanvallen. Zonder behandeling
kunnen ze leiden tot depressie, cognitieve veroudering en sterfte. Wanneer je de aanvallen onder controle
krijgt hebben patiënten geen kans meer om te overlijden, zei Whalley. Volgend jaar wordt besloten of het
geneesmiddel wordt getest op mensen.
Positief resultaat
“Dit is een zeer positief resultaat,” zei Ley Sander, een specialist op het gebied van epilepsie van University
College Londen. “We hebben nieuwe geneesmiddelen nodig. Huidige medicatie werkt in 20 tot 30 procent
van de gevallen niet.” Hij waarschuwt wel dat een positief resultaat bij dieren zich niet gelijk hoeft te vertalen
in een positief resultaat bij mensen.
Mark Richardson van de Epilepsy Research Group van King‟s College London wijst erop dat de meeste
substanties uiteindelijk nooit op de markt komen, maar hij vindt wel dat de goede resultaten met CBDV
verder onderzoek rechtvaardigen. De studie is verschenen in het British Journal of Pharmacology. In
onderstaande video licht Ben Whalley de bevindingen toe.
Bron: Newscientist.com Foto: Flickr/UniversityofReading
http://www.niburu.nl/gezondheid/schokgolf-cannabis-werkt-als-anti-epilepticum.html

Polen krijgt glossy over excorcisme. Dit is „hard nodig‟
Geplaatst door xandrah op 14 september 2012
De omslag van de eerste editie van Egzorcysta
Het is volgens de makers „s werelds eerste tijdschrift over duiveluitdrijving.
Met het nieuwe blad Egzorcysta spelen Poolse rooms-katholieke priesters in
op de nood van een groeiende groep landgenoten.
Vanwege het kapitalisme is het aantrekkelijker om zaken te doen in
occultisme. Waarzeggerij is door de fiscus zelfs erkend als beroep. Priester
en exorcist Aleksander Posacki
Egzorcysta, dat verhalen bevat als „Satan is echt‟ en „New Age – de
spirituele stofzuiger‟, wordt vanaf deze week verspreid in het sterk rooms-katholieke land. Van de eerste
editie worden 15 duizend exemplaren gedrukt.
Het blad is nodig, vertelden de initiatiefnemers – een groep priesters – deze week tijdens een
persconferentie. Poolse duiveluitdrijvers doen de laatste jaren goede zaken. In Warschau geldt volgens
persbureau AFP momenteel een wachttijd van drie maanden. Telde Polen 15 jaar geleden nog 4 exorcisten,
nu zouden dat er ruim 120 zijn.
Poolse exorcisten werken soms samen met psychiaters, maar hun belangrijkste instrument is gebed.
Leidend is een gebedsboekje van de vorige paus, de Pool Johannes Paulus II. Veel andere psychologische
en psychiatrische methoden zouden bij extreme problemen tekortschieten.
Wereldwijd werd rooms-katholieke duiveluitdrijving de afgelopen decennia steeds zeldzamer. Hoewel
duiveluitdrijving in sommige rooms-katholieke kringen nog voorkomt, geniet het geen officiële kerkelijke
status meer. De wijding tot excorcist hield veertig jaar geleden op te bestaan.
Trouw.nl
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De dagen zijn geteld dat kinderen nog alleen buiten of in de tuin mogen spelen in „The Land of The
Free‟, Amerika, dus.
Met dank aan: Jolanda Beuving
Nog niet zo lang geleden konden kinderen gewoon buitenspelen, alleen op de fiets naar school of naar de
plaatselijke winkel.
Hier kan dat misschien nog wel, maar in Amerika hoef je dat niet meer te doen want dan loop je kans
gearresteerd te worden en weggezet als slechte ouder.
Een moeder in de Amerikaanse staat Virginia werd onlangs vier keer door de politie ondervraagd en kreeg
twee bezoeken van de sociale dienst vanwege buren die de plaatselijke autoriteiten hadden gealarmeerd
omdat ze gezien hadden dat de kinderen zonder toezicht aan het spelen waren in hun eigen tuin.
Volgens Lenore Skenazy van de organisatie Free Range Kids worden dit soort hysterische en Stasi-achtige
paranoïde toestanden de nieuwe norm in Amerika. Kinderen worden tot in het extreme vertroeteld, veel
meer dan nodig beschermd en ze worden permanent behandeld alsof ze groot gevaar lopen voor zaken als
ontvoeringen of andere rampen.
In een recent interview met Alex Jones zegt Skenazy dat de tijd nog niet eens zo lang achter ons ligt dat
kinderen nog gewoon alleen op de fiets naar school konden, in de bomen van de buren klimmen of alleen of
met vriendjes uit de buurt konden spelen zonder dat daar constant toezicht op was. Er zijn plaatsen waar het
als abnormaal wordt beschouwd als jonge kinderen buitenspelen, laat staan dat ze alleen of met een clubje
vrienden op onderzoek uit kunnen gaan.
“Wat er nu gebeurd, is dat ouders die hun kinderen buiten laten spelen, naar school laten lopen of fietsen of
naar de buurtwinkel laten gaan, vaak worden aangegeven door buren, zogenaamd uit bezorgdheid. En de
CPS (Child Protective Service) is dan verplicht om te komen kijken en te controleren of deze ouders hun
kinderen niet verwaarlozen of misbruiken”, zegt Skenazy.
Zij krijgt continue telefoontjes van ouders die lastig worden gevallen door de politie omdat zij hun kinderen
buiten laten spelen. “Wat er gebeurd, is dat de politie of de CPS het verkeerd vindt wat de ouders doen
omdat ze hun kind in een “gevaarlijke situatie” hebben gebracht. Ik zou het een “normale” of “leuke” situatie
willen noemen. En in feite is het veel minder gevaarlijk om je kinderen buiten te laten lopen en ze wat
avonturen te laten beleven dan dat ze de hele dag voor de televisie hangen, ze te dik worden en de kans
laten lopen dat ze diabetes krijgen, maar helaas als je het eerste doet wordt je beschouwd als een slechte
ouder”.
Lees en kijk en luister verder op: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2996:nogeven-en-kinderen-kunnen-niet-meer-alleen-buiten-spelen&catid=37:wereld&Itemid=50

Dat zouden ze toch nooit doen ?
17 september 2012
Geachte lezer,
Als we het hebben over chemtrails komt de vraag telkens weer : waarom zouden (vooral militaire) vliegtuigen
stoffen in de atmosfeer sproeien als die schadelijk blijken te zijn?
In een vorig artikel maakten we al duidelijk dat één van de agenda‟s deze van geo-engineering is, nl. het
kusntmatig sturen van het weer en het klimaat tot en met het veroorzaken van natuurrampen. Zowel de
grootmachten als bepaalde multinationals hebben daar enorme belang bij en verdienen daar enorm veel
geld aan. De investering is bijzonder gering want aluminium is een heel goedkope grondstof.
Deze BBC-reportage van 1998 werpt licht op een andere doelstelling : biologische oorlogsvoering. Het Britse
leger heeft moeten toegeven dat ze gedurende veertig jaar experimenten hebben uitgevoerd en dat op eigen
bevolking. Dit gebeurde vooral in de jaren zestig en zeventig in het dichtbevolkte zuiden boven de stadjes
Devon, Somerset en Dorset. Hierbij werd het levend E.col MRE162 en Bacillus globigii massaal boven de
onschuldige en onwetende hoofden verspreid.
Gevolgen : enorme toename van kankers, misvormde babies, miskramen en andere zeldzame ziekten.
Er is een onderzoek gedaan door professor Brian Spratt. Omtrent de objectiviteit van deze persoon kan er
nauwelijks twijfel zijn : in 2011 kreeg hij van GlaxoSmithKlein de onderscheiding ” International Member of
the year”.
In Vlaanderen mag één op drie zich voorbereiden op een kankertoekomst.
Hoogachtend, Peter Vereecke, Belfort – group
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Wij waren helden!! (ingezonden)
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij als geborenen in de 60-er jaren (of daarvoor) nog leven?
Volgens theorieën anno 2005 zouden we toch al lang dood moeten zijn?
Wij zaten in auto‟s zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag onze bedden en speelgoed waren
geschilderd met verf vol met lood en cadmium.
Bovenaan de trap was géén hekje; wie te ver ging kukelde naar beneden.
Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er écht iets was moest je hard schreeuwen voordat je
ouders het merkten.
Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekpotjes konden we gewoon met onze handjes en beperkte
motoriek openen.
Poorten en deuren gingen gewoon dicht, en als je met je vingers er tussen zat waren ze weg.
Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde je vast te houden aan de
schroefveren van het zadel voor je.
Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets.
Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles.
Brood stond stijf van conserveringsmiddelen, na twee weken was een burns of kingdom nog net zo vers als
in de winkel.
Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo rood,groen of geel als die limonade
tóen was, zie je nu écht niet meer.
Een kauwgom legde je „s avonds op het nachtkastje en stak je „s morgens gewoon weer in je mond.
Op school hadden ze maar één maat bank en met zo‟n heerlijk gevaarlijk klepje der aan.
Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo en ook je fiets was óf te groot óf te klein.
Een fiets had geen versnellingen en als je band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem zelf te
plakken.
We gingen „s morgens weg van huis en we kwamen terug als de straatverlichting aan ging.
Niemand wist waar we waren in de tussentijd en we hadden geen gsm mee.
Het bos of een park was een plek om te spelen en geen viezemannetjesverzamelplek.
Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen en ook geen
afspraak te maken en er ging ook geen volwassenen met je mee.
Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch niet dik.
We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er ziek van.
Wij hadden geen playstation, nintendo, x-box, 64 televisiezenders, videofilms, surround sound,eigen
televisie‟s, computer of internet. Wij hadden vrienden.
De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat leuks voor de kinderen en oh wee als
je daarna durfde op te staan om op een knopje van een andere zender te duwen (die zaten aan het toestel
vast). Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek.
Wij hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en er werd niemand voor naar de rechter
gesleept.
Dat waren gewoon “ongelukken” en soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag voor.
Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, en er was geen volwassenen die zich er druk over
maakte, laat staan een lieveheersbeestje op je jas spelde.
Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken sloegen we naar ballen, we bouwden
zeepkisten en merkten onder aan de berg dat we de rem vergeten waren.
We voetbalden op straat en alleen wie goed was mocht mee doen wie niet goed genoeg was moest maar
blijven kijken en leren omgaan met teleurstellingen.
Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd als wij en kregen de zelfde
lessen.
Zij deden soms een klas nog een jaar en daarover waren ook geen discussies op ouderavonden. De
meester had altijd gelijk.
We smeerden onze boterhammen zelf, met een grote mensen mes, en als je ze vergeten was kon je op
school niets kopen.
Als je de korst niet at had je een beetje meer honger de rest van de dag.
Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf, ook in de winter.
Als je moeder aan de huisdeur nog naar je zwaaide was je al een watje.
Als je problemen veroorzaakt had waren je ouders het eens met de politie ze kwamen wél om je te halen,
maar niet om je er uit te lullen onze daden hadden consequenties. Dat was duidelijk en je kon je niet
verstoppen.
Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid.
We hebben er mee moeten leren om te gaan. Onze generatie heeft véél mensen voortgebracht die
problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en daarbij risico durven nemen, voor de gevolgen instaan.
Hoor jij ook daar bij?? Gefeliciteerd !! Wij waren helden !!!
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De Derde Wereldoorlog is in aantocht
Posted by E.J. Bron
Toen Francis Fukuyama in 1993 „The End of History and the Last
Man‟ (Het einde van de geschiedenis en de laatste mens)
schreef, deed hij dat om ervoor te pleiten dat (de opkomst van)
de westerse liberale democratie en de vrije markt economie een
eind aan de oorlogvoering binnen het Westen zou betekenen en
als men daarbij in gebreke bleef, dat het einde van de
geschiedenis zou betekenen.
Fukuyama steunde in zijn opvattingen op Winston Churchill, die
stelde dat „De geschiedenis van de mens oorlog is‟, waarmee hij Fukuyama toestond om zich voor te stellen
dat er een toekomst van eeuwigdurende vrede bestaat, die tegelijkertijd zou inhouden dat er een einde komt
aan de oude vorm van geschiedenis, want de geschiedenis tot nu toe zou alleen maar een omschrijving zijn
van oorlogvoering, van veroveren en heroveren, in plaats van welke koningin welke koning opvolgde en
wanneer.
Dit denkbeeld, dat oorlogvoering in het Westen nu iets uit het verleden is, lijkt te worden gedeeld door een
overweldigend deel van de westerse bevolking, grootgebracht als het is op een dieet van verlichte tolerantie
en historische onwetendheid.
In 1990 zou het betrekkelijk moeilijk geweest zijn om tegen de profetie van Fukuyama in te gaan. Het
Westen, met uitzondering van de onvermijdelijke wrijvingen die er kwamen toen de Sovjet- Unie in stukken
uiteen viel, wilde duidelijk niet verstrikt raken in het soort politiek bedrijven dat leidde tot de twee
wereldoorlogen, waarbij het ter ziele gaan van het communisme betekende dat er een einde kwam aan de
wereldwijde proxy oorlogen (i.e. met plaatsvervangers/bij volmacht) tussen Rusland en Amerika.
Wat Fukuyama echter niet besefte, was, dat de ingrediënten voor nog een andere oorlog, die alle oorlogen
zou beëindigen, al voorhanden waren. De culturele conflicten tussen het fascisme, het communisme en de
liberale democratie waren alleen maar vervangen door een andere cultuur, de islam, die onvermijdelijk met
de westerse gastculturen in conflict zou komen.
Oorlogen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Hoewel de oorzaken tamelijk gecompliceerd kunnen zijn,
zijn er alleen maar een paar basisingrediënten nodig die, als zij door elkaar gemengd worden en in een
hogedrukpan geplaatst op stand 5 van het gasfornuis, die men zonder toezicht laat koken, maar één
resultaat hebben.
Het eerste ingrediënt is, vanzelfsprekend, een vijand, zonder wie een chef kok zelfs niet kan beginnen aan
zijn culinair feestmaal. Sommigen mogen beweren dat de islam onze vijand niet is, dat zo‟n omschrijving
alleen maar van toepassing is op de radicale islam, een verhoudingsgewijs klein onderdeel van de islam in
zijn geheel. Dat is wellicht zo, maar deze opvatting gaat voorbij aan het feit dat de westerse liberale
democratie de vijand is van de islam, zoals hij ons telkens weer, door woord en daad, duidelijk maakt.
In de afgelopen jaren werd overal in het Westen dood en verderf gezaaid, niet omdat de islam op een
kinderlijke, maar goedbedoelde, hoewel misplaatste, manier met ons
wil assimileren, maar omdat de islam ons wil annexeren. Wij willen
uiteraard niet geannexeerd worden, dus moeten we klaar staan om
weerstand te bieden aan een vijand of we moeten bereid zijn om ons
aan een vijand te onderwerpen, er is namelijk met absolute zekerheid
te zeggen dat er een vijand is.
Het feit dat de radicale islam tegenover de gematigde islam bestaat is
irrelevant. In Wereldoorlog II was Duitsland onze vijand, niet de nazi‟s,
net zoals de islam vandaag de dag onze vijand is en niet de radicale
islam. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar de tijd van oorlog
brengt polarisatie met zich mee van verschillen in ras en religie, de vrome woorden van het multiculturalisme
worden alleen gereserveerd voor vredestijd.
Het tweede ingrediënt voor oorlog is woede en haat bij een gelijkgeschakelde, harmonieuze overgrote
meerderheid. Ondanks de grote verschillen tussen christelijk, niet meer christelijk, joods, agnostisch,
atheïstisch, vrouwelijk, mannelijk, homoseksueel en heteroseksueel, is de rode draad die door de
bevolkingen van het liberale Westen loopt niet langer wat we zijn, maar wat we niet zijn. Wij zijn niet
islamitisch en uit eigen beweging zullen we dat ook nooit worden.
En we worden dagelijks kwader als we het nieuws op de TV bekijken, de kranten lezen en naar de
islamitische retoriek luisteren die de omverwerping van het Westen eist; een eis die kennelijk gesteund wordt
door onze regerende elites, die ervoor kiezen om tegen hun eigen autochtone bevolking krachtig op te
treden als ze durft te klagen, in plaats van tegen de daders zelf.
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Ondanks de uiterste inspanningen van de enorme, door de staat
gefinancierde propaganda industrie, die werkt aan de verhoudingen
tussen de rassen, suggereren de onloochenbare bewijzen een
grimmig, stuitend feit: dat de islam en het liberale Westen
onverenigbaar zijn. De utopische opvatting dat we allemaal met
elkaar overweg kunnen, wordt gelogenstraft door het feit dat als de
islam doorgaat met te proberen om ons (staatsbestel) op te blazen,
de „islamofobie‟ heel vanzelfsprekend door zal gaan met groeien.
Als hoofden van de politie het hebben over „verhoogde raciale
spanningen‟ en in het geval van Frankrijk over „burgeroorlog op
bescheiden niveau‟, dan spreekt dat boekdelen over onze huidige
hachelijke situatie. Als de islam zich verplaatst naar een bepaald gebied en de autochtone inwoners
vertrekken daaruit, dan is dit ook veelzeggend. We leven niet vreedzaam naast elkaar en dat kunnen we
blijkbaar ook niet, wat een zeer ernstige situatie is.
Helaas zijn de verschillen in geboortecijfers gekoppeld aan een gigantische moslimimmigratie en een
groeiende autochtone emigratie wat er op duidt dat deze ontsnappingsroute slechts tijdelijk is. Veel
Europese steden hebben al het punt bereikt waarop sprake is van een moslim meerderheid; binnen de
volgende twintig jaar zal dit zich alleen maar uitbreiden in een toenemend tempo. Op een bepaald punt in de
niet al te verre toekomst zullen Europeanen nergens meer heen kunnen gaan.
Net zoals de islam onverzoenlijk is tegenover de westerse liberale democratie, is de westerse democratie
dat ten opzichte van de islam. In het geval van een religieus conflict „binnen de grenzen‟ is het Westen een
kolos in vergelijking tot de huidige islam, maar dit kan heel snel veranderen, zoals ik betoogde in deel één
van een onlangs door mij geschreven artikel. Binnen twintig jaar zullen wij twee kolossen van gelijke grootte
te zien krijgen, die beide in een tegenovergestelde richting rijden aan dezelfde kant van de weg met een al te
duidelijk resultaat; een botsing in ongeveer 2025 of eerder, dat hangt af van hun snelheid.
Het is zo simpel als het maar kan. In 1990 waren de ingrediënten
die nodig zijn voor een nieuwe oorlog in West-Europa nog niet
voorhanden, maar in 2012 zijn de enige benodigde voorwaarden
om tot een oorlog te komen er zeker wel. Twee onverzettelijke
vijanden, de ene met een teruglopend inwonertal, (tegenover) de
andere die demografisch letterlijk explodeert, die beiden hun
stellingen betrekken, en natuurlijk de gevoelens van sluimerende
woede, vrees en wrok die in zo‟n scenario ontstaan.
Deze situatie doet mij denken aan de woorden van A.E.Housman
waarmee hij de situatie in het jaar 1914 beschreef:
“Europa is een kruitvat. De Duitsers zijn in de greep van fanatiek
nationalisme, de Britten hebben angst voor de Duitse
expansiedrang…de Fransen denken nog steeds aan de bittere nederlaag in 1870. Duitsland sluit een
verbond met het Oostenrijks Hongaarse Keizerrijk, maar dat rijk wordt verscheurd door etnische spanningen
en er is maar één vonkje voor nodig om een Europese oorlog van ongekende en onvoorstelbare omvang te
doen ontstaan…”
“Steeds maar weer verandering (willen) leidt steeds tot hetzelfde”, zoals men destijds al (Gauloises)
kettingrokend tijdens schaakpartijen opmerkte in progressieve kroegjes en in de volkswijken van Parijs. De
geschiedenis herhaalt zichzelf. Dit gegeven is niet verdwenen uit de gedachtenwereld van de realisten van
”rechts”, maar helaas wel uit het wollige tijdsbesef van liberaal/links.
Misschien dat een citaat van meer recente datum hen met een schok uit de multiculturele droomwereld kan
doen ontwaken. Het is ontleend aan het boek van Alastair Finlan “The Collapse of Yugoslavia 1991-1999”
(”De ineenstorting van Joegoslavië 1991-1999”) dat zeer gedetailleerd de burgeroorlog beschrijft waarin
250.000 mensen, in meerderheid burgers, op een bevolking van tien miljoen, omkwamen.
”In 1991, bijna van de ene dag op de andere, belandde een etnisch zeer divers gebied, dat tientallen jaren
had kunnen genieten van een vreedzaam samenleven, in een toestand van bittere haat en chaos.
Gemeenschappen raakten langs etnische en religieuze lijnen versplinterd en de gevechten die daaruit
voortkwamen waren zeer persoonlijk van aard en ze mondden uit in bruut geweld,verkrachting,
mishandeling, genocide en etnische zuivering.”
Joegoslavië was een klein land, maar het dodental zou nog veel hoger zijn geweest als er niet van buitenaf
was ingegrepen. Het Europese vasteland heeft bijna een half miljard inwoners. Als daar een oorlog zou
uitbreken dan is er geen macht ter wereld die daaraan van buiten af een einde zou kunnen maken en als dit
(conflict) niet tot Europa beperkt zou blijven, zou een nucleair bewapend Pakistan dan werkeloos blijven
toezien? Zouden Iran of Syrië nucleair zijn bewapend en dit inzetten tegen Israël? Zou Amerika daarin
worden betrokken? Zou onze behoefte aan olie een invasie in het Midden-Oosten nodig maken? En hoe zou
Turkije daarop reageren?
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Met het gegeven van de nucleaire bewapening in onze gedachten zou het inderdaad wel eens zo kunnen
zijn dat - in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog - deze nieuwe oorlog werkelijk een einde zou kunnen
maken aan alle oorlogen. Zo‟n apocalyptisch scenario zou liberaal/links tot bezinning moeten brengen. Is het
bestaan van deze mogelijkheid het werkelijk waard om met dit vreemde multiculturele experiment door te
gaan, waarin men een perverse poging onderneemt om met alle geweld twee zeer uiteenlopende culturen
samen te voegen met het doel het ongelijk aan te tonen van de opvattingen die wij hebben over de
geschiedenis en de hedendaagse realiteit van de niet-westerse wereld?
Zelfs de meest leeghoofdige aanhanger van het multiculturalisme zou moeten toegeven dat een
godsdienstoorlog tot de mogelijkheden behoort, maar hoe groot zou het risico zijn dat hij bereid is te nemen?
Gesteld dat de kans dat zoiets gebeurt slechts 1% zou zijn - is dat een risico dat u bereid bent te nemen?
Mijn enige vraag aan hem zou in dat geval zijn: “Zou u als passagier willen meevliegen in een straalvliegtuig
dat 1% kans heeft om neer te storten, en als u dat niet zou doen, waarom zou u het dan aanvaardbaar
vinden dat uw kinderen een Armageddon zullen erven, met statistisch dezelfde kans dat men die niet
overleeft? Een risico dat u zelf niet zou willen nemen?‟
De volslagen onbekende Serviër, Gavrilo Principe, leverde de vonk die de Eerste Wereldoorlog deed
ontbranden, toen hij aartshertog Franz Ferdinand in de vrij onbekende stad Sarajevo op 28 juni 1914
vermoordde.
In het Europa van 2012 zijn alle ingrediënten voor de Derde Wereldoorlog voorhanden, waarvan men de
islamitische bevolkingssamenstelling nog kan uitsluiten, want dat is een zaak die snel moet worden
aangepakt. De realiteit bevestigt het; de geschiedenis van de mens mondt steeds uit in oorlog, hoewel
liberaal/links ervan is overtuigd dat de toekomst van de mens zich richting vrede beweegt. Omdat zij het
nodig vinden dat deze fantasie getest wordt, hebben ze de basis ingrediënten aangeleverd op een manier
die zij alleen zelf begrijpen. maar ik heb een sterk onaangenaam voorgevoel met betrekking tot onze
toekomst. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar mocht ik gelijk krijgen dan moet liberaal/links zich er
volledig van bewust zijn dat zij op zeker moment voor het gerecht rekenschap moeten afleggen voor hun
misdadige stommiteit.
Bron: http://britishfreedom.org/the-coming-third-world-war/
Auteur: Paul Weston
Vertaald uit het Engels door: Wachteres & Henk V. (voor www.ejbron.wordpress.com)

Van Rompuy een „natte dweil‟ noemen? 2.980 euro boete
Bewerkt door: redactie − 17/09/12 − Bron: anp, belga.be
© ap. Euroscepticus Nigel Farage
dm UPDATE De Britse eurocriticus Nigel Farage krijgt zijn loon niet
terug dat hij verloor door het charisma van Europees Raadsvoorzitter
Herman Van Rompuy in het Europese Parlement te vergelijken met dat
van een dweil. Farage stapte naar het Europees Gerechtshof om zijn
sanctie geschrapt te zien, maar heeft ook daar bot gevangen.
Daarbovenop zijn nu ook de gerechtskosten van het Parlement voor
zijn rekening.
Herman Van Rompuy
Het rondje schelden van Farage dateert van begin 2010, kort na de aanstelling van Herman Van Rompuy tot
voorzitter van de Europese Raad. “Is dit nu de president van Europa? U hebt het charisma van een dweil en
het uitzicht van een bankbediende”, wierp hij de Belg voor de voeten.
“U bent de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de
nationale staten. Misschien is dat omdat u uit België komt, dat niet eens
een echt land is. Maar wij kennen u niet en wij willen u niet.” Voor
toenmalig parlementsvoorzitter Jerzy Buzek konden de uitspraken niet
door de beugel. Hij besloot van Farage tien dagen loon in te houden,
goed voor 2.980 euro. Het Britse Europarlementslid pikte dat niet en
beriep zich op zijn parlementaire onschendbaarheid, maar die visie
volgde de commissie Juridische Zaken van het Europarlement niet.
Farage trok daarop naar het Europees Hof, maar vangt nu ook daar
bot. “De beroepen tegen de beslissing van de voorzitter van het Europees Parlement en van het Bureau zijn
te laat ingediend. Het besluit van de juridische commissie is geen aanvechtbaar besluit”, laat het hof
vandaag weten.
Een en ander betekent dat Farage zelfs nog wat extra zal moeten neertellen. “Nigel Fagare moet instaan
voor zijn eigen kosten en die van het Europees Parlement betalen”, brengt het EU-Hof immers nog in
herinnering.
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Eén vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis
Het is nu officieel: Amerika zal weldra meer uitgeven aan gevangenissen dan aan hoger onderwijs. Het
Amerikaans juridisch systeem is serieus op drift. “The land of the free” krijgt een bijzonder wrange betekenis
als je weet dat in 2008 ongeveer één op de 31 volwassenen (7,3 miljoen) in de Verenigde Staten ofwel in de
gevangenis zat, ofwel onder penitentiair toezicht stonden (voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling).
prisons population rate
VS, kampioen van de mensenrechten?
Geen enkele andere maatschappij in de menselijke geschiedenis
heeft zoveel van haar eigen burgers gevangen gezet. De cijfers
tonen aan dat de Verenigde Staten meer mensen heeft
opgesloten dan enig ander land: een half miljoen meer dan
China, waar vijf keer meer mensen wonen dan in de VS.
Sinds de „war on drugs‟ begon in 1970, steeg Amerika‟s
gevangenisbevolking met 700 procent tot 2,4 miljoen. Slechts vijf
procent van de wereldbevolking leeft in de VS, maar het land
herbergt 25 procent van de gevangenispopulatie ter wereld. Amerikanen besteden meer dan 70 miljard
dollar belastingsgeld per jaar om één op 48 mannen van arbeidsgeschikte leeftijd gevangen te houden:
massa-opsluiting op een schaal die ongezien is in de menselijke geschiedenis. Dit terwijl de geweld- en
vermogenscriminaliteit er tussen 1988 en 2008 gedaald is met ongeveer 25 procent.
De VS is bovendien het enige land in de westerse geïndustrialiseerde wereld waar de doodstraf nog in
gebruik is. In 1980 zaten er 691 gevangenen in „death row‟, op dit moment zijn dat er 3189. (death row =
„doodsrij‟, de wachtcellen voor terdoodveroordeelden).
In 2008 was 90,7% van de federale gevangenen opgesloten voor niet-gewelddadige misdrijven (Bureau of
Justice Statistics, december 2009). Er wordt aangenomen dat meer dan de helft van de 623.000
gevangenen in de gemeentelijke of provincie gevangenissen onschuldig is aan de misdaden waarvan ze
worden beschuldigd. De meesten onder hen zijn in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces.
Meer dan 10% van de gevangenispopulatie zijn vrouwen. In de meeste landen is het aandeel van
vrouwelijke gevangenen ongeveer één op twintig.
De VS sluit meer van zijn jeugd op dan enig ander land in de wereld, een weerspiegeling van de algemene
trends. In 2002 alleen al werden ongeveer 126.000 jongeren opgesloten in jeugdgevangenissen. Ongeveer
500.000 jongeren worden ieder jaar naar detentiecentra gebracht.
Meer geld voor gevangenissen dan voor hoger onderwijs
In de afgelopen twee decennia is het geld dat de staten uitgeven aan gevangenissen zes keer meer
gestegen dan de uitgaven voor hoger onderwijs. 2012 is voor de VS een mijlpaal. Voor de eerste keer, in
Wisconsin, budgetteerde een staat meer belastinggeld voor gevangenissen en correctionele faciliteiten dan
voor het hoger onderwijs. 2,1 miljard dollar ging naar de staatsuniversiteiten en 2,25 miljard dollar naar het
Department of Corrections, aldus een persbericht van 27 augustus 2012. Commentaar van de schrijver van
het artikel: “Zijn we gek geworden? Hoe kunnen we ons veroorloven om meer te besteden aan
gevangenissen dan aan het hoger onderwijs in deze steeds meer concurrentiële kenniseconomie?”
Op 8 september verscheen het alarmerende bericht dat de staat Californië worstelt om te voldoen aan een
gerechtelijk bevel om de gevangenisbevolking te verminderen, maar volgens een rapport van California
Common Sense (nvdr: vzw die via informatieverstrekking transparantie van de overheid tracht te vergroten)
blijkt nu dat de staat meer besteedt aan het strafsysteem dan aan het hoger onderwijs. Sinds 1980 zijn de
overheidsuitgaven voor gevangenissen daar omhooggeschoten met 436 procent, terwijl de investeringen in
het hoger onderwijs zijn gedaald met 13 procent (rekening houdend met inflatie).
The Huffington Post (nvdr: progressief-liberale nieuwswebsite) verduidelijkt: “Vijfenvijftig procent van de groei
van de uitgaven voor gevangenissen is het gevolg van het feit dat steeds meer mensen in de gevangenis
worden opgesloten. In de afgelopen drie decennia is het aantal gevangenen in Californische gevangenissen
acht keer sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. Het rapport merkt op dat, terwijl de gemiddelde lonen
voor werknemers van het wereldberoemde hoger staatsonderwijs zijn gestagneerd of zelfs gedaald
(rekening houdend met de inflatie), de gevangenisbewakers aanhoudend loonsverhogingen hebben
gekregen.”
Sinds 1980 heeft Californië één universiteitscampus gebouwd en 21 gevangenissen. Het budget voor het
California Department of Corrections and Rehabilitation steeg van ongeveer 3 procent in 1980 tot 11,2
procent in 2012. Ondertussen is de financiering van het hoger onderwijs gedaald van 10 procent 30 jaar
geleden tot ongeveer 6,6 procent dit fiscale jaar.
Waarnemers verwachten dat die trend zich zal doorzetten in alle staten van de VS. Het trieste is dat politici
ook meer en meer de kosten van het hoger onderwijs afwentelen op studenten, terwijl niet bespaard wordt
op de financiële kosten voor gevangenissen.
The war on drugs

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 34

Bijna driekwart van de nieuwe gevangenisopnames betreft veroordeeldingen voor geweldloze misdrijven. 49
procent van de veroordeelde gevangenen zitten vast voor geweldsdelicten. Misschien wel de belangrijkste
factor achter de groei van de gevangenisbevolking is de “oorlog tegen drugs”. Het aantal gevangen
drugscriminelen is vertwaalfvoudigd sinds 1980. In 2000 waren 22 procent van degenen die in de federale
en deelstaat gevangenissen zaten veroordeeld voor drugsbezit.
Er waren meer dan 40 miljoen arrestaties voor drugsgerelateerde misdrijven in de afgelopen veertig jaar. Er
zijn 50.000 arrestaties per jaar voor bezit van marihuana in New York City alleen al, één op de zeven
gevallen die voor de strafrechter komen.
In Texas bijvoorbeeld, kan een persoon worden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het bezit van
4 gram marihuana. In New York, voorziet de in 1973 uitgevaardigde Nelson Rockefeller anti-drug wet in een
verplichte gevangenisstraf van 15 jaar tot levenslang voor het bezit van 4 gram illegale drugs.
Ongeveer 50 procent van de mensen in de federale gevangenissen en 20 procent van de mensen in
deelstaatgevangenissen zitten opgesloten voor drugsgerelateerde misdrijven. Maar het aantal is veel hoger
als je ook diegenen meetelt die opgesloten zijn vanwege andere misdrijven (zoals diefstal) met betrekking tot
het verkrijgen van drugs.
In 2003 waren 58% van alle vrouwen in de federale gevangenissen veroordeeld voor drugsdelicten. Zelfs
wanneer vrouwen weinig of niet betrokken zijn bij de drugshandel, worden ze steeds meer gevangen gezet
onder de huidige drugswetgeving, omwille van de bepalingen in het strafrecht, waardoor begrippen als
„samenzwering‟ en „medeplichtige aansprakelijkheid‟ strafrechtelijk worden uitgebreid naar partners,
familieleden en kennissen.
Racisme
De VS heeft het hoogste percentage ter wereld minderheden in gevangenschap.
De verdeling van de volwassenen onder correctionele controle is als volgt: één op 18 mannen, één op 89
vrouwen, één op 11 Afro-Amerikanen (9,2 procent), één op 27 Latinos (3,7 procent), en één op 45 blanken
(2,2 procent). Het Amerikaanse Bureau of Justice Statistics concludeert dat de kans dat een zwarte man,
geboren in 2001, naar de gevangenis zal gaan 32 procent is of één op drie. Voor Latino mannen bedraagt
die kans 17 procent en voor blanke mannen is dat 6 procent. Dus zwarte jongens hebben vijf keer en Latino
jongens bijna drie keer meer kans op een verblijf in de gevangenis dan blanke jongens.
Hoewel zwarten slechts 13 procent van de totale bevolking uitmaken, zijn zij goed voor 40 procent van de
Amerikaanse gevangenen. Meer dan de helft van alle zwarte mannen zonder een middelbare school
diploma komen in contact met de gevangenis op een bepaald moment in hun leven. Ongeveer 10,4 procent
van de gehele Afro-Amerikaanse mannelijke bevolking in de Verenigde Staten tussen 25 en 29 jaar zit
opgesloten.
Meer Afro-Amerikaanse mannen zitten in de gevangenis dan op de universiteit. In 2000 waren er 791.600
zwarte mannen in de gevangenis en 603.032 ingeschreven op de universiteit. Ter vergelijking: in 1980
waren er 143.000 zwarte mannen in de gevangenis en 463.700 ingeschreven op de universiteit. Er zitten
vandaag zelfs meer Afro-Amerikaanse jonge mannen in de gevangenis dan op de schoolbanken. Er zijn nu
ook meer Afro-Amerikaanse mannen in de gevangenis of in voorlopige invrijheidstelling dan dat er slaven
waren in 1850, vóór het begin van de Burgeroorlog, volgens professor Michelle Alexander in het boek “The
New Jim Crow: Massa Opsluiting in het tijdperk van Kleurenblindheid.”
70 procent van de gedetineerden in de Verenigde Staten zijn niet-blanken. Vijfenzeventig procent van de
jonge zwarte mannen in Washington, DC zal enige tijd doorbrengen in de gevangenis. In de grote steden in
het hele land hebben 80 procent van de jonge Afro-Amerikanen een strafregister. In 2009 heeft de New York
Times statistieken gepubliceerd over het onevenredig hoog aantal gedetineerde zwarte mannen. Deze
statistieken tonen aan dat ongeveer 25 procent van de vaders van zwarte kinderen op de leeftijd van 14 jaar
(geboren in 1990) in de gevangenis zit. Zwarte mannelijke leerkrachten maken trouwens slechts ongeveer
twee procent uit van het lerarenkorps in het hele land.
Immigranten
De VS heeft de grootste immigratie detentie-infrastructuur ter wereld, met inbegrip van 961 faciliteiten die
hetzij rechtstreeks eigendom zijn van of onder contract vallen van de federale overheid.
Het aantal gedetineerde immigranten per jaar is sinds 2001 bijna verdubbeld, tot 390.000, sinds de
immigratiehandhaving overgedragen werd naar het nieuw opgerichte Ministerie van Binnenlandse Veiligheid
in 2003.
Gezien de privé-gevangenisindustrie afhankelijk is van vreemdelingendetentie, is het niet verwonderlijk dat
de recente draconische immigratiewet in Arizona [SB 1070] werd ingevoerd met de hulp van private
gevangenisbedrijven en lobbyisten. De wet geeft in Arizona aan de politie het recht om personen te
arresteren en vast te houden die ervan verdacht worden zonder papieren in het land te vertoeven. In wezen
wordt deze wet door mensenrechtenorganisaties bestempeld als het legaliseren van raciale profilering.
Law-and-Order Conservatieven
Politici worden gemakkelijker verkozen als ze stoere praat verkopen over misdaad. Dat is in België niet
anders. Daardoor beland je in de VS verplicht in de cel voor het roken van een joint bijvoorbeeld. Begin een
tirade over immigranten en vluchtelingen en de gevangenisbevolking groeit nog sneller.
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Het lijkt alsof deze stoere politieke jongens (die beweren dat ze overheidsbemoeienis verafschuwen) staan
te popelen om nog een strenger strafrechtelijk systeem in te voeren zodat de overheid nog meer het leven
van de VS burgers kan bepalen. Het nieuwste anti-abortus wetsvoorstel, als het wordt aangenomen, zou de
gevangenisbevolking nog verder verhogen door de invoering van gevangenisstraffen voor het hebben of het
verstrekken van een abortus (zonder uitzonderingen, zelfs in geval van verkrachting)
De Three Strikes wet
Een groot aantal staten in de VS heeft een Three Strikes-wet waarbij iemand, die voor de derde keer
veroordeeld wordt, een extra lange gevangenisstraf moet uitzitten. Meestal gaat het hierbij om 25 jaar tot
levenslang. De term is afgeleid uit het honkbal. De wet leidt soms tot onbegrijpelijke toestanden en is
uitgegroeid tot een zeer zieke grap, zoals levenslange gevangenisstraffen voor zogenaamde “gevaarlijke
criminelen” wier derde overtredingen niet erger waren dan het stelen van een set golfclubs, een overval op
een videotheek, of de dakloze man die voedsel gestolen had uit een gaarkeuken. In de Californische
gevangenissen zitten ongeveer 7.000 gevangenen opgesloten als gevolg van die wet en ongeveer 350 van
hen kregen hun definitieve “strike” voor diefstal. Alle zin voor verhoudingen is weg, zoals uit onderstaande
voorbeelden mag blijken.
Twee jaar geleden brak Jeremy Stewart, een jonge Californische man, in in twee leegstaande huizen en stal
een aantal juwelen. Hij was verslaafd aan crystal meth (methamfetamine) en stal om zijn verslaving te
voeden. Inbraak in een woning wordt beschouwd als een ernstig misdrijf in Californië, en Jeremy had al twee
veroordelingen (een voor een vorige inbraak en een tweede voor heling van gestolen goederen). In oktober
2010 werd hij veroordeeld tot zeventig jaar gevangenisstraf onder de Three Strikes wet voor het stelen van
sieraden die minder waard waren dan de prijs van een oude auto.
Jeremy Stewart‟s misdaden waren ernstig, daarover bestaat geen twijfel. Hij veroorzaakte aanzienlijk
verdriet voor zijn slachtoffers, en ook voor zijn eigen familie. Maar als het gaat om iemand naar de
gevangenis te sturen, zou een gevoel voor verhoudingen moeten prevaleren. Wanneer een veroordeelde
inbreker een straf krijgt die bijna drie keer zo lang is als voor een moord, is er iets ernstig mis. Jeremy‟s
misdrijven waren allemaal gerelateerd aan zijn verslaving aan drugs. Veel staten in de VS hebben sinds lang
erkend dat voor de behandeling van drugsgerelateerde criminaliteit, in plaats van bestraffing, een meer
duurzame aanpak nodig is. De kans op strafvermindering is vrijwel onbestaande en Jeremy zal zijn twee
kleine kinderen, nu één en drie jaar jong, niet buiten de bezoekkamer van een gevangenis kunnen
ontmoeten.
Thomas Dye zit een straf uit van 167 jaar onder de Three Strikes wet voor een serieuze en een kleine
diefstal en als derde vergrijp het stelen van een vrachtwagen.
Op 4 november 1995 had Leandro Andrade vijf videobanden gestolen van een K-Mart in Ontario, Californië.
Twee weken later stal hij vier videobanden van een andere K-Mart in Montclair, Californië. Op het moment
van deze twee misdaden in 1995 was Andrade al eens veroordeeld voor diefstal, woninginbraak, vervoer
van marihuana, en ontsnappen uit de gevangenis. Als gevolg van deze eerdere veroordelingen werd
Andrade tot levenslang veroordeeld.
Kevin Weber werd veroordeeld tot levenslang voor een inbraak in een restaurant na een drukke moederdag
(vorige strafbare feiten: inbraak en geweldpleging met een dodelijk wapen). Het alarmsysteem ging af
voordat hij kon vluchten. Toen Weber werd gearresteerd, zaten zijn zakken vol koekjes die hij wilde
meenemen uit het restaurant.
Gregory Taylor zat een 25 jaar tot levenslange gevangenisstraf uit voor een poging tot inbraak in een
gaarkeuken in 1997, en werd vrijgelaten ingevolge een arrest van de California Superior Court in 2010.
Santos Reyes in Californië pleegde als jongere een inbraak (inbreuk 1). De tweede inbreuk was een overval
die aan niemand schade toebracht; na tien jaar zonder incidenten, werd Reyes veroordeeld voor meineed
en, als gevolg van de Three Strikes wet, veroordeeld tot levenslang.
Zeventig procent van degenen die worden veroordeeld op grond van de Three Strikes wet in Californië, zijn
gekleurde mensen.
Privatisering van de gevangenissen
De “war on drugs” en het hardere immigratiebeleid creëerden een enorme markt voor particuliere
gevangenisexploitanten, die bijna 50 procent van alle federale vastgehouden immigranten huisvesten.
Private gevangenissen zijn de grootste business in de gevangenisindustrie. Ongeveer 18 bedrijven bewaken
10.000 gevangenen in 27 staten. Private gevangenissen krijgen een gegarandeerde hoeveelheid geld voor
elke gevangene, onafhankelijk van wat het kost om hen te onderhouden. Volgens Russell Boraas, een privégevangenisbeheerder in Virginia: “het geheim van lage operationele kosten is een minimaal aantal bewakers
voor een maximaal aantal gevangenen.”
De Corrections Corporation of America (CCA) heeft een ultra-moderne gevangenis in Lawrenceville, Virginia,
waar vijf bewakers in dagdienst en twee ‟s nachts, meer dan 750 gevangenen bewaken. In deze
gevangenissen kunnen gedetineerden strafvermindering krijgen voor “goed gedrag”, maar voor elke
overtreding krijgen ze 30 dagen toegevoegd. En dat betekent meer winst voor CCA. Volgens een studie van
New Mexico gevangenissen, bleek dat CCA gevangenen acht keer minder “goed gedrag time” kregen
toegekend dan die in de staatsgevangenissen.
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Bijna 10 procent van de Amerikaanse gevangenissen zijn privé, gedomineerd door twee grote bedrijven:
CCA en GEO Group. CCA en GEO Group beheren nu 16 procent van de federale gevangenissen en bijna 7
procent van de deelstaatgevangenissen met een gecombineerde omzet van bijna 3 miljard dollar in 2010.
Sinds 2001 steeg de omzet van CCA met 88 procent en zij verdienden meer dan 1 miljard dollar per jaar
voor het achtste jaar op rij. Vandaag haalt CCA 40 procent van haar activiteiten uit opdrachten van de
federale overheid, met inbegrip van Immigratie en Douane en het Federal Bureau of Prisons. De omzet van
de GEO Group schoot eveneens omhoog, van 517 miljoen dollar in 2002 naar 1,3 miljard dollar in 2010, een
stijging met 121 procent.
De CCA is op het aankooppad. De vennootschap, die is genoteerd op de New York Stock Exchange,
stuurde eerder dit jaar brieven naar 48 staten, met het aanbod om hun gevangenissen te kopen. Om hun
winstgevendheid aan te tonen, geeft het bedrijf de garantie dat de gevangenissen voor ten minste 90
procent volzet worden gehouden. Bovendien vragen ze een 20-jarig beheerscontract, bovenop de winsten
die zij verwachten door minder geld uit te geven per gevangene.
Tussen 1990 en 2009 is het aantal gevangenen in private gevangenissen aangezwollen van 7.000 tot
129.000 gevangenen, een groei met 1.600 procent.
In een onlangs verschenen rapport, “Banking on Bondage: Massa Opsluiting en privé-gevangenissen,”
onderzocht de American Civil Liberties Union (ACLU) de geschiedenis van de privatisering van
gevangenissen en besloot dat privé-gevangenisbedrijven hun welvarend bestaan te danken hebben aan de
torenhoge immigratiedetentie na 11 september 2001.
Op een conferentie met investeerders, twee maanden na 9/11, zei Logan, CEO van GEO Group: “Ik denk
dat het duidelijk is dat er met de gebeurtenissen van 11 september een verhoogde focus op detentie is,
zowel aan de grenzen als binnen de VS, en meer mensen zullen worden opgepakt. Dus dat is positief voor
ons bedrijf.”
Slavernij
Gevangenen zijn onderdeel geworden van de economie, de productie en assemblage van producten voor
grote bedrijven, terwijl de privé-gevangenissen zich hebben ontwikkeld tot multi-miljard dollar bedrijven.
De gevangenis geeft volledige werkgelegenheid aan jonge zwarten en latino‟s. In plaats van de ontwikkeling
van uitgebreide programma‟s die echte opleiding en fatsoenlijk betaalde banen bieden, worden ze
opgesloten en verplicht tot slavenarbeid.
Arbeid in federale gevangenissen wordt uitbesteed door Unicor, voorheen bekend als Federal Prison
Industries, een quasi-publieke, winstmakende vennootschap gerund door het Bureau van Gevangenissen. In
14 gevangenisfabrieken produceren meer dan 3.000 gevangenen elektronische apparatuur voor land-, zeeen luchtcommunicatie. Unicor is nu de 39e grootste contractor van de Amerikaanse regering, met 110
fabrieken in 79 federale penitentiaire inrichtingen.
De meerderheid van Unicor‟s producten en diensten zijn orders van het Ministerie van Defensie. Grote
multinationals kopen onderdelen aan, geassembleerd voor de laagste lonen ter wereld, en verkopen dan de
afgewerkte wapencomponenten met de hoogste winstpercentages. Bijvoorbeeld, Lockheed Martin en
Raytheon Corporation laten in onderaanneming componenten vervaardigen, assembleren die dan en
verkopen geavanceerde wapensystemen voor waanzinnige prijzen aan het Pentagon.
De lijst van ondernemingen die gebruik maken van deze slavenarbeid bevat de crème van de Amerikaanse
bedrijven: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT & T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell,
Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom‟s, Revlon,
Macy‟s, Pierre Cardin, Target Stores, en nog veel meer. Al deze bedrijven zijn enthousiast over de
economische voordelen die de gevangenisarbeid biedt.
Gevangenissen zijn afhankelijk van deze inkomsten. Aandeelhouders die geld verdienen aan deze
slavenarbeid lobbyen voor langere straffen om hun personeelsbestand te kunnen uitbreiden. “Het systeem
voedt zichzelf”, zegt een studie van de Progressive Labour Party, die de gevangenisindustrie ervan
beschuldigt een imitatie te zijn van nazi-Duitsland met betrekking tot de gedwongen slavenarbeid en
concentratiekampen.
De gevangenisindustrie is één van de snelst groeiende industrieën in de Verenigde Staten en tevreden
beleggers in Wall Street. “Deze miljoenen dollar industrie heeft haar eigen vakbeurzen, congressen,
websites en postorder/Internet catalogi. Ze heeft o.a. ook directe reclamecampagnes, architecten,
bouwbedrijven, sanitaire toeleveringsbedrijven, voedselbedrijven, gewapende beveiliging, en
gevangeniscellen in een grote verscheidenheid van kleuren.”
Volgens de Left Business Observer (nvdr: linkse nieuwsbrief over economie en politiek), produceert de
federale gevangenisindustrie 100 procent van alle militaire helmen, munitieriemen, kogelvrije vesten, IDtags, shirts, broeken, tenten, tassen en kantines. Naast deze oorlogsbenodigdheden, produceren
gevangeniswerknemers anderzijds 98 procent van de totale markt aan diensten voor assemblage van
apparatuur; 93 procent van de verf en verfborstels, 92 procent van de assemblage van kachels; 46 procent
van kogelvrije kleding, 36 procent van de huishoudelijke apparaten; 30 procent van hoofdtelefoons /
microfoons / speakers, en 21 procent van kantoormeubilair. Vliegtuigonderdelen, medische benodigdheden,
en nog veel meer: gevangenen trainen zelfs blindegeleide honden.
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Dit alles voor een hongerloon: gevangenen verdienen 23 cent per uur in Amerikaanse federale
gevangenissen, waarvan verschuldigde boetes en schadeloosstelling van slachtoffers worden afgetrokken.
De tycoons die hebben geïnvesteerd in de gevangenisindustrie, hebben een goudbron aangeboord. Ze
hoeven zich geen zorgen te maken over stakingen of het betalen van een werkloosheidsverzekering,
vakantiegeld noch over het tijdstip van betaling. Al hun werknemers werken full-time, zijn nooit te laat of
afwezig als gevolg van familiale problemen, en bovendien, als ze weigeren om voor het hongerloon van 23
cent per uur te werken, worden ze opgesloten in isoleercellen.
Bovendien wordt er een loopje genomen met gezondheidsvoorschriften. Een federale rechtszaak,
aangespannen door gevangenen en familieleden van FCI Marianna, een minimum security
vrouwengevangenis in Florida, bevestigde dat de gevangenen onbeschermd blootgesteld werden aan giftige
stoffen zoals lood, cadmium, kwik en arseen tijdens het recyclen van elektronische onderdelen.
Gevangenen werkten er onder het stof, zonder veiligheidsuitrusting of beschermende kleding, luchtfiltering of
maskers. De aanklacht vermeldde dat giftige stoffen ernstige schade hadden veroorzaakt aan zenuwstelsel
en reproductieve systemen, longschade, bot en vaatziekten, nierfalen, bloedstolling, kanker, angst,
hoofdpijn, vermoeidheid, geheugenverlies, huidletsels, bloedsomloop en ademhalingsproblemen. Dit is één
van de acht federale gevangenis recycling faciliteiten – waar 1.200 gevangenen werken – gerund door
Unicor.
De brutaliteit in de Amerikaanse gevangenissen
De omvang en de brutaliteit van de gevangenissen zijn een moreel schandaal voor de Amerikaanse
samenleving. Elke dag zitten minstens vijftigduizend mannen in eenzame opsluiting, in kleine cellen, waar ze
niemand zien, niet mogen lezen of schrijven, en slechts één uur per dag alleen mogen “wandelen”.
Het Amerikaans gevangenisregime van overvolle gevangenissen, totale willekeur en uiterst ruwe
behandeling van gedetineerden: het werd al meermaals aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties.
Maar niets is veranderd. Wel integendeel. Of dacht je dat Abu Graib en Baghram zomaar uit de lucht
kwamen gevallen?
Het ministerie van Justitie bevestigde dat meer dan 216.600 mensen seksueel werden misbruikt in
gevangenissen en huizen van bewaring in 2008, en minstens 17.100 van die misbruiken vonden plaats in
een jeugdgevangenis.
Zwangere vrouwen zijn verplicht om ketens te dragen rond de buik en hun handen en voeten worden
vastgeketend voor, tijdens en na de bevalling. Geen enkel ander land in de “beschaafde wereld” vindt
vasthaken van zwangere gedetineerde vrouwen een noodzakelijke of gewenste procedure. De praktijk is
herhaaldelijk en krachtig veroordeeld door het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties, en door
zowel de American Medical Association als het Amerikaans College van Verloskundigen en Gynaecologen.
En diezelfde VS vindt zichzelf de kampioen van de vrouwenrechten !
Besluit
Is het Amerikaans strafsysteem het model dat we voor ogen moeten houden om de criminaliteit te
bestrijden? Willen we daar naartoe? Uiteindelijk denk ik dat we moeten beginnen beseffen dat meer wetten
en meer gevangenissen niet noodzakelijkerwijs leiden tot minder criminaliteit. Dat is al voldoende
aangetoond in ettelijke wetenschappelijke studies. Als men daadwerkelijk de criminaliteit wil bestrijden, moet
er worden geijverd voor een meer gelijke verdeling van de welvaart, meer groei van de werkgelegenheid,
meer toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs, meer begeleiding van jongeren in de kansarmoede,
jongeren met problemen en drugverslaafden, en de verdere uitbouw – en niet inkrimping – van een efficiënte
sociale sector. De louter repressieve aanpak zoals het intrappen van deuren, het verstoren van arme
gemeenschappen, het opsluiten van arme mensen en jonge zwarten, zoals in de VS gebruikelijk is, dat is
niet eens een pleister. Het is een schertsvertoning.
Maar als men kijkt naar de neoliberale maatregelen en privatiseringen die met lichtsnelheid worden
doorgevoerd in Fort Europa, de sociale afbraak, de winsthonger van de misdadige bankensector en de
multinationale ondernemingen, denk ik niet dat die noodzakelijke sociale maatregelen er snel zullen komen,
tenzij we massaal op straat komen.
Besluit 2: “Alle beleidsniveaus moeten eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen om onomwonden een „War
on drugs‟ te verklaren in Antwerpen”, aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie 2012
van de Antwerpse afdeling van zijn partij. Daarmee gaat hij de weg op van Ronald Reagan, wiens „War on
drugs‟ tot schandalige wantoestanden heeft geleid, onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt, en ongeveer
duizend miljard dollar heeft gekost. De „War on drugs‟ heeft in de VS de drugsproblematiek niet opgelost,
wel integendeel, en er gaan dan ook meer en meer stemmen op om die totaal onzinnige wet af te schaffen.
Besluit 3: Wie het bovenstaande heeft gelezen, zal met mij akkoord zijn dat de VS niemand lessen hoeft te
geven in mensenrechten. Het oude adagium: “als iedereen voor zijn eigen deur veegt is heel de straat
proper”, is voor Amerika meer dan ooit van toepassing. En in toenemende mate ook voor Europa.
En tot slot nog een vaststelling: 61 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft een direct familielid dat
diende in het leger. De Amerikaanse maatschappij is met andere woorden een gemilitariseerde
samenleving. Waarom ben je een misdadiger als je een moord pleegt in eigen land, maar ontsnap je aan
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elke straf als je in naam van de democratie mensen mag vermoorden in landen die buiten het grondgebied
gelegen zijn van de VS? Die dubbele moraal is nefast voor een beschaafde samenleving.
Noot: naargelang de bron zijn er in dit artikel cijfers die niet helemaal overeenkomen. Dit kan afhankelijk zijn
van vele factoren, zoals het organisme dat de metingen heeft verricht of het tijdstip waarop de metingen
werden verricht (2003 – 2012). Maar alle cijfers komen uit de hieronder vermelde bronnen en kunnen
worden geverifieerd. Het belangrijkste wat door de cijfers wordt aangetoond, is dat het penitentiair en
juridisch systeem in de VS serieus op drift zijn.
Bronnen:
http://www.businessinsider.com/americas-prison-system-is-out-of-control-…
http://www.pewtrusts.org/our_work_report_detail.aspx?id=29967
http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=1763
http://motherjones.com/politics/2008/07/what-do-prisoners-make-victorias…
http://today.msnbc.msn.com/id/44936562/ns/today-today_news/t/private-pri…
http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2012/01/30/120130crat_atla…
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_incarceration_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_incarceration_in_the_United_States
http://www.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/how-to-waste-money-a…
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/09/massachusetts-opts-a…
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/06/women-born-free-give…
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/jan/25/californi…
http://www.musedmagonline.com/2012/04/op-ed-black-male-educators-the-dif…
http://www.huffingtonpost.com/bill-quigley/fourteen-examples-of-raci_b_6…
http://www.presstv.ir/usdetail/207864.html
http://www.infoplease.com/ipa/A0881455.html#ixzz26FdIsv4g
http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-23prison.12253738…
http://www.alternet.org/story/149895/the_disastrous_war_on_drugs_turns_4…
http://www.alternet.org/story/155199/private_prison_corporations_are_mod…
http://www.alternet.org/education/crazy-country-6-reasons-america-spends…
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/06/california-prisons-colleges_n_1…
http://www.huffingtonpost.com/2012/08/28/spending-on-prisons-higher-ed_n…
http://www.alternet.org/story/153212/the_shocking_ways_the_corporate_pri…
http://www.globalresearch.ca/the-prison-industry-in-the-united-states-bi…
http://www.workers.org/2011/us/pentagon_0609/
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,430111,00.html#ixzz26FJT7W94
http://www.aclu.org/womens-rights/words-prison-did-you-know
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120129_049
Externe links
USA land of the free jails one in 100 American adults
http://www.youtube.com/watch?v=NuvxTvHhqsc

Verban alle digitale media uit de scholen
De controversiële Duitse neuropsychiater Dr. Manfred Spitzer schrijft in zijn tweede boek, „Digitale Demenz‟
(Digitale Dementie), dat computergebruik onomkeerbare schade toebrengt aan de hersenontwikkeling van
kinderen en dat het dan ook verboden moet worden in scholen.
Alles laat sporen na in de hersenen. In hun ontwikkelingsfase worden er allerlei verbindingen gevormd die
tijden onze eerste levensjaren de structuur creëren voor alles wat we daarna leren. De manier waarop het
brein zich continu aanpast aan de omgeving, wordt “neuroplasticiteit” genoemd. Het is die neuroplasticiteit
die in gevaar komt door overmatig computergebruik. Bijvoorbeeld: chauffeurs die altijd op hun GPS
vertrouwen, ontwikkelen geen oriëntatievermogen, hoewel onze hersenen daar wel voor gebouwd zijn.
Hetzelfde geldt voor kinderen en pc-gebruik. Sommigen leren schrijven op tablets in plaats van op papier.
Steeds meer kinderen staan op met hun laptop of smartphone en gaan er op het einde van de dag mee naar
bed. Ze leren over Google en Wikipedia op school.
“Dit heeft een onvermijdelijk negatief effect op hun leervermogen,” aldus Spitzer, “en er zijn geen
onafhankelijke studies die bewijzen dat computers op school de studie-effectiviteit stimuleert.” Zijn advies is
dan ook radicaal: verban alle digitale media uit de scholen.
Express.be
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Iraanse topgeneraal dreigt niets heel te laten van Israël, suggereert interventie Syrië
Massale Westerse vloot oefent vanaf gisteren in Perzische Golf
Drie Amerikaanse vliegdekschepen voeren tientallen andere
marineschepen aan bij de grootste gezamenlijke oefening ooit in
de Perzische Golf.
Generaal Mohammad Ali Jafari, de topcommandant van de
Iraanse Revolutionaire Garde, heeft vandaag gedreigd 'niets heel
te laten van Israël' als er militaire aanval op de nucleaire
installaties van het land wordt uitgevoerd (1). Tevens gaf de
commandant toe dat de garde elitetroepen naar Syrië heeft
gestuurd voor 'niet-militaire bijstand', maar dat deze tussenbeide
zullen komen als Syrië wordt aangevallen. Ondertussen is in de
Perzische Golf gisteren de grootste gezamenlijke WesterseArabische marine oefening ooit van start gegaan.
Al Jafari sprak in ongewoon gedetailleerde bewoordingen over de reactie van zijn land op een Israëlische
aanval en zei dat de eerste reactie bij de grenzen van Israël zal beginnen. De islamitische
terreurbewegingen Hezbollah in Libanon en onder andere Jihad Islami op de Palestijnse Gazastrook
functioneren al jaren als vooruitgeschoven onderdelen van het Iraanse leger en zijn tot de tanden toe
bewapend met vele tienduizenden raketten, waarvan sommige types heel Israël kunnen raken.
Afsluiten Straat van Hormuz
De generaal herhaalde het al vaker geuite dreigement dat Iran bij een aanval de Straat van Hormuz zal
afsluiten voor alle olietransporten. Tevens benadrukte hij dat zijn land zich na het uitbreken van een oorlog
niet langer gehouden zal achten aan het Non-Proliferatie Verdrag. Hij voegde daar aan toe dat dit niet
betekent dat Iran kernwapens zal bouwen.
De kans op een oorlog acht Al Jafari overigens gering, aangezien de Amerikaanse bases in het Midden
Oosten kwetsbaar zouden zijn voor Iraanse raketaanvallen en Israël het volgens hem niet zal aandurven om
Iran unilateraal aan te vallen. (1)
Iraanse militaire interventie Syrië
De commandant van de Garde verklaarde dat elitetroepen van de Quds strijdkrachten als 'adviseurs' in Syrië
en Libanon aanwezig zijn. 'Maar dat betekent niet dat wij daar militair aanwezig zijn,' verklaarde hij.
Desondanks dreigde hij dat deze troepen militair tussenbeide kunnen komen als er een Westerse-Arabische
militaire interventie in Syrië komt. (2) De Quds strijdkrachten zijn speciaal getraind op het uitvoeren van
terreuroperaties in het buitenland.
Westerse armada oefent bij Iran en Syrië
Zoals we onlangs al berichtten is een coalitie van 25 Westerse en Arabische landen gisteren begonnen met
een massale 12-daagse militaire oefening in de Perzische Golf. De armada wordt aangevoerd door 3
Amerikaanse vliegdekschepen met bijbehorende strijdgroepen. Er zal onder andere worden geoefend op het
mijnenvrij houden- en maken van de Straat van Hormuz als deze inderdaad door Iran wordt afgesloten.
Daarnaast houdt een andere marine eenheid die wordt aangevoerd door het Britse vliegdekschip HMS
Illustrious en het Franse vliegdekschep Charles de Gaulle een oefening in de Oostelijke Middellandse Zee
nabij Syrië. (3)
Xander - (1) Ynet News, (2) Jerusalem Post, (3) Telegraph

Declaraties Beatrix blijven geheim
Ondanks een Wob-verzoek van RTL Nieuws, worden de
declaraties van koningin Beatrix en haar gehele familie
niet naar buiten gebracht. Dit heeft de
Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd naar aanleiding van
berichtgeving van de commerciële zender.
Volgens het ministerie van Algemene Zaken wordt de
privacy van de koningin, prinsen en prinsessen aangetast
door het stuk te publiceren. Een woordvoerder benadrukt
dat andere opgevraagde stukken wel zijn verstrekt.
In de jaarlijkse rapportage van externe accountants over de kosten van het Koninklijk Huis staat of de
declaraties van Beatrix en haar familie volgens de regels verlopen. In het verleden was er onder meer ophef
over de vliegkosten die de koningin, prinsen en prinsessen vergoed krijgen.
Dit zal dus zo blijven, want transparantie of controle is niet aan de koningin besteed.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/09/declaraties-beatrix-blijven-geheim
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Leger China dreigt Japan met oorlog over Senkaku eilanden
'Uit respect voor het moederland moeten we een oorlog beginnen
tegen Japan.'
In zo'n 50 steden protesteren duizenden Chinezen tegen wat de
Japanse annexatie van de Diaoyu(tai) eilanden -Japans:
Senkaku- wordt genoemd. De eilanden in de Oost Chinese Zee
werden aan het einde van de eerste Sino-Japanse oorlog tussen
1894 en 1895 door Japan veroverd en zijn sindsdien betwist
gebied. De ruzie tussen beide landen is ontstaan omdat de
Japanse overheid de eilanden recent heeft genationaliseerd. Het
officiële orgaan van het Chinese leger dreigt dat Japan de oorlog kan worden verklaard als het land niet snel
op zijn schreden terugkeert (1).
Om Japan duidelijk te maken dat de annexatie van de eilandengroep niet wordt geaccepteerd stuurde China
begin vorige week China twee patrouilleschepen naar de wateren rondom de eilanden, die voor $ 26 miljoen
door de regering in Tokyo van een Japanse familie werden gekocht (3). Afgelopen vrijdag kwamen daar nog
eens vier marineschepen bij. Het staatspersbureau Xinhua berichtte dat de schepen de Chinese
soevereiniteit over de eilanden veilig moeten stellen.
'We hebben Japan altijd gehaat'
Sindsdien groeien de anti-Japanse protesten in China met de dag. Gisteren werd de Japanse ambassade in
Beijing belaagd door duizenden demonstranten, die het gebouw met stenen, eieren en flessen bekogelden.
Her en der werd er zelfs opgeroepen om een oorlog te beginnen. 'We haten Japan. We hebben Japan altijd
gehaat. Japan is China binnengevallen en heeft veel Chinezen vermoord. Dat zullen we nooit vergeten,'
aldus Liu Gang, een arbeidsmigrant uit de zuidelijke regio Guangxi. (4) Inmiddels zou zo'n 20% tot 30% van
de Chinese toeristen uit protest hun reis naar Japan hebben gecanceld.
Japan komt niet terug van 'rand van afgrond'
Ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak dreigende taal en verklaarde dat de Japanse
aankoop 'het feit niet kan veranderen dat de Japanners de eilanden van China hebben gestolen. Als Japan
hierbij blijft dan zal het alle ernstige gevolgen moeten dragen.' Japan werd vervolgens dringend opgeroepen
terug te keren van de 'rand van de afgrond', maar de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Koichiro
Gemba verwierp de Chinese eisen en zei dat zijn land er niet aan denkt om op het besluit terug te komen.
(2)
Leger dreigt met oorlog
Het Volksbevrijdingsleger van China onderstreepte dat China ten aanzien van de eilanden 'geen enkele
concessie' zal doen. 'De illegale handel met heilige Chinese grond is een gevaarlijke stap voor de Japanse
regering die de Chinees-Japanse betrekkingen ernstig belast. De verdedigingsmogelijkheden van China's
nationale veiligheid bevinden zich op een hoog ontwikkeld niveau, en een aanzet tot oorlog kan Japan in een
noodsituatie doen belanden.'
China voert druk op buurlanden op
De laatste jaren voert China de politieke en militaire druk op zijn buurlanden steeds verder op. Het land
beschouwt de complete Zuid- en Oost Chinese Zee als zijn territoriale wateren en eist naast de Senkaku
eilanden ook heel Taiwan op, dat nog altijd als een afvallige 'provincie' wordt beschouwd. In 2010 verklaarde
de VS dat de Senkaku eilanden behoren tot het Japanse grondgebied, wat nog meer olie op het vuur
gooide.
De Amerikaanse alliantie met Japan, Zuid Korea, Taiwan en de Filippijnen -waar China eveneens regelmatig
ruzie mee heeft- is de regering in Beijing al jaren een doorn in het oog, vooral omdat de VS regelmatig
marine eskaders in de Zuid- en Oost Chinese Zee laat patrouilleren.
Xander - (1) Stimme Ruslands, (2) China Daily, (3) Zero Hedge, (4) Zero Hedge
Fotoreportages van demonstraties in China tegen Japan: http://imgur.com/a/Y7oIp
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Schokkend: martelingen en verkrachtigen van weeskinderen op Jersey, het duistere eiland.
Mega cover up
Geplaatst door xandrah op 16 september 2012
MEGA COVER UP
Journaliste gebanned uit UK
Onderzoeksjournaliste, historicus en auteur Leah mc Grath Goodman is gebanned uit de UK vanwege haar
onderzoek naar de martelingen en verkrachtingen van weeskinderen op het eiland Jersey, wat plaatsvindt in
het weeshuis Haut de la Garenne. (een andere reden waarom ze gebanned is, is omdat ze geldschandalen
in Jersey blootlegt). Jersey is een rijk eiland, in handen van de elite. Er wordt veel gesjoemeld met geld (wat
Lea eveneens onderzoekt en waar zij een boek over heeft geschreven). Het elite-eiland staat enerzijds op
zichzelf, maar heeft anderzijds banden met het Engelse koningshuis. Lea legt hier e.e.a. over uit, het zit
geheimzinnig en gecompliceerd in elkaar.
Rituele martelingen en verkrachtingen van kinderen uit weeshuis
Jersey lijkt idyllisch, maar heeft gruwelijke dark side
Lea deed onderzoek naar de rituele martelingen en verkrachtingen van kinderen uit het weeshuis. Al
decennia vinden deze gruwelijkheden plaats. Er zijn slachtoffers die nog in leven zijn en hun verhaal kunnen
vertellen, maar dit wordt belemmerd en tegengewerkt door de regering.
Elk persoon die iets over deze gruwelijkheden naar buiten heeft kunnen/willen brengen is ontslagen, van het
eiland gejaagd, of in de gevangenis belandt. Iedereen die hier een boekje over had kunnen doen, is
ontslagen, of van het eiland gejaagd. De grootheid van dit schandaal is enorm. Wie kan dit stoppen? De
koningin zou kunnen ingrijpen, maar doet dit natuurlijk niet. De politie op Jersey was bezig met onderzoek,
maar werden belemmert, om te voorkomen dat de hele Britse regering zou vallen. Wie zal dan weten wat er
met deze kinderen gebeurt?
Jersey is behoorlijk ingekapseld door het systeem van de elite, en het is zwaar om door dit systeem heen te
komen. Bewoners van Jersey zijn opzettelijk geïsoleerd. Telefoonkosten zijn absurd hoog (vergelijkbaar met
5 dollar per minuut), het eiland is alleen te bereiken met vliegtuig, boeken zijn gebanned, andere materialen
worden weggehouden. De media hebben restricties omdat ze onder controle van de overheid staat. Veel
Britse media wíllen er ook niet bij betrokken zijn, de zaak is te heikel. Overheid verzekert zich ervan dat er
geen informatie naar buiten komt en gaan ook achter bloggers aan, vanwege „data protection acts‟.
Hoe zit het nu met het onderzoek?
Het onderzoek is abrupt afgesloten. De politie op Jersey onderzocht de gruwelijkheden, maar agenten
werden geschorst of ontslagen. Een senator die voor de slachtoffers opkwam heeft tot twee keer aan toe in
de gevangenis gezeten, toch blijft hij zich ervoor inzetten om
deze zaak naar London te brengen. Wetshandhaving is totaal
afwezig. Eilandbewoners die zich inmiddels bewust zijn van de
rook en het vuur, zijn er kapot van en voelen zich machteloos.
Jersey lijkt een elitaire, ingekakte, vredige plaats, maar schijn
bedriegt: de dark side is enorm en verborgen.
Van de website van Leah mcGrath Goodman ( website)
Jersey, de „juweel‟ van de Kanaal Eilanden
Bijna iedereen heeft van New Jersey gehoord, maar weinig
mensen hebben van het „oude‟ Jersey gehoord. Het is een klein
eiland die behoort tot de Britse Kroon. Het staat bekend om zijn
koeien en aardappelen. Ik werd verliefd op Jersey toen ik nog in
Engeland woonde. Ik had vrienden op het eiland en begon te
kijken naar de problemen daar. Een hoogtepunt in mijn onderzoek was het grote schandaal omtrent het
weeshuis Haut de la Garenne, waar onbeschrijfelijk geweld, misbruik en mogelijk ook moord van kinderen
plaatsvond gedurende decennia. En de regering stopte het niet.
Een onderzoek dat in 2008 werd ondernomen, werd gesloten en
de politiechef werd geschorst, twee keer. Degenen die verdacht
waren werden niet beproefd. Maar toen de Minister van
Gezondheid hier bezwaar tegen maakte, en blééf maken, ging hij
de gevangenis in. Ook twee keer. Zij die door de politie het etiket
„hoogste verdachten‟ kregen, werken nu in hoge posities voor de
regering, in gezondheids- en onderwijsjobs, waar zij nog altijd
onbelemmerde toegang tot kinderen hebben.
Weeshuis Haut de la Garenne. Kinderen op Haut de la
Garenne children‟s een foto uit 1905. Het tehuis was
oorspronkelijk een instelling voor kinderen met gedrags- en
andere problemen.
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Lea mc Grath Goodman is niet de enige, die de gruwelijkheden in het horrorweeshuis onderzocht. Ook
Eileen Fairweather zat erop.
De Award winnende journaliste Eileen Fairweather die het vreselijke misbruik blootlegde in Islington
onthult dat de Islington zaak linkt aan de ontdekkingen over Jersey‟s weeshuis Haut de la Garenne.
(Islington zaak)
Haar verhaal ( bron, 2008)
„Ik weet al 15 jaar van Jersey‟s pedofielen‟
Ik ontmoette de angstige politieman in een afgelegen plattelandsrestaurant, kilometers van zijn huis en van
het politiebureau. Detective Constable Peter Cook was radeloos geworden en had besloten om de klok te
luiden aan een journalist. De detective had een kwaadaardig pedofiel netwerk ontdekt, met slachtoffers
zowel uit Engeland als van de Channel Eilanden (Jersey is ook een Channeleiland). Hij wilde mij deze
informatie geven, zodat ik dit naar de politie kon brengen: naar de zedendelict-specialisten.
Tragische waarheid: Eileen Fairweather‟s taaie onderzoeken naar
misbruik onthulden links naar Jersey
Onvoorstelbaar genoeg, vertelde hij dat zijn superieuren hem
belemmerd hadden om hen te waarschuwen. Dus vreesde hij voor een
CoverUp, veel deelnemers aan het pedofiele netwerk waren rijk en
invloedrijk. Ik vond hem niet paranoïd: ik ben gespecialiseerd in het
ontmaskeren van kindermisbruik schandalen en ik wist uit verscheidene
bronnen, wie er in dit netwerk zaten of linkten naar dit netwerk. Hierbij
zitten een aristocraat, geestelijken en een social services
chief.Herhaaldelijk werden pogingen van leerlingdetectives om
inlichtingen in te inwinnen, afgesloten, dus werd aan mij gevraagd om deze vertrouwelijke informatie van de
ene politie officier naar de andere te laten brengen. Het leek surreal.
Horror house, forensische experts vinden kinderbotten
Sexueel en fysiek gemarteld door goed georganiseerd pedofiel
netwerk
Ik ontmoette naar behoren contacten van de National CriminalIntelligence Squad. Dit was 12 jaar geleden, en er is tot nu toe nog
weinig gebeurd. Afgelopen weekend, (2008) werden de resten van een
kind gevonden op Jersey, dat zeer waarschijnlijk het slachtoffer was van
misbruik door dit pedofiele netwerk. Meer dan 200 kinderen die op Haut
de la Garenne gewoond hebben zijn op onbeschrijfelijke wijze sexueel
en lichamelijk gemarteld, vanaf de jaren 60 . Toen ik dit nieuws allemaal hoorde, vulden mijn ogen zich met
tranen. Mijn hart brak, niet in de minste plaats door mijn eigen machteloosheid. Ik weet al meer dan 15 jaar
over de gruwelijke pedofiele praktijken op de Channel Eilanden, die misbruik maken van kinderen die in het
Britse zorgsysteem zitten. Ik was opgelucht dat de waarheid eindelijk tevoorschijn kwam. Maar ik was er
kapot van. Kinderen waren vermoord. Ik had zo graag fout gezeten.
Ik stond buiten het verboden Victoriaanse gebouw van Haut de la Garenne deze week en keek naar de
grimmige gezichten van de politieagenten in hun blauwe forensische pakken, die in de geheime kelders de
botten van de kinderen verzamelden. Buiten, staat een groot kruis als herdenking aan de 35 voormalige
bewoners die stierven terwijl ze in de oorlog vochten voor hun land. “hun namen leven voor altijd voort‟ staat
er bij het kruis. Ik vroeg me af, wat de namen van de kinderen waren, wiens lichamen nu opgegraven
worden, en waarom niemand hen eerder gemist had en naar ze
gezocht had. De inwoners van Jersey en politiek moeten toch
deze vragen stellen.
Mensen met geld, positie en invloed
Zorgwekkende beschuldigingen met betrekking tot het
vermoorden van kinderen die in het zorgsysteem zitten, hebben
andere schandalen gekarakteriseerd, die ik onderzocht in
Engeland, maar vandaag kan ik voor de eerste keer de links
tussen Islington, noord London en de huiveringwekkende
ontdekkingen in Jersey onthullen.
Ik heb nog nooit eerder geschreven dat de 14-jarige Jason Swift
in 1985 vermoord is door een pedofiele bende, gewoond heeft in
Islington council, Conewood Street home. Twee bronnen zeggen
dit , toen ik in Islington 12 zorgtehuizen onderzocht voor The Mail
on Sunday‟ zusterkant the London Evening Standard, in de jaren
negentig. Honderden dossiers van kinderen zijn op mysterieuze
wijze verdwenen in Islington en zonder documentatie, was er
geen voldoende bewijs te verzamelen.
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Toch bewezen we dat ieder zorgtehuis pedofielen als personeel had, alsmede kinderpornofiguren en
pooiers. Bezorgde politie bevestigde in het geheim dat verscheidene werkers in Islington netwerkers waren:
belangrijke verschaffers in de voorraad van kinderen voor misbruik en pornografie. Sommige van hen waren
van de Channel Eilanden en sommigen namen regelmatig Islington kinderen mee. In het licht van de
griezelige ontdekkingen over Haut de la Garenne, is de link nu duidelijk, maar destijds waren we zo
overweldigd door de beschuldigingen van misbruik dichterbij huis, dat deze connectie nooit in ons opkwam.
Topje van de ijsberg
Wat we meldden wakkerden de officiële ontkenningen aan, wat een kenmerk is in grote pedofiele zaken.
Margaret Hodge, toen gemeenteraadleider noemde ons riooljournalisten die kinderen opzettelijk tot liegen
hadden omgekocht. Maar met onze onderzoeksresultaten werden we uiteindelijk in het gelijk gesteld door
twee Britse Press Awards. Toch wist ik dat we alleen nog maar het topje van de ijsberg onthuld hadden van
Islington‟s drek. (lees meer over Margaret‟s rol in Islingtonzaak)
Nu staat de Jersey politie onder plaatsvervangend chef Lenny Harper, en heeft in het geheim het pedofiele
netwerk dat gelinkt is aan de zorgtehuizen van de eilanden maanden onderzocht. Ik ben geraaakt door de
gemeenschappelijke elementen die de Britse misbruik schandalen hebben: er zijn onschuldig lijkende
boottripjes, tijdens welke kinderen geïsoleerd zijn en misbruikt kunnen worden, buiten zicht van iedereen, en
dan uitgeleverd worden aan andere misbruikers. Families worden besmeurd doordat ze uitgemaakt worden
voor „klokkenluiders‟, dan is er nog de onderdrukking van rapporten.
Sociaal werker Simon Bellwood van Jersey, werd vorig jaar ontslagen nadat hij zich had uitgesproken over
deze gruwelijke misstanden en de populaire minister van gezondheid Stuart Syvret werd beschoten in
november omdat hij het onderdrukte Sharp Report publiceerde. ( zie Sharp Report en blog van S. Bellwood)
„De besmeuringen die ze op me leggen, glijden van me af als water van een eend‟, vertelde de moedige
man me in een St. Helier café. Maar zijn hand trilde. Nooit hadden ik en Syvret kunnen bedenken dat
hoogwaardigheidsbekleders, politici en politie zo samenwerkten in het bedekken van kindermisbruikgevallen, maar we hadden al helemaal niet kunnen bevroeden dat deze bedekkers allemaal pedofielen zijn.
Syvret wil dat ze vervolgd worden ook vanwege het belemmeren van de rechtsgang. Maar veroordelingen
zijn zeldzaam.

Sun, sea & satan: kindermisbruik op eiland van de „Britse kroon‟
Geplaatst door xandrah op 16 september 2012
Als vervolg op het vorige artikel over gruwelijke martelingen en sexueel misbruik van weeskinderen op
Jersey, de documentaire „Sun, Sea and Satan‟.
Schokkend: verkrachtingen en martelingen van weeskinderen op Elite Eiland Jersey. Mega CoverUp
Deze behoorlijk emotionele documentaire van een uur, gemaakt door Bill Maloney (award winnende
onafhankelijke film director) wiens familie opgroeide in het UK „care‟ systeem. De documentaire is
schokkend, en bevat grof taalgebruik.
De documentaire laat Maloney‟s bezoek en interpretatie van Jersey zien, tevens gaat de docu in op de
onderzoeken naar kindermartelingen en -misbruik in weeshuis „Haut de la Garenne‟. Het laat de linken zien
tussen zeekadetten en kinderen die vanuit Londonse zorgtehuizen worden aangeleverd voor „zeilvakanties‟
op Jersey.
Als gevolg van de ervaringen van Maloney‟s familie in het zorgsysteem wilde Maloney weten wat de
eilanders te zeggen hadden over het misbruik en wat hun gevoel is naar de regering toe. Er is een
mengeling van stilte, woede en ongevoeligheid op dit eiland van uiterlijke schoonheid maar innerlijke
duisternis.
De film bevat mainstream nieuws van Jeremy Paxman, Stuart Syvret (sociaal werker op Jersey, kreeg
ontslag toen hij de noodklok luidde), Lenny Harper (plaatvervangend politiechef op Jersey, die ook
onderzoek verrichte), Esther Rantzen, Frank Walker. .
Haut de la Garenne was niet alleen de plek der gruwelijkheden, maar ook de leverancier van kinderen.
Hoewel Jersey onafhankelijk van de UK is, IS HET EILAND IN DE MACHT VAN DE BRITSE KROON
Film is van: http://www.pienmashfilms.com
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Een armada van de Amerikaanse en Britse in de Perzische Golf, vrees voor een preventieve aanval
van Israël op Iran
Een armada van de Amerikaanse en Britse zeemacht is op weg richting de Perzische Golf in de overtuiging
dat Israël een preventieve aanval op het geheime nucleaire wapenprogramma van Iran overweegt. Vorige
week zei de Israëlische premier Netanyahu dat de tijd voor een diplomatieke oplossing praktisch voorbij is
toen hij zei: "De wereld vertelt Israël 'Wacht, er is nog tijd." En ik zeg:' Wachten op wat?? Wachten tot
wanneer?? '
"Degenen in de internationale gemeenschap die weigeren om een rode lijn te leggen voor Iran hebben geen
moreel recht op een rood licht voor Israël te plaatsen!"
Slagschepen, vliegdekschepen, mijnenvegers en onderzeeërs uit 25 landen zullen elkaar ontmoeten op de
strategisch belangrijke Straat van Hormuz in een ongekende show van kracht nu Israël en Iran daadwerkelijk
op de rand van oorlog balanceren.
Westerse leiders zijn ervan overtuigd dat Iran elke aanval zal vergelden door onder andere een blokkade
van mijnen in de vaargeul te installeren waardoor de olietransport niet meer mogelijk zou zijn. Door de Straat
van Hormuz worden ongeveer 18 miljoen vaten olie per dag, ongeveer 35 procent van de aardolie in de
wereld verhandeld.
Een blokkade zou een catastrofaal effect hebben op de kwetsbare economieën van Groot-Brittannië, Europa
de Verenigde Staten en Japan, die allemaal sterk afhankelijk zijn van de olie-en gasvoorziening van de Golf.
De Straat van Hormuz is een van „s werelds grootste en meest overbelaste van de internationale
waterwegen. Het is slechts 21 mijl breed op het smalste punt en wordt begrensd door de Iraanse kust naar
het noorden en de Verenigde Arabische Emiraten naar het zuiden. Ter voorbereiding op een
vergeldingsactie van Iran, zullen oorlogsschepen uit meer dan 25 landen, waaronder de Verenigde Staten,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, een jaarlijkse 12-daagse
militaire oefening gaan houden, welke de grootste zal zijn die ooit gehouden is in de regio. De multinationale
zeemacht in de Golf bestaat uit drie Amerikaanse Nimitz klasse carrier groepen, die elk meer vliegtuigen
kunnen vervoeren dan de volledige Iraanse luchtmacht.
De dragers worden ondersteund door ten minste 12 slagschepen, met inbegrip van ballistische raketten
kruisers, fregatten, destroyers en schepen met duizenden Amerikaanse mariniers en speciale krachten. De
Britse component bestaat uit vier Britse mijnenvegers en de Royal Fleet Auxiliary Cardigan Bay, een
logistiek schip. HMS Diamond, een gloednieuwe £ 1 miljard Type 45 destroyer, één van de meest krachtige
schepen in de Britse vloot.
Defensie bronnen zeggen dat hoewel Iran misschien niet over de meest technologisch geavanceerde
militaire wapens beschikt , het zeker in staat is om een serie van dodelijke slagen tegen Britse en
Amerikaanse schepen toe te brengen.
De crisis draait zoals de trouwe lezers van www.eindtijdprofetiespeurder.nl weten, om het nucleaire
verrijkingsprogramma van Iran, waarvan Israël gelooft dat het is ontworpen om een atoomwapen te bouwen.
Teheran heeft lang gepleit dat het programma alleen voor civiel gebruik is en zegt dat het geen plannen
heeft tot de bouw van een atoombom, maar die bewering is betwist door het Westen, met zelfs het hoofd
van MI6, door te stellen dat de Islamitische Republiek op koers ligt om atoomwapens te ontwikkelen in 2014
of wellicht zelfs eerder. Volgende maand zal Iran zelf massale militaire manoeuvres en oefeningen gaan
houden, om aan te tonen dat het bereid is om zijn nucleaire installaties te beschermen tegen de dreiging van
luchtbombardementen, met behulp van onder andere grond-lucht raketten, onbemande drones en state-ofthe-art radar, zal de Iraanse Revolutionaire Garde en de luchtmacht de verdediging van 3.600 gevoelige
locaties door het hele land testen, met inbegrip van olieraffinaderijen en de verrijking van uranium faciliteiten.
Admiraal Ali Fadavi van de Iraanse Revolutionaire Garde pochte dat "elke aanval van vijanden" zou worden
verijdeld en ze een zware prijs zullen betalen". Wij bepalen de regels van een militair conflict in de Perzische
Golf en de Straat van Hormuz".
http://www.eindtijdprofetiespeurder.nl/een_armada_van_de_amerikaanse_en.htm
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8-jarig meisje roept op tot Heilige Oorlog op congres in Sydney
17/09/12 – 07u49 Bron: Tha Australian
“Niemand is te jong in strijd om mondiale Arabische kalifaat te
herstellen”
Zaterdag kwam het tot zware rellen in het centrum van Sydney. ©
reuters.
Australië reageerde geschokt op de rellen zaterdag in Sydney bij een
betoging tegen de anti-islamfilm. Er vielen enkele gewonden bij de zware confrontaties met de politie die
massaal moest optreden en even paniek veroorzaakte in het centrum van de anders altijd zo rustige
wereldstad. Enkele kilometers verderop was er een congres van radicale moslims. Voor een publiek van 600
toehoorders riep de amper achtjarige Ruqaya op tot de jihad, de islamitische Heilige Oorlog. Ze spoorde de
moslimjongeren wereldwijd aan om te vechten voor het herstel van het islamitische kalifaat, een unieke
mondiale moslimregering, geschoeid op de leest van de strikte shariawetten. Een journalist van de krant
„The Australian‟ keek met open mond toe en getuigt.
Voor deze Heilige Oorlog is niemand te jong. Het was al erg genoeg dat jullie generatie en die van jullie
ouders het zonder een kalifaat moesten stellen. Sta niet toe dat mijn generatie ook op die lijst komt.
Ruqaya (8)
© afp. De Australische premier Julia Gillard reageerde geschokt. © ap.
Ik wil die slogans in niemands handen zien, maar zeker niet in die van kinderen. Agressieve boodschappen
die oproepen om anderen te doden behoren niet tot de Australische manier van samenleven.
Premier Julia Gillard
Zo begon de achtjarige Ruqaya aan haar extremistische betoog dat ze aflas van
haar notities: “Mijn dierbare broeders en zusters van het islamgeloof. Terwijl de
wereld zich kant tegen de gelovigen in Syrië, in een poging onze oprechte en
gezegende opstanden te gijzelen, zouden kinderen in Sydney een boodschap van
hoop en steun naar de Syrische moslims willen sturen, vooral naar kinderen en
moeders. Die opstanden hebben aangetoond dat de „umma‟ (de mondiale
islamgemeenschap) springlevend is.”
Kinderen riskeren leven
“De umma‟s liefde is de jihad. Kinderen zo jong als ikzelf gaan mee de straten op
tijdens de opstanden. Ze riskeren hun leven om voedsel, water en medicijnen naar hun gewonde
familieleden te brengen. Sommigen van hen keren nooit meer naar hun moeder terug. Maar voor deze
Heilige Oorlog is niemand te jong.”
Reactie premier
Ruqaya was de zevende van negen sprekers op deze „Muslims Rise‟ conferentie. In Australië zijn er
nauwelijks problemen met de uitgebreide moslimgemeenschap, onder meer in Sydney sterk
vertegenwoordigd. Daarom reageerden de Aussies geschokt bij het zien van de gewelddadige rellen
zaterdag. De socialistische premier Julia Gillard vond het hallucinant dat jonge moslimkinderen
haatboodschappen als “onthoofd iedereen die de profeet beledigt” of “Onze doden zijn in het paradijs, die
van jullie in de hel”. Gillard zei daarop: “Ik wil die slogans in niemands handen zien, maar zeker niet in die
van kinderen. Agressieve boodschappen die oproepen om anderen te doden behoren niet tot de
Australische manier van samenleven. Wij geloven in de vrijheid van godsdienst en we willen elke godsdienst
met respect behandelen.”
Annexeren
De conferentie van radicale moslims was georganiseerd door Hizb ut-Tahrir, een internationale politieke
beweging die een mondiaal moslimkalifaat (zeg maar het Arabische Rijk van weleer) wil herstellen. Het
laatste sneuvelde in de jaren ‟20 van de vorige eeuw. De beweging hoopt dat de moslimstrijders in Syrië het
regime van Assad zullen omverwerpen en zo‟n kalifaat-staat zullen uitroepen. Vervolgens moeten van
daaruit andere moslimlanden geannexeerd worden en de islam verspreid worden in de westerse wereld.
Wetten van profeet
Zo‟n kalifaat zou ook westerse landen bedreigen met een Heilige Oorlog als ze de verspreiding van de islam
willen stoppen. Het kalifaat zou op de oude wetten van de profeet Mohammed gebouwd zijn en die kunnen
onder geen enkel beding hervormd worden. De achtjarige Ruqaya zei daarover: “We moeten hard werken
voor de ultieme overwinning. Het was al erg genoeg dat jullie generatie en die van jullie ouders het zonder
een kalifaat moesten stellen. Sta niet toe dat mijn generatie ook op die lijst komt.”
Lees ook
Over hele wereld rellen om anti-islamfilm
Traangas tegen islamfilmbetogers in Australië: “Onthoofd iedereen die de profeet beledigt”
Hezbollah wil week lang protesten tegen anti-islamfilm
© epa. © afp.
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Er is toch iets gebeurd op 11 september
Jan Smelt, gastspreker over 9/11…
Toen ik afgelopen woensdagmorgen uit bed kwam, was mijn eerste gedachte: “Niets gebeurd gisteren!” Ik
had wel iets verwacht. Het was de dag ervoor immers 11 jaar na 11 september 2001. Elf jaar weer daarvoor
had George Bush bij een toespraak tijdens de Golfoorlog de term “Nieuwe wereldorde” gebezigd. Het getal
11 is voor onze occulte bovenbazen erg belangrijk. Dus eigenlijk had ik wel iets verwacht op de 11-de
september van de vorige week. Toen ik in de video van Robert Spencer hoorde dat de onlusten van de
moslims n.a.v. de film “Innocence of Muslims” waren begonnen op de 11-de september, was mijn reactie:
“Dus toch!”.
Robert Spencer stelt dat al die demonstraties duidelijk georkestreerd waren. Verder maakt hij ons
westerlingen uit voor lafaards. Wij zouden een keer een halt moeten toeroepen aan dit moslimgeweld en
onze judeo-christelijke waarden moeten verdedigen. Collega David Horowitz doet er nog een schepje
bovenop. Hij heeft een artikel op zijn website Frontpage Magazin staan met de titel “Christopher Stevens
Feeds the Crocodile“. De strekking hiervan is dat de vermoorde ambassadeur altijd de moslims te vriend
heeft willen houden en zijn toegefelijkheid nu met de dood heeft moeten bekopen. Robert Spencer is een
Arabist of kenner van de moslimwereld. Hij timmert al jaren aan de weg met deze boodschap en Geert
Wilders was lange tijd een held op zijn pagina‟s. In de nadagen van 11 september 2001 heb ik menigmaal
zijn website bezocht om te vernemen, hoe hatelijk de moslims zijn tegenover christenen en joden. Ik ontken
niet dat er hatelijke passages in de Koran staan over deze beide groepen.
Allereerst zal ik mijn mening over de islam geven, maar ik roep u wel op om dit artikel tot het einde toe uit te
lezen, zodat u een genuanceerder beeld krijgt. Van de Koran heb ik grote stukken gelezen en ik vond ze
maar slaapverwekkend. Je komt veel passages tegen die gewoon overgenomen zijn uit de bijbel. Soms zijn
ze veranderd in het voordeel van de Arabieren. Volgens de Koran offerde Abraham zijn zoon Ismaël en niet
zijn zoon Izak. Je moet maar het lef hebben! Maar de moraal van de verhalen begon al snel te vervelen. Het
ging meestal als volgt: Mohammed zegde iemand de waarheid aan. De persoon in kwestie wilde niet naar
hem horen, waarna hij vervloekend afscheid nam. In het boek “De Satansverzen” heeft auteur Salman
Rushdie op zeer humoristische manier de islam beschreven. Vooral de vele vrouwen van Mohammed waren
een voorwerp van spot. Dit is nu ook weer het geval in genoemde film.
Het orthodox-joodse persbureau Arutz-7 brengt het nieuws over de Islam-film als volgt. De maker van de
film, ene Sam Bacile, zou een Koptische christen zijn. Uitdrukkelijk worden berichten tegengesproken dat
deze man 5 miljoen dollar van Joodse donors zou hebben ontvangen om deze film te maken. Het
Wiesenthal Centrum moet er aan te pas komen om deze leugen, die in de media zou rondwaren, met kracht
te ontkennen. Het toverwoord “anti-semitisme” wordt zelfs van stal gehaald om elke Joodse betrokkenheid
bij de film te ontkennen. Abraham Foxman, directeur van de ADL, de Amerikaanse equivalent van MDI en
CIDI bij elkaar, schudt zijn hoofd over al die samenzweringstheorieën van tegenwoordig, waarin men maar al
te graag de Joden aanwijst als de zondebok. De film zou zijn gepromoot door extremistische christelijke
dominees als Terry Jones en Morris Sadek. Ziezo, het jodendom is schoon gepleit, maar de schuld is bij de
christenen gelegd. Niet erg vriendelijk! Lijkt me niet bevorderlijk voor de judeo-christelijke samenwerking,
waarvoor Robert Spencer pleit. Van je vrienden moet je het maar hebben!
Het persbureau Associated Press (AP) had het bericht de wereld in geholpen dat Sam Bacile een Israëli zou
zijn geweest. Dit bericht wordt nu gecorrigeerd. De man zou onbekend zijn bij de Israëli‟s. Alhoewel Sam
Bacile is ondergedoken, weet AP wel te vertellen dat hij een Koptische christen is. AP concentreert zich nu
plotseling op ene Nakoula, die connecties met Sam Bacile zou hebben en van wie men opeens een hoop
criminele activiteiten weet te vermelden. Ook Morris Sadek, een conservatieve Koptische christen in de VS,
wordt in het voorbijgaan genoemd. Hetzelfde geldt voor Terry Jones, de dominee die de Korans verbrandde
op de 9-de verjaardag van 9/11. Zullen we al deze verhaaltjes allemaal weer geloven, zoals we destijds de
verhalen over Osama bin Laden hebben geloofd?
Een motief heeft AP ook gelijk voorhanden: de Koptische christenen (van Egypte) zouden al lange tijd
klagen over de discriminatie door moslims. Dit soort makkelijk verteerbare argumenten zijn wel het
handelsmerk van onze bovenbazen. Werd bij elke aanslag in het verleden ook niet in elke nieuwsuitzending
het standaardzinnetje toegevoegd: “Waarschijnlijk zit Al-quaida achter de aanslag!”. Onze bovenbazen zien
ons als schapen, zodoende.
In mijn commentaar op het artikel van Ais op deze website heb ik al het vermoeden uitgesproken dat men
bezig is de moslimwereld en de westerse wereld tegen elkaar op te zetten. In 2004 heb ik in het pro-Israëlcircuit van iemand de volgende uitspraak gehoord: “Europa wordt een groot slagveld, waar moslims en neoNazi‟s elkaar gaan bevechten.” Het lijkt erop dat dit nu op de agenda van onze bovenbazen staat.
Vrijmetselaar Anders Breivik heeft hiervoor de aftrap gegeven. Het feit dat hij weinig straf gekregen heeft,
mag gelden als een signaal dat hij de goedkeuring heeft van onze bovenbazen. Geert Wilders had blijkbaar
de taak om in Nederland ons tegen de moslims op te zetten. Dit is niet gelukt; daarom mag hij nu
verdwijnen. Ik ben benieuwd, wie dan nu deze taak krijgt. Ook duiken er verhalen op dat westerse vrouwen
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door moslims verkracht worden. Dit zijn ook zeer geschikte verhalen om de woede van de autochtonen op te
wekken.
In de afgelopen decennia is er een massa-immigratie geweest naar Europa vanuit moslimlanden. Pim
Fortuyn heeft verzet hiertegen met de dood moeten bekopen. De stroom was door de politiek niet te stuiten.
Bij immigratie hanteren landen gewoonlijk economische criteria. Een veel belovende voetballer of een hoog
opgeleide ingenieur is welkom, maar een putjesschepper niet. Het is daarom zeer verdacht dat talloze
migranten binnengehaald zijn, die in Europa geen enkele kans op de arbeidsmarkt hebben. Zijn ze
binnengehaald om oorlog met ons te voeren? Worden ze ingezet, juist nu we in Europa al onlusten zien
t.g.v. de euro-crisis? Na de Arabische lente zijn sentimenten in de moslimwereld niet bepaald pro-westers.
En terecht, want de NAVO heeft daar niets te zoeken. Komt er nu een Europese herfst?
Er is duidelijk een connectie met 9/11. Ambassadeur Stevens is op die dag vermoord. Deze connectie is
occult van aard. Stevens zal als mensenoffer gediend hebben. De god van onze bovenbazen wil dit soort
offers. Dominee Terry Jones heeft op de 9-de verjaardag van 9/11 Korans verbrand. Dit lijkt me vanuit
bijbels oogpunt een onzinnige handeling. Is hij ook opgehitst door onze bovenbazen? Ik roep alle lezers op
om niet weer in de fout van 11 september 2001 te vervallen en alle ons voorgeschotelde verhalen als
hapklare brokken te verorberen. Laten we deze keer alle verhalen controleren op waarheidsgetrouwheid en
ons niet laten meeslepen in de massa-hysterie. Van oorlog worden alleen de banken beter. In deze hoek
moeten we onze bovenbazen zoeken. In het bijzonder christenen hebben niets goeds van onze bovenbazen
te verwachten. In het bovenstaande is al getoond dat ze maar al te graag de christenen de zwarte piet
toespelen.

De Nazi-achtergrond van de EU
“De EU is in essentie een Duitse wurgband, ontworpen door een stel oud nazi‟s”
prof. dr. B. Smalhout
Soms krijgen wij enkele attenties en aandachtspunten in onze mail welke even niet
onder de categorie platte reclame of andere onzin vallen en de moeite van
kennisneming meer dan waard zijn. Deze week viel ons oog op de publicatie van “
De Nazi achtergrond van de „EU te Brussel‟ “, van Relay of Life. Het boekwerkje is
inmiddels ook in het Nederlands vertaald en mogen wij de losse hoofdstukken nu
gratis downloaden als .pdf bestanden.
Wat u altijd wilde weten over de „EU te Brussel‟ Maar niemand u durfde te vertellen!
De subtitel spreekt al boekdelen. Hier is inderdaad sprake van bewuste verzwijging van feiten over de
idealen die ten grondslag liggen aan het hele EU idee. Door enkele zaken in chronologisch verband te
brengen openbaren zich de keiharde feiten over wie, wat, waar en deels misschien ook waarom wij nu allen
opgesloten dreigen te raken binnen de ondemocratische regelgeving van een centrale Europese
machthebber. Eén volk, één wet, één baasje, klinkt bekend allemaal?
“Dit boek vertelt een verhaal, waar vele lezers, om duidelijke redenen, in eerste instantie bezwaren tegen
hadden. Met als argument dat als de diepgaande historische informatie, die in dit boek is vastgelegd, waar
zou zijn. Zij er vanzelfsprekend eerder over gehoord zouden hebben. Met dit in gedachten menen wij, als
schrijvers, de verantwoordelijkheid te hebben de lezers aan te moedigen niet alleen dit boek te lezen, maar
ook de bronnen en documentatie te bestuderen, die onder aan de bladzijden worden gegeven.
Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld, dat de Tweede Wereldoorlog (WO II) werd veroorzaakt
door een krankzinnige (geesteszieke heet dat tegenwoordig), Adolf Hitler en zijn aanhang van racisten, de
Nazi‟s. De feiten zijn, dat WO II een veroveringsoorlog was ten gunste van het chemie, olie en farmaceutisch
kartel. Met als doel bezit te krijgen over de miljarden dollar-afzetmarkt op de zich
ontwikkelende terreinen van gepatenteerde chemische producten.”
- Introductie eu_book_nl_chap00.pdf
- Hooftstuk 1 eu_book_nl_chap01.pdf
- Hooftstuk 2 eu_book_nl_chap02.pdf
- Hooftstuk 3 eu_book_nl_chap03.pdf
- Hooftstuk 4 eu_book_nl_chap04.pdf
- Hooftstuk 5 eu_book_nl_chap05.pdf
- Hooftstuk 6 eu_book_nl_chap06.pdf
- Hooftstuk 7 eu_book_nl_chap07.pdf
- Hooftstuk 8 eu_book_nl_chap08.pdf
- Aanhangsel eu_book_nl_aanhangsel.pdf
http://www.anarchiel.com/display/de_nazi_achtergrond_van_de_eu
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Geruchten van oorlogen…niet alleen in het Midden-Oosten
Geplaatst door xandrah op 17 september 2012
Territoriaal conflict Japan-China verergert snel, gewelddadige
anti-Japan-protesten in China
Secretaris van Defensie van Amerika, Leon Panetta, heeft opgeroepen
tot diplomatieke bemoeienis in het verergerende territoriale conflict
tussen Japan en China. Dit deed hij nadat hij gewaarschuwd had dat
meningsverschillen over de Senkaku Eilanden (Diaoyutai)Oost Azië in
een oorlog kunnen trekken. Panetta roep op tot kalmte en beteugeling
met betrekking tot de redetwistende landen, de onenigheid is in
stroomversnelling gekomen sinds afgelopen week waarin gewelddadige protesten in China plaatsvonden.
„Het is duidelijk dat we bezorgd zijn door de demonstraties en het conflict over de Senkaku Eilanden. Het is
heel belangrijk dat diplomatische pogingen van beide kanten komen zodat we deze issue op constructieve
manier unnen oplossen. Het is in ieders belang dat Japan en China goede verhoudingen blijven houden en
een weg vinden om verdere escalatie te voorkomen. Het is goed mogelijk dat een misvatting van de ene of
de andere kant kan resulteren in geweld en zelfs conflict. En zo‟n conflict kan zich dan uitbreiden. „
Zondagavond arriveerde Panetta in Tokio, een paar dagen na anti-Japanse protesten die de steden in heel
China behoorlijk opschudden. Panetta zegt dat onmatige handelingen met betrekking tot de betwiste
eilanden serieuze consequenties kan hebben. Japan en China zijn de twee grootste economieën in Azië, er
waren al langer strubbelingen over de eilanden, maar de verhoudingen zijn nu uiterst gespannen. Vorige
week kondigde Japan aan dat het 3 van de eilanden had genationaliseerd, wat een woedende reactie van
China uitlokt. Tokio had al 1 eiland in bezit en gaat nu voor het vijfde. De onbewoonde eilanden liggen in
een belangrijke scheepsroute en er zitten daar belangrijke mineralen bronnen! En de kans is heel
groot, dat dit nu precies is waar het (Amerika) om gaat.
Japan eigent zich eilanden toe
Amerika heeft een overeenkomst met Japan, in de vorm van een wederzijds verdedigingsverdrag, waarvan
Panetta zei dat het niet-aflatend is, en dat deze niet veranderd zullen worden. Amerika heeft 47.000 troepen
in Japan. Toch zei Panetta dat het Amerikaans beleid geen partijkiezerij toestaat in deze twist die steeds
grotere vormen begint aan te nemen. Maar ondertussen werken Japan en Amerika samen om de
eilanden te krijgen.
Panetta (-huichelachtig-):
„Anti-Japan demonstraties verspreiden zich als een olievlek, zoals we nog nooit eerder meegemaakt
hebben. Sommigen draaien uit op gewelddadige rellen. De Japanse handel is hierdoor nogal getroffen. Ik
hoop dat wet gerespecteerd gaat worden, wanneer ik China vraag om gepaste maatregelen te nemen. In
ieder geval zullen Japan en Amerika samenwerken om zeker te zijn dat de relatie tussen Japan-China niet
ernstig beschadigd wordt‟
Peoples Daily (verlengstuk van communistische partij) speculeerde vandaag over mogelijke sancties op
Japan. Ook zei PD dat wanneer Japan China blijft uitdagen, er onvermijdelijk een strijd komt.
Amerika is NIET neutraal in deze kwestie en doet militaire oefeningen in Japan samen met Japanners
Panetta mag dan wel zeggen dat het Amerikaanse beleid niet toestaat dat Amerika partij kiest en neutraal
moet blijven in deze kwestie, Amerika heeft partij gekozen. Tussen 21 augustus en 26 september worden
er militaire oefeningen gehouden door de US Marine Corps en de Japan Ground Self Defense Force,
doel: terugkrijgen van de Diaoyutai eilanden van China. De militaire
oefeningen werden voor het eerst gespot door dagelijkse krant Sankei
Shimbun (gevestigd bij Tokio) op 18 augustus jl. maar werd niet
opgepikt door de andere Japanse media.
Amerikanen tijdens militaire oefening in Japan, foto USMC
Dat Amerika niet neutraal is, blijkt uit het feit dat Amerika en Japan
overeengekomen zijn om een raketverdedigingssysteem op te zetten
op Japanse bodem, om weerstand te bieden tegen „dreiging uit Noord
Korea‟ . Heel toevallig deze dagen.
Gerelateerde berichten:
Amerikaans leger doet samen met Japan „tsunami‟ oefening
Japan ontdekt enorme hoeveelheid zeldzame zeemineralen
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120916000069&cid=1101
http://www.skycitygallery.com/japan/diaohist.html
http://newsinfo.inquirer.net/272282/pentagon-chief-calls-for-calm-in-japan-china-territorial-spat
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ALEPH Special – GMO industrie op de helling
In het Franse (en inmiddels internationale) nieuws sinds vanmiddag op radio-tv-internet (hen
citerend, „bom onder GMO-Industrie„) :
Jose Bove, vice-president van de Commissie Landbouw in het Europees Parlement en bekend als fervent
tegenstander van genetisch gemodificeerde organismen (GMO‟s), heeft dringend opgeroepen om met
onmiddellijke ingang alle EU-gemodificeerde gewassen te stoppen en importvergunningen van GMO-maïs
per direct terug te trekken .
Dit naar aanleiding van de vandaag in het gerenomeerde Amerikaanse tijdschrift „Food and Chemical
Toxicology‟ gepubliceerde schokkende resultaten van de franse studie : „Long Term toxicity of a Roundup
herbicide and a Roundup-tolerant genitically modified maize‟.
Deze studie bewijst eindelijk en eens temeer hoezeer wij gelijk hadden en de Europese Voedselautoriteiten
zullen hoogst dringend maatregelen moeten nemen om de voedselveiligheid van Europese burgers te
garanderen.
De resultaten van deze studie zijn dusdanig zorgwekkend en alarmerend, dat dit ook grote gevolgen zal
hebben voor de Verenigde Staten en met name voor Monsanto, producent van OGM NK 603 (en het
omstreden Roundup).
De Franse onderzoekers hebben de laatste twee jaar, onder strikt geheime omstandigheden, aan de studie
„In Vivo„ gewerkt (met zelfs een spreekverbod voor de medewerkers). Schokkende uitspraak van
onderzoeksleider Professor Seralini : „na een jaar onderworpen te zijn aan een voedselpatroon met deze
gemodificeerde maïsvariant, konden we niet anders dan een regelrecht bloedbad constateren onder
de door ons dubbelblind-geteste ratten. Ratten die in korte tijd 25% in volume toenamen door
afschuwelijke kankergezwellen, zo groot als ping-pongballen‟.
Bijzonder is dat de fondsen vrijgemaakt voor deze baanbrekende studie o.a. afkomstig schijnen te zijn van
de franse groothandels (supermarktketens) Auchan en Carrefour.
Op 26 september a.s. komt de opzienbarende film „Tous Cobayes‟ (allemaal proefkonijnen) uit in de
bioscopen, gebaseerd op het boek van Pr. Gilles-Eric Seralini. Schokkende beelden uit deze studie, die de
wereld zullen rondgaan op het witte doek en internet, verspreid door Canal+ (vanavond 19 september tijdens
het „Grand Journal‟) en op France 5 (documentaire op 16 oktober).
Het moment van de waarheid is aangebroken….
Bronvermeldingen :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/19/un-ogm-de-monsanto-soupconne-detoxicite_1762236_3244.html
http://lci.tf1.fr/science/sante/des-rats-nourris-avec-un-mais-ogm-ont-une-mortalite-alarmante-7531026.html
http://www.chicagotribune.com/health/sns-rt-us-gmcrops-safetybre88i0l0-20120919,0,6609944.storyk
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2205509/Fresh-fears-GM-foods-French-study-finds-rats-fedcontroversial-crops-suffered-tumours-multiple-organ-failure.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-despoisons.html
http://www.vision.org/visionmedia/article.aspx?id=60074
http://www.naturalnews.com/037249_GMO_study_cancer_tumors_organ_damage.html
http://www.sylviesimonrevelations.com/article-oui-les-ogm-sont-des-poisons-110284022.html
Bovenstaand breaking-news naar aanleiding van de vandaag (19 september 2012) gepubliceerde
studieresultaten in het gerenomeerde Amerikaanse tijdschrift “Food and Chemical Toxicology”, te lezen in
het artikel van “Le Nouvel Observateur” en in bijlage : http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-lescandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html
De „tegengeluiden van de andere kant‟ zullen niet lang op zich laten wachten…
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PVV steunt verzoek heropening „zaak Demmink‟
De poster bij de demonstratie tegen de toelating van Demmink tot de VS.
De PVV heeft vandaag bij monde van Europarlementariër Lucas Hartong,
lid van de VS Delegatie, haar steun uitgesproken aan een verzoek van
vier Amerikaanse Congresleden om het onderzoek naar mr. Joris
Demmink te heropenen.
Dat deed de fractie door middel van een brief met vragen aan de
voorzitter van de VS Delegatie, de Duitse christendemocraat Ehler.
Zaak heropenen
Onlangs schreven drie VS Congresleden, te weten Joseph Pitts, Frank Wolf en Christopher Smith, een brief
naar de voorzitter van de VS Delegatie van het Europarlement om de „zaak Demmink‟ te heropenen. De
Nederlandse ambassadeur kwam daartegen in verweer. Vandaag kwam daar een brief bij van de zijde van
Congreslid Ted Poe, gericht aan premier Erdogan van Turkije. Het Amerikaanse congreslid denkt dat
Demmink zijn hoge positie heeft misbruikt om de zaak in de doofpot te stoppen.
„Grondig onderzoeken‟
Hartong: “Het lijkt me bijzonder belangrijk om deze zaak nu eens grondig te onderzoeken en een definitieve
conclusie te trekken. Het gevraagde onderzoek is uiteraard primair een kwestie voor het Nederlandse OM en
de terechte druk vanuit de VS zou daarvoor een prima moment zijn.” Hartong wil onder andere weten of
Ehler de zaak nu ook echt op de agenda van zijn delegatie gaat plaatsen en op een onderzoek wil gaan
aandringen.
Kindermisbruik
Tegen mr. Joris Demmink, secretaris-generaal van Justitie, lopen al jarenlang hardnekkige geruchten van
kindermisbruik. Aangiftes zijn door het Openbaar Ministerie echter steeds terzijde gelegd.

Overheid VS bereidt zich met 1,6 miljard kogels voor op 'Amerikaanse lente'
Gerald Celente en Max Keiser verwachten dat Amerika uiterlijk in voorjaar 2013 instort
Federale rechters hebben Obama deze week toestemming
gegeven om iedere Amerikaan zonder vorm van proces op te
pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten (4).
Het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft 1,6
miljard kogels gekocht omdat er al op korte termijn wordt
gevreesd voor een 'Amerikaanse lente', compleet met
gewelddadige demonstraties en rellen (2). De aangeschafte
munitie, ruim voldoende om iedere Amerikaan 5 x dood te
schieten, wordt doorgaans vooral gebruikt door sluipschutters.
Vaste Infowars auteur Paul Joseph Watson noemt de massale
aankoop van kogels door de overheid 'zowel ironisch als zorgwekkend, gezien het feit dat Amerikanen
worden lastig gevallen en als verdachten worden behandeld als ze zelf bij hun plaatselijke wapenwinkel een
paar dozen munitie aanschaffen.' (3)
Bijna een half miljard kogels hebben een 'hollow point', bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in
het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen
eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor 'oefeningen', zoals de overheid
beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan.
Instructies om 'dissidente' burgers te doden
Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente
instructie getiteld 'Burgerlijke Ordeverstoring Operaties' staat beschreven hoe militaire politieagenten met
behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en 'dissidente' burgers moeten doden. 'Er
zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,' staat op pagina 20 te lezen. (3)(1)
'Instorting VS voorjaar 2013'
Bekende onafhankelijke analisten zoals Gerald Celente (Trends Research Institute) en Max Keiser
verwachten dat de Verenigde Staten uiterlijk in het voorjaar van 2013 zowel financieel als economisch zullen
instorten, met grote maatschappelijke onrust, opstanden en mogelijk zelfs een burgeroorlog als gevolg.
Volgens Celente komt dan ook de laatste stap, namelijk een nieuwe Wereldoorlog, heel dichtbij.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars
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Maandagmorgen briefing (Week 37, 2012): olie, Iran, Israël
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-09-2012
Het gonst weer. Iran is “slechts” maanden van de ontwikkeling van een
atoomwapen verwijderd. In de Verenigde Staten gaat de laatste fase van de
presidentsverkiezingen 2012 van start en dus werkt traditi getrouw het hysterische
geschreeuw vanuit Tel Aviv zich naar een hoogtepunt toe. De Israëli‟s zijn er klaar
voor. Al maanden verschijnen ronduit bizarre analyses over de gevolgen van een
“Israëlische alleengang” tegen het Iraanse (civiele) kernprogramma in de
Israëlische media. Het volk wordt door de regering Nethanyahu gekneed in
tendem met de Amerikaanse politiek. De VN-atoomwaakhond IAEA lijkt definitief in de “zak” van Israëlische
geheime diensten te zijn, Europa en de VS scherpen hun eenzijdige sancties tegen de islamitische staat aan
en met de chaos in Syrië (en Libanon), lijkt het moment gekomen voor de ongecontroleerde atoommacht
Israël hegonomie-tegenstrever Iran uit te schakelen. Dat het gebrul om oorlog serieus wordt genomen, blijkt
uit de “risico-toeslag” die iedereen op dit moment aan de benzine-pomp betaalt en het feit dat (wederom)
een complete armada aan Amerikaanse en Britse oorlogsbodems op weg zijn naar de Perzische Golf.
Een “flash-crash” van olie-futures, iets compleet nieuws. Op 18 september knalt opeens in seconden vijf
dollar van de prijs van olie, zonder werkelijk duidelijke reden. Normaal gesproken “flash-crashen” eigenlijk
alleen alleen aandelen- en aanverwanten markten waar 80% van de handel gedreven wordt door High
Frequency Trading bots. Of scannde een bot de nieuws “headlines” en reageerde het programma op het
nieuws dat Saudi Arabië de prijs van olie wil drukken, strategisch voor het begin van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen?
Terwijl de wereld zich weer langzaam richting een recessie beweegt, met Europa bijna totaal knock-out en
de Verenigde Staten in een hardnekkige crisis (alleen op de been gehouden door “virtual reality”
economische kerncijfers), wat volgens de boekjes de prijs van olie zou moeten drukken, blijft olie duur.
Belangrijkste factor: de productie van goedkope light sweet crude valt in vergelijk met de vraag. De wereld is
op het plateau achter de “peak” in de wereldwijde olieproductie aanbeland. De “crisis” wordt permanent. Te
weinig energie om “groei” aan te vuren, en daarmee het zand in de kapitalistische machine. Tel hierbij op de
verschillende “quantative easing” programma‟s van de Europese, Amerikaanse of Japanse Centrale Banken,
die miljarden aan goedkoop geld bijdrukken om de financiële sector op de been te houden. Geld dat zijn weg
vindt richting de aandelenmarkt maar ook in speculatie in verschillende grond-behoeften als voedsel en,
natuurlijk, olie. Zie het QE3 programma van de Amerikaanse FED.
Europeanen betalen daarnaast nog eens extra aan de pomp vanwege het sanctie-programma van de EU
tegen de derde olie-producent van de wereld Iran. Getroffen worden vooral de zuidelijke Europese staten
Spanje, Italië en Griekenland, die sowieso onderworpen zijn aan “demand-destruction” programma‟s van de
eigen regering of de EU/IMF, door deze sancties maar ook in het Europese noorden tikt het wegvallen van
Iraanse olie enkele procentjes in de olieprijs bij.
Het was de aartsvijand van Iran, Saudi Arabië, die de Europeanen zou bijstaan om de pijn van de sancties te
verminderen. Het reactionair-conservatieve koninkrijk beloofde de pomp richting Europa nog eens extra
open te zetten. Helaas wacht Europa nog steeds op de eerste leveringen. Het is eerder de recentelijke
“bevrijdde” Libische “light sweet” die Europa voor een olie-shock(je) bewaart.
Dan is er nog Israël. De opmerkelijke contra-cyclische beweging van de olieprijs laat zich voor een paar
procent ook verklaren door het oorlogzuchtige geschuimbek van de Israëlische premier Nathanyahu en zijn
minster van “Defensie” Barak. Al maanden loopt een campagne van de Likud-coalitie regering om nu toch
vooral de “pre-empive” slag tegen Iran en de Iraanse nucleaire installaties uit te voeren. Op zich niets
nieuws, met dit fenomeen leeft de wereld al jaren, al wordt deze ronde de “kans” van een Israëlische “lone
nut” actie ietwat serieuzer genomen.
Zo is er de Britse ex-minster voor de “Armed Forces” Nick Harvey die beweert dat hij uit het Britse kabinet
werd genomen om Groot-Brittannië deel te laten maken van een coalitie van tegen Iran oorlog voerende
partijen. Als Liberal Democrat bestond de kans dat de defensie minister zich uiterst kritisch over een
Israëlische slag tegen Iran zou uitlaten, iets wat de “geslotenheid” van de Britse regering zou ondermijnen.
Harvey werd daarom volgens eigen zeggen uitgewisseld.
Weinig verrassend stomen op dit moment verschillende Britse oorlogsschepen richting de Perzische Golf om
deel te nemen aan een reusachtige militaire oefening waarbij ook Saudi Arabië, Qatar en de Verenigde
Staten betrokken zijn. Voor wie wil speculeren, laat zich de achterliggende redenen voor een nieuwe
westerse armada in de Golf makkelijk raden. Bij een Israëlische aanval op Iran, kunnen de aanwezige
oorlogsbodems een eventueel aflsluiten van de Straat van Hormuz (de belangrijkste zee-route van olie ter
wereld) door Iran voorkomen.
Desondanks lijken de Amerikanen niet echt enthousiast te worden. Generaal Martin Dempsey: “Ik wil niet
medeplichtig zijn als de Israëli‟s aanvallen.”
Benjamin Netanyahu zelf werpt zich direct in de Amerikaanse verkiezingstrijd en vraagt het Amerikaanse
publiek, met veel verwijzingen naar terreur en de Oklahoma City bombing, om een president te kiezen die
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een “rode lijn” ten aanzien van Iran trekt. De radicaal-rechtse Natanyahu, die zich brutaal in een
Amerikaanse binnenlandse aangelegenheid mengt, lijkt hier vooral de republikeins kandidaat Romney mee
te bedoelen, al is een beetje meer druk op Obama zeker ook een van de doelstellingen van Natanyahu‟s
eigenlijk bizarre oproep.
Nathanyahu als “October Surprise”?
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_37_2012_olie_iran_israel/

De toekomst van Europa op 11/9 ontvouwd: één president van Europa en een Europees leger met
Engeland buiten spel
„De toekomst van Europa met één superpresident‟. Het is bijna zover: een Europese dictatuur
Ahston, ook wel barones Ashton genoemd
Dinsdag 11 september kwamen buitenlandse ministers van 11 landen
samen. kwam er een document vrij na een meeting met 11 ministers
BZ (buitenlandse zaken) in Warschau, waarin de grootste Europese
landen vermeld staan, op Engeland na, waarin een visie staat voor de
„toekomst van Europa‟. Duitsland, Frankrijk en nog negen andere
machtige landen van Europa hebben om een gekozen Europese Unie
president gevraagd, en ook om een einde gevraagd aan Engeland‟s
veto betreffende defensiebeleid. Een radicale blauwdruk ontvouwt de
toekomst van het continent.
De Europese ministers willen dus één hoofd van Europa, een nieuw defensiebeleid, die onder controle staat
van een nieuw Europees ministerie, onder leiding van Ashton. Bij het nieuwe Europese ministerie onder
leiding van één hoofd, behoort dan ook een Europees leger.
De Britten zijn tegen een Europees leger. En om te voorkomen dat één enkel lid een belemmering tegen dit
pretentieuze plan vormt, eiste de bijeengekomen groep ministers een einde aan hun veto over het
defensiebeleid. Deze vetobeëindiging zou dan de EU de macht geven om een beslissing aan Engeland op te
dringen, omdat de meeste stemmen dan gelden.
Het plan voor een nieuw Europees ministerie, onder leiding van één hoofd, met een Europees leger, wordt
gesteund door Duitsland, Italië, Polen, Nederland, Spanje, België, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg en
Portugal en zal de roep naar een Brits referendum m.b.t. een lidmaatschap van de Europese Unie opstoken.
Nieuwe machten in het Europese Parlement onder controle van ÉÉN EU president
Het document pleitte ook voor nieuwe machten in het Europese Parlement en een nieuwe parlementaire
subkamer voor de 17 landen in de Eurozone. In een gezamenlijke verklaring riepen de ministers van BZ van
Duitsland (guido westerwelle) en Polen (radek sikorski) voor het creëren van één enkele EU president, die
de commissie runt en alles kan overzien, die gekozen wordt door verkiezingen die in alle EU-landen op
dezelfde dag gehouden worden.
„Om Europa echt een sterke speler en globale leider te kunnen laten zijn, is er een sterke institutionele setup
nodig. Het vereist een direct gekozen president die persoonlijk de leden van zijn Europese regering
aanwijst‟, aldus Westerwelle en Sikorski
Geen stemmingen meer, verdragen kunnen ook niet meer tegengehouden worden.
De visie over de toekomst van Europa, houdt nog een andere aanzienlijke verandering in. De 11 landen
dringen erop aan dat veranderingen met betrekking tot Europese verdragen in de toekomst aangenomen en
gerealiseerd moeten worden „door een super gekwalificeerde meerderheid van EU lidstaten‟ in plaats van
eenstemmig. Met andere woorden, verdragen kunnen niet meer geblocked worden
Het document verscheen ná Jose Barroso‟s roep om Europa een federatie te laten zijn en ná groeiende
geluiden in Engeland voor een referendum over ieder nieuw Europees verdrag of constitutie. Woordvoerder
van de Britse regering: „dit is een bijdrage in een debat dat nog maar net begonnen is. Engeland zal een
volledige en actieve rol in dat debat spelen.‟
Nigel Farage, leider van Ukip (UK Independance Party), noemde de visie een „nieuwe Europese afrekening‟.
„ De op 11 september gepresenteerde toekomstvisie ziet er compleet vijandig uit voor de hoop en aspiraties
voor ons land. De regering wil onderhandelen, en zal dit ook doen, maar staat met de mes op de keel. We
weten nu wat ze willen krijgen, we weten nu wat wij niet krijgen, dus nu is het de tijd om de mensen de
keuze te geven tussen wel/niet lidmaatschap van de EU.‟
Steve Baker van de Engelse conservatieve partij: „Wanneer Engeland inderdaad van zijn veto m.b.t.
defensie beleid afgaat, kan dit het einde betekenen van Engeland als onafhankelijk land. De EU dringt zich
als een 100% volwaardige staat dat niet onder democratie staat. Elk idee om deze veranderingen door te
voeren zonder de toestemming van de Britten, is crimineel.‟
europa.eu, eesc.europa.eu, theguardian.co/vertaling-tekst xandra
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„Amerikaanse denktank achter uitzending anti-islamfilm‟
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
De anti-islamitische film Innocence of Muslims heeft in de hele wereld geleid
tot demonstraties. Vrijdag zei de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten
van de Verenigde Naties Navi Pillay dat politieke en religieuze leiders er alles
aan moeten doen om de rust te herstellen.
De film is een bewuste poging om protesten zoals die zich vrijdag in zo?n
vijftien landen, waaronder Libië, Egypte, Soedan en Tunesië, voordeden te
veroorzaken. Het is het beste om dergelijke provocaties te negeren omdat dit
soort daden geen publiciteit moeten krijgen, voegde Pillay toe.
Dyncorp
Het Witte Huis nam vrijdag contact op met YouTube over de anti-islam film. De Amerikaanse regering heeft
YouTube gevraagd te kijken of de video in strijd is met de regels van de site. Google, eigenaar van
YouTube, heeft de aansporing afgewezen. Bij een aanval op het Amerikaanse consulaat in Libië kwamen
ambassadeur Chris Stevens en drie medewerkers om het leven. Die aanval werd georkestreerd door
veiligheidstroepen uit de Verenigde Arabische Emiraten die zijn getraind door het Amerikaanse bedrijf
Dyncorp, weet Gordon Duff van Veterans Today op basis van ingewijden in de inlichtingenwereld.
Er is echter nooit sprake geweest van een film. Twaalf uur lang werd enkel een voorvertoning van 13
minuten uitgezonden. Bij de productie van de video zou onder meer de Amerikaanse conservatieve dominee
Terry Jones betrokken zijn. Door het geldspoor te volgen ontdekte Duff dat de uitzending in totaal 20 miljoen
dollar heeft gekost, een bedrag dat Jones nooit in zijn eentje zou kunnen ophoesten. Terry Jones werd in
1977 gerekruteerd door de CIA (zie ook de video onderaan vanaf 18:00 - W.H.) . Hij maakte ook deel uit van
Operatie Gladio.
PJ Media
De zendtijd voor de film blijkt gekocht te zijn door PJ Media, voorheen Pajamas Media. Deze groep wordt
gefinancierd door casinomagnaat Sheldon Adelson. Eén van de partners van PJ Media is het Cato-instituut,
een invloedrijke denktank in Washington die in het Bush-tijdperk de CIA adviseerde.
Het Cato-instituut werd in 1977 opgericht door Edward H. Crane en Murray Rothbard en initieel gesponsord
door grootindustrieel Charles G. Koch. Hij zwaait sinds kort samen met zijn broer de scepter bij het Catoinstituut, één van de machtigste denktanks in Washington. De video is gemaakt in een poging opnieuw een
oorlog uit te lokken, maar daar lijkt de VS niet aan mee te willen werken.
Bron: Presstv.ir

Spectaculaire beelden vuurtornado
Spectaculaire beelden van een windtornado hebben we al wel
vaker gezien, maar onderstaande video van een vuurtornado is
nog strafffer. Regisseur Chris Tangey was in de buurt van de
toeristische topattractie Uluru, ook wel bekend als Ayers Rock,
filmlocaties aan het zoeken in het midden van de uitgestrekte
Australische Outback. Plots zag hij een spectaculaire
vuurtornado opdoemen. Dit fenomeen, ook wel „fire devil‟
(„vuurduivel‟) genoemd, duurde liefst 40 minuten. Normaal gezien
duurt zo‟n vuurtornado hoogstens enkele minuten. Dit zeer
uitzonderlijke natuurfenomeen ontstaat als een kolom van warme stijgende lucht in contact komt met vuur.
De tornadovlammen laaiden zo‟n 30 meter hoog op.
Regisseur Tangey (52) mag van geluk spreken dat de vuurtornado niet nog dichter kwam, want hij stond op
amper 300 meter van het losgeslagen vuur. In 1923 ontstond tijdens een zware aarbeving in Japan een
gelijkaardige vuurtornado. In amper een kwartier doodde de gigantische vuurzee toen 38.000 mensen.
Gevechtsvliegtuig
De rasechte Aussie is wel van geen kleintje vervaard, want hij schiet al beelden in de Outback sinds 1989.
“Toch heb ik nog nooit zoiets gezien, wel over gehoord. Op een vrij rustige dag begon een man plots te
roepen „Wat is dat daar in godsnaam?‟. Ik draaide me om en zag de 30 meter hoge vuurtornado. Hoewel er
geen vleugje wind was, klonk het als een gevechtsvliegtuig. Ik was echt verbijsterd door het spektakel dat
liefst 40 minuten duurde. Dit maak je maar een keer mee in een mensenleven. Als ik had geweten dat die
vuurtornado zou gebeuren, dan zou ik zeker 1.000 dollar gegeven hebben om het te zien.”
1.000 Australische dollar is ongeveer 800 euro. Misschien is dat nog een idee voor de vaak inventieve
toeristische sector Down Under: een begeleide tour die op zoek gaat naar vuurtornado‟s, al blijft het dus wel
een heel uitzonderlijk fenomeen. de morgen.be
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Heeft Brit, 78, zichzelf genezen van “ongeneeslijke” kanker?
Bron / origineel: www.dailymail.co.uk
Een grootvader die door artsen werd verteld dat zijn kanker "ongeneeslijk" was,
werd minder dan vier maanden later verteld dat hij geheel schoon is na het
proberen van een ander dieet. Allan Taylor kan vergeven worden voor het ergste
te vrezen toen artsen hem vertelden dat ze niets konden doen om zijn aandoening
te behandelen.
Maar de 78-jarige wilde niet opgeven, in plaats daarvan zocht hij op het internet
naar een alternatieve methode om zijn kanker te bestrijden. Na het bestuderen van
websites besloot hij om zijn dieet radicaal te veranderen en ontdekte dat zijn
toestand enorm verbeterde.
Taylor, een gepensioneerde boorplatform ingenieur uit Middlesbrough, verving
rood vlees en zuivelproducten met 10 porties rauwe groenten en fruit per dag. Zijn
dieet is inclusief gras in poedervorm, curry kruiden, abrikoospitten en selenium tabletten.
Taylor maakte de veranderingen nadat hij op 30 april een brief ontving waarin hem verteld werd dat het geen
zin had nog meer chemotherapie te krijgen omdat het hem niet zou genezen net zomin als een operatie.
"Ze zeiden dat als ze de kanker zouden wegsnijden het gewoon ergens anders zou opduiken", vertelde hij
de Sunday Mirror. "Maar ik was vastbesloten om positief te blijven en besloot om mijn eigen genezing te
vinden. Op 6 augustus kreeg ik een brief van het North Tees ziekenhuis waarin stond dat een scan had laten
zien mijn kanker was verdwenen en de afwijking niet langer zichtbaar is". Ik ben helemaal schoon.
De beproeving van Taylor begon in februari vorig jaar, toen hij een 5 cm grote knobbel in zijn buik opmerkte.
Hij werd voor een scan gestuurd en werd verteld dat hij had darmkanker had. Afgelopen september
onderging hij een operatie, waarbij een chirurg een stuk van 22,5 cm van zijn dikke darm verwijderde en hij
begon een drie maanden durende kuur van chemotherapie. Maar in april van dit jaar kreeg hij te horen dat
de kanker was uitgezaaid naar de dunne darm.
Taylor reageerde door de woorden "dikke darm kanker behandeling" in een zoekmachine op internet te
typen. Hij gebruikte de informatie, samen met de adviezen van zijn lokale gezonde voeding winkel, om zijn
nieuwe dieet te bedenken.
Hij is van mening dat het elke ochtend en avond nuttigen van een theelepel gemalen gerstegras in warm
water bijzonder cruciaal was. "Er is geen twijfel in mijn gedachten dat mijn dieet mijn leven heeft gered", zei
hij. "En alles wat het gekost heeft was £ 30 per week".
Door, Rob Preece.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/heeft_brit_78_zichzelf_genezen_van_ongeneeslijke_kanker

Libië, Al Aziziah is niet meer de heetste plek ter wereld. Californië heeft dit record nu.
Libië verliest wereldrecord warmste plek. Nu is Californië de heetste plek (56.7 graden)
Het Nationale Park Death Valley in Californië mag zich voortaan de
warmste plek van de wereld noemen. Het hitterecord, dat negentig jaar
lang op naam stond van El Azizia in Libië, is verworpen. Al Aziziah ten
zuiden van Tripolis in Libië is na 90 jaar niet langer de warmste plek van
de wereld. Dat heeft de Wereld Meteorogische Organisatie (WMO)
bekend gemaakt. In tal van publicaties is vermeld dat de hoogste
temperatuur ooit ergens op aarde gemeten op naam staat van El Azizia
in Libië waar op 13 september 1922 een thermometerstand van 58
graden zou zijn gemeten.
Een commissie van deskundigen uit verschillende landen heeft na
grondig onderzoek vastgesteld dat deze temperatuurmeting onjuist is.
Onderzoekers hadden eerder al vraagtekens gezet bij het wereld warmterecord dat sterk afweek van de
metingen in de naaste omgeving. De meting is volgens de WMO niet respresentatief omdat de thermometer
niet betrouwbaar was, de waarnemer gebrek had aan ervaring en de meetapparatuur opgesteld was in de
buurt van asfalt. Het onderzoek is een voorbeeld van voortschrijdend inzicht. De voortdurende vooruitgang in
kennis op het gebied van de meteorologie en klimatologie biedt mogelijkheden dan ooit om meetreeksen
grondig te onderzoeken en verder te verbeteren.
Het absolute warmterecord van de wereld staat nu op naam van Greenland Ranch (Death Valley) in
Californië waar op 10 juli 1913 een temperatuur van 56,7 graden Celsius is gemeten. (bron WMO en KNMI)
http://hijleeft.wordpress.com/
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De Talmoed: een bloemlezing
Citaten uit de Talmoed – Het Heiligste Boek der Joden
Leerstelling van de Talmoed: Niet-Joden zijn niet menselijk
De Talmoed definieert specifiek allen die niet Joods zijn als onmenselijke
dieren, en beschouwt speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam.
We geven nu een lijst met enkele passages uit de Talmoed die met dit
onderwerp in verband staan:
“De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.”
Talmoed: Baba mezia, 114b
“De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan
aan de niet-Jood.”
Ereget Raschi Erod. 22 30
“Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast
voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in
mensengedaante. ”
Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855
“Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.”
Coschen hamischpat 405
“De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.”
Jalkut Rubeni gadol 12b
“Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap
tot een mens.”
Schene luchoth haberith, p. 250 b
“Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ”
Tosapoth, Jebamoth 94b
“Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de
Jood betonen.
U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal „uw verlies‟ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels
zou zijn gestorven”.”
Jore dea 377, 1
“Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.”
Talmud Sanhedrin 74b
Met “Ongelovigen” (Engels: „Gentiles‟, Hebreeuws: „Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name
Christenen en Moslims.
“Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.”
Sepher ikkarim III c 25
“Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de
Torah. ”
Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5
“Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ”
Talmud, Abodah Zara, 4b
“Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een
offerande aan God.”
Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772
Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?
Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent
en daar het kwaad doen.
Moed Kattan 17a .
Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan
Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood.
Sanhedrin 58b.
Het is in orde. als men niet-Joden bedriegt
Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is.
Sanhedrin 57a .
Joden hebben superieure wettelijke status
“Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een
os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden. ”
Baba Kamma 37b.
Joden mogen stelen van niet-Joden
Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden” hoeft het niet te worden
teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b).
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Baba Mezia 24a.
God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn
zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft…”
Sanhedrin 76a.
Joden mogen niet-Joden beroven en doden
Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn.
Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden.
Sanhedrin 57a .
De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël ter beschikking
gesteld.”
Baba Kamma 37b.
Joden mogen liegen tegen niet-Joden
Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten” om een Ongelovige te misleiden.
Baba Kamma 113a.
Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk
Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren.
Yebamoth 98a.
Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte.
Abodah Zarah 36b.
Ongelovigen verkiezen seks met koeien.
Abodah Zarah 22a-22b .
Beledigingen tegen de (heilige) Maria
Zegt dat Maria een hoer was: “Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met
timmerlieden.” Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de
“ongecensureerde” tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, “Miriam de kapster,”
seks bedreef met vele mannen.
Sanhedrin 106a .
Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus
Zegt dat Jezus werd gekookt in “hete uitwerpselen.”
Gittin 57a.
Jezus verdiende terechtstelling: “Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus)
opgehangen… Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith
(verleider)?”
Sanhedrin 43a.
Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan
Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft
worden voor alle generaties.
Rosh Hashanah 17a.
Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament.
Shabbath 116a.
Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de Israëliërs honderden Nieuwe Testament
bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Jewish History, Jewish Religion, pag. 21).
Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed
Stelt dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden.
Yebamoth 63a.
Verklaart dat landbouw de laagste is van alle bezigheden.
Yebamoth 63a.
Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud).
Sanhedrin 55b.
Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud.
Sanhedrin 54b.
“Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets.”
Kethuboth 11b.
Een vrouw die geslachtsgemeenschap had met een beest, komt in aanmerking om met een Joodse priester
te trouwen. Een vrouw die seks heeft met een demon komt ook in aanmerking om met een Joodse priester
te trouwen.
Yebamoth 59b.
Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad.
Abodah Zarah 17a.
Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan.
Hagigah 27a.
Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won.
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Baba Mezia 59b.
Het is verboden voor honden, vrouwen of palmbomen om tussen twee mannen langs te gaan, noch mogen
anderen lopen tussen honden, vrouwen of palmbomen. Speciale gevaren zijn erbij betrokken als de vrouwen
menstrueren of op een wegkruising zitten.
Pesahim 111a.
Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen
Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf.
Menahoth 43b-44a.
Leugens van een Romeinse Holocaust
Hier zijn twee “Holocaust” verhalen uit de Talmoed:
Gittin 57b. Beweert dat vier miljard Joden gedood werden door de Romeinen in de stad Bethar.
Gittin 58a Beweert dat 16 miljoen Joodse kinderen in (boek)rollen werden gewikkeld en levend verbrand
werden door de Romeinen.
Oude demografie wijst uit dat zelfs in de gehele wereld er geen 16 miljoen Joden waren in die tijd, laat staan
16 miljoen Joodse kinderen of vier miljard Joden… dat vertelt ons van de leugens van de moderne Joden
van deze tijd over die 6 miljoen Joden die door de Nazi‟s gedood zijn.
Abodah Zarah 70a. De vraag werd gesteld door de rabbijn of wijn die gestolen was in Pumbeditha mocht
worden gebruikt of dat die was ontheiligd, vanwege het feit dat de dieven mogelijk Ongelovigen konden zijn
(een Ongelovige die wijn aanraakt maakt de wijn daarmee onrein). De rabbijn zegt niet bezorgd te zijn, dat
de wijn toegestaan is voor Joods gebruik, omdat de meerderheid van de dieven in Pumbeditha, de plaats
waar de wijn werd gestolen, Joden zijn. (Zie ook Gemara Rosh Hashanah 25b).
De Talmoed pleit voor volkenmoord
Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim
harog (“Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood”.)
Deze passage is uit het originele Hebreeuws van de Babylonische Talmoed zoals geciteerd door de Jewish
Encyclopedia, van 1907, uitgegeven door Funk en Wagnalls, en samengevat door Isidore Singer, onder de
aantekening “Ongelovige,” (p. 617).
Deze originele Talmoed passage is verborgen in vertaling. De Joodse Encyclopedie stelt dat, “…in de
verschillende versies de lezing is veranderd, „De besten onder de Egyptenaren‟ wordt over het algemeen
vervangen.” In de Soncino versie: “de besten van de heidenen” (Kleine Traktaten, Soferim 41a-b].
Israëliërs nemen jaarlijks deel aan een nationale pelgrimstocht naar het graf van Simon ben Yohai, om deze
rabbijn te eren die gepleit heeft voor de uitroeiing van niet-Joden.(Joodse Pers,9 juni 1989, pag. 56B).
Op Poerim, 25 febr. 1954, heeft de Israëlische legerofficier Baruch Goldstein 40 Palestijnse burgers
afgeslacht, inclusief kinderen, terwijl ze in gebed neergeknield zaten in een moskee. Goldstein was een
discipel van wijlen Rabbi Meir Kahane uit Brooklyn, die CBS-News vertelde dat zijn leerstelling dat Arabieren
“honden” zijn, is afgeleid “van de Talmoed” (CBS 60 Minutes, “Kahane”. Er is in Israël een cultus rond
Goldstein wiens graf jaarlijks als een pelgrimsoord duizenden bezoekers telt.
Prof. Ehud Sprinzak van de Universiteit van Jeruzalem beschreef Kahane en Goldstein‟s filosofie: “Ze
geloven dan het Gods wil is dat ze geweld plegen tegen goyim, een Hebreeuwse term voor niet-Joden.” (NY
Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).
Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: “Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van een goy niet
hetzelfde zijn.” (New York Times,6 juni 1989, pag.5).
Rabbi Yaacov Perrin zei: “Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood.”
(New York Daily News, 28 februari 1994, pag.6).
Moses Maimonides: Voorspreker van Uitroeiing
Moses Maimonides
“Moses Maimonides wordt beschouwd als de belangrijkste die de Joodse leer in een systeem onderbracht,
en grootste filosoof in de Joodse geschiedenis. Hij wordt vaak liefkozend aangeduid als de Rambam, naar
de initialen van zijn naam en titel, Rabenu Moshe Ben Maimon, “Onze Rabbi, Mozes‟ zoon van Maimon.”
[Maimonides' Grondbeginselen, uitgegeven door Aryeh Kaplan, Vereniging van Orthodoxe Joodse
Congregaties van Amerika, pag. 3].
Hier is wat (Rambam) onderwees betreffende het redden van mensenlevens, speciaal betreffende het
redden van levens van Ongelovigen en Christenen, of zelfs Joden die het waagden de “goddelijke inspiratie”
moeten we hem niet redden.” De Hebreeuwse tekst van de Feldheim 1981-uitgave van de Mishnah Torah
stelt dat dit goed is.
Onmiddellijk na Maimonides‟ vermaning dat het een plicht is voor Joden niet een Ongelovige te redden die
verdrinkt of om het leven komt, hij informeert ons over de Talmoedische plicht van Joden tegenover Goyim
(Ongelovigen), en ook tegenover Joden die de Talmoed afwijzen. Maimonides, Mishnah Torah, (Hoofdstuk
10), p. 184: “Het is een mitzvah [religieuze plicht], echter, om Joodse verraders minnim en apikorsim uit te
roeien, en hen te laten afdalen in de put van vernietiging, daar zij moeilijkheden veroorzaken voor Joden en
de mensen van God wegslingeren, zoals Jezus van Nazareth en zijn leerlingen, en Tzadok, Baithos, en hun
leerlingen. Moge de namen van de verdorvenen rotten.”
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Maimonides zegt ook, dat niet-Joden slechts zo lang getolereerd zullen worden zo lang deze meer macht
hebben.
“Wanneer de Joden meer macht krijgen, zal het verboden zijn om de aanbidders van afgoden onder ons te
hebben.
Maimonides zegt onder andere dat alle niet Joodse volkeren (naties) “die niet onder onze jurisdictie vallen
(tahaht yadeinu) een doel zullen zijn voor Joodse heilige oorlog. bron: Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11.
En cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law‟, in Perspectives on Maimonides (Oxford, England:
Oxford Univ. Press, 1991)
AANVULLING om tot een beter inzicht te komen waar we in WEZEN me te maken hebben:
http://boinnk.nl/blog/42741/de-talmoed/

Steeds meer Chinese ondernemingen leggen het loodje
Bron / origineel: www.epochtimes.de
Gevreesd moet worden dat China aan de vooravond staat van een golf van faillissementen. Vooral
middengrote en kleine bedrijven lijken de klos. Talrijke ondernemingen die leven van de export, staan stil
omdat ze geen opdrachten meer krijgen. Chinese bedrijven blijven zitten met onverkoopbare voorraden en
bijgevolg met winstdalingen. Als oorzaken worden beleidsfouten van de overheid, de wereldwijde recessie,
een schuldencrisis en een zeepbel op de onroerend goed markt aangewezen.
“Ik zie dat de ene concurrent na de andere de tent sluit en ik vraag mezelf af wanneer het mijn beurt is,”
aldus een manager van een weverij in de provincie Zhejiang tegen de website 1mfg.com.
Overcapaciteit
Zeventig procent van de beursgenoteerde Chinese vennootschappen kampt met aanzienlijke overcapaciteit.Volgens de krant Southern Metropolis Daily liggen bij de 2450 beursgenoteerde ondernemingen van
China voor 4,73 biljoen yuan (ongeveer 573 miljard euro) aan goederen te wachten op een afnemer. Dit
komt overeen met 48,6% van de totale intrinsieke waarde van deze bedrijven. De bekende econoom
professor, Lang Xianping, stelde de toestand aan de orde tijdens een lezing op 18 augustus. Hij rekende
voor dat de overcapaciteit bij de auto-industrie 12% bedraagt, bij de ijzer-en staalindustrie 35%, bij de
cementindustrie 28 procent, bij de producenten van windenergie 70% en bij de fabrikanten van
glasproducten 93%. De grote voorraden hebben enorme winstdalingen tot gevolg. De bekende Chinese
fabrikant van sportartikelen, Lining, is een duidelijk voorbeeld hiervan. Het bedrijf heeft een enorme
hoeveelheid goederen op voorraad, die ze kwijt moet zien te raken. Haar omzet is in het eerste halfjaar met
9,5% gedaald ten opzichte van vorig jaar en haar nettowinst met 85%. Om kosten te besparen moest het
bedrijf al twaalfduizend winkels sluiten, meldt de Southern Metropolis Daily.
Schuldencrisis
Als gevolg van de afnemende omzet hebben Chinese ondernemingen, volgens het Duitse Handelsblatt, een
betalingsachterstand van omgerekend 878 miljard euro. In de eerste halfjaar zijn de vorderingen op circa
280 bedrijven met ongeveer een vijfde toegenomen, aldus een onderzoek door Reuters.
Volgens een onderzoek van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie zijn de machine–industrie,
de mijnbouw en de staalindustrie het hardst getroffen door de schuldencrisis. In tegenstelling tot de
schuldencrisis van de jaren negentig zijn het dit keer niet de staatsbedrijven, maar vooral kleine en
middelgrote ondernemingen die het haasje zijn.
De overcapaciteit bij de Chinese industrie dreigt een keten van moeilijkheden teweeg te brengen. Omdat de
worstelende bedrijven hun verplichtingen niet langer volledig voldoen, zijn ook de banken getroffen.
Volgens professor Lang Xianping is de Chinese regering de grote schuldige aan de problemen. Vanaf het
begin van het openstellingsbeleid, ongeveer 30 jaar geleden, is haar beleid eenzijdig gericht op het
promoten van China als «de fabriek van de wereld» in het buitenland. Deze beperkte economische politiek
had als gevolg dat in China zelf amper werd geïnvesteerd in productontwikkeling, logistiek en productie van
de sleutelonderdelen. Kapitaal dat werd gegenereerd in de industriële sector, werd niet teruggeploegd naar
het bedrijfsleven, maar stroomde weg naar luxe goederen en naar de vastgoedmarkt. Zo kon daar een
enorme zeepbel ontstaan. Omdat ze nooit aan productontwikkeling hebben gedaan, zijn de Chinese
bedrijven nu niet in de positie om de prijzen te beïnvloeden en moeten ze zich noodgedwongen neerleggen
bij een te lage winstmarge.
Op zijn microblog wijst Cao Jianhai, een lid van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, op de
negatieve gevolgen die de oververhitte Chinese vastgoedmarkt heeft voor industriële ondernemingen.
Dankzij de stijgende vastgoedprijzen stijgen ook de kosten van het levensonderhoud van werknemers en
dus hun lonen, analyseert hij. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de kostenvoordelen die de Chinese industrie
heeft ten opzichte van concurrenten in andere ontwikkelingslanden verloren zullen gaan.
Buitenlandse ondernemingen zoals Caterpiller und GE bouwden hun productiecapaciteit in China reeds af
en vele anderen zullen hun volgen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/steeds_meer_chinese_ondernemingen_leggen_het_loodje
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Christenvervolging in VS neemt in rap tempo toe; pogingen om God te witwassen uit geschiedenis
Een rapport van twee Amerikaanse groeperingen gebaseerd op geloofsvrijheid, laat zien dat de
Christenvervolging aan het oplaaien is in Amerika.
Geen merry christmas meer, geen God meer, geen christelijke symbolen meer
Het rapport is opgesteld door Liberty Institute (Texas) en Family Research Council (Washington). Hieruit
blijkt dat overheidsinstellingen in heel Amerika bezig zijn om alles wat christelijk is buiten de door te zetten.
Stichtster van Liberty Institute zegt dat de recentelijk gerapporteerde incidenten van vervolging dramatisch
zijn. Zij registreert al 25 jaar incidenten van vervolging en ziet de frequentie van gevallen van
christenvervolging in rap tempo toenemen. Zij zegt dat de regering, van scholen tot sociale programma‟s, de
koploper hierin is. Kinderen worden gewoonweg verboden om „merry christmas‟ te schrijven aan soldaten,
senioren worden verboden om te bidden voor het eten in bejaardencentra, de VA verbiedt het om God te
noemen bij militaire begrafenissen. Het organiseren van veteranen memorials wordt afgebroken als er
religieuze symbolen aan te pas komen zoals een kruis, en ik kan eindeloos doorgaan.
In augustus 2011 moest God verbannen worden van militaire begrafenissen in Houston.
Pastor en leden van de familie van de overleden veteranen gingen naar de rechter, wegens discriminatie op
grond van geloofsvrijheid. In februari werd in New York gepoogd om de huren van de kerkgebouwen en
religieuze groeperingen op te zeggen.
Jodenvrije zone, „Hitler had zijn job moeten afmaken‟
Woordvoerder van Christian civil rights onderschrijft de resultaten uit het rapport en zegt dat er steeds meer
nieuwe gevallen bijkomen. Ook op scholen en universiteiten worden christelijke organisaties de monden
gesnoerd. Veel publieke instellingen zijn ook niet van christelijkheid gediend, zegt de woordvoerder. Een
heel strijkend voorbeeld is van Establisment Clause, die poogde om elke uiting over God te verbannen van
historische monumenten en gebouwen, en zelfs van museastukken. Dit laat een poging zien tot het
witwassen van God uit de Amerikaanse geschiedenis en om onze nationale identiteit te veranderen.
“De aanvallen worden ook meer gewelddadig. Niet alleen op de christelijke mensen maar ook op bijvoobeeld de Sikhs. Er wordt gepoogd om Joodse bewoners weg te krijgen. In één stad probeerde men letterlijk
een Jodenvrije zone in te voeren m.b.t de orthodoxe Joden. Een officiele stadsvergadering hield dit tegen.
“Sommigen zeiden: Hitler had zijn job moeten beëindigen. Religieuze vijandigheid is toch het rode
licht, dat ons vertelt dat we een probleem hebben en dat geweld hierop gaat volgen.”
“De Obama administration is vanaf het begin erg vijandig geweest, de regering heeft steeds zijn macht
uitgebreid, en hierbij is vrijheid vervaagt.”
Een greep uit de incidenten die onwerkelijk en bizar aandoen, genoemd in het rapport
„Openbare ruimten zijn niet voor aanbiddingsdoeleinden‟
Marge Feinberg, woorvoerder van New York City Department of Education: „Openbare schoolruimte kan niet
en mag niet gebruikt worden voor aanbiddingsdoeleinden. „
Een rechter dreigde met detentie tegen een medewerker van een school, hoewel zij „Jezus‟ schrapte uit
haar graduation speech.
Gemeente-ambtenaars verbieden senioren in bejaardentehuizen, te bidden voor het eten. Ook mogen
zij niet naar christelijke boodschappen luisteren of gospel zingen in activiteitencentra
Een openbare school trok een student van zijn stoel en gaf hem een reprimande in het bijzijn van zijn
klasgenoten omdat hij bad voor zijn lunch.
De regering, in navolging van het beleid van U.S. Department of Veterans Affairs, censureren gebed en
preek van een pastor: zinnen waarin Jezus voorkomt moeten eruit. Dit gebeurde met Memorial Day,
tijdens het eren van veteranen.
Staf van een openbare school verbood studenten het uitdelen van cadeaus, omdat er een christelijke
boodschap op stond
Een openbare universiteit voor rechten verbande een Christelijke organisatie, omdat het diens staf een
verklaring van geloof moet afleggen.
De U.S. Department of Justice pleitte voor het Surpreme Court dat de regering kerken en synagogen
kan opdragen welke pastors en rabbi‟s er aangenomen en ontslagen kunnen worden.
Texas probeert erdoor te krijgen, dat de staat kan goedkeuren en reguleren wat er op gelovige
seminars geleerd wordt.
Dankzij Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act) dwingt de regering religieuze
organisaties te voorzien in geboortecontrole en tot abortus-stimulerende drugs geheel in strijd met hun
geloof.
De U.S. Department of Veterans Affairs verbood het noemen van „God‟ in speeches tijdens
begrafenissen van veteranen, ongeacht de nadrukkelijke wensen van de nabestaanden.
Een rechter stelde dat gebeden voor het staatshuis House of Representatives tot allah gericht worden
maar niet tot Jezus.
WND.com
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België dreigt deze winter met een STROOM-tekort te kampen te krijgen
Met dank aan: AIS - Bron: NOS
Noodplan voor stroomtekort België
Deze winter dreigt er stroomuitval in België door een tekort
aan productiecapaciteit Elia
Toegevoegd: vrijdag 21 sep 2012, 10:10
België houdt komende winter een noodplan achter de hand voor
het geval er een elektriciteitstekort dreigt. In het ergste geval
wordt de stroom bij honderdduizenden huishoudens op
piekmomenten in de avond afgesloten. Dat bevestigt een
woordvoerder van netbeheerder Elia tegen het Belgische radioprogramma De Ochtend.
Afgelopen zomer werden de kerncentrales bij Doel en Tihange stilgelegd vanwege kleine scheurtjes in een
aantal reactorvaten. Import van energie moet de productie vervangen. Maar om het zekere voor het
onzekere te nemen, heeft Elia een noodplan opgesteld.
Later koken
“Zouden we worden geconfronteerd met schaarste, dan bestaan er een aantal maatregelen om het
elektriciteitsverbruik te verminderen”, zegt woordvoerder Lise Mulpas. Ze denkt in eerste instantie aan het
uitschakelen van reclameverlichting en het stilleggen van bepaalde industriële processen.
“Het kan zelfs zo ver gaan als een verbod om elektrisch intensieve toestellen „s avonds te gebruiken”, zegt
Mulpas. “We zouden aan de mensen kunnen vragen: kook een half uur later of een half uur vroeger.”
Ook het gebruik van (af)wasmachine, droogtrommel, strijkijzer en oven moet in dat geval worden beperkt.
Onduidelijk is nog hoe de overheid zo‟n verbod zou handhaven.
Drastischer
Mulpas waarschuwt dat de netbeheerder drastischer maatregelen moet nemen als de Belgen zich niet aan
het eventuele verbod houden.
“Als we dit niet zouden doen, als niet alle burgers zouden bijdragen tot een vermindering van de vraag, dan
is het risico dat we een deel van de bevolking moeten afschakelen.” Volgens de woordvoerder zitten dan
honderdduizenden gezinnen op piekmomenten tot maximaal een uur zonder stroom.
Duitsland
Afgelopen weekend werd bekend dat ook de Duitse overheid rekening houdt met een stroomtekort deze
winter. Berlijn dreigt energieproducenten te verplichten oude, onrendabele kolen- en gascentrales in
productie te houden.

Magnetron en gezond verstand
Microgolfovens zijn snel, handig en gebruiksvriendelijk. Fabrikanten beweren dat het gebruik van hun
toestellen geen voedingsstoffen verloren laat gaan. Dr. Ed Bauman levert de bewijzen van het tegendeel .
Drie recente studies tonen een daling aan van 5 tot 40% van mineralen in groenten. Een andere
studie beschrijft een vergelijkbaar verlies aan eiwitten.
Een Scandinavische studie ontdekte dat asperges die uit de microgolfoven komen aanzienlijk minder
vitamine C bevatten.
Knoflook een minuut lang in de microgolf steken desactiveert allinase, het belangrijkste ingrediënt
tegen kanker dat in knoflook zit.
Een andere studie toont aan dat broccoli tot 97% van zijn antioxidanten kwijtspeelt in de
microgolfoven – stomen kost de groente slechts 11% van zijn antioxidanten.
De microgolfoven kan de cruciale stoffen in moedermelk vernietigen en de positieve effecten voor
baby‟s teniet doen.
Microgolfovens richten de meeste schade toe aan melk.
Het microgolven van vettig voedsel in plastic verpakkingen laat dioxine (een bekend carcinogeen) en
andere gifstoffen vrij in je voedsel. Pas dus extra op met dingen als pizza, chips en popcorn.
Microgolven creëren radiolytische samenstellingen waarvan het effect op het lichaam nog niet
bekend is.
http://www.express.be/articles/?action=view&cat=sciences&item=wat-doet-een-microgolfoven-met-jeeten&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
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Verplichte vaccinaties pasgeborenen UK (?)
De Gezondheidsautoriteiten in de UK overwegen om meerdere vaccinaties verplicht te stellen en dit zelfs
voor pasgeborenen. Hierdoor zal toestemming van de ouders niet meer nodig zijn.
Deze radicale omslag naar aanleiding van de (in hun ogen) zorgwekkende toename van nieuwe
gevallen/epidemieën van mazelen en kinkhoest dit jaar, vooral ook bij kinderen onder de 3 maanden (en dit
gebaseerd op een totaal van slechts 964 genoteerde ziektegevallen).
Het mazelen- en kinkhoestvaccin wordt echter niet apart toegediend, maar zit verwerkt in de cocktails DKTP
en BMR.
(Bron: BBC, September 2, 2012).
http://www.wddty.com/compulsory-vaccines-for-newborns-a-consideration-in-the-uk.html
En : http://vactruth.com/2012/09/12/mandatory-vaccinesnewborns/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=ad8ffdf85209_12_2012_ukgovt&utm_medium=email
Kanttekening : volgens het Rijksvaccinatieprogramma wordt de BMR-prik niet eerder dan vanaf 14
maanden toegediend en zelfs afgeraden onder de 6 maanden. Het RIVM geeft zelf aan dat de effectiviteit
van deze vaccinatie in het eerste levensjaar niet is onderzocht. Voor kinderen die om de een of andere
reden toch het BMR vaccin kregen voor de leeftijd van 12 maanden, wordt aanbevolen om dan nogmaals
met 14 maanden in te enten.
De Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (NVKP) geeft uitgebreide achtergrondinformatie over
vragen aangaande vaccinaties en met name over kinkhoest zeggen ze : Van kinkhoest is een kind een paar
weken „matig tot flink ziek‟ (4-6 weken met een uitloop tot 3 maanden regelmatig nog hoesten.) Na een
ongecompliceerd verloop van de ziekte zien we echter dat het kind een sterker en levenslustiger kind blijkt
dan vóór de ziekte. Dit uit zich vaak in een betere gezondheid: minder eczeem, astma, bronchitis. Vaak
krijgen kinderen een betere eetlust. Dit „beter-in-hun-vel-zitten‟ wordt door ouders, artsen, behandelaars en
leerkrachten opgemerkt.
Overzicht met de voornaamste tegen-argumenten kinkhoestvaccin : http://www.nvkp.nl/nederlandsevereniging-kritisch-prikken/ziekte-en-vaccins/kinkhoest/
* Stelling : Als men zegt dat een gevaccineerd kind de kinkhoest minder heftig zal doormaken, moet men dit
eerst bewijzen".
Overzicht met de voornaamste tegen-argumenten mazelenvaccin : http://www.nvkp.nl/nederlandsevereniging-kritisch-prikken/ziekte-en-vaccins/mazelen/
* Stelling : Slechts 27.5% van de gevaccineerden heeft nog bescherming voor mazelen tot acht jaar na de
vaccinatie.

Derde wereld proeftuin Westerse medicijnen
Farmaceuten testen hun nieuwe medicijnen steeds vaker op proefpersonen in ontwikkelingslanden, waar het
sneller en goedkoper gaat. Daar mag vrijwel alles; de artsen zijn er goedkoop en veelal onwetende patiënten
met geldgebrek staan in de rij. "Wij hebben totaal geen zicht op wat er gebeurt, vooral niet in privéziekenhuizen", zegt Muthuswamy van de Raad voor Medisch Onderzoek in Delhi.
Medicijnfabrikanten verplaatsen hun onderzoek naar nieuwe medicijnen naar landen in Azië en Afrika.
Daarin schuilt een gevaar, waarschuwt Wilbert Bannenberg, adviseur gezondheidszorg van verschillende
Afrikaanse regeringen, in een interview met OneWorld. "Mensen in ontwikkelingslanden hebben geen
enkel alternatief. Ze gaan dood aan aids, dus zijn ze bereid om desnoods ieder pilletje te slikken. Juist zij
moeten extra beschermd worden tegen malafide praktijken."
Vooral India is uitermate populair bij farmaceuten, onder meer omdat daar nauwelijks regelgeving is voor het
uitvoeren van tests op mensen. Begin 2005 werd bovendien het namaken van merkmedicijnen verboden in
India. Dat maakte farmaceuten nog enthousiaster over het land. Bekende bedrijven als het Britse
GlaxoSmithKline, het Franse Sanofi-Aventis en het Amerikaanse Pfizer besteden hun onderzoek al uit aan
Indiase bedrijven.
"Het is erg duur om klinische studies in het Westen uit te voeren", zegt Chris Hunter-Ward, hoofd
communicatie bij GSK. "De volgende vijf tot tien jaar zullen we waarschijnlijk een derde van onze tests
buiten West-Europa en de VS laten uitvoeren, met India en Oost-Europa als de meest voor de hand
liggende locaties."
Lees verder : http://www.ravagedigitaal.org/2006/juni/proeftuin-westerse-medicijnen.htm
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Obama doet het hartstikke goed in het Midden-Oosten!
Geplaatst door Nick Ottens op 21 september, 2012
De Arabische wereld staat in brand, maar de Amerikaanse
president Barack Obama is er nog ongekend populair, hoor!
Met een enkele toespraak in Caïro wist Obama “bijna alles
ongedaan [te] maken” wat de vorige, Republikeinse regering in
de regio had aangericht. En de Democraat is “nog steeds zeer
geliefd in de Arabische wereld.” (Feitelijk blijkt dat onjuist.) Zo zei Monique Samuel gisteravond bij 1 voor de
verkiezingen. Dat vier Amerikanen, waaronder ambassadeur Chris Stevens, vorige week in Libië werden
vermoord en elke Amerikaanse ambassade in de moslimwereld op scherp staat, kan haar niet zijn ontgaan,
maar volgens Samuel loopt dat allemaal wel met een sisser af. Obama is niets te verwijten.
We kennen Samuel vooral van eerdere uitzendingen van Pauw & Witteman waarin zij vorig jaar keer op keer
de twitterende demonstranten in Egypte bejubelde. De revolutie was zo prachtig, de dictator kwam ten val.
Sindsdien is de Moslimbroederschap aan de macht gekomen en behaalden zelfs de nog radicalere
salafisten een kwart van de zetels in het parlement. Mooie revolutie is dat.
Hoe is het de rest van de regio vergaan sinds de waanzinnig populaire Barack Obama aantrad? Tja, Iran
stevent nog steeds af op een kernwapen. Terreurbeweging Hamas is nog steeds aan de macht in Gaza. Het
vredesproces tussen Israël en de Palestijnen staat nog steeds stil sinds Obama van de eerste eiste dat zij
ophielden met het bouwen van nederzetting in gebied waar de Palestijnen aanspraak op maken. De
Palestijnen dachten de wind in de rug te hebben en stapten naar de Verenigde Naties om erkenning te
krijgen als staat, iets waar de Amerikanen dan weer een stokje voor staken. Maar zowel inzake Iran als de
Palestijnen vragen de Israëliërs zich inmiddels af wat ze nog aan hun bondgenoot hebben.
Hetzelfde geldt voor die andere Amerikaanse bondgenoot in de regio, Saoedi-Arabië, een land waar Samuel
geen goed woord voor over had, want de Saoediërs behandelen hun vrouwen niet goed. Allicht, maar als
Amerika alleen zaken zou doen met vriendelijke regimes houd je geen buitenlands beleid over.
De Saoediërs waren vooral verbolgen toen Obama vorig jaar Hosni Moebarak als een baksteen liet vallen.
Na de val van Saddam Hoessein was het Egypte van Moebarak de enige andere Arabische soennitische
mogendheid in de regio die tegenwicht kon bieden aan Iran. Nu staan Saoedi-Arabië en de kleinere
Golfstaten er alleen voor.
Toegeven, het was de vorige regering-Bush die niet inzag dat de val van Hoessein de Iraniërs een
uitgelezen kans zou geven om hun invloed te vergroten. Maar het was Obama die vroegtijdig de troepen uit
Irak terugtrok waardoor de sektarische spanningen in dat land weer zijn toegenomen en de sjiitishe regering
van Nouri al-Maliki neigt naar een bondgenootschap met Iran.
Maliki is de enige Arabische leider die zijn Syrische collega Bashar al-Assad niet heeft opgeroepen af te
treden. Sterker, hij staat Iran toe troepen en wapens over Iraaks grondgebied naar Syrië te sturen. De
Iraniërs vrezen immers hun enige Arabische bondgenoot te verliezen en daarmee hun toegang tot de
Middellandse Zee en de sjiitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon.
In het geniep proberen de Amerikanen de val van Assad te bespoedigen. Ze schijnen in samenspel met
Saoedi-Arabië en Turkije de Syrische opstandelingen op tal van manieren te ondersteunen, hoewel de
Verenigde Staten zelf geen wapens leveren. De burgeroorlog in Syrië trekt buitenlandse jihadisten aan en
Amerika wil geen herhaling van Afghanistan in de jaren negentig: radicale moslimstrijders die na de macht te
hebben gegrepen de wapens tegen Amerika keren.
De onrust in Syrië heeft een voordeel: Israël hoeft zich waarschijnlijk minder zorgen te maken om onrust in
het noorden in geval het tot oorlog komt met Iran. Het islamitische bewind in Teheran zal Hezbollah wel
aanmoedigen represailleacties te ondernemen, maar de Syrische staat is niet bij machte zich in nog een
oorlog te mengen.
Nadeel is dat het Turkse buitenlandse beleid een flinkse deuk heeft opgelopen. Een invloedrijker Turkije dat
landen als Irak, Jordanië, Libanon en Syrië in een vrijhandelszone had verbonden, zou helemaal niet slecht
zijn geweest voor de Amerikaanse positie in de regio, maar de onrust in Syrië bewijst dat je er met
diplomatie alleen niet komt. Daarbij is nog het probleem van de Koerden die in Irak en nu ook in Syrië
praktisch autonoom zijn, wat de Koerdische minderheid in Turkije heeft aangespoord tot het hernieuwen van
de strijd voor onafhankelijkheid. De Turken zullen op de korte termijn niet de rol van balancer kunnen spelen
waar zijzelf en de Amerikanen op hadden gehoopt. Ze hebben voorlopig hun handen vol.
Er zijn onder Obama wel een aantal verbeteringen gekomen. Zo lijkt de “schaduwoorlog” tegen Iran te zijn
uitgebreid. Enkele Iraanse atoomgeleerden zijn vermoord. Iraanse kerninstallaties werden getroffen door
een computervirus. Ook de strijd tegen (potentiële) terroristen in landen als Pakistan en Jemen wordt op een
geraffineerdere manier gevoerd. Obama geeft de voorkeur aan onbemande vliegtuigjes wat minder kostbaar
is dan massale oorlogsvoering en minder burgerslachtoffers maakt. Maar het zijn tactische verbeteringen ten
opzichte van de shock and awe doctrine die door de regering-Bush in Irak werd toegepast. Obama heeft
geen betere strategie uiteengezet. Sterker, er lijkt helemaal geen sprake te zijn van een doordachte
strategie. Wat willen de Verenigde Staten nu eigenlijk in het Midden-Oosten? Net als George W. Bush lijkt
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Obama te geloven in de heilzame werking van democratie. Vandaar dat een Amerikaanse bondgenoot als
Moebarak plaats moest maken voor islamisten. Maar toen een soortgelijke opstand uitbrak in Bahrein, een
eilandstaat in de Perzische Golf waar de Amerikaanse Vijfde Vloot hoofdkwartier houdt, hoorden we de
president niet. Ook de “Groene Revolutie” in Iran kon in 2009 niet op Amerikaanse steun rekenen. In Libië,
daarentegen, grepen de Verenigde Staten wel in, hoewel zij de oorlog bijna moesten worden ingesleept door
de Britten en de Fransen.
De Amerikanen gaven vorig jaar toe dat ze eigenlijk geen belang hadden bij het ten val brengen van
Muammar Gaddafi. De legerleiding was daarom zeer terughoudend. Slechts enkele burgeradviseurs van de
president waren voorstander van interventie. Zij werden gedreven door de wens de burgerbevolking van het
Noord-Afrikaanse land tegen een verschrikkelijke dictator te beschermen. Amerikaanse macht inzetten om
de wereld beter te maken, het doet erg denken aan het neoconservatisme van de regering-Bush.
Laat dat nu precies zijn waar Monique Samuel gisteravond voor pleitte. Buitenlands beleid moet volgens
haar “niet alleen de multinationals” vertegenwoordigen. Ze verfoeide het internationale beleid van de
Nederlandse regering, omdat het alleen op eigenbelang zou zijn gericht. Maar dat is buitenlands beleid.
Staten streven hun eigenbelang na. Wanneer ze dat niet doen, krijg je situaties als in Libië waar allicht een
dictator is verdreven, maar de strijd nog lang niet is gestreden. Libië is niet veel veiliger dan een jaar
geleden. Het verschil is dat de Amerikanen nu in bijna geen velden en wegen meer zijn te bekennen. Een
derderangs dictator ten val brengen is niet moeilijk. Een land opbouwen na veertig jaar dictatuur wel. Dat
vergt tijd en geld en daar hebben de Verenigde Staten, blijkt in Afghanistan, blijkt in Irak, geen geduld voor.
De Verenigde Staten voeren een halfslachtig buitenlands beleid in het Midden-Oosten. In het ene land
promoten ze democratie, in het andere sluiten ze de ogen voor onderdrukking. Het is die hypocrisie die het
land impopulair maakt, wie er ook president is.
In 2007 beloofde Obama nog: “De moslimwereld zal anders naar Amerika kijken op de dag dat ik aantreed.”
Dat was zo. Maar het enthousiasme was van korte duur en nu zijn we terug bij af. In enkele landen was
Bush zelfs geliefder dan de huidige president nu. Met hem wist je tenminste waar je aan toe was. Hij voerde
een arrogant en onbezonnen beleid, maar alles is beter dan verwarring en schijnbare machteloosheid.
Bron: Dagelijkse Standaard

Van wie is de Nederlandsche Bank?
(artikel beursbox.nl)
Hieronder een paar zeer interessante artikelen over “onze”
Nederlandsche Bank, via beursexpert Tom Lassing, die al zeer
veel belangrijke informatie boven water heeft gehaald;
1. Van wie is de Nederlandsche Bank? (artikel beursbox.nl);
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2-dp1.html
2. De Nederlandsche Bank informatie….;
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/de-nederlandsche-bank-dp2.html
3. En nu ook een filmpje met bevestiging van voormalig RTL-Z journalist en econoom Willem Middelkoop;
http://www.youtube.com/watch?v=QYI1LKSTHYI&feature=youtu.be
Op 15 augustus 2012 een up-date van dit belangrijke bericht, via een link (onderstaande) met daarbij een
simpele uitleg volgens Tom Lassing, wat er nu precies aan de hand is met alle bankencrisissen, die er ooit
zijn geweest en de voor mij belangrijkste reden om een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets te
gooien; http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/geld-uit-het-niets.html
Ook belangrijk om te weten bij bovenstaand artikel van Tom Lassing, is dat een bank vervolgens ook nog
eens circa 5% rente (interest) gaat heffen over die 500.000 euro en deze 5 % bestaat niet en daardoor gaan
personen, instellingen en organisaties failliet. Op deze wijze zijn bij de vorige crisis in 1983 mijn ouders
boerderij met circa 15 hectare land gedwongen verkocht door de ING Groep, die in 2008 notabene zelf in
feite failliet was door dezelfde oorzaak (liquiditeitstekort), maar nu moesten wij (de Nederlanders) bijleggen
met miljarden euro`s… Het is als het organiseren van een stoelendans, maar dan met huizen, waarbij er
telkens een huizentekort is of wordt gecreërd door de rente. Dit is ook de reden, waarom het heffen van
rente volgens zowel de Koran, de Bijbel als de Tora verboden is…
Zeer goed en leerzaam Youtube filmpje over de historie van de bankwereld…
Kritische aantekening, via artikel Volkskrant (april 2012) en waarom er wel kleinere commerciële banken in
private handen moeten blijven en die ook een kans krijgen, in tegenstelling tot nu, door grote
genationaliseerde systeembanken via dit kranten- of internetartikel;
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3236160/2012/04/05/China-pakt-rijke-staatsbanken-aan.dhtml

In 10 minuten een complete en accurate uitleg over het ontstaan van de bankenwereld tot en met de
Tweede Wereldoorlog en in ieder geval een mogelijke hint, waarom president Kennedy in de problemen zou
zijn gekomen… Enigzins saai, maar goed college over geldcratie door banken op Youtube…
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Amerikaanse senaat verklaart bijna unaniem virtueel de oorlog aan Iran
War-game in Washington suggereert oorlog met Iran in 2013 - Commandant Revolutionaire Garde: Oorlog
met Israël is zeker, wij zullen de Joodse staat vernietigen - Nog 4400 van totaal 19.000 kernkoppen in de
wereld actief
Gisteren werd er een massale militaire parade in Teheran
gehouden (foto). De commandant van de Revolutionaire Garde
verklaarde vandaag dat er zeker oorlog met Israël komt; de vraag
is alleen nog wanneer.
De Amerikaanse senaat heeft met 90 stemmen voor en 1 stem
tegen een niet bindende resolutie aangenomen waarin wordt
gesteld dat de VS in ieder mogelijk scenario moet voorkomen dat
Iran kernwapens krijgt en er daarom geen enkele strategie mag
worden gevolgd die accepteert dat het zover komt. Het enige
senaatslid dat tegenstemde, de libertariër Rand Paul, deed dit
volgens eigen zeggen omdat de resolutie 'de facto een oorlogsverklaring is.'
Paul steunde wel een andere resolutie die de regering oproept de financiële hulp aan Pakistan, Egypte en
Libië op te schorten vanwege de recente aanvallen op de ambassades en andere Amerikaanse doelen in
deze landen. Deze resolutie werd echter met 81 stemmen tegen 10 stemmen verworpen.
War-game in Washington suggereert oorlog in 2013
Afgelopen week suggereerden officials uit zowel Amerika als Iran dat 2013 mogelijk het jaar wordt van een
oorlog tussen beide landen. Onder hen bevonden zich de directeur van het Iraanse atoomagentschap
Fereydoun Abbasi-Davani, voormalig Amerikaans ambassadeur in Israël Marin Indyk en deelnemers aan
een 'war-game' tussen Amerika en Iran, die werd georganiseerd door het Saban Center for Middle East
Policy in Washington, dat nauwe banden heeft met het Witte Huis.
De war-game begon op 6 juli 2013 met een terreuraanslag op een hotel op Aruba, waarbij 137 mensen om
het leven komen, waaronder veel Amerikanen en ook enkele Amerikaanse kerngeleerden. De aanslag is
een vergelding voor de moorden op Iraanse kerngeleerden en wordt gepleegd door Iraanse agenten die
afkomstig zijn uit Venezuela, een bondgenoot van Iran.
Als reactie beveelt de herkozen president Obama een bombardement op het hoofdkwartier van de Iraanse
Revolutionaire Garde in oost Iran. Daarnaast worden nog eens 40 andere installaties door middel van
cyberoorlogsvoering uitgeschakeld. Iran blokkeert vervolgens de Straat van Hormuz, waarna de VS het land
een ultimatum van 24 uur stelt: stop het nucleaire programma of verwacht een aanval. Iran weigert, waarna
het in oorlog is met de VS.
'In ieder geval oorlog met Israël'
In het scenario ging men ervan uit dat Israël de eisen van Obama inwilligt en in ieder geval niet voor de
Amerikaanse presidentsverkiezingen op 6 november op eigen houtje Iran aanvalt. De war-game was er dan
ook duidelijk op gericht om de grote zorgen in Israël dat Obama tijdens zijn tweede termijn niets onderneemt
om de eerste Iraanse kernbom te stoppen weg te nemen.
Of dat is gelukt is nog maar de vraag, zeker gezien de oorlogszuchtige taal die steeds vaker in Teheran te
horen is. De commandant van de Revolutionaire Garde, generaal Mohammad Ali Jafari, verklaarde vandaag
dat hij er zeker van is dat er uiteindelijk een oorlog zal uitbreken tussen Iran en Israël. 'Maar wanneer en
waar is niet duidelijk,' voegde hij eraan toe. Wel verzekerde hij dat Iran zal overwinnen en 'de Joodse staat
zal vernietigen'.
Generaal Jafari, die net als Ayatollah Khamenei en president Ahmadinejad Israël een 'kankertumor' noemde,
had eerder deze week al gezegd 'niets heel te laten van Israël' als er een aanval komt op de nucleaire
installaties van zijn land. (3)
IAEA wijst nieuw Iraans voorstel af
Vanochtend werd in het Internationale Atoom Energie Agentschap een nieuw Iraans voorstel over het
omstreden nucleaire programma van het land afgewezen. Slechts een gering aantal landen schaarden zich
achter Iran, waaronder Egypte, dat voorstelde dat de organisatie ook een rol krijgt in nucleaire ontwapening.
Zij slaagden er echter niet in een veel grotere groep met onder andere de VS, Groot Brittannië, Frankrijk en
Rusland, te overtuigen.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Conferentie van de 155 IAEA landen in Wenen werd wel bevestigd dat het
IAEA een fundamentele rol blijft spelen bij het houden van toezicht op het non-proliferatieverdrag, dat moet
voorkomen dat steeds meer landen kernwapens ontwikkelen. In het verdrag, dat in 1970 werd getekend,
beloofden de toen vijf erkende kernmachten Amerika, Rusland, Groot Brittannië, Frankrijk en China om toe
te werken naar het geheel uitbannen van kernwapens. Sindsdien zijn ook Israël, India, Pakistan en Noord
Korea kernmachten geworden, alhoewel de Joodse staat dit nooit officieel heeft toegegeven. (1)
Het aantal actieve kernwapens is sinds het hoogtepunt van 65.000 stuks in 1985 fors gedaald naar 4400 in
2012. In totaal zijn er nog zo'n 19.000 kernkoppen in de wereld:

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 65

Land / NPV getekend *

Kernkoppen Actief/Totaal

Eerste Bom

Verenigde Staten *

2150 / 8000

1945

Rusland *

1800 / 10.000

1949

Groot Brittannië *

160 / 225

1952

Frankrijk *

290 / 300

1960

China *

??? / 240

1964

India

??? / 80 - 100

1974

Israël

??? / 80 - 200 (/400)

1967 ?

Pakistan

??? / 90 - 110

1998

Noord Korea

??? / < 10

2006

Daarnaast zijn er Amerikaanse kernwapens opgeslagen in Duitsland, Italië, Nederland, België en Turkije.
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) DEBKA, (3) Ynet News

Griekse instorting: 1/3 winkels en bedrijven in centrum Athene gesloten
Griekenland heeft nu al weer tekort van ruim € 30 miljard
Een man loopt in het centrum van Athene door een vrijwel
verlaten winkelcentrum waar de meeste bedrijven failliet zijn
gegaan.
De ineenstorting van de Griekse economie begint steeds
ernstigere vormen aan te nemen. De werkloosheid steeg in
één maand met 1% naar 24,4% en zal naar verwachting
verder stijgen richting de 30%. Zelfs in het centrum van de
hoofdstad Athene is goed te zien hoe hard de economische
Depressie het land raakt: maar liefst één derde van alle
winkels en bedrijven heeft inmiddels zijn deuren moeten sluiten. Dat het wegvallen van zoveel bedrijven
dramatische gevolgen heeft voor de belastinginkomsten van de overheid -als de belastinginspecteurs
tenminste niet staken- behoeft verder geen uitleg. (1)
In de drukste straten van de Griekse hoofdstad, Panepistimiou en Stadiou, stond in augustus 34,7% van de
bedrijfspanden leeg en op Akadimias zelfs 42%, een stijging van 14% in een half jaar tijd. Griekenland
bevindt zich dan ook in een dodelijke spiraal van minder bedrijven, minder werk, minder inkomsten, minder
belastingen, minder uitgaven, nóg minder bedrijven, nóg minder werk... enzovoorts.
Sinds het eerste hulppakket van € 110 miljard euro in 2010 zijn tienduizenden kleine bedrijven op de fles
gegaan. Op de ruiten van veel winkels die nog wél open zijn staan teksten zoals 'Alles Moet Weg' te lezen.
Zelfs in de 'commerciële driehoek' van de stad heeft al 31% van de bedrijven zijn deuren moeten sluiten.
Volgens Vassilis Korkidis, hoofd van ESEE, zijn er geen signalen dat dit percentage zal dalen en dreigen er
het komende jaar nog eens 63.000 Griekse bedrijven failliet te gaan.
Grieks tekort nu al weer € 30 miljard
In de reguliere media is te lezen dat het uitstel van de bezuinigingen zo'n € 13 tot € 15 miljard gaat kosten
(2). Volgens de Süddeutsche Zeitung, die zich daarbij baseert op hoge EU diplomaten, bedraagt het gat op
de Griekse begroting in werkelijkheid nu al weer ruim € 30 miljard (3). De afgelopen weken hadden ook
Nederlandse politici nog volop beweerd dat er geen extra geld naar Griekenland zou hoeven gaan, maar
zoals u inmiddels weet -of behoort te weten- zijn dit soort optimistische en 'geruststellende' verklaringen en
beloften helemaal niets meer waard en kunt u juist het tegendeel verwachten.
De bedoeling van de Europese bailouts a € 240 miljard was om Griekenland in 2018 weer enigszins op de
rails te hebben. Als de snelheid van de economische instorting echter niet minder wordt, zal er tegen die tijd
geen Griekenland meer bestaan.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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GMO‟s: massavergiftiging. Anti-humane technologie is grootste blunder in Westerse wetenschap.
Geplaatst door xandrah op 22 september 2012
De uitkomsten van schokkende onderzoek, hebben eindelijk wakker geschud
Eergisteren verscheen het overal in het nieuws: schokkende uitkomsten onderzoek naar effecten van GM
maïs. De uitkomsten waren onthutsend, genetische gemanipuleerde maïs bevat sporen van onkruidverdelger RoundUp (Fabrikant: Monsanto), er hoeft maar een klein spoortje RoundUp in geconsumeerde voeding
te zitten, en het heeft al nadelige effecten op de gezondheid: tumorgroei met toename van 200-300%,
orgaanschade met name aan lever en nieren en een aanzienlijk korter leven. Wel een kanttekening hierbij:
het onderzoek werd op slechts tientallen ratten uitgevoerd, en de leeftijd van de ratten was niet bekend.
Gefokte ratten, krijgen altijd kanker, zeker als ze anderhalf á 2 jaar oud zijn. Desalniettemin, er is nu goed
nieuws te melden. De uitkomsten hebben wakker geschud. Er gaat ingegrepen worden.
Op 20 september jl:
F.J. Bove, vice chairman van de commissie van het Europese Parlement van agricultuur, een fervente
tegenstander van GM, heeft opgeroepen tot een onmiddelijke suspensie van alle EU cultivatie en import
autorisaties van GM oogsten. „Deze studie laat eindelijk zien dat we gelijk hebben en dat het urgens is om
op zeer kort termijn alle GM evaluatie processen te herzien. Nationale en Europese
voedselveiligheidinstellingen moeten nieuwe studies uitvoeren wat gefinancieerd moet worden door fondsen,
om gezond voedsel voor Europese burgers te kunnen garanderen.‟
Niet langer legitieme, wetenschappelijke argumenten voor GM-oogsten
En nu is er besloten dat er niet langer legitieme, wetenschappelijke argumenten zijn om GM oogsten te
kweken voor consumptie. De enigen die nu nog beweren dat GM-voeding veilig is voor mens, zijn zij die
financiële belangen hebben, die banden met Monsanto hebben en met de biotech industrie. Maar het lijkt
erop, dat het met hun macht nu gedaan is. GMO is anti-humane technologie. Het is een biowapen, van de
elite. Om de bevolking op aarde te reduceren. GMo‟s zijn een serieuze bedreiging voor leven op aarde.
Erger nog dan terrorisme, en zelfs nog erger dan nucleaire oorlog.
Uit het opzienbarende onderzoek bleek ook dat GMO‟s de neiuwe thalidomide zijn. Rond thalidomide
(pijnstiller, slaapmiddel) was een enorm schandaal. Het werd in de jaren 60 veel gebruikt en was heel
populair tegen ochtendmisselijkheid. Het bleek dat baby‟s werden geboren met aangeboren afwijkingen,
soms zonder ledematen, door thalidomide. Wanneer ratten GM corn eten ontwikkelen ze gruwelijk grote
tumoren. 70% van de vrouwtjesratten gaan vroegtijdig dood en alle ratten lijden ernstige orgaanschade. De
hoeveelheid sporen in de GMvoeding, maakt niet uit .Ook bij kleine hoeveelheden werden deze resultaten
genoteerd. Ook borstklierkanker. Maar weer een kanttekening bij dit onderzoek: juist doordat dezelfde
effecten werden genoteerd, ongeacht het percentage RoundUp, haalt het onderzoek toch een heel klein
beetje onderuit. Het is wetenschappelijker wanneer gebleken zou zijn, dat hoe hoger de dosis, des te meer
schadelijke effecten er te noteren waren. Dat was bij dit onderzoek niet zo. Met andere woorden: misschien
hadden de ratten evengoed kanker gekregen ? Misschien waren ze al niet zo gezond ?Hoe duidelijk de
uitkomsten ook zijn, het kan toeval zijn ?
Genetisch modificeren keert voedsel om in gif
Voor de consument echter ,maakt dit niks uit. Men is wakker geworden in het Europese Parlement. Eén ding
is zeker: genetisch modificeren keert voedsel om in gif.
Leugens zijn verteld over GMO‟s: het zou veilig zijn, het zou voedzaam zijn. Het zou de wereld voeden.
Onthutsend is wel, dat het onderzoek waarvan de uitkomsten eergisteren in het nieuws verschenen, HET
EERSTE ONDERZOEK OOIT WAS NAAR GM ! Ze hadden de veiligheid nog niet eens eerder onderzocht,
wel zijn GMO‟s al ruimschoots aanwezig in onze voeding en worden GMO”s al op grote schaal
geconsumeerd. GMO‟s creëren een hele generatie kankergevallen, met aanzienlijk meer kans op onder
andere borstklierkanker. Het is de grootste blunder in de geschiedenis van westerse wetenschap:
massavergiftiging. Biljoenen mensen eten van giftige oogsten die nog nooit eerder getest waren. De derde
wereld mensen wilden ze voeden met GMO‟s, het zou de oplossing zijn voor het hongerprobleem. Is BIll
Gates hier geen voorstander van?? Ze bedoelen eigenlijk: het is een effectieve manier om de arme en
ineffectieve mensen snel het loodje te laten leggen. Om de derdewereld landen snel te legen van bevolking.
Wie GMO‟s promote is vijand van de mensheid. Elitefiguur Bill Gates is voorstander van GMO‟s jawel, werpt
zich op als pioneer op dat gebied.
Bewijs blijft naar boven komen, dat GMO‟s zeer ongeschikt zijn voor consumptie. Frankrijk heeft ook al
onderzoek gelanceerd, dat zou kunnen resulteren in het blocken van GM-import. Het is in Frankrijk al
verboden om GM-voedsel te oogsten, maar Frankrijk staat nog steeds import toe. Met andere woorden: het
is nog steeds toegestaan dat ook Franse burgers vergiftigd worden door de GM corn uit Amerika
Het was, op de hoge voedselprijzen na, toch wel goed nieuws dat de oogsten in Amerika deze zomer
massaal mislukten. Natuurlijk wil de GMO-industrie geen onafhankelijk onderzoek naar GMO‟s. Ze willen
geen onderzoeken die hun financiële belangen kunnen schaden. Wat ze wel willen is GMO‟s in producten
verbergen door ervoor te zorgen dat ze op etikettering niet terug te vinden zijn.
http://hijleeft.wordpress.com. Gerelateerd artikel: bevolkingsreductie: de Elite wil ons dood hebben
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Waarom provoceert China?
Zaterdag, 22 september 2012
Men maakt zich hier niet al te druk om de nog steeds
toenemende spanning tussen China en Japan, het is ver weg
toch?
Maar, soms kan een bericht wat niet veel aandacht krijgt opeens
een iets ander licht op de zaak werpen.
Het is een bericht wat natuurlijk niet zo belangrijk is als “Tom
Cruise belt Suri iedere dag” en dat zal de reden zijn dat het geen
voorpaginanieuws is zoals Tom bij de Telegraaf.
De Amerikaanse assistent van Hilary Clinton, Kurt Campbell, heeft bekendgemaakt dat de eilandjes
waarover het conflict tussen China en Japan gaat, onderdeel vormen van een militair bondgenootschap
tussen Japan en Amerika. Hetgeen betekent dat, mocht China besluiten om de eilandjes militair te bezetten,
dit in feite gelijk staat aan een oorlogsverklaring richting Amerika. Om pal daarop te verklaren dat ondanks
dit feit men zich verder moet blijven concentreren op vrede en stabiliteit.
En om nog even olie op het vuur te gooien wordt er eerder deze week door Leon Panetta bekendgemaakt
dat Japen en Amerika een tweede anti-raketschild zullen opzetten, gericht tegen, je raadt het waarschijnlijk
al: Noord Korea. Uiteraard is er niemand die dat gelooft, zeker de Chinezen niet.
De vraag is dan waarom China zich zo druk maakt om deze eilandjes. Een van de mogelijkheden is dat het
om de olie en het gas bij de eilanden zou kunnen gaan. Verder is het vreemd dat er momenteel ook een
Taiwanees schip zich heeft gevoegd bij de andere schepen rond het eiland. De bemanning draagt
spandoeken met daarop steunbetuigingen richting China. Normaal gesproken worden betogingen in China
snel de kop ingedrukt, maar in dit geval lijkt de overheid het te stimuleren. Diverse Japanse bedrijven
hebben al de deuren moeten sluiten in China en Japanners durven de straat niet meer op.
Maar, dan lees je dit:
Gevreesd moet worden dat China aan de vooravond staat van een golf van faillissementen. Vooral
middelgrote en kleine bedrijven lijken de klos. Talrijke ondernemingen die leven van de export, staan stil
omdat ze geen opdrachten meer krijgen. Chinese bedrijven blijven zitten met onverkoopbare voorraden en
dientengevolge met winstdalingen. Als oorzaken worden beleidsfouten van de overheid, de wereldwijde
recessie, een schuldencrisis en een zeepbel op de onroerendgoedmarkt aangewezen.
Daarnaast heeft China vele miljarden geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties. Deze Dollarinvesteringen lopen ook gevaar nu de FED heeft besloten om voor de derde keer geld bij te drukken met de
'belofte' dat ongelimiteerd te zullen doen. China is een land met ruim 1,3 miljard inwoners die de laatste jaren
niets anders dan economische groei hebben gekend. En nu, gezien de situatie in de rest van de wereld,
dreigt de Chinese exportmarkt volledig in te storten.
Is misschien ook hier sprake van het bewust creëren van een afleidingsmanoeuvre van overheidswege
zodat de bevolking minder aandacht heeft voor de sterk verslechterende economie? En als dat zo is, hoever
zijn de Chinese leiders dan bereid te gaan?
Een Chinese admiraal heeft het vuurtje nog verder opgestookt door te verklaren dat China op haar sloffen in
staat is om Japan te verslaan in een oorlog en dat Peking zich er op moet voorbereiden dat Amerika bij het
conflict wordt betrokken. Admiraal Zhang Zhaozhong verklaart dit via het propaganda-orgaan van de
Chinese overheid, de People‟s Daily.
Pikant detail is ook dat het dezelfde admiraal betreft die die eind vorig
jaar verklaarde dat mocht Iran worden aangevallen, China niet zou
aarzelen hen te hulp te schieten, zelfs als dit een Derde Wereldoorlog
zou betekenen.
De Chinese opperbevelhebber van het leger heeft opdracht gegeven
aan de strijdkrachten om zich gereed te houden voor de strijd. En dat is
geen klein leger. Met ongeveer 2,3 miljoen actief militair personeel is dit
het grootste leger ter wereld.
De beroemde Chinese dissident Ai Weiwei had het volgende te zeggen
over de “spontane” demonstraties tegen Japan: “Ik was verbaasd
omdat we allemaal kunnen zien dat de demonstraties tegen Japan zijn
voorbereid door de overheid. Ze proberen het te doen voorkomen alsof
dit spontaan vanuit de bevolking ontstaat, maar er zijn zoveel details
waaruit blijkt dat dit terdege is voorbereid”.
China provoceert en China lokt uit. Zoveel lijkt zeker. De werkelijke
reden zal zich vast steeds scherper aftekenen in de komende periode.
Bronnen: Infowars ; Japan Times ; Zaplog ; Bloomberg ; Niburu.co
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Scheuren in de tijd-ruimte?
Vrijdag, 21 september 2012
Het universum lijkt wel aardig consistent in elkaar te zitten.
Normaal gesproken blijven we in het tijd-ruimtegebied dat ons is
'toegewezen'.
Maar, soms is dat veld niet zo afgebakend. Dan lijkt het alsof er
scheuren ontstaan en dingen in elkaar gaan overlopen.
Er bestaan talloze verhalen op de wereld die vreemd en
onverklaarbaar zijn en waardoor het lijkt of er een aantal
parallelle dimensies zijn op onze planeet.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden, meegemaakt door gewone mensen die echt niet op zoek waren
naar iets spannends.
Een stadje terug in de tijd.
In 1995 was een gezin in Australië in de auto onderweg van het noorden van South Australia naar de
Barossa Valley. Tijdens deze reis kwamen ze onder andere door een kleine stad waar ze al vele malen
doorheen waren gereden, alleen deze keer was het anders.
Hier is het verhaal, zoals verteld door de man van het gezin:
“Ik kwam vanaf de heuvels op een recht stuk weg en zag het stadje wat Allendale North heet in de verte.
Toen ik dichterbij kwam zag ik een grote groep mensen voor het hotel. Dit was vreemd omdat de vorige
keren dat ik daar langsreed er nooit iets te zien was, behalve misschien een paar auto‟s voor de deur.
Ik kon de groep mensen goed bekijken toen ik door het stadje reed. Het leek wel een soort markt of braderie.
Ik dacht dat het een soort reünie of zoiets was omdat iedereen daar gekleed was in kleren uit de 19e eeuw.
Heel Victoriaans. Ik moest langzamer rijden en links van mij was een wagentje met een paard ervoor.
Toen ik de groep mensen passeerde was er een jongetje van een jaar of zeven die de hand van zijn moeder
vasthield. Hij keek heel erg indringend naar ons toen we naderden en langsreden. Ik keek naar hem omdat
hij dicht langs de weg stond. Hij was gekleed in een blauw matrozenpakje met witte franje. Hij had
ontzettend indringende blauwe ogen. En het gekke was dat niemand anders ons scheen te zien. De hele tijd
bleven de ogen van het jongetje strak op ons gericht.
Mijn vrouw begreep er ook niets van en vroeg waar we waren. Ik vertelde waar we waren en stelde voor om
te stoppen en te gaan kijken. Op dat moment keek in de achteruitkijkspiegel en zag een compleet lege
straat".
De auto uit een andere dimensie?
Een ander voorval in Australië vond plaats vroeg in de morgen op 22 maart 1976. Rond een uur of zes ‟s
ochtends reed een stel naar huis in Murrurindi in New South Wales. Ze stopten onderweg in een plaatsje wat
Nemingha heet, eigenlijk niets meer dan een hotel, een benzinestation en een spoorweghalte. De reden dat
dit plaatsje bestond was omdat het een kruispunt vormde van een aantal wegen.
Ze parkeerden de auto en keken op hun wegenkaart om vast te kunnen stellen welke kant ze op moesten.
Om deze tijd van de dag zag alles er compleet verlaten uit en toch verscheen er een witte auto, afkomstig uit
de richting van Tamworth, een stadje iets verderop. Het stel stapte uit hun auto en was van plan deze witte
auto aan te houden om te vragen welke kant ze het beste op konden gaan.
Echter, op dat moment gebeurde er iets vreemds. Er scheen een soort mistig geel groen licht neer te dalen
vanuit het niets en die omringde de witte auto. Het leek alsof de chauffeur de controle over de auto had
verloren en deze schoof naar de verkeerde kant van de weg waar het onmiddellijk omringd werd door een
soort witte mist. Deze vormde zich alleen om de auto, nergens anders. Uiteindelijk kwam de auto midden op
de weg tot stilstand, de motor sloeg af en de lichten gingen uit.
Uiteraard stond het stel dit met open mond te bekijken en ze zagen hoe na ongeveer twee minuten de witte
mist verdween. Er stapte een in het blauw geklede dame uit de auto en ze begon met een gele doek haar
voorruit schoon te vegen die bedekt scheen te zijn met een soort witte substantie. Nadat ze dit gedaan had
kwamen opeens de lichten van de auto weer aan, klaarblijkelijk zonder dat iemand iets deed. De vrouw leek
geschokt, gooide de gele doek weg, sprong in de auto en reed weg. Terwijl ze dit deed vloog de
weggegooide doek spontaan in brand.
Ondertussen had zich bij het geschrokken stel nog iemand gevoegd. De chauffeur van een kleine pickup
truck was gestopt en stond naast hen. Alle drie stonden met open mond toe te kijken terwijl de witte auto
langzaam wegreed. De ruitenwissers waren aan om de voorruit schoon te houden, terwijl de rest van de
auto bedekt was met een witte laag die er niet was geweest voordat de vreemde mist verscheen.
Het stel heeft uiteindelijk maar een andere “veilige” route gekozen en durfde niet de weg op te gaan waar de
vreemde mist vandaan was gekomen.
Dus, wat gebeurde er met deze mensen? Hadden ze last van hallucinaties of was er werkelijk een moment
waarop de ene dimensie opging in of raakte aan een andere? Mochten er misschien onder de lezers
mensen zijn die ook iets dergelijks hebben meegemaakt, dan zouden wij dit graag horen.
Bron: Weird Australia ; Niburu.co
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Waarom bouwen Amerikanen grote piramide in Area 51?
Donderdag, 20 september 2012 08:40
Wie Area 51 zegt, ook wel Dreamland genoemd, denkt aan
opgeslagen Ufo‟s en geheime buitenaardse technologieën.
Chinese wetenschappers zeggen dat oude piramides
oplaadstations waren voor ruimteschepen. Is dat misschien de
reden voor deze nieuwe piramide?
Wetenschappers in Rusland en China denken dat in ieder geval
een aantal piramides van buitenaardse oorsprong zijn. Zoals we
al eerder schreven lijkt het erop alsof de verborgen technologie
erin weer wordt geactiveerd.
Er worden enorme energiestromen waargenomen die vanuit de piramides de ruimte in worden geschoten.
Wat is het doel daarvan? Zijn het werkelijk geleiders van kosmische energie zoals sommigen beweren?
Werden de piramides door de buitenaardsen gebouwd als een wereldwijd netwerk?
Niemand weet het precies, behalve misschien de Amerikaanse luchtmacht. Op de luchtmachtbasis in Groom
Lake, Nevada, beter bekend als Area 51, heeft men net een geweldig grote piramide gebouwd.
Zou het de bedoeling zijn dat deze piramide “”inhaakt” op het netwerk van de oeroude versies of is het
misschien bedoeld voor heel iets anders?
Nog niet zo lang geleden kwam een Chinees onderzoeksteam
na uitgebreide bestudering van de Xianyang piramide tot de
conclusie dat, mede vanwege het feit dat deze piramide een
platte bovenkant heeft, deze werd gebruikt als landingsplaats
voor ruimteschepen. En dat niet alleen, ze zouden een soort
oplaadstation zijn geweest voor deze schepen.
Misschien hebben de Chinese wetenschappers gelijk. Want als
de piramide in Xianyang werkelijk gebouwd is als een
oplaadstation voor buitenaardse ruimteschepen, dan heeft de
Amerikaanse luchtmacht misschien ook iets dergelijks nodig.
Zeker wanneer haar wetenschappers en ingenieurs de fase bereikt hebben waarbij ze door het nabouwen
van gevonden buitenaardse technologie, ook in staat zijn om
dergelijke ruimtevaartuigen de ruimte in te sturen.
In dat geval is het ook heel waarschijnlijk dat ze om die schepen
te kunnen activeren/opladen met energie een dergelijke
constructie nodig hebben zoals in China.
Hier volgt een opname van de piramide in Amerika, Area 51.
En hier een foto van dezelfde piramide naast de Chinese.
Het Amerikaanse exemplaar schijnt wat “upgrades”
(verbeteringen) te hebben, vergeleken met de Chinese versie. In
het midden van de platte top van de piramide bevindt zich een
soort vierkante container/trechter.
Groom Lake, Area 51, is al meer dan 20 jaar een plek waar meer dan normale Ufo-activiteiten worden
waargenomen. Vreemde vliegende objecten, die in niets op vliegtuigen lijken, worden regelmatig gezien
terwijl ze manoeuvres uitvoeren in de bergen in de buurt.
Wanneer de piramide helemaal operationeel is, zullen er ongetwijfeld meer en misschien nog vreemdere
vliegende objecten worden waargenomen in dat gebied.
Bron: Before it's News ; Niburu.co

Huiveringwekkend: Darpa, Genetisch Gemodificeerde Soldaten
Geplaatst door xandrah op 22 september 2012
Bijna te absurd en onwerkelijk om waar te zijn: genetisch gemodificeerde mensen. Het lijkt uit een SF film te
komen, afkomstig uit het Mindcontrol Programma uit Hollywood. Maar het is waar: de Amerikaanse regering
doet al jaren geheime testen met soldaten om hun capaciteiten genetisch te modificeren. De organisatie die
hiervoor verantwoordelijk is maakt ook drones en bewakingsrobots. DARPA, Defense Advanced Research
Projects Agency is een organisatie van U.S. Department of Defense, die meer dan 2 biljoen dollars kreeg,
jaarlijks, om geheime experimenten op soldaten te doen om zo geprogrammeerde robotachtige machten te
creëren om zowel in Amerika als in het buitenland te gebruiken. De manipulatie van menselijke genoom is
misschien wel het meest anti-menselijke wat is bedacht.
http://hijleeft.wordpress.com/
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Effecten genetische manipulatie van ons voedsel
Spinnengenen in geiten om ze te kunnen melken voor de
webproteïnen om kogelvrijevesten mee te maken?
Varkens met koeienvlekken? Menselijke genen in maïs
om sperma te produceren?
Walgelijk nietwaar? Des te schokkender te weten dat dit
harde realiteit is en dat wij 'voedsel' eten wat op deze
wijze is gemanipuleerd, Russiche Roulette dus.
Dit genetisch gemanipuleerde voedsel behoort het label
GMO (geneticly modified organisms = genetisch gemodificeerd organisme) te dragen maar dat is
nooit het geval. De FDA (voedsel- en warenautoriteit in Amerika) heeft GMO goedgekeurd en zegt
zelfs dat het geen enkel negatief effect heeft op de volksgezondheid. Het is vanuit die overtuiging
zelfs niet onderzocht!
Veel mensen denken dat genetische manipulatie een heel precies proces betreft. Niets is minder
waar en je kunt het vergelijken met het microscopisch schieten vanuit de heup.
Hoe werkt GMO. Je kiest een gen met de eigenschappen die je zoekt en kopiëert dat miljoenen
keren, je stopt het in een pistool (ja, echt!) en schiet daarmee op een vel met miljoenen cellen.
Daarna kopiëer je die cellen en brengt ze tot wasdom in (in dit geval) een plant. Vaak wordt er dan
ook een virus of bacterie meegestuurd om het gen te activeren.... Op dit moment is bijna alle maïs
in Amerika genetisch gemanipuleerd en soya gaat ook die kant op. En heel veel maïs (en soya)
wordt ook geëxporteerd! In die zin was het bericht dat Polen Monsanto's GMO maïs wist te weren
uit hun land een grote overwinning!
Het genetisch manipuleren van ons voedsel heeft met een honderd procent garantie schadelijke
nevenefecten. Er zijn verschillende redenen waarom er wordt gezegd dat ons eten op die manier
bewerkt moet worden en de officiële reden is uiteraard omdat het veiliger en beter voor ons zou
zijn. De werkelijke reden, u raadt het al, is natuurlijk GELD.
Een grote speler op de voedsel- en pesticidenmarkt is Monsanto met haar hoofdkantoor in
Nederland. Het bedrijf is voornamelijk bekend bij het grotere publiek met hun pesticide "Round-up".
Hiervan is onomstotelijk vastgesteld dat het een groot gevaar vormt voor flora en fauna. Monsanto
brengt "Round-up ready" gewassen op de markt. Hoe dat kan, dat wel het onkruid doodgaat na het
sprayen met Round-up en niet de maïs of soya? Of dat sommige gemanipuleerde maïs zelf intern
gewoon pesticide produceert zodat je helemaal niet meer hoeft te sprayen?
Het gaat hier om twee twee typen insectenbestrijding:
1) Er wordt een gen geïntroduceerd in het gewas waardoor de maïs geen last heeft van de
pesticide en is dus Round-up ready. Bijkomend probleem is dat de maïs die eruit voortkomt bijna
geen voedingswaarde meer heeft omdat het beperkt werd door de pesticde om stoffen op te
nemen die goed zijn voor ons.
2) Ook hier wordt vreemd genetisch materiaal geïntroduceerd in het gewas. Het wordt zo
geprogrammeerd dat het inwendig pesticide produceert. Dit gebeurt door de introduktie van een
gen afkomstig van een insect. Het gif van dit beestje laat de maagwand van zijn prooi openbarsten
waarna deze een gruwelijke dood tegemoet gaat. Dit gif wordt nu in de maïs zelf geproduceerd
waardoor insekten die van de maïs snoepen doodgaan (bijen dus ook!).
Maar dan nu het meest schokkende. Het blijkt dat deze genen, die wij dus opeten met de maïs
samen, in staat zijn zich te binden aan cellen in onze darmen en daar lustig doorgaan met het
produceren van deze pesticiden. Giffabriek in je eigen darmen! Deze worden daardoor poreus en
laten onverteerd voedsel door de wand je bloedbaan ingaan. Jouw lichaam reageert daar heftig op
en daar heb je het onstaan van vele ziekten in een notendop. Bovendien herkent jouw lichaam
genetisch gemanipuleerd voedsel niet en geeft er daarom een allergische reactie op. Twee keer
raak dus in de Russiche roulette.
Het volgende is wat er gebeurt. Het vreemde materiaal roept een ontstekingsreactie op. Er zijn
vele ernstige ziekten die hiermee geassocieerd worden en dit als oorsprong hebben. Voorbeelden
hiervan zijn uiteraard allerlei ziekten die gerelateerd zijn aan onze darmen maar ook allergieën,
auto-imuunziekten, harten en nierziekten, diabetes en schildklierziekten. Sinds de introduktie van
genetisch gemanipuleerd voedsel in 1996 zijn deze ziekten explosief toegenomen. Reden tot grote
zorg dus! Wist je dat Nederland hoog op de ranglijst staat van landen die genetisch
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gemanipuleerde gewassen verbouwen? Er is momenteel een nieuwe dokumentaire online
beschikbaar (zie hieronder) die eenvoudig, duidelijk en boeiend uitlegt wat er aan de hand is. Een
aanrader om te kijken, mede omdat de film maar tijdelijk gratis te bekijken is. "Genetic Roulette,
the gamble of our lives" of in goed Nederlands "Genetische roulette, de gok van ons leven".
Niburu.co
Prikbord nr 312 (leo j.j. dorrestijn)
Blinde haat
Het gedrag van moslims in vele landen getuigt van haat. Vooral tegenover mensen die niets moeten hebben
van hun levensovertuiging, hun primitieve cultuur of hun interpretatie van de Koran. De reactie in de vorm
van dodelijk geweld kan iedereen treffen: kinderen, geloofsgenoten van een andere stam, politie, militairen,
piloten, westerlingen, christenen, vrouwen, politici en zelfs hulpverleners.
Waar komt die blinde haat vandaan, zelfs als het „subtieler‟ wordt geuit met demonstraties tegen joden, het
verbranden van christelijke kerken, het verminken van vrouwen, applaus bij de aanslag in New York of het
bedreigen van journalisten, schrijvers en filmmakers. Waarom weten onze universiteiten het antwoord niet,
met name indien ze al dan niet openlijk haatzaaiende moslims hier uitnodigen, of moet men die vraag aan
een psychiater stellen?
Chantage
Dat de Duitse regering gevoelig is voor chantage, was reeds langer bekend. De „Autonomen‟ en krakers
hoefden maar te dreigen met rellen, en ze werden met rust gelaten. Voor ontvoerde Duitsers werd losgeld
betaald. Duitse vliegtuigen deden mee aan de operatie tegen Saddam Hoessein, naar verluidt zonder
munitie aan boord. De Stasi-archieven werden eerst „geschoond‟ en pas daarna onderzocht door
wetenschappers. Nucleaire transporten zijn eenvoudig tegen te houden. Sabotage aan spoorlijnen leidde tot
paniek in plaats van hardere wetgeving. Duitse rechters krijgen slappe knieën als het om bankdirecteuren of
politici gaat. Anti-joodse activisten worden nauwelijks aangepakt. Kerncentrales worden gesloten onder druk
van de milieumaffia. En nu is men zo bang voor radicale moslims, dat een onbenullig filmpje niet mag
worden vertoond. Is dit het resultaat van 40 jaar „democratische‟ tolerantie of is het de lafheid van een
moderne overheid? Overigens doet Nederland het nauwelijks beter, want hier kennen we ook nog de
chantage door Roma, kampers, hongerstakers, criminele dierenactivisten, Greenpeace en stakers.
Hypocriet
Een Deken wil een topadvocaat veroordeeld hebben. Niet omdat deze leugens vertelde in de rechtszaal,
want dat doen duizenden advocaten. Ook niet omdat hij misbruik van het (proces)recht maakte, want dat
doen honderden advocaten waarbij zelfs de griffier en de rechter worden „bewerkt‟. En zelfs niet omdat hij de
Raad voor Rechtsbijstand misleidde door telkens een nieuw proces, kort geding of hoger beroep te beginnen
zodat de wederpartij financieel wordt „dood‟ geprocedeerd. En evenmin omdat die advocaat als curator de
boedel had bestolen, want dat is bijna normaal. Neen, het ging om de „ethiek‟ van betalingen door cliënten
die bereid zijn om méér dan € 250 per uur (u leest het goed) contant op tafel te leggen. En dan moet je als
Deken wel in actie komen, voordat mr. Hoekstra in zijn eindrapport de lamlendigheid van Dekens aan de
kaak stelt, bij de handhaving van de gedragscode.
Oneerlijke concurrentie
De Nederlandse staat mag geen eigen banken steunen, want dat biedt een voordeel ten opzichte van de
concurrent. Brussel mag wel Griekse en Spaanse banken steunen met ons geld… begrijpt u het nog?
Opvolger gezocht
In België hebben echte onderzoeksjournalisten zich bezig gehouden met de vraag: wat weten Dutroux en
zijn monsterachtige vrouw van hooggeplaatste personen. Waarom krijgen ze een coulancebehandeling,
werd het onderzoek naar andere figuren gestopt en zijn er vele getuigen vroegtijdig overleden. In Nederland
hadden we ooit het tv-programma „Over de balk‟ waarin ook de overheid werd belicht, doch nooit Justitie.
Peter R. de Vries is gestopt, dus waar blijft zijn opvolger die net als in het Duitse programma „Frontal 21‟
(ZDF) of „Aktuell‟(NDR) de beerputten opent. In „Opgelicht‟ en „Zembla‟ doet men wel een poging, maar de
overheid blijft (te) vaak buiten schot. Misschien Peter Siebelt („vertrouwelijke‟ dossiers) eens raadplegen, of
Leo Verhoef (jaarrekeningen) of drs. Poot (Chipshol) of Pierre Heijboer (Bijlmerramp) of Micha Kat
(Demmink-affaire) of Kees Kooman (woekerpolisaffaire), zodat ook de burger begrijpt waarom hier de
bescherming van klokkenluiders nog steeds wordt gesaboteerd?
Wereldmacht Europa
De EU wil van Europa een economische wereldmacht maken. Daarvoor schaffen we de krijgsmachten af,
buigen we voor de islam en laten ons door China overvleugelen. Intussen leven de Brusselse sultans in hun
eigen sprookje van macht over hun „onderdanen‟, privileges zonder weerga en morele decadentie. Hoe lang
nog?
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Klopt voorspelling Paravicini en Olympische Spelen misschien toch?
Woensdag, 19 september 2012
Wij gingen er vanuit dat de voorspellingen van Paravicini
betrekking hadden op de Olympische Spelen en een
mogelijke False Flag.
En dus, toen de Spelen kwamen en gingen zonder dat er
iets gebeurde, leek ook de voorspelling niet te kloppen.
Maar, misschien klopte hij wél en zijn we door het plaatje
wat bij de voorspelling staat op een dwaalspoor
terechtgekomen. Door een oplettende lezer werden wij
erop geattendeerd dat in de bijbehorende tekst wordt
gesproken over een Draak die wakker wordt. En dat dit misschien betrekking zou kunnen hebben
op het escalerende conflict tussen China en Japan.
Hier volgt nogmaals het plaatje, met daaronder de tekst.
Vuur, hongersnood, plagen, dood.
Deze kwesties zijn herhaaldelijk in de hele wereld aan
de kaak gesteld door de rechtvaardigen.
Maar de wereld wilde niet luisteren.
Dan komt de duisternis van de Draak die leek te slapen.
Komt de verschrikking van de beer die zich liefdevol
voordeed en broederschap veinsde.
Dan komt de bescheiden democratie, die eigenlijk nooit
een democratie was.
En daarmee komt bodemloze armoede.
En met allen komen de verwoestende explosies.
Dan komt de Duisternis en dan Het Licht, uit het zuiden
het Kruis.
Als we kijken naar de tijdsperiode dan leven we nu in de tijd die wordt aangeduid met het plaatje.
We leven in de tijd dat de Olympische Spelen net hebben plaatsgevonden en er zijn veel
aanwijzingen dat het plaatje betrekking heeft op de Spelen van dit jaar in Londen.
Wat nu als Paravacini dat plaatje gemaakt heeft om aan te duiden in welke perióde hetgeen hij
beschrijft in de tekst, zal plaatsvinden. Dan opeens wordt het een ander verhaal. Dat het nooit de
bedoeling was dat hetgeen hij beschreef betrekking heeft op de Spelen zelf, maar op de
tijdsperiode.
De eerste twee regels van de tekst beschrijven dan de situatie waarin de wereld zich nu bevindt.
Er zijn inderdaad een aantal (rechtvaardige) mensen op deze wereld die momenteel misstanden
aan de kaak te stellen, maar voorlopig gaan dingen door zoals ze altijd gedaan hebben.
China, de Draak, is zich op dit moment aan alle kanten aan het roeren. Er zijn interne
strubbelingen over wie de nieuwe leider gaat worden, het conflict met Japan over een paar kleine
eilandjes lijkt uit de hand te lopen, maar waarschijnlijk het meest opzienbarende nieuws is het feit
dat China gaat proberen de Amerikaanse Petrodollar onderuit te sleuren, en daarmee Amerika.
De Beer, Rusland, speelt een beetje een dubieuze rol. Poetin is iemand die als het nodig is over
lijken gaat en is al jarenlang zwaar gefrustreerd door de Amerikaanse superioriteit in de wereld. Als
Poetin zijn kans schoon ziet, dan zal hij absoluut niet nalaten om Amerika een hak te zetten. En
dat is precies wat hij heeft gedaan door een olie deal met China te sluiten voor onbeperkte
olieleveranties, te betalen in iedere valuta, behalve de Dollar.
Paravicini's voorspelling gaat verder. En dan komt de
democratie, die nooit een democratie was. Amerika zal
gedwongen worden om iets te doen. Ze zullen beslist
niet zomaar achterover leunen en gaan zitten wachten
tot niemand meer Dollars wil. De wereldwijde crisis zorgt
voor groeiende armoede in steeds meer landen en de
problemen lijken onoplosbaar. Een crisis, een oorlog, die
toch al op de planning stond, zou heel erg goed van pas
komen.
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En alles past perfect in de plannen van de Illuminati. Dan komt de Duisternis, dan het Licht, uit het
zuiden Het Kruis.De duisternis zou dan daarmee verklaard zijn, maar hoe zit het met het Licht en
het Kruis uit het zuiden? Is het toeval dat men de nadering van de planeet Nibiru verwacht vanuit
het zuiden en dat deze ook wel word genoemd “de gevleugelde planeet”.
“Planet X aka Niburu, aka The Winged Globe, aka The Planet Of Crossing, aka The Dragon Ball
and The Dragon Tail, aka The Destroyer Comet, aka the coiled serpent, is represented in 18,000
year old glyphs as the Winged Globe, and in 3,657 year old glyphs also as a cross". (red.: aka=ook
bekend als). De planeet die in het grijze verleden ook werd weergegeven als een kruis. Hieronder
een foto van iemand die zegt dat dit de planeet Nibiru is. Of dit werkelijk zo is, weten wij niet, maar
zo zou het er wel ongeveer uitzien.
Kortom, de voorspelling van Paravicini is nog steeds actueel. En of het inderdaad klopt zal de tijd
weldra leren.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3009:klopt-voorspellingparavicini-en-olympische-spelen-misschien-toch&catid=27:paranormaal&Itemid=40
niburu.co
Op afstand aan en uit, maar niet door jou
Dinsdag, 18 september 2012 08:51
Apple, ondermeer fabrikant van de iphone, heeft net een patent
toegestaan waarmee de camera in hun telefoons op afstand
draadloos kan worden uitgezet.
En dat geldt dan uiteraard voor rond overheidsgebouwen en
politieke evenementen.
Hiermee zetten zij een trend die angst zaait onder hen die hun
vrijheid koesteren. Eén die al is ingezet sinds het bedrijf 24 uur
per dag meekijkt in je mobiele telefoon.
In ons elektronische tijdperk zijn we er ons allemaal van bewust dat het maken van een filmopname met een
mobiele telefoon in seconden is gedaan. En vervolgens in een zelfde korte tijd is die video beschikbaar voor
miljoenen mensen online.
De meesten van ons hebben wel eens zo‟n mobiele telefoon-filmpje gezien van een gevecht, confrontatie of
anderszins schokkende gebeurtenis waarbij burgers en autoriteiten betrokken zijn. Het is een krachtig
medium wat invalshoeken van gebeurtenissen geeft die niet beschikbaar zijn in de gevestigde media.
Dit zou allemaal wel eens kunnen veranderen in de nabije toekomst.
Theoretisch zou het Amerikaanse patent No. 8,254,902 wat recentelijk is gepubliceerd, in een oogwenk
kunnen worden geïmplementeerd. De titel luidt: "werkwijzen en methoden tot handhaving van regelgeving
met betrekking tot draadloze apparatuur".
Waar het op neerkomt is dat een gecodeerd signaal naar het mobiele apparaat kan worden gestuurd op het
moment dat het een "gevoelig" gebied binnenkomt. Interessante vraag is dan natuurlijk wie dat "gevoelige
gebied" definiëert.
Voel je je al veiliger? Want daar is het natuurlijk zogezegd, allemaal om te doen.
De angst, uiteraard, is dat de mogelijkheid kan en ZAL worden ingezet door autoriteiten op zekere
momenten om te bepalen wat jij wel of niet kunt opnemen op jouw persoonlijke apparaat, gebaseerd op hun
wensen en grillen.
Geen fijne ontwikkeling dus voor diegenen die van hun vrijheid houden.
En dat net nu de technologische ontwikkeling klaar was om de wereld nog sneller toegankelijk te kunnen
maken.
Michael Zhang van Peta Pixel zegt dat camerafabrikanten net op dit moment de draadloze component in
filmapparatuur tot focuspunt hadden gemaakt.
"Het nieuws zal niet goed verteerd worden bij journalisten en fotografen waarvan nú al de grondrechten met
voeten worden getreden", aldus Zhang.
Als deze technologie breed zou worden ingezet en in alle cameras zou worden verwerkt dan zou het
fotograferen simpelweg voorkomen kunnen worden door een digitaal hek om een bepaald gebied op te
zetten. Dan kan het zelfs gaan om willekeurig welke lokatie zoals een bioscoop, demonstratieplek of
bekende mensen uitgaansgelegenheid.
Dezelfde site spreekt ook de kalmerende woorden dat niet alle patenten op verschillende technologische
ontwikkelingen uiteindelijk effectief het daglicht ook aanschouwen.
Hmmmm... dat klinkt niet écht overtuigend vinden wij.
Bron: Naturalnews ; Niburu.co
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Verbazingwekkend ! Project 2045: Russische wetenschapper: onsterfelijkheid is mogelijk voor de
elite
Holografische menselijke avatars
Transporteren van bewustzijn in kunstmatig brein
Kunstmatige breinen in robotlichamen
Breinen gelinkt aan een globaal bewustzijn netwerk
Geen conspiracy theorie ! Informatie staat gewoon op website van geniewetenschapper
De heersende families in de wereld hebben lang gedroomd van
onsterfelijkheid om hun mogelijkheid te behouden om te heersen voor
eeuwig. De elite biedt duizelingwekkende hoge geldbedragen en
voorrechten aan hen die de geheimen hebben tot een eeuwig leven op
aarde. Een prominente Russische wetenschapper claimt nu dat het
mogelijk zal zijn rond 2045, dat de Elite eeuwig leven op aarde heeft en
wel middels een concept van wetenschappers Steve Quayle and Stan
Deyo. Vaak worden deze berichten afgedaan als conspiracy theorieën
wanneer wetenschappers de klok luiden over dit soort technologie. De
technologie die men aan het ontwikkelen is in het kader van eeuwig leven betreft het
genereren van holografische menselijke avatars en het transporteren van iemands
bewustzijn in het kunstmatige brein. Dit proces kan klaar zijn in 2045.
Maar de technologie om een menselijk brein in een kunstmatig lichaam te
transplanteren kan al binnen 7 jaar klaar zijn. Ze zijn al ver. Half menselijke/half dierlijke
kruisingen zijn al zo goed als af.
DARPA: GENETISCH GEMODIFICEERDE MENSEN. HALF MENSELIJKE/HALF
DIERLIJKE HYBRIDES.
Het project dat voor eeuwig leven op aarde zorgt, wordt geleid door een team van
wereld‟s meest uitmuntende wetenschappers. Dmitry Itskov is dé wetenschapper
achter het idee. Dit 31-jarige genie vraagt contributies van wereld‟s eliteleden, om zijn plan te kunnen
ontwikkelen en verbeteren. Deze rijke elitemensen zullen dan beloond worden met het gebruik van deze
technologie, waarbij „leven‟ wordt gebracht in een kunstmatig brein en lichaam. De plannen staan gewoon
online op de website van de wetenschapper. „We Must Turn From an Internet-Community into a Real Force”
“Neo-Humanity 2045: A Global Strategy for the Evolution of Humanity in the Third Millennium”
Dmitry Itskov
Neo-humanity. Het plan
In 2015 wordt een bestuurbare robotic kopie gemaakt van iemands lichaam. In 2020 wordt een lichaam
aangeleverd waarin het menselijk brein kan worden getransporteerd nadat iemand overleden is. Dan, in
2030, wordt de menselijke persoonlijkheid getransporteerd in het „borg‟ brein en geïmplanteerd. In 20402045 wordt het plan gecompeteerd met een hologram-avatar waar in het kunstmatige brein en lichaam het
bewustzijn van de overleden persoon zal zitten. Dmitry Iskov beschrijft op zijn website gedetailleerd hoe
deze nieuwe borg-lichamen de eigenschappen van een kunstmatig brein gelinkt aan een robot zullen hebben. Hierover werd al meer dan 30 jaar geleden gesproken door analysten als Steve Quale en Stan Deyo.
2015-2020
In deze fase van het plan gaat het om androïde avatar-lichamen die bestuurd worden door een
breincomputer: een soort van RFID chip. Deze chip geeft opdrachten af aan het kunstmatige lichaam en zal
linken met het kunstmatige brein.
2020-2025
In deze fase wordt aan het het linken van het menselijk brein en robot, een zelfredzaam
levensondersteunend systeem gevoegd. Zo wordt een nieuw veld van transhumane ontwikkelingen
gecreëerd en wordt het lichaam in een bio-electronische avatar omgeturnd.
2030-2035
Dit is bijna het laatste stadium, waarin menselijk bewustzijn wordt getransplanteerd in een kunstmatig brein
creërend „cybernetic” onsterfelijkheid. Kunstmatige intelligentie zal te voorschijn komen die alle rollen
overneemt: militaire rollen, politierollen en deergelijke Deze robots hebben hun eigen vorm van kunstmatig
bewustzijn.
2045
Het kunstmatige brein wordt substantieloos en linkt met internet en met het „globale bewustzijn netwerk‟ dat
dan gevestigd zal zijn. De mens is een nieuw soort geworden, en heeft elke vorm van fysieke materialisatie
verloren.
Bekijk zelf de website: 2045. http://hijleeft.wordpress.com/
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China, Japan en Amerika: machtstrijd en spanningen nemen toe
Geplaatst door xandrah op 23 september 2012
China en Amerika zitten in een concurrentiestrijd aangaande invloed
hebben op regionale veiligheid in de Grote Oceaan. Amerika begint
namelijk meer eigendommen in de regio te brengen, en tegelijkertijd
laat China een grotere vastberadenheid zien in het uitbreiden van
zijn invloed. China heeft ook al een territoriumprobleem met Japan,
over een serie eilanden en de verhoudingen tussen China en Japan
zijn ook uiterst gespannen. Ook zijn er territoriale problemen met
onder andere Vietnam, de Filipijnen, Maleisië.
CHINA/JAPAN: GERUCHTEN VAN OORLOGEN EN NIET ALLEEN IN HET MIDDEN OOSTEN
Deze landen hebben een beroep op Amerika gedaan en om U.S. aanwezigheid gevraagd om China”s
dominantie onder de duim te houden. Amerika lijkt in het eilandenconflict tussen Japan en China, Japans
kant te hebben gekozen. Samen met Japan werken de Amerikanen aan militaire oefeningen in Japan.
Amerika wil de East Asia Summit omturmen tot een U.S. geleide regionale veiligheid groep. Er zijn
inderdaad indicaties dat U.S. een verdrag aangaat met deze landen om hen te helpen en bij te staan qua
veiligheid.
Op dit moment is Amerika bezig met het krijgen van twee antiraketsystemen naar Japan, met betrekking tot
de conflicteilanden waar zowel Japan als China hun zinnen op hebben gezet. Japan heeft zich al een paar
eilanden toegeëigend met behulp van Amerika. China is bezorgd dat het antiraketsysteem hun eigen
raketsysteem kan verslaan. De confrontatie tussen China en Japan over de eilanden leidde tot grote
demonstraties in China en Amerika, tegen Japan.
De Chinezen zijn nog niet de Japanse bezetting vergeten en de gewelddadigheden die van 1931 tot 1945
plaatsvonden: naar schatting zijn toen 2.7 miljoen Chinezen vermoord door het Japanse „vredesprogramma‟.
Van de duizenden Chineze gevangen tijdens WOII zijn er maar 56 overgebleven.
China‟s vasthoudendheid heeft ook te maken met China”s economische en militaire uitbreiding van een „blue
water‟ beleid. Het wil militaire macht en economische infrastructuur ontwikkelen in landen als Afrika en
Latijns Amerika.
Het lijkt er op dat China nu te snel gaat naar Amerika‟s mening, en dat Amerika China probeert in te tomen
door akkoordjes te sluiten met Japan en ook de andere Aziatische landen zoals Vietnam en Maleisïe. Het
conflict over de eilanden, speelt voor Amerika slechts een bijrol, en geeft ze een handig motief om China
onder controle te houden en aanwezig te zijn in de Grote Oceaan. China wordt te machtig .
WND

Kinderhersenen reageren op fastfoodlogo‟s
Bewerkt door: redactie − 23/09/12 − Bron: belga.be
© photo news.
Een generatie kinderen groeit op met de logo‟s van
fastfoodbedrijven geprogrammeerd in hun hersenen, zo schrijft
de Britse krant The Sunday Times. Wanneer tieners
reclamebeelden te zien krijgen zoals het logo van McDonald‟s,
tonen scans een reactie in de belonings- en eetlustcentra van
hun brein.
De studie werd uitgevoerd aan de University of Missouri-Kansas City en de University of Kansas Medical
Center. Kinderen tussen 10 en 14 jaar werden onder een MRI-scanner gemonitord, terwijl ze de logo‟s
bekeken van 120 merken, zoals McDonald‟s, Rice Krispies en BMW.
De resultaten tonen aan dat de logo‟s van voedingsmerken activiteit genereerden in die delen van het brein
die gelinkt worden aan het verwerken van beloning en eetlust. Dezelfde hersengebieden reageerden niet op
bekende logo‟s die niets met voeding te maken hebben.
“De breinen van kinderen zijn ingeprent met voedingslogo‟s, waardoor ze bijzonder vatbaar zijn om slechte
beslissingen te nemen over wat ze eten”, zegt studieleider Amanda Bruce aan The Sunday Times.
Bron: De Morgen
Reactie:
Niet alleen kinderhersenen die er vatbaar voor zijn, het zijn zorgvuldig uitgekozen vormen die in de logo‟s
verwerkt zijn en die Jung de archetypen noemde.
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Zo ver zijn ze al. Darpa: genetisch gemodificeerde mensen, half menselijke/half dierlijke hybrides
Geplaatst door xandrah op 22 september 2012
Biotechnici werken samen met U.S. army, doel: het creëren van een super soldaat
De volgende grens van genetische modificatie heeft niks met fruit of groenten te maken, maar met mensen.
Maar alles met mensen, of beter gezegd: met militair personeel. Genetisch gemodificeerde mensen is het
volgende avontuur voor biotechnische bedrijven, die samen werken met U.S. leger. Het doel: het produceren
van een SUPER SOLDAAT, die geen nachtrust en voeding nodig heeft en in staat is te presteren op de
Olympische Spelen. De genetische gemodificeerde supermensen, zullen zelfs in staat zijn om ledematen te
doen aangroeien, in het geval van verlies van ledematen in gevechten en door vijandelijk vuur.
Experimenten in het geheim: het maken van een hybride halfmens/halfdier
Pentagon‟s Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) krijgt 2 biljoen dollar per jaar, om te
experimenteren op soldaten. Onlangs kwam het nieuws vrij, dat DARPA al jaren in het geheim
experimenteert. Het bedrijf doet er vaag over of er al genetisch gemodificeerde soldaten „werkzaam‟ zijn.
Maar het is bekend dat menselijke chimera‟s al ontwikkeld zijn, in verborgenheid. Let wel: een chimera is
een half menselijke/half dierlijk hybride ! ( LEES HIER)
De studies en experimenten die in het geheim plaatsvonden, maken activisten en andere wetenschappers
woedend, want waar zijn de wetten die het creëren van monsters verbieden?
DARPA, die opdrachten van het Pentagon opvolgt, heeft op dit moment een exoskeleton in functie die het
soldaten mogelijk maakt harder te rennen en zwaardere lasten te dragen. Dit is nog maar een klein stapje
naar volledige modificatie van genetische codering van soldaten. DARPA was al gespecialiseerd in killer
drones en experimenten op het gebied van biomodificaties, biowapens en biotechnologie. Zo kwam DARPA
in het voor jaar van 2012 met contact lensen die informatie van drones in de oogballen van soldaten
exporteren. Ook ontwikkelt het bedrijf helmen middels welke soldaten kunnen communiceren met killer
drones. Het lijkt surreal maar het is waar en in het openbaar gebracht. Soldaten worden DARPA creaties in
plaats van mensen. Dachten we dat het niet erger kon met genetisch gemodificeerd voedsel wat ons DNA
verandert en beschadigt, het kan dus blijkbaar nog veel huiveringwekkender.
Bron latimes, dailymail

Ziektekosten? Duitse verzekeraars betalen cliënten geld TERUG
Een kort bericht t.a.v. de in ons land steeds maar stijgende kosten in de zorg- en ziektekosten. Gisteravond
werd bekend gemaakt, dat een van de grootse Duitse ziektekostenverzekeraars, de Barmen BEK, haar
klanten een bedrag van tussen de 80 en 100 Euro TERUG zal betalen, daar deze verzekering net als de
overige Duitse ziektekostenverzekeraars ook afgelopen boekjaar weer winsten hebben gemaakt, waarvan zij
vinden dat deze terug moeten vloeien in de zak van de klanten.
De totale reserves van de gezamenlijke Duitse ziektekostenverzekeraars, de zgn. Krankenkassen, wordt
geschat op 22 miljard Euro. Uiteraard willen de verzekeraars daarvan een deel als reserve behouden, maar
nu de Barmen BEK premie gaat terug betalen, zullen de andere “Kassen” moeten volgen. De winst die de
grote verzekeraars boekten afgelopen jaar beloopt tussen de 2 en 3 milard Euro per verzekeraar.
Daar komt bij, dat de premies welke de Duitser moet betalen aanzienlijk lager liggen (circa 30%), dan die
welke wij in ons eigen land moeten betalen. Duitsland heeft echter niet het onzalige doorgevoerde idee van
Hans Hogervorst (VVD) gevolgd, waardoor de Krankenkassen verdwenen, daar zoals ook deze falende ex
politicus meende de marktwerking een positieve invloed op de kosten zou hebben. Het experiment van Edith
Schippers met de tandartsentarieven had een gelijksoortig effect, maar zoals u weet hoeven politici die
veelal totdat zij “aan de macht kwamen” en op een ver hier vandaan gelegen planeet geleefd hebben zich
nooit met zaken als marktwerking bezig te houden.
De oprichting van het College van Zorgverzekeraars (CVZ) een van de meest geldverslindende inefficiënte
organisaties die ons land kent, samen met de door Hogervorst bekend van het in zijn keel steken van de
eigen vinger als teken van respect voor de verzekerden, blijkt zoals te verwachten viel weer de zoveelste
politieke misser te zijn. Het CVZ in Diemen is inmiddels een dankbare toevluchthaven geworden voor politici
die vanwege hun overweldigende prestaties even in de luwte gelegd moeten worden, zoals enige tijd
geleden de CDA-er Hansje Hillen.
Het is niet de bedoeling van dit artikel telkens te wijzen naar zaken die in het buitenland beter geregeld zijn,
maar wel om u er op attent te maken dat zeker na een vluchtig doornemen van de begroting voor a.s. jaar
wij slechts hoofdschuddend tot de conclusie kunnen komen dat slechts u als belastingbetaler het slachtoffer
gaat worden van een spil- en uitdeelzucht van het komend kabinet, overigens net als in de voorafgaande
jaren.
Uiteraard komen wij hier nog op terug.
http://www.geennieuws.com/2012/09/ziektekosten-duitse-verzekeraars-betalen-clienten-geld-terug/
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Oud president Tsjechië: Vernietiging democratie Europa in laatste fase
Franse president Hollande eist politieke unie met Parijs en Berlijn als leiders - Duitsers willen vetorecht
landen opheffen
Vaclav Klaus constateert tot zijn grote spijt dat hij in politiek
Europa bijna de enige is die nog opkomt voor het behoud van de
democratie en dat de rest hard bezig is de soevereiniteit van de
lidstaten te vernietigen.
De Tsjechische oud-president Vaclav Klaus heeft in een interview
vernietigend uitgehaald naar de Europese Unie en naar alle
'huichelachtige' Europese politici die de democratie verwoesten
en massaal kiezersbedrog plegen doordat de ze deur hebben
opengezet voor de vorming van een Europese superstaat.
Aan het front van de creatie van een federale Europese Unie, compleet met eigen president en leger, staan
de Franse president Francois Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Gisteren kwamen beide
regeringsleiders in Ludwigsburg bijeen om te praten over verdere Europese integratie. Hollande verklaarde
dat Parijs en Berlijn de verantwoordelijkheid hebben om alle andere lidstaten 'mee te trekken' en van de EU
een sociale en politieke unie te maken (2).
Oud president Vaclav Klaus ziet deze ontwikkeling met afgrijzen aan. 'We moeten juist nadenken over hoe
we onze staten en onze soevereiniteit kunnen herstellen. Dat is onmogelijk in een federatie. De EU moet
juist een tegenovergestelde koers volgen.'
Openlijk naar een federaal Europa
Afgelopen week riepen Duitsland, Frankrijk en negen andere Europese landen waaronder Nederland op om
een einde te maken aan het vetorecht van de lidstaten over het defensiebeleid. De Duitse minister Guido
Westerwelle zei dat één land niet langer de macht moet hebben bepaalde initiatieven te blokkeren. Daarbij
dacht hij ongetwijfeld aan Groot Brittannië, tot nu toe een groot struikelblok voor de vorming van een
Verenigde Staten van Europa. Tevens pleitte hij voor een direct gekozen EU president 'die persoonlijk de
leden van zijn Europese regering benoemt'.
Na Westerwelle hield de president van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, in zijn jaarlijkse
beleidstoespraak voor het Europese parlement een pleidooi om al in 2014 een volledige Europese federatie
op te richten. 'Laten we niet bang zijn voor dat woord,' zei Barroso, die volgens een recente opiniepeiling in
Spanje samen met EU president Herman van Rompuy de meest gewantrouwde Brusselse leider is.
Europese concept wordt vernietigd
De 71 jarige Klaus, ook wel de 'Margaret Thatcher' van centraal Europa genoemd, beschouwt deze oproep
van Barroso als een keerpunt. 'Dit is de eerste keer dat hij de ware ambities van de huidige voorvechters van
verdere Europese integratie heeft erkend. Tot nu toe hielden mensen zoals hij deze ambities geheim voor
het Europese publiek. Ik ben bang dat Barroso het gevoel had dat de tijd rijp was om zo'n absoluut
verkeerde ontwikkeling aan te kondigen. Zij denken namelijk dat ze het Europese concept afmaken, maar ik
denk dat ze het vernietigen.'
Klaus stond als president onder enorme internationale druk om Tsjechië te laten toetreden tot de EU, iets dat
in 2004 gebeurde. Vijf jaar later was hij het laatste staatshoofd dat -nadat alle weerstand was uitgeput- het
Verdrag van Lissabon tekende. 'We traden toe tot de EU, niet tot een federatie waarin wij een betekenisloze
provincie zouden worden,' bekritiseert hij de plannen van de huidige leiders van Europa.
'Fatale fouten en leugens aan de basis van de EU'
Tot zijn 'grote spijt' constateert Klaus dat hij te midden van deze leiders één van de zeldzame voorvechters
van de democratie in Europa is. 'Wat de politieke elite betreft ben ik inderdaad geïsoleerd. Vooral na onze
ervaringen met het communisme weten wij heel goed, waarschijnlijk beter dan de mensen in West Europa,
dat het proces van democratie belangrijker is dan het resultaat. Het is de ironie van de geschiedenis dat ik in
1989 nooit had kunnen bedenken dat het mijn rol zou worden de waarden van de democratie te promoten.'
'De opstellers van het concept van Europese integratie zijn erin geslaagd de gedachten van de mensen te
kortsluiten door een link te leggen tussen Hitlers agressieve nationalisme (wat totaal negatief was) en de
traditionele natie-staat, waarmee ze het complete bestaan van (onafhankelijke) natie-staten in twijfel trokken.
Van de vele fatale fouten en leugens waarmee de ontwikkeling van de EU werd versterkt is dit één van de
ergste.'
Verbijsterd over 'verwoestende mentaliteit'
Na zijn bezoek aan Italië vorige week zegt Klaus ronduit verbijsterd te zijn over de 'verwoestende mentaliteit'
van de Italiaanse politici die de eurozone crisis gebruiken om de democratie op te geven en de
verantwoordelijkheid om hun land te leiden te ontlopen. 'Het was echt heel deprimerend dat veel leidende
Italiaanse politici lieten blijken het nodig te vinden om bevoegdheden van Italië aan Brussel over te dragen...
Ze kunnen nu het excuus of het alibi gebruiken dat ze 'gedwongen werden'. Zo expliciet en direct heb ik het
nog nooit eerder gehoord.'
Democratie opgegeven

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 78

'Dit is het wegvluchten van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ze hebben de rol en het belang van
de democratie opgegeven. Dat is het uiteindelijke en waarlijk tragische gevolg.' Klaus steunt daarom 'veel
van de ideeën' van de Britse Onafhankelijkheidspartij van Nigel Farrage, de bekende -of beruchte- kritische
Europarlementariër die regelmatig geen spaan heel laat van de fascistische plannen van Van Rompuy,
Barroso en hun mede samenzweerders in Brussel en de andere Europese hoofdsteden. (1)
Xander - (1) Telegraph, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Ontploffingsgevaar van afgezonken Russische kernonderzeeër.
Donderdag, 20 september 201
Enorme hoeveelheden radioactief afval zijn tientallen jaren lang
door Rusland gedumpt in de Kara Zee, ten noorden van Siberië.
Het gaat niet alleen om containers met afval, maar ook een
kernonderzeeër met reactoren die volgens experts ieder moment
kunnen ontploffen.
Dit is bekend gemaakt door het Bellona instituut uit Noorwegen
na ontvangst van documenten die haar werden overhandigd
door de Russische autoriteiten. Nadat Bellona vorig jaar al
voorlopige cijfers had ontvangen, zijn deze nu officiëel bevestigd
door Russische instanties.
Het instituut is verbijsterd over deze cijfers omdat de totale hoeveelheid radioactiefafval dat gedumpt is vele
malen groter is dan oorspronkelijk gedacht. Overigens schijnen de Russen zelf hier ook van geschrokken te
zijn.
Er zijn onder meer 17.000 containers met nucleair afval in zee gedumpt, 19 schepen met radioactief afval,
14 nucleaire reactors, waarvan 5 nog steeds gebruikte brandstofstaven bevatten. Daarnaast nog 735 andere
delen van radioactieve zware machinerie en de K-27 nucleaire onderzeeër met haar twee reactoren geladen
met nucleaire brandstof.
Bellona is ondertussen twee decennia lang bezig geweest met deze zaak. Men gaf toe dat er van de Russen
verder weinig verwacht hoeft te worden, aangezien ze er pas nu achter zijn gekomen wat ze eigenlijk
allemaal hebben gedumpt.
Instituut Bellona zal via de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken proberen dit probleem met de Russen
op te nemen. Er schijnt veel contact te zijn met beide regeringen in verband met olie en gas. En alhoewel ze
dat ongetwijfeld belangrijker zullen vinden dan radioactiefafval wil men trachten dit hoger op de agenda te
krijgen.
Het schijnt dat Rusland in de loop der jaren mondjesmaat met informatie over de brug is gekomen. En
niemand heeft dan ook enige zekerheid dat het plaatje nu compleet is. De dumpplaats in de Kara Zee werd
door de Russen tot 1990 gebruikt en een Noors-Russische expeditie zal binnenkort op onderzoek uit gaan.
En voor diegenen die zich afvragen waarom Rusland zich nu ineens druk maakt om radioactief afval; het
gebied waar het afval is gedumpt schijnt olie te bevatten en Rusland wil weten waar het radioactieve
materiaal precies ligt voordat het begint met boren. Bellona daarentegen legt het uit als een kreet om hulp
van Rusland aangezien het probleem veel te groot en gecompliceerd is voor het land om alleen aan te
pakken.
Het grootste probleem en tegelijk ook gevaar wordt gevormd door de onderzeeër K-27. Deze werd in 1981
afgezonken, ergens in de Kara Zee. Afgelopen februari werd bekendgemaakt dat er een reëel risico
aanwezig is dat de twee reactoren in dit schip een kritiek punt bereiken en dan exploderen. Deze
bekendmaking werd gedaan tijdens een seminar, georganiseerd in Moskou door Bellona. Het zoeken en in
kaart brengen van deze onderzeeër wordt dan ook de eerste prioriteit van de expeditie. Er zal gekeken
worden of de onderzeeër gelicht kan worden en of er op dit moment radioactiefafval in de zee wordt gelekt.
De Noorse Minister van Milieuzaken, Solhjell, roept dat het misschien allemaal wel wat mee zal vallen met
de gevaren van deze enorme radioactieve afvaldump in de zee. “We weten nog niet of er echt een probleem
is”. Hem was niets bekend over een mogelijk explosierisico van de onderzeeër.
De originele titel van dit artikel in het Engels was: "Russian nuke waste may have murdered us all", vrij
vertaald luidt dat in het Nederlands “Hebben de Russen ons met hun nucleaire afval al vermoord?”. Dat
geeft toch wel een aardige indicatie over hoe serieus dit probleem is. Dit scenario heeft ook weer de alom
bekende elementen in zich: groot gevaar voor de mensheid, olie, geld en overheden die het bagatelliseren.
Nu is de Kara Zee iets wel een stuk dichterbij dan Fukushima in Japen, dus wees niet verbaasd als er straks
lichtgevende vissen de Nieuwe Waterweg opzwemmen.
Bron: Veterans Today

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 79

Hamas sluit militair pact met Iran, Syrië en Hezbollah voor oorlog tegen Israël
Teheran geeft Hamas opdracht samen te werken met rivaliserende Palestijnse terreurbeweging Jihad Islami
- Egypte: Vredesverdrag met Israël alleen gerespecteerd als Amerika zorgt voor oprichting Palestijnse staat
Hamas' 'minister van Buitenlandse Zaken' Mahmoud Al-Zahar wees
onlangs opnieuw alle gesprekken met Israël van de hand en
verklaarde dat de gewapende strijd zal doorgaan tot de Joodse staat
totaal is vernietigd.
Hamasleider en notoire Holocaust ontkenner Mahmoud Al-Zahar en
zijn vice commandant van de militaire tak van de terreurbeweging
Marwan Issa hebben dit weekend in Beiroet en Teheran een bindend
militair pact gesloten met Hezbollah, Syrië en Iran, waarin de partijen
beloven elkaar bij te staan in een toekomstige oorlog met Israël. Dit
betekent dat Hamas de Joodse staat zal aanvallen zodra er een militaire aanval op de Iraanse nucleaire
installaties wordt uitgevoerd.
Al op 7 augustus werden de Iraanse Nationale Veiligheids Directeur Saeed Jalili en de Syrische president
Bashar Assad het in Damascus eens over de opzet van dit islamitische militaire pact. Sindsdien verplaatst
Iran met burgervliegtuigen dagelijks honderden militairen en tonnen wapens naar het in het nauw gebrachte
Syrische regime. De handtekening van Hamas betekent dat de Iraanse Al Qods brigades de beschikking
krijgen over 22.000 getrainde Palestijnse strijders die langs de Syrische en Libanese grens met Israël hun
posities zullen innemen. Israël reageerde afgelopen week door onder het mom van een militaire oefening
enkele tienduizenden militairen naar de Golanhoogte te sturen. De meeste troepen verspreiden zich
inmiddels langs de grens met Syrië en Libanon.
Hamas moet gaan samenwerken met Jihad Islami
In Teheran kregen de Hamasleiders persoonlijk instructies van minister van Defensie Ahmed Wahidi,
Revolutionaire Garde commandant generaal Ali Jafari en Al Qods brigades commandant Qassem Soleimani.
Eén van de doelstellingen van de overeenkomst is om de moederorganisatie van Hamas, de Egyptische
Moslim Broederschap, geen gelegenheid te geven een veto uit te spreken over het pact met Teheran.
Bovendien heeft Hamas de opdracht gekregen te gaan samenwerken met de rivaliserende Palestijnse
terreurbeweging Jihad Islami, die al enige tijd net als Hezbollah direct wordt aangestuurd door Iran.
In ruil voor de handtekening van Hamas wordt de Iraanse economische en militaire hulp aan de Palestijnse
terroristen hervat. Zo kunnen de Hamasleiders binnenkort een verse lading raketten, luchtafweersystemen
en geavanceerde hi-tech apparatuur tegemoet zien.
Egypte wil vredesverdrag met Israël wijzigen
Tegelijkertijd eist de nieuwe Moslim Broederschap regering in Egypte een herziening van het in 1979
gesloten vredesverdrag met Israël. President Mohammed Morsi zei vandaag dit 33 jaar oude verdrag alleen
te respecteren als de Verenigde Staten zorgen dat er zo snel mogelijk een Palestijnse staat wordt opgericht
(3). De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman verklaarde vandaag dat Egypte
'zichzelf niet moet misleiden. Er is geen enkele kans dat Israël akkoord gaat met veranderingen in de Camp
David Akkoorden.' In Jeruzalem vraagt men zich tevens af hoe president Morsi zal reageren op het pact dat
Hamas met Iran, Syrië en Hezbollah heeft gesloten, en of Hamas en de diverse aan Al Qaeda verbonden
terreurgroepen in de Sinaï woestijn nu gaan samenwerken in hun streven de Joodse staat te vernietigen.
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post , (3) Ynet News
„Helft winkeliers op rand faillissement‟
AMSTERDAM – MKB-voorman Hans Biesheuvel waarschuwt voor financiële
nood bij tienduizenden winkeliers. Volgens hem staat bijna de helft van alle
ondernemers in de detailhandel op de rand van het faillissement.
Foto: ANP
Dit zegt Biesheuvel in een interview met het AD. De voorzitter van MKBNederland ziet aan de ene kant dat de lasten voor ondernemers omhoog
gaan. Een voorbeeld hiervan is de forensentaks. Volgens Biesheuvel stijgen
de lasten met 9 miljard euro in het Kunduz-akkoord.
Aan de andere kant wordt er minder uitgegeven door consumenten. De enige
uitzondering hierop is de voedselsector, die niet in de malaise deelt. Zelfs winkeliers die het voor gezien
houden komen voor problemen te staan. Een bedrijfspand of bedrijf valt moeilijk te slijten, aldus Biesheuvel.
En zelfs als er een geïnteresseerde is krijgt die de financiering niet rond omdat banken nauwelijks nog
krediet verstrekken.
Door: NUzakelijk
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2013: zonnestorm pieken, of in ieder geval iets groots dat staat te gebeuren…
Geplaatst door xandrah op 23 september 2012
De vraag is niet óf maar wanneer.
Een toonaangevende wetenschapper, dr. Sullivan, waarschuwt
dat zonnestormen zullen pieken in 2013 en dat dit weleens een
vernietigend effect zou kunnen hebben op technologie.
U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration assistent
secretaris Kathryn Sullivan zegt dat de storen een groeiende
bedreiging vormen voor de infrastructuur van bijvoorbeeld
satellietcommunicatie, navigatiesystemen en electrische
overdracht apparatuur. Zonnestormen geven deeltjes af, die tijdelijk én blijvend kwetsbare computer circuits
kunnen vernietigen. Dr. Sullivan is een voormalig NASA astronaut en was in 1984 de eerste vrouw in de
ruimte. Op een UN Weater conferentie in Geneva zei ze dat het niet een kwestie is van óf een zonnestorm
onze planeet nadelig beïnvloedt, maar WANNEER. Sullivan is niet de enige expert die hiervoor waarschuwt.
In februari 2012 waarschuwden astronomen dat de mensheid nu veel kwetsbaarder is dan ooit, voor
zonnestormen. De planeet zou zich moeten voorbereiden op een ramp van de omvang van orkaan Katrina.
Een massieve uitbarsting van de zon zendt stralinggolven en delen naar de aarde, en beschadigt het
satellietsysteem dat gebruikt wordt voor het synchroniseren van computers, luchtvaartnavigatie en
telefoonnetwerken. Grote gevolgen voor onder meer satellietsystemen en communicatie- en
electriciteitsnetwerken. Als de storm krachtig genoeg is kan het zelfs beurzen doen crashen en energie
afsnijden, voor een langere periode. Dit vertelden experts aan de American Association for the Advancement
of Science. De kansen voor een ontwrichting komende uit de ruimte zijn hoog, omdat de zon zijn meest
actieve periode ingaat van zijn cyclus. In februari dit jaar kreeg de wereld een voorproefje van de explosieve
kracht van de zon, toen de sterkste uitbarsting van de afgelopen 5 jaar een vloed van plasma naar aarde
zond, met een snelheid van 580 miles per seconde. Spectaculaire noorderlichten waren te zien.
Massieve explosies van de zon veroorzaken zonnestormen, en deze laten golven van straling en ultraviolet
licht los, die op de aarde neerkletteren binnen een paar minuten. Dit verstoort veel soorten signalen: van
satelieten enzovoorts. Nadat de stralen de aarde hebben geraakt, volgt er ongeveer een kwartier later een
uitbarsting van energetische deeltjes. Die deeltjes veroorzaken nog meer chaos, vanwege satellieten. Vijftien
tot 30 uur later komt er nog beladen plasma dat botst met het magnetische veld van de aarde. Het plasma
veroorzaakt het Noorderlicht, en kan electriciteitsbedrading en kabels verstoren.
De laatste zonnestorm vond plaats in 2001. De zon heeft een reguliere-activiteit-cyclus van 11 jaar
gemiddeld. De storm van 2001 was zwak, maar langdurend. Stormen zijn iet nieuw, de eerste werd
geregistreerd in 1859 door Richard Carrington, astronoom. In 1972 was er een betrekkelijke grote
zonnestorm die telefooncommunicatie afsneed in Illinois. In 1989 gebeurde iets soortgelijks in Canada: toen
waren er stroomuitvallen als gevolg van geomagnetische stormen.
Globaal bewustzijn wordt gecreëerd dat er iets groots te gebeuren staat
De berichten over de zware zonnestorm die in 2013 verwacht wordt, worden afgegeven door NASA.
NASA is een leugeninstituut van de Elite en tevens in de ban van Space Weather, wat voor een belangrijke
overgang in de mensheid zorgt. Dit betekent, gezien de berichtgeving, dat er mogelijk iets groots op komst
is, zonnestorm of niet. Er wordt in ieder geval wereldwijd een bewustzijn gecreëerd dat er grote rampen
gaan gebeuren. Dit bewustzijn wordt niet in de laatste plaatst gecreëerd door NASA en Hollywood.
Preppers: het einde van de wereld komt en ze zijn voorbereid
SpaceWeather: drastische overgang in mensheid
Hollywood: apocalypische films, fictie of voorspellend
http://hijleeft.wordpress.com/

Paracetamol en Ibuprofen nefast voor gehoor
Een studie onder 62.000 vrouwen concludeert dat wie geregeld paracetamol en ibuprofen slikt meer kans
maakt om doof te worden. Wie twee keer per week een pijnstiller neemt, zou 13 % meer kans hebben op
gehoorverlies. Wanneer zes keer per week ibuprofen wordt ingenomen loopt de kans op gehoorproblemen
bij vrouwen op tot 24 %. Bij vrouwen die geregeld aspirines nemen was het effect niet merkbaar.
Volgens de Britse artsenvereniging BMA zouden volwassenen gemiddeld 373 pijnstillers per jaar slikken,
meer dan één per dag. Dat is enkel in Groot-Brittannië voldoende voor een markt van ruim 600 miljoen euro
aan pijnstillers. Het zijn vooral vrouwen die pijnstillers slikken.
De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het American Journal of Epidemiology.
Express.be
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Ex-Sovjet generaal: Kremlin brein achter verspreiding Zionistische complottheorieën
Palestijnse en Arabische terreurorganisaties opgericht en gefinancierd door de KGB - Antisemitisme en antiAmerikanisme doelbewust aangewakkerd door het Kremlin
Onder Yuri Andropov (L) was de KGB een staat binnen een staat;
onder Vladimir Putin (R) is de KGB (nu de FSB geheten) de staat
zélf geworden.
In zijn binnenkort te verschijnen nieuwe boek 'Disinformation'
schrijft oud generaal van de Sovjet Unie Ion Mihai Pacepa, de
hoogste militaire officier van het Rode Leger die ooit overliep
naar het Westen, dat het Kremlin al tientallen jaren doelbewust
het antisemitisme in de Arabische moslimwereld aanwakkert en
het feitelijke brein is achter de verspreiding van de vooral op het
alternatieve internet populaire Zionistische complottheorieën over
een zogenaamd geheim Joods plan om over de hele wereld te heersen.
Volgens Pacepa heeft de recente golf gewelddadige protesten van moslims, inclusief de barbaarse moord
op de Amerikaanse ambassadeur in Libië, helemaal niets te maken met de korte low-budgetfilm 'Innocence
of Muslims'. Mensen die dat denken zijn 'op zijn best politiek naïef en op zijn ergst onwetend, of ze schuiven
doelbewust de schuld af.' Zelfs de president van Libië, Yousef El-Magariaf, gaf immers toe dat de aanvallen
'zonder twijfel vooraf zijn gepland', waarbij heel bewust de datum 11 september (als 11e verjaardag van de
aanslagen op 9/11/01) werd uitgekozen.
Wat weinig mensen weten is dat 11 september nog een andere belangrijke verjaardag was, namelijk de
125e van de geboorte van Feliks Dzezhisnky, de oprichter van de KGB die sinds de jaren '90 als FSB door
het leven gaat. 'Mijn ervaringen met de top van de inlichtingenkringen van het Sovjetblok geven mij de vaste
overtuiging dat de moslim aanvallen op Amerikaanse ambassades, die werden uitgevoerd met Russische
granaten, Kalashknikovs en Molotov cocktails, net zo 'spontaan' waren als de meiparades in Moskou en dat
ze dezelfde organisatoren hebben,' schrijft Pacepa.
Arabisch antisemitisme aangewakkerd
De ex-generaal had volgens eigen zeggen in 1972 in Moskou een ontbijt met Yury Andropov, destijds hoofd
van de KGB en later partijleider. 'Hij vertelde me dat hij had besloten het Arabische antisemitisme om te
vormen tot een anti-Amerikaanse doctrine voor de hele Moslimwereld. Het idee was om de VS af te
schilderen als een oorlogszuchtig Zionistisch land dat gefinancierd wordt door Joods geld en wordt geleid
door de roofzuchtige 'raad van de Oudsten van Zion', de spottende bijnaam die de KGB aan het
Amerikaanse Congres gaf, en dat deze raad ernaar streef om de hele wereld aan de Joden te onderwerpen.'
'Eén miljard tegenstanders'
'Andropov stelde dat één miljard tegenstanders het Westen veel meer schade zouden kunnen toebrengen
dan 150 miljoen (Sovjet soldaten). Zelfs Mohammed beperkte zijn religie niet tot de Arabische landen,
redeneerde hij.' Het toenmalige hoofd van de KGB zag de Moslimwereld als een petrischaaltje waarin de
haat tegen Amerika zou kunnen worden gekweekt - een haat die echter afkomstig zou zijn uit de 'bacterie'
van het Marxistische-Leninistische gedachtegoed. Het antisemitisme zat volgens Andropov toch al
diepgeworteld in de islam.
Slachtofferschap van Moslims uitgebuit
Daarnaast waren de Moslims in zijn ogen gevoelig voor nationalisme, chauvinisme en slachtofferschap,
waardoor hun ongeletterde onderdrukte menigten eenvoudig zouden kunnen worden opgezweept tot
koortsachtige antisemitische en anti-Westerse razernij. Het enige wat de Russen hoefden te doen was keer
op keer en jaar in jaar uit herhalen dat de Verenigde Staten een oorlogszuchtig en door Zionisten geleid land
is dat van plan is de hele wereld over te nemen.
Protocollen van de Oudsten van Zion
De KGB kreeg volgens de oud generaal miljoenen dollars en duizenden mensen tot zijn beschikking voor dit
gigantische propagandaproject. In 1978 had alleen al de Roemeense spionagedienst 500 undercover
agenten naar diverse islamitische landen gestuurd. Het hele Sovjetblok zou in dat jaar al 4000 agenten waaronder ingenieurs, artsen, leraren en zelfs kunstenaars en geestelijken- hebben ingezet om de
islamitische wereld verder op te zwepen tegen Amerika, het Westen en Israël.
Eén van de directe gevolgen was dat het antisemitische propagandawerkje 'Protocollen van de Oudsten van
Zion' een Arabische bestseller werd en door heel de Moslimwereld werd verspreid, vanwaar het werd
meegenomen naar het Westen, waar inmiddels steeds meer mensen in deze misleidende leugens zijn gaan
geloven. Pacepa probeert al sinds zijn desertie het Westen op deze Russische strategie te wijzen
Moskou financiert Palestijnse terreurgroepen
De ex Sovjet generaal schrijft tevens dat KGB leider Andropov achter de Palestijnse kapingen van El Al
vliegtuigen zat en hij door het bekritiseren en vernederen van Israël probeerde de status van Rusland in de
Arabische wereld te verhogen. Palestijnse terroristen werden dan ook in Moskou door de KGB getraind. Het
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Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) werd zelfs door de KGB opgericht en direct door het
Kremlin gefinancierd.
'Operatie Tayfun': steun aan terrorisme
In de vroege jaren '70 stelde Andropov dat kernwapens een directe militaire confrontatie met het Westen
onmogelijk maakten en dat daarom het 'terrorisme ons belangrijkste wapen tegen het Amerikaanse
Zionisme' moest worden. In 1971 lanceerde hij om die reden 'Operatie Tayfun' (Tyfoon), waarin ook in West
Europa het anti-Amerikanisme werd aangewakkerd. Tevens werd er zo'n 1000 ton van het reukloze
explosief Semtex-H naar Palestijnse en Libische terroristen verscheept. Volgens de Tsjechische oud
president Vaclav Havel, die deze informatie in 1990 naar buiten bracht, was slechts 200 gram voldoende om
een passagiersvliegtuig op te blazen. Ook de Oost Duitse inlichtingendienst Stasi verstrekte wapens en
munitie aan een groot aantal terreurorganisaties. In de jaren '70 volgden er dan ook diverse bomaanslagen,
zoals in 1975 in Brussel op NAVO opperbevelhebber generaal Alexander Haig (mislukt), generaal Kroesen
(commandant van de Amerikaanse troepen in Europa- ontsnapt), en Alfred Herrhausen, een proAmerikaanse topman van de Deutsche Bank (omgekomen).
Strategie Andropov heeft gewerkt
Na de val van de Muur gaven diverse voormalige topmannen van de KGB en de Oost Duitse Stasi toe dat ze
er alles aan hadden gedaan om West Europa en de VS te ondermijnen door onder andere massaal het
terrorisme te ondersteunen. Pacepa constateert terugkijkend dat het KGB leider Andropov goed is gelukt om
het antisemitisme wereldwijd aan te wakkeren en met name de islamitische wereld te manipuleren en om
vormen tot een dodelijke vijand van de Verenigde Staten en Europa.
Rusland opnieuw in handen van de KGB
De ondergang van de Sovjet Unie heeft daar volgens hem weinig aan veranderd. 'In feite is Rusland zelfs de
eerste inlichtingen-dictatuur in de geschiedenis geworden,' zeker nadat Vladimir Putin, zelf ooit een top KGB
officier, zichzelf in 1999 tijdens een 'paleiscoup van de KGB' als de nieuwe opperste leider van Rusland
installeerde. 'Tijdens de Koude Oorlog was de KGB een staat binnen een staat, maar onder Putin is de tot
FSB omgedoopte KGB de staat zélf geworden. Drie jaar na Putins aantreden waren de federale en lokale
overheden in Rusland vrijwel geheel in handen van 6000 KGB agenten - dezelfde organisatie die
verantwoordelijk is voor het afslachten van minstens 20 miljoen mensen in alleen al de voormalige Sovjet
Unie. Bijna de helft van alle andere topfuncties in de overheid werden in 2002 bezet door voormalige KGB
officieren.'
'Ondergang Sovjet Unie nationale tragedie'
Toen Putin eenmaal president was voerde hij ook het oude Stalinistische volkslied weer in, dat na de
instorting van de Sovjet Unie was verboden. Op 12 februari 2004 noemde Putin de ondergang van de Sovjet
Unie 'een nationale tragedie van enorme omvang'. Amper 3,5 jaar later voorspelde hij zelfs een 'nieuwe
Koude Oorlog tegen het Westen'. Hoe zou de wereld hebben gereageerd als het naoorlogse Duitsland
geregeerd zou worden door voormalige Gestapo officieren, Hitlers 'Deutschland über alles' weer als volkslied
zou zijn ingevoerd en de ondergang van Nazi Duitsland als 'nationale tragedie van enorme omvang' zou zijn
betiteld? Dit is precies wat er in Rusland is gebeurd met Putin en de KGB, stelt Pacepa.
Putin blies Dezinformatisya nieuw leven in
De inlichtingendiensten van de Sovjet Unie werden heel toepasselijk dezinformatsiya genoemd. Tijdens de
Koude Oorlog had het Kremlin meer mensen aan het werk bij het verspreiden van desinformatie dan in het
complete Sovjetleger en de defensie-industrie bij elkaar opgeteld. Deze uiterst geheim gehouden strategie
van het zo omzichtig mogelijk verspreiden van valse informatie werd onder Putin nieuw leven ingeblazen.
Bovendien is de belangrijkste vijand nog steeds dezelfde: de Verenigde Staten.
As van het Kwaad
Kort na de 'onzichtbare' staatsgreep van Putins KGB werden allereerst Iran, Irak en Noord Korea weer
binnen het Sovjet kamp gehaald - precies die landen die later door de VS als de 'as van het kwaad' zouden
worden bestempeld. In maart 2002 hervatte Putin de wapenleveranties aan de Iraanse dictator Ayatollah
Khamenei en begon hij het land in het geheim te helpen met het kernwapenprogramma en de ontwikkeling
van ballistische raketten.
Opnieuw Russische wapens naar terroristen
Als tweede stap begonnen de 'ex' KGB officieren in Moskou de anti-Amerikaanse Arabische terroristen te
bewapenen, zoals ze dit in het Sovjet tijdperk ook al deden. In 2006 lanceerde het door Rusland gesteunde
Hezbollah een aanval op Israël. Na 34 dagen strijd had het Israëlische leger beslag weten te leggen op een
grote hoeveelheid wapens van de islamitische terreurorganisatie. Al deze wapens hadden hetzelfde label:
Klant: Ministerie van Defensie, Syrië. Leverancier: KBP, Tula, Rusland. Sindsdien heeft het Kremlin opnieuw
grote hoeveelheden raketten, explosieven en andere wapens aan onder andere Hezbollah geleverd.
Nieuwe koude oorlog dreigt bloedig te worden
'Ruslands inlichtingendictatuur is een geheel nieuw politiek fenomeen, en daarom hebben we een geheel
nieuw buitenlands beleid nodig om hiermee om te gaan,' concludeert Pacepa. 'Anders zouden we wel eens
een nieuwe Koude Oorlog kunnen krijgen, één die niet enkel koud, maar ook bloedig dreigt te worden.' (1)
Xander - (1) World Net Daily

Nieuwsbrief 162 – 28 september 2012 – pag. 83

Geen hostie meer voor wie geen kerkbelasting betaalt
maandag 24 september 2012
Duitse katholieken verliezen het recht op de Heilige Communie of
een religieuze begrafenis als ze geen speciale kerkbelasting
meer betalen.
Dat staat in een decreet van de Duitse Bisschoppenconferentie.
De bisschoppen zijn gealarmeerd door het aantal katholieken dat
door de recente Duitse pedofilieschandalen de kerk de rug heeft
toegekeerd en willen met het decreet het tij keren.
Alle Duitsers die officieel geregistreerd zijn als katholieken,
protestanten of joden betalen een bijkomende religieuze
belasting van 8-9 procent. Het gebruik gaat terug tot de 19e eeuw als compensatie voor de nationalisatie
van religieuze eigendommen.
Iedereen die nu uit de kerk stapt en de kerkbelasting niet langer wil betalen, krijgt de sacramenten van de
eucharistie, het vormsel of de ziekenzalving niet meer – tenzij ze in levensgevaar verkeren. Ze mogen ook
geen peter of meter meer worden van een katholiek kind, of werken voor de kerk, haar scholen en
ziekenhuizen. De beslissing wordt door het Vaticaan ondersteund.
Trouwen en sterven
“Dit decreet maakt duidelijk dat men niet gedeeltelijk de kerk kan verlaten”, aldus de Duitse
Bisschoppenconferentie. “Als iemand die uit de kerk is gestapt wil trouwen, moet hij toelating vragen aan de
lokale religieuze autoriteiten”, staat ook in het decreet. “Voorwaarde is dat hij belooft gelovig te blijven en zijn
kinderen op te voeden volgens het katholieke geloof.”
“Als de persoon die uit de kerk stapt geen berouw toont voor zijn dood, kan ook een religieuze begrafenis
geweigerd worden”, gaat het decreet verder.
Verkeerd signaal
Duitsland bestaat uit zo‟n 30 procent katholieken, maar in 2010 verlieten zo‟n 181.000 Duitsers de kerk na
een golf van pedofilieschandalen binnen de kerk.
De progressieve katholieke beweging „Wir sind Kirche‟ (Wij zijn de kerk, nvdr) reageert kritisch. “In plaats van
de oorzaken aan te pakken waarom mensen in groten getale uit de kerk stappen, is het bisschoppendecreet
een dreigement van de kerk aan het volk. Het zal mensen niet motiveren om gelovig te blijven.” (Belga/TE)

Bijzonder: mysterieuze onderzeese cirkels met organische vormen
Geplaatst door xandrah op 21 september 2012
Mysterieuze cirkel vervult ecologische functies !
Minder dan 5% van de wereldoceanen zijn onderzocht, dus is er
nog 95% diep onderwater dat nog nooit gezien is, volgens
National Oceanic and Atmospheric Administration.
Japanse fotograaf Yoji Ookata heeft zijn leven toegewijd aan het
ontdekken van het nog onontdekte, in die diepten van de zeeën.
Ookata haalde zijn duikbrevet toen hij 21 jaar was, en heeft
sindsdien al 50 jaren besteed aan het ontdekken en vastleggen
van zijn ontdekkingen bij de kust van Japan. Onlangs ontdekte
Ookota iets wat hij nog nooit gezien had, toen hij dook bij Amami
Oshima, Zuid Japan: hij zag geribbelde geometrische patronen in het zand, bijna 1.83 meter in doorsnee, op
bijna 25 meter diepte. Ookota haalde collega‟s en een televisiecrew op van het natuurprogramma NHK, om
de mysterieuze cirkel vast te leggen
De „artiest‟ is dag en nacht onvermoeibaar bezig
Terwijl onder water gefilmd werd, ontdekte het team dat de artiest een kleine vis is, van maar een paar cm
lang, die dag en nacht onvermoeibaar bezig is om deze organische vormen te creëren, waarbij hij één vin
gebruikt . Door nauwkeurige observaties ontdekte het team dat de cirkels meerdere ecologische functies
vervullen, en de belangrijkste is het aantrekken van vrouwtjes. De vrouwtjes vissen zijn, zoals het scheen,
aangetrokken tot de heuvels en valleien in het zand en ze zwemmen er oplettend langs en overheen om
mannelijke visjes te vinden. Als er een paartje gevormd wordt leggen ze de eitjes in het centrum van de
cirkel. De groeven fungeren later als natuurlijke buffer voor zeestromingen om de nakomelingen te
beschermen. Ook kwamen wetenschappers erachter dat hoe meer „bergkammen‟ er in het kunstwerk zitten,
des te groter de kans op paring.
Meer foto‟s van de cirkels. Thisislocal.com
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