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De hemel is echt: een neurochirurg over zijn 'bijna-doodervaring'
gepubliceerd donderdag 11 oktober 2012 10:10 door Rik Bokelman
"Mijn bijna doodervaring is medisch onmogelijk te verklaren"
Als neurochirurg geloofde hij niet in het fenomeen 'bijna dood ervaring'. Als
leraar op de prestigieuze Harvard Medical School was hij van mening dat
de verhalen van mensen met een 'bijna dood ervaring' te verklaren zijn
door het tekort aan zuurstof wat hersenen hebben tijdens een ernstig
trauma. Totdat hij zelf een 'bijna dood ervaring' kreeg. Dr. Eben Alexander
schrijft erover in Newsweek, naar aanleiding van zijn boek over deze
ervaring. Het artikel is een hit op internet.
In de herfst van 2008 raakte Eben Alexander zeven dagen in coma, waarbij de neocortex - het deel van de
hersenen dat voor emoties zorgt - compleet uitviel. Dat bleek uit hersenscans. Een bacterie die zijn brein
aanvrat, was hier verantwoordelijk voor. "Mijn hogere-orde hersenfuncties waren volledigoffline," schrijft de
chirurg. "Toen, op een morgen op de zevende dag in het ziekenhuis, terwijl mijn doktoren overwogen om de
behandeling te staken, deed ik mijn ogen open." In de tussentijd was Eben Alexander naar eigen zeggen in
een bovennatuurlijke wereld geweest en had hij een ontmoeting met God. Dit was een ervaring die zijn brein
onmogelijk zelf zou kunnen hebben voortbrengen omdat het deel van het brein wat hier voor zorgt
uitgeschakeld was. "Volgens de huidige medische kennis van de hersenen en geest, is er absoluut geen
manier dat ik maar zelfs een vaag of beperkt bewustzijn tijdens mijn tijd in coma zou kunnen hebben
ervaren."
Nieuwe wereld
In het artikel omschrijft Eben Alexander uitvoerig wat hij meemaakte. Hij kwam in een "nieuwe wereld"
terecht. "Een wereld waar we veel meer zijn dan onze hersenen en organen en waar de dood niet het einde
van het bewustzijn is, maar veeleer een hoofdstuk in een enorme, onberekenbaar positieve reis." Aan het
begin van zijn avontuur zag Eben Alexander een soort gekleurde wolken. Hij hoorde een "glorieus gezang"
dat van boven naar beneden kwam. Hij zag "gevleugelde wezens" die een enorm "vreugdevol" geluid
maakte. "Het was zo'n geluid dat er geen andere manier was voor henom deze vreugde die zij ervoeren, ook
te bevatten. Het geluid was voelbaaren bijna materiaal, zoals een regen die je kunt voelen op je huid, maar
je niet nat maakt."
Engel
Het werd nog gekker. "Tijdens mijn reis was er iemand bij me. Een vrouw. Ze was jong en ik herinnerde me
in detail hoe ze eruit zag. Ze had hoge jukbeenderen en diep-blauwe ogen. Toen ik voor het eerst haar zag,
merkte ik dat ik op de vleugels van een vlinder zit. In feite waren er miljoenen vlinderen overal om ons heen.
Ik zag een bos en een rivier. De vrouw had een outfit als een boer, alleen dan met blauw en pastel oranjeperzik-achtig. Ze had dezelfde overweldigende levendigheid als al het andere om mij heen. Ze keek me aan
met een blik die op zich al de moeite waard was om voor te leven. Het was echter niet een romantische look.
Het was geen blik van vriendschap die deze vrouw bezat. Het was veel meer dan dat. Het ging verder dan
alle opvattingen van liefde die wij hier op aarde kennen. Het was iets hogers, groter dan al die andere
soorten liefde." De vrouw sprak tot de chirurg. "Als ik dit zou moeten vertalen naar aardse taal was het zoiets
als: 'Je bent geliefd en gekoesterd voor altijd. Je hebt niets te vrezen. Je kunt niets fout doen,"' schrijft Eben
Alexander. "De boodschap drong tot me door en bracht een sensationeel gevoel van opluchting teweeg. Het
was alsof mij de spelregels werden overhandigd van het spel wat ik mijn hele leven had gespeeld zonder
deze ooit te hebben begrepen." De vrouw vertelde dat hij veel dingen zou zien in de wereld waar hij zichzelf
in vond, maar dat hij uiteindelijk terug zou gaan.
Alexander werd geconfronteerd met een "machtige wind". Het was een "goddelijke wind. Het veranderde
alles." Hij begon vragen te stellen tegen deze wind: 'Waar ben ik? Wie ben ik?' Iedere keer wanneer hij een
vraag stelde, kwam er direct een antwoord in een explosie van licht, kleur, liefde en schoonheid. "Die blies
door mij als een neerstortende golf. Het was niet zo dat deze ontploffing mijn vragen tot zwijgen brachten,
maar het overweldigde mij." Hij voegt daar aan toe: "Het multidimensionale universum wat ik ervoer in mijn
coma - ik zag deze zowel geschokt als in vreugde - kwamen overeen met wat Einstein en Jezus hierover
hadden gezegd op verschillende manieren." De Harvard leraar is er nu naar eigen zeggen achter gekomen
dat God een onvoorwaardelijke liefde koestert jegens zijn schepping en de mens.
Avondmaal
Na zijn coma liep Dr. Eben Alexander een kerk in. Een plek waar hij voor die tijd niet heel vaak kwam. "Toen
ik deze kerk binnenliep, ervoer ik alles met frisse ogen. De kleuren van het glas in lood deden mij denken
aan de oneindige schoonheid van de landschappen, die ik in de andere wereld had gezien. De diepe
basnoten van het orgel deden mij denken aan hoe gedachten en emoties in die wereld als golven die recht
door je heen gingen. En bovenal, het schilderij van Jezus die het brood brak met zijn discipelen. Dit lag ten
grondslag aan mijn reis: dat we geliefd en geaccepteerd zijn door een God die grootser en onpeilbaar
heerlijker is dan ik had geleerd als kind op zondagsschool."
CIP nieuws.
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België begint op een 2de Noord-Korea te gelijken.
oktober 05, 2012By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
Tip van: T.Schipper Bron: Knack ( BE.)
Ambtenaar kan u voortaan 350 euro boete geven als hij zich beledigd
voelt.
Voormalige Stasi’s in de oude DDR hadden zich bij deze wet hun
vingers afgelikt
Nazi’s in de jaren 39-45 hadden zich in het Wahallah gewaand als ze
dit konden doen
Wedden dat er binnenkort Nederlandse groepen ambtenaren op studiereis naar België gaan?
vrijdag 05 oktober 2012 om 15u41
‘Iedereen is tegen de GAS-boetes, behalve de regering’
Joëlle Milquet © Belga
Zie ook: Opinie:’Iedereen is tegen de GAS-boetes, behalve de regering’
Ambtenaren en politiemensen kunnen voortaan naar eigen goeddunken boetes tot 350 euro uitdelen. Dit
zonder enige vorm van proces voor wie zich zou schuldig maken aan zelfs de minste vorm van overlast of
wat als overlast zou kunnen geïnterpreteerd worden. Dat is het gevolg van de goedkeurig van de hervorming
van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) door de ministerraad. Volgens de Liga voor de
Mensenrechten staat dit ongeveer gelijk met het einde van de rechtstaat.
Volgens critici zijn politie-agenten en gemeenteambtenaren voortaan zonder enige vorm van controle rechter
en partij. De nieuwe wet zou de poort wagenwijd openzetten voor mogelijk machtsmisbruik van werknemers
van de gemeenten. De mogelijke straffen staan ook helemaal niet in verhouding tot de feiten. Bovendien
kunnen gemeenten op een bijzonder laakbare manier de boetes gebruiken om de gemeentekas te spekken.
Werknemers van gemeenten spelen zelf voor rechtbank en strafuitvoeringsrechtbank
De gemeenten bepalen zelf wat overlast is. De boetes kunnen niet alleen door agenten worden opgelegd
maar ook door gewone ambtenaren. Zij kunnen zelf voor rechtbank en strafuitvoeringsrechtbank spelen door
mensen een boete op te leggen zonder enige vorm van proces.
14-jarigen worden verplicht om boetes tot 125 euro te betalen, bijvoorbeeld voor straatlawaai
Nieuw is dat ook kinderen van 14 jaar voortaan dergelijke boetes moeten betalen voor kleine overtredingen
of voor het ‘veroorzaken van overlast’. De GAS-boetes kunnen voortaan oplopen tot 350 euro voor
volwassenen en 125 euro voor 14-jarigen.
Gemeenten kunnen zelf beslissen wat ze beschouwen als overlast. De stad Hasselt heeft zo al eerder
bepaald dat ze het niet accepteert dat inwoners op de leuning van openbare banken gaan zitten. Wie dat
nog doet, riskeert een GAS-boete, voorheen tot 250 euro, nu mogelijk dus tot 350 euro.
Andere steden hebben een brede waaier aan definities van overlast, al moet dat enigszins passen binnen
het lijstje in bijlage. Zo zijn er heel wat steden en gemeenten die niet accepteren dat jongeren lawaai maken.
Luidruchtige 14-jarigen riskeren vanaf nu dus boetes tot 125 euro.
Jeugdverenigingen trekken aan alarmbel
De jeugdverenigingen Chiro en Scouts hebben al aan de alarmbel getrokken. Ze zien het niet zitten dat
jongeren willekeurig zo streng gestraft kunnen worden voor banale feiten.
“We merken enorme gevaren in de GAS-reglementering”, zegt Benjamin Vandervoort, nationaal secretaris
van Chirojeugd Vlaanderen. “Onze jongeren worden beboet voor geluidsoverlast bij fuiven, zelfs als ze
rekening houden met richtlijnen van de politie op de avond zelf.
Ook bestaan er reglementen die op straat spelen en verkleed in de stad rondlopen verbieden, waardoor
eigenlijk vele van onze groepen gevaar lopen om beboet te worden voor doodgewone spelactiviteiten.
Hiermee straft het GAS-reglement jong zijn af, wat wij heel gevaarlijk vinden.”
Straatlawaai, beledigingen, vernielen van bomen en foutparkeren zijn ‘misdrijven’ die vanaf nu op een
bijzonder arbitraire manier zwaar aangepakt kunnen worden.
Ook met bijgaand lijstje als leidraad is het begrip overlast nog altijd erg subjectief te definiëren. Zo is het
vanaf nu perfect mogelijk dat een ambtenaar van de gemeente u zonder pardon een boete oplegt (tot 350
euro) wanneer u hem beledigt. Of wanneer hij zich beledigd voelt. Of wanneer hij beweert dat u hem
beledigd heeft.
Er hoeft geen getuige van de feiten te zijn en er komt geen rechter aan te pas.
Voortaan kunnen volgende werknemers volledig autonoom beslissen of u een boete tot 350 euro moet
betalen voor iets wat zij als overlast beschouwen: politie-agenten, politie-ambtenaren, stadswachten,
provinciale ambtenaren, gewestelijke ambtenaren, privé-bewakingsagenten in dienst van een gemeente.
Ook werknemers van een intercommunale (bijvoorbeeld een drinkwatermaatschappij of een
afvalophalingsdienst) kunnen nu op u afstappen en u een boete doen betalen wanneer zij menen dat u
overlast veroorzaakt.
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Liga voor de mensenrechten: ‘Dit is zeer verontrustend. Scheiding der machten wordt gewoon
opgeheven’
De Liga voor de mensenrechten maakt zich bijzonder ongerust over deze nieuwe situatie. ‘Dit is een
bijzonder ingrijpende en verontrustende evolutie. De scheiding der machten wordt hier gewoon opgeheven.’
De Liga stelt zich vooral vragen bij het feit dat de bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren erg groot
wordt. Ze kunnen namelijk beslissen welke gedragingen strafbaar zullen zijn en welke sancties hierop
volgen.
“De bevoegdheden waarover de gemeenten vandaag beschikken, zijn dus zowel wetgevend als rechterlijk”,
aldus de Liga. “Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de
bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding.”
Rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid
Ook is de organisatie verontrust omdat iedere gemeente zelf kan invullen wat onder overlast wordt verstaan.
“Dit zorgt voor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. In de ene gemeente worden zaken getolereerd die
in de andere bestraft worden. Zijn alle Belgen dan nog wel gelijk voor de wet?”
Bovendien vreest de Liga dat het systeem van de GAS-boetes aanleiding kan geven tot
belangenvermenging, aangezien de administratieve boetes rechtstreeks de gemeentekas ten goede komen.
“De vervolging en bestraffing van misdrijven zijn in een rechtstaat de taken van de rechterlijke macht”,
beklemtoont de Liga voor Mensenrechten nog.
Eddy Eerdekens

Bent u een prepper? Een doorgeslagen, perfectionistische of gematigde?
Geplaatst door xandrah in Economie, Wereld, vondsten en mysteries op 12 oktober 2012
Prepping is in, prepping is business
Er zijn hele prepperbewegingen, die als eerste zijn opgericht in Amerika.
Nederland heeft ze ook. Preppers zijn mensen die zich voorbereiden op
‘doomsday’. Preppers zijn er in allerlei gradaties. YouTube filmpjes laten
zien dat er perfectionistische vergevorderde preppers zijn, die nu al in de
bushbush leven in een hut en er helemaal klaar voor zijn. Dan zijn er de
doorgeslagen preppers die oefenen met geweren tegen de potentiële
vijand, alsof ze in het vreemdelingenlegioen zitten. En de gematigde
prepper heeft gewoon voor een voorraad gezorgd. De luie en rijke
prepper, koopt gewoon een, liefst geavanceerde, bunker. Want de
bunkerbouw floreert momenteel. Gekte of niet, hier volgt een lijst van
voedingswaren waar de gematigde prepper zijn voordeel mee kan doen.
Onze voorouders konden het ook, een leven zonder elektriciteit,
technologie en met voedselvoorraden. En als zij het kunnen kan
iedereen het (?)
 OVERLEVEN ALS DOOMSDAY KOMT. VAN PREPPING TOT HET BETERE PREPPEN:
BUNKERS. GEKTE OF…
 HET EINDE VAN DE WERELD KOMT ERAAN EN MEN BEREIDT ZICH GOED VOOR
De voeding zou ingedeeld en gelabeld moeten worden op houdbaarheid.
Heel optimistisch is de gedachte dat de mens het nog 10 jaar
volhoudt nadat zich allerlei rampen voltrokken hebben, en mocht u
hier vertrouwen in hebben dan zorgt u er in ieder geval voor het
volgende in uw voorraad te hebben: honing, suiker, zout, appelazijn,
peper, sojasaus.
Als u denkt het nog 5-10 jaar vol te houden, toch niet minder
optimistisch, dan zorgt u dat u in ieder geval heeft: gedroogde
groenten, gedroogte kaas (gedehydrateerd), vacuümverpakte koffie,
bakpoeder, eipoeder en diepvriesboter.
Tot 5 jaar: vloeibare groente olieën, maïsmeel en poedermelk.
2-3 jaar: bouillonblokjes, witte rijst, gelatine in poedervorm, witte bloem, witte pasta, groenteproteïnen,
pindakaas, zalm en sardines in blik, gedroogd fruit, vlees in blik, fruit in blik, sojabonen.
Tot 18 maanden: vlees in blik, tonijn, makreel, garnalen (blik), noten, gist, chips, cake mix, pudding, thee,
fruitsap in fles, jam, fruit in blik (geen citrusvruchten), cranberry saus, augurken, rabarbermoes en zuurkool.
 http://www.ehow.com/list_7293710_list-maximizing-nutrient-retention-flavor.html
 http://wasatchgardens.org/resource/food-storage-techniques
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Criminele bejaarden: boete wegens samenscholing
Added by admin on October 5, 2012
De Nederlandse overheid is dol op regeltjes. Dat deze hun doel regelmatig
voorbij schieten, is voor de hardwerkende burger allang geen geheim meer.
En toch blijven we ons regelmatig verbazen over de pietluttigheden die we
om ons heen zien gebeuren. In het overdekte winkelcentrum Ridderhof in
Ridderkerk werd vorige maand weer een nieuwe aflevering van ‘Nederland
op zijn smalst’ uitgezonden. Met in de hoofdrol een vijftal bejaarde mannen.
Het was al jarenlang een dagelijks ritueel. In het plaatselijke winkelcentrum
kwam een stel AOW’ers elke ochtend gezellig bij elkaar. Overdekt, dus de
ideale plek om op de bankjes plaats te nemen en over de alledaagse
beslommeringen te kletsen. Ze deden geen vlieg kwaad. Niemand van het winkelend publiek zal zich ook
maar enigszins geïntimideerd gevoeld hebben en geen mens die ooit uit angst met een grote boog om een
stel bejaarden heengelopen heeft.
Toch zag de overheid dit als een vorm van samenscholing. Toen de politie de mannen op de bankjes spotte,
volgde er eerst een officiële waarschuwing. Aangezien de hele dag thuis zitten ook maar zo saai is, besloten
de AOW’ers hun ochtendritueel niet te laten afpakken. Dus ook de volgende dag waren ze weer in
winkelcentrum Ridderhof te vinden. Opnieuw was de politie er als de kippen bij om de mannen ‘in de kraag
te vatten’.
Gevolg: een boete van 91,- euro per persoon. En om het verhaal compleet te maken: de betreffende bankjes
zijn door de gemeente inmiddels naar een andere plek verhuisd. Niet meer knus en warm in het overdekte
winkelcentrum, maar buiten in de kou en in de regen, zodat geen enkele bejaarde het meer in zijn (criminele)
hoofd haalt om daar voor langere tijd te gaan zitten. Dat zal ze leren. Alles voor een veiliger Nederland…
http://www.mensmind.nl/criminele-bejaarden-boete-wegens-samenscholing/

‘Marianne Vaatstra vermoord door Irakese asielzoekers’
5-10-12 – 10:12 bron: Katholiek Nieuwsblad © ANP
’Daders door Justitie het land uit gesmokkeld’
Onderzoeker Wim Dankbaar beweert dat het grote DNA-onderzoek
in Friesland op het verkeerde spoor zit. Hij zegt dat een bewaakster
van het grenshospitium in Amsterdam in een telefoongesprek heeft
onthuld dat de moordenaars van het zestienjarige meisje, twee
Irakese asielzoekers, in stilte het land zouden zijn uitgesmokkeld.
Dit meldt het Katholiek Nieuwsblad. Marianne Vaatstra werd in de nacht na Koninginnedag op 1 mei 1999
verkracht en vermoord. Haar keel was doorgesneden.
Wim Dankbaar onderzoekt al enige jaren met anderen de moord op Marianne Vaatstra. Volgens hem zijn de
twee Irakese asielzoekers meteen na de moord door de top van Justitie in het grootste geheim buiten bereik
van de recherche gebracht.
Ali Hassan
Het OM was in 1999 op zoek naar de asielzoeker die als hoofdverdachte was aangemerkt, de Irakese
asielzoeker Ali Hassan. De man werd uiteindelijk gevonden in Istanboel, gearresteerd en vervolgens
uitgesloten als dader door middel van een DNA-onderzoek, zegt het OM.
Dankbaar vertelt aan het Katholiek Nieuwsblad dat deze Hassan niet de hoofdverdachte was, maar een
andere Ali Hassan. Tientallen getuigen zouden volgens Dankbaar kunnen bevestigen dat het om een
persoonsverwisseling gaat.
Vreemde omstandigheden
Dankbaar baseert zijn opzienbarende theorie vooral op het telefoongesprek met een bewaakster van het
toenmalige grenshospitium te Amsterdam. De vrouw is zich er niet van bewust dat het gesprek wordt
opgenomen en vertelt uitgebreid over asielzoeker ‘Ali’ uit Friesland, die in het weekend van de moord onder
vreemde omstandigheden werd aangeleverd bij het uitzetcentrum.
‘Spoorloos verdwijnen’
Zij zegt dat de man een nacht in een isoleercel heeft doorgebracht en de volgende dag naar het buitenland
is uitgezet. Daarnaast vertelt ze dat zij en haar collega’s zich later realiseerden dat deze vreemde
asielzoeker iets te maken kon hebben met de moord op Marianne Vaatstra.
Dankbaar: ‘De werkelijke Ali is direct via het Grenshospitium het land uit gesmokkeld, weken voordat Justitie
hem als verdachte moest aanmerken. Het zogenaamde ‘spoorloos verdwijnen’ van Ali, is minder spoorloos
dan je denkt. Daar weet de top van Justitie alles van,’ aldus Dankbaar.
Bron: A.D.
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Demmink in vrije val?
Door Arend Zeevat op 5 oktober 2012
Gisteravond 4 oktober om 20.00 uur Nederlandse tijd vond er een historische
hoorzitting plaats voor de Helsinki Commission in de Verenigde Staten. Wat is
de Helsinki Commission?
The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the
U.S. Helsinki Commission, is an independent agency of the Federal
Government charged with monitoring compliance with the Helsinki Accords and
advancing comprehensive security through promotion of human rights,
democracy, and economic, environmental and military cooperation in 56
countries. The Commission consists of nine members from the U.S. Senate,
nine from the House of Representatives, and one member each from the
Departments of State, Defense, and Commerce.
Het historische aan de hoorzitting van 4 oktober was, dat daar drie
Nederlanders gehoord werden. Het ging hier om de advocate Adèle van der
Plas, de voormalige rechercheur Klaas Langendoen en een anonieme getuige.
Allen werden gehoord over hun bevindingen en bewijzen ten aanzien van de Secretaris Generaal van het
Ministerie van Justitie, Joris Demmink, met betrekking tot zijn pedofiele activiteiten. Demmink wordt al jaren
achtervolgd door beschuldigingen ten aanzien van pedofilie en nog ergere zaken. Er zijn inmiddels zes
aangiften tegen hem gedaan, die door Justitie onder zijn verantwoordelijkheid en verschillende hem
beschermende minsiters, natuurlijk niet tot onderzoekingen en eventuele vervolging leidden. Demmink heeft
stelselmatig onderzoeken naar zijn handel en wandel weten te blokkeren.
In de Verenigde Staten is dat twee groepen van activisten tegen kinderhandel, The Rebecca Project en
Shared Hope International, opgevallen. Deze groepen hebben Amerikaanse Congeresleden benaderd en
gevraagd onderzoek te doen naar de rol van Joris Demmink en de Nederlandse overheid in de internationale
kinderhandel en het daarmee verweven seksuele misbruik. Drie congresleden hebben dit initiatief opgepakt.
Hetgeen heeft geresulteerd in onder andere een brief aan de Turkse premier Erdogan, een brief aan de EU
en een uitwisseling met de Nederlandse ambassadeur in de VS. Uiteindelijk werden de eerder genoemde
Nederlanders uitgenodigd voor de hoorzitting op 4 oktober in Washington. De anonieme getuige was een
slachtoffer, die door Demmink in zijn jeugd misbruikt is. Hieronder is een opname van de hoorzitting te zien.
Vanaf ongeveer 26 minuten beginnen de beeldopnames.
Zie een tweetal video’s en lees verder op: http://www.argusoog.org/demmink-in-vrije-val/

Vlaanderen bouwt netwerk van camera's met nummerplaatherkenning
Door: redactie - 5/10/12 - 17u42 Bron: belga.be© belga.
Vlaamse steden en gemeenten kunnen via het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) camera's met nummerplaatherkenning aankopen
die kunnen gebruikt worden voor verkeersanalyses en voor
handhaving. Ze zouden ook kunnen ingezet worden in de strijd
tegen de (grens)criminaliteit. Volgens Vlaams minister van
Openbare Werken Hilde Crevits kunnen de camera's "onze wegen
en dorpskernen verkeersveiliger en leefbaarder maken".
Een camera met nummerplaatherkenning of ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition) verzamelt
automatisch een aantal data van elk passerend voertuig zoals nummerplaat, nationaliteit, tijdstip, enz... De
camera's kunnen helpen om het verkeer in kaart te brengen en te analyseren. Ze kunnen ook gebruikt
worden voor de handhaving, denk aan systemen van trajecontrole of controles op het inhaalverbod.
Verschillende Vlaamse steden, gemeenten en politiezones hebben al zo'n camera's, maar die zijn niet altijd
compatibel met elkaar. De Vlaamse regering biedt de Vlaamse gemeenten en politiezones nu de kans om
via het AWV camera's te bestellen die wél compatibel zijn. Door de geïntegreerde aanpak zal de kostprijs
ook lager liggen.
Proefproject
Vlaams minister Crevits maakt ook 450.000 euro vrij voor een proefproject waarbij de regio Brasschaat,
Brecht en Sint-Job-in-'t-Goor zal worden uigerust met een aantal installaties. "Het proefproject zal een eerste
concepttest zijn voor een geïntegreerd ANPR-systeem", luidt het.
Mogelijke volgende projecten zijn een vrachtwagensluis in de Waaslandtunnel, handhaving van het
vrachtroutenetwerk in de provincie Antwerpen, de uitbouw van een ANPR-systeem op de Belgisch-Franse
grens in de strijd tegen de grenscriminaliteit en de uitbouw van trajectcontrole op het onderliggend
wegennet.
hln.be
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Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de
oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het
eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials
openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid
onder één centraal politiek en religieus systeem.
Mamberti, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan,
verklaarde dat de huidige internationale en economische crisis
voortkomt uit een 'diepe antropologische crisis, namelijk een verlies
van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.'
Volgens de aartsbisschop kan 'alleen een internationale gemeenschap die vast gegrond is in authentieke
waarden ten aanzien van de menselijke waardigheid met uitvoerbare oplossingen komen voor nieuwe
soorten conflicten.'
Eén van deze nieuwe soorten conflicten bestaat volgens Mamberti uit het internationale terrorisme, dat wordt
uitgevoerd door 'transnationale groeperingen die een pseudo-religieuze ideologie van minachting voor de
mensenrechten en burgerlijke vrede verspreiden.' Deze ontwikkeling is volgens hem het sterkste zichtbaar in
de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten en vooral in Syrië.
Wereldregering nodig om crises te bestrijden
De aartsbisschop prees de VN voor zijn rol in het bereiken van wereldvrede, maar merkte op dat de
structuur van de organisatie zwak is omdat er een 'gebrek aan eenheid en overtuigingskracht is' die de VN in
legitiem opzicht wel zou kunnen hebben. Dit komt volgens hem omdat er geen duidelijk internationaal
akkoord is over de basis morele principes zoals deze zijn beschreven in de internationale overeenkomsten
ten aanzien van de mensenrechten.
'Hoe komt het dat we er ondanks de universele acceptatie van het VN Handvest en de fundamentele
verdragen maar niet in slagen een echt en billijk systeem met een wereldregering op te zetten?' vroeg
Mamberti zich hardop af. De topofficial van het Vaticaan pleitte tevens voor 'wereldwijde actie' om de
'onacceptabele kloof tussen arm en rijk' te verkleinen en snel een einde te maken aan de financiële crisis,
die zich 'als een bosbrand zo snel verspreidt'. (1)
Vaticaan pleitte al vaker voor centrale wereldautoriteit
Vorig jaar riep het Vaticaan in het document 'Naar de hervorming van de internationale financiële en
monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' eveneens op om een
wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde
een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met
'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren.
Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en
dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de
Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke
volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in
Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.
Overigens riepen de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II ook al op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te
vormen waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.
'VN en Vaticaan werken samen toe naar wereldreligie'
Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in
2009 dat het Vaticaan en de VN samenwerken bij niet alleen de vorming van een wereldregering, maar ook
bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou
één en dezelfde persoon moeten komen te staan.
In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd.
Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Dit idee werd al in 1955
gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, die door velen wordt beschouwd als de vader
van de New Age beweging.
VN-doelen gebaseerd op plannen New Age occultist
De voormalige vice-secretaris generaal van de VN, Robert Muller, verklaarde in 2001 te verwachten dat alle
wereldreligies zich uiteindelijk bij deze Verenigde Religieuze Organisatie zullen aansluiten. Ook gaf hij toe
zwaar beïnvloed te zijn door de ideeën van De Chardin. Muller legde de basis voor een wereldwijd VN
onderwijssysteem -de 'Robert Muller School'-, dat volgens zijn eigen zeggen dezelfde filosofie heeft als die
van occultist Alice Bailey, ook wel de 'hogepriesteres van de New Age' genoemd.
Bailey verklaarde dat alle plannen van de New Age beweging terug te vinden zijn in de doelstellingen van de
VN. 'Vanaf het allereerste begin (van de VN) zijn er drie occulte factoren aan de ontwikkeling van deze
plannen verbonden,' aldus Bailey, die haar boeken uitgaf onder de naam 'Lucifer Publishing' en het hoofd
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was van H.P. Blavatsky's Theosofische beweging. Zowel Bailey als Blavatsky waren openlijke vereerders
van Satan.
Blavastky schreef in haar boek 'De Herverschijning van Christus' dat er op zeker moment in de toekomst één
persoon zal verschijnen die alle volken en religies zal verenigen. Iedereen die dan nog vasthoudt aan zijn
eigen persoonlijke overtuiging zal volgens haar 'ontmaskerd' worden. Deze 'Christus' is in Blavatsky's ogen
niet de Jezus uit de Bijbel, maar de verpersoonlijking van Lucifer (Satan) zelf.
Samenwerkingsdriehoek VN-Vaticaan-New Age
'Om een wereldregering te bereiken is het nodig om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal
patriottisme en religieuze dogma's uit de hoofden van de mensen te verwijderen,' drukte Brock Chisolm, de
voormalige directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de huidige ontwikkelingen in de
wereld en met name in de EU treffend uit.
Buiten het zicht van het grote publiek bestaat er dus al tientallen jaren een geheime
'samenwerkingsdriehoek' tussen de VN, het Vaticaan en de New Age beweging, die allen hetzelfde doel
voor ogen staat: het economisch, financieel, politiek en religieus verenigen van de hele mensheid onder één
wereldwijd uniform en centraal geleid systeem.
Xander - (1) Catholic World News

Leger Zwitserland bereidt zich voor op instorting EU en vluchtelingenstroom
Bezuinigingen defensie maken EU kwetsbaar voor buitenlandse druk en chantage
Zwitserse F-18 gevechtsvliegtuigen. Het Alpenland vreest dat de
rest van Europa door de bezuinigingen op defensie steeds
onveiliger wordt.
Zwitserland houdt er rekening mee dat de crisis in de eurozone
steeds ernstiger wordt en er gewelddadige maatschappelijke onrust
zal ontstaan zodra de Europese muntunie in elkaar stort. De
Zwitserse minister van Defensie Ueli Maurer zei gisteren niet langer
uit te sluiten dat in de komende jaren het leger moet worden ingezet
om de grenzen veilig te stellen en de te verwachten
vluchtelingenstroom uit de eurozone te controleren.
Eén van de gevolgen van de forse bezuinigingen is dat de EU een zwakkere defensie krijgt. Zwitserland
vreest dat de landen in Europa daardoor kwetsbaar zullen worden voor buitenlandse druk en chantage,
waardoor de veiligheid van het continent in gevaar komt omdat ze zich niet langer afdoende kunnen
verdedigen.
Maurers ministerie bevestigde de Zwitserse zorgen over de situatie in Europa. Er is een steeds grotere kans
op onrust en geweld in de eurozone. Vooral Griekenland, Spanje en Italië worden door massale
werkloosheid getroffen, waardoor de bevolking radicaliseert en er steeds meer gewelddadige demonstraties
plaatsvinden.
Griekse premier: Democratie vecht voor laatste kans
De Griekse premier Antonis Samaras stelde vorige week dat de democratie in zijn land 'voor zijn leven vecht'
en dat er chaos zal uitbreken als zijn kabinet valt. 'Mijn regering is de laatste kans voor Griekenland,'
waarschuwde hij. Ondanks de € 240 miljard die het land aan hulp kreeg zouden de Grieken in vijf jaar één
derde van hun -overigens uitsluitend met EU geld bewerkstelligde- levensstandaard hebben moeten
inleveren. Volgens Samaras zitten de Grieken daarom aan hun taks en kunnen ze niet nóg meer opbrengen.
(2)
Zwitsers versterken defensie
De Zwitsers vrezen dat de onrust in Griekenland, Italië, Spanje en straks mogelijk ook Frankrijk zal overslaan
naar hun eigen land, reden waarom de defensie van Zwitserland wordt versterkt. In totaal moeten er 100.000
soldaten -voor Europese begrippen zeer veel voor zo'n klein land- paraat staan, gaat de defensiebegroting
naar € 5 miljard en wordt de nieuwste versie van het Zweedse gevechtsvliegtuig Saab Gripen aangeschaft*.
Vluchtelingenstroom uit eurozone
De 2000 hoogste officieren van het Zwitserse leger hebben reeds een oefening ('Stabilo Due') gehouden
met een scenario waarin de omliggende buurlanden ten prooi vallen aan gewelddadigheden en er een
vluchtelingenstroom naar het veilige Zwitserland op gang komt. Tevens gaat de stafchef van het leger Andrë
Blattmann vier bataljons met in totaal 1600 militaire politieagenten inzetten om de grenzen te beveiligen. (1)
* Uit andere berichten blijkt dat de aankoop van deze straaljager op losse schroeven staat omdat deze niet
zou voldoen aan de eisen en kwalitatief minder is als de reeds in gebruik zijnde Amerikaanse F-18's.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Overgelopen cameraman Ahmadinejad geeft VS schat aan info over geheime kernsites
Israëlische experts: Iraans kernwapenprogramma bedoeld om militaire achterstand van 30 jaar te
compenseren
De sterk verouderde Iraanse luchtmacht, die nog altijd vliegt met in
de jaren '60 en '70 ontwikkelde toestellen (afgebeeld: F-5), is geen
partij voor de Amerikanen en Israëliërs.
Tijdens het bezoek van de Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad aan de VN in New York is diens persoonlijke
cameraman, Hassan Golkhanban, overgelopen naar de Verenigde
Staten. Golkhanban gold als een vertrouweling van zowel
Ahmadinejad als opperleider Ayatollah Khamenei en heeft de
Amerikaanse inlichtingendiensten een schat aan informatie en fotoen video opnamen gegeven van bekende en nog altijd geheime nucleaire- en raketinstallaties in Iran.
Toen Ahmadinejad na zijn toespraak voor de Algemene Vergadering samen met 140 medewerkers New
York verliet bleef zijn cameraman achter. Golkhanban, die op dit moment waarschijnlijk onder zware
bewaking in een 'safe house' verblijft, was niet zomaar een camerajournalist, maar maakte opnamen van de
persoonlijke bezoeken van zowel Ahmadinejad als Khamenei aan uiterst geheime nucleaire faciliteiten en
militaire installaties van de Revolutionaire Garde.
Golkhanban, wiens desertie al werd voorbereid sinds zijn eerste bezoek aan New York een jaar geleden,
werd dermate vertrouwd dat de Iraanse geheime dienst zijn bagage niet controleerde, waardoor hij twee
koffers vol kostbare opnames kon meenemen en in New York kon afleveren aan CIA agenten. Bovendien
blijkt hij eind september zijn vrouw en twee kinderen onder het mom van een familiebezoek naar Turkije te
hebben gestuurd. Zij zijn waarschijnlijk inmiddels onderweg naar de Verenigde Staten.
Up-to-date beeld geheime kerninstallaties
De VS heeft nu een compleet en zeer up-to-date beeld van de meest geheime Iraanse kern- en
raketinstallaties, waaronder ook locaties die Iran tot nu toe uit het zicht van het Westen heeft weten te
houden. Daarnaast bracht hij exclusieve opnamen van het inwendige van de ondergrondse verrijkingsfabriek
in Fordo, het complex in Natanz, de militaire installatie in Parchin en de kleine Amir-Abad onderzoeksreactor
in Teheran. Op sommige video's zijn hoge officials van de Revolutionaire Garde en de militaire industrie te
zien die de Iraanse opperleider en president in grote details de werking van geheime installaties uitleggen.
Iraanse technologie ligt 30 jaar achter
Diverse Israëlische experts zijn van mening dat Iran vasthoudt aan het streven naar een eigen kernbom om
daarmee de militaire zwakte van het land te compenseren. Daarom zal Iran een oorlog niet in eigen land
maar op vreemde bodem willen uitvechten. 'Het meest geavanceerde vliegtuig is nog steeds de (F4)
Phantom, die wij 40 jaar geleden tijdens de Yom Kippuroorlog gebruikten*,' aldus dr. Soli Shahvar van de
universiteit in Haifa. 'Wat conventionele technologie betreft ligt Iran 30 jaar achter. Iran is zich hiervan
bewust en is slim genoeg geweest om asymmetrische oorlogsmethoden te ontwikkelen. Dat is een
succesvolle strategie gebleken. Iran bestuurt straffeloos elementen zoals Hezbollah, Hamas en Islamic
Jihad.' (* Dit klopt niet en moet de F-14 uit de jaren '70 zijn, waar Iran nog zo'n 30 luchtwaardige exemplaren
van in gebruik heeft).Afgelopen woensdag publiceerde de New York Times een rapport van het Pentagon
waaruit bleek dat Iran in 2008 zo benauwd was voor een Israëlische aanval, dat de luchtafweer het vuur
opende op zijn eigen vliegtuigen. Door samenwerking met Noord Korea is de Iraanse satelliet- en
kerntechnologie echter wél veel verder gevorderd. 'Op dat gebied is Iran technologisch geavanceerd, maar
daar win je op het slagveld geen oorlogen mee,' vervolgde Shahvar.
Kernbom compenseert militaire zwakte
De Iraanse ayatollahs spelen het spelletje van misleiding echter heel goed door regelmatig foto's en video's
van militaire parades, rakettesten en grootschalige luchtmacht- en marineoefeningen vrij te geven. 'Dat gaat
hoofdzakelijk om afschrikking,' zei dr. Emily Landau van het Instituut voor Nationale Veiligheids Studies
(INSS). 'Iran heeft de neiging voortdurend te berichten over militaire vorderingen, maar hun capaciteiten
wekken de facto geen indruk. Daarentegen zijn ze zeer geavanceerd met hun rakettechnologie.'
Volgens Landau probeert Teheran een oorlog op eigen bodem te vermijden. 'Het gebruik van Hezbollah en
Hamas bewijst samen met het nucleaire programma dat Iran klaar is voor de strijd, maar wel op vreemde
bodem.' Hij denkt dat Iran een escalatie, waardoor de strijd naar het land zelf wordt verplaatst, niet zal
aandurven omdat het weet dat de VS militair veruit superieur is. 'Maar als een land een kernbom krijgt
hoeven ze zich niet zo'n zorgen te maken over hun conventionele capaciteiten.'
Stoere taal voor eigen volk en bondgenoten bedoeld
Meir Javedanfar van het Interdisciplinaire Centrum verklaarde dat zelfs al zou Iran een kernbom krijgen het
land nog steeds niet sterk genoeg is om het tegen het Westen op te nemen. 'Ik geloof namelijk niet dat Iran
zoveel centrifuges heeft als het beweert. En als dat wel zo is dan zijn het centrifuges uit de jaren '70.'
Javedanfar denkt daarom dat de stoere taal van Teheran voornamelijk is bedoeld voor de eigen bevolking.
'Vooral na de mislukte couppoging in 2009 moet het regime aan het volk laten zien hoe sterk het is. Ook
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willen ze tegenover hun Shi'itische bondgenoten in Irak, Libanon en Hezbollah bewijzen dat ze een
supermacht zijn. In werkelijkheid loopt Iran in militair opzicht járen achter.' Hij denkt dan ook dat de steeds
ernstiger wordende economische crisis in Iran wel degelijk van invloed is op de militaire en nucleaire
capaciteiten van de islamitische republiek.
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News

Oude pyramides gevonden op Antarctica, met bijzonder verhaal
Geplaatst door xandrah in Extreem weer en natuur(verschijnselen), Wereld op 9 oktober 2012
Volgens een artikel op Scienerary.com zijn er Pyramides ontdekt op
Antarctica. Een team van 8 ontdekkers uit Amerika en Europa,
zeggen bewijs te hebben gevonden.
Kan het zo zijn, dat Antarctica ooit warm genoeg is geweest in het
verleden dat er werkelijk een oude beschaving leefde? Wat nog
perplexender is: heeft er een vergevorderde beschaving geleefd,
zijn er structuren overgebleven die bewijzen dat er mensen
begraven liggen? In ieder geval beweert het team bewijzen van de
oude pyramides te hebben vonden
Tot nu toe is er nog niet vele informatie naar buiten gekomen over
hun ontdekking, maar een paar foto’s lekte uit naar het Internet. U
kunt zelf beoordelen of dit inderdaad pyramides zijn of de piekige
punten van rotsen. Desalniettemin zijn het intrigerende foto’s, en
zeker de moeite waard voor nader onderzoek. Twee van de
pyramides zijn 16 kilometer het binnenland in gevonden, de derde bevindt zich dichtbij de kustlijn. Op dit
moment is het team met een expeditie bezig om een vierde te bereiken, en te bepalen of de vorm natuurlijk
is, of door mensen gemaakt.
Wat denkt u ervan? Zijn dit natuurlijke vormen of zijn dit werkelijk pyramides?
In ieder geval zou het ons perspectief op de menselijke
geschiedenis veranderen, als dit werkelijk objecten zijn die door
mensen gemaakt zijn. Egyptologen vermoeden ook allang dat de
Sfinx een stuk ouder is dan men altijd dacht: mogelijk ouder dan
10.000 jaar. Wetenschappers ontdekten dat watererosie op het
beeld, klimaatverandering laat zien: van en regenachtige hete
jungle naar een woestijn, een proces van slechts een paar duizend jaar lang. Het Egyptische klimaat
veranderde dus snel, dus dit kan bij het antarctische klimaat ook het geval zijn geweest. Legendes vertellen
over pyramides op Antarctica. Ze zouden behoren bij Atlantis, dat niet alleen onder water verdween maar
ook door ijs omsloten werd.
Volgens legende: zijn de pyramides portals
Uit ‘In ‘The Myth of the Twelve World Pyramids’ , schrijver James Donahue:
“…De eerste, zei hij, bevindt zich onder het ijs op Antarctica. De anderen zijn in Tibet, Lumeria (een
legendarisch verloren continent in de Stille Oceaan), Atlantis, Mexico, Peru, Europa, Australië,
Canada,Midden Oosten, Amerika en als laatste Egypte. Ik geloof dat pyramides of tenminste de
overblijfselen ervavn, gevonden zijn. Wat mij interesseerde was een profetische boodschap die in de
informatie over de Antarctische pyramide zat: het zegt dat deze structuur een poort naar een ander planetair
systeem is en dat het zijn functie is om te assisteren bij het komen en gaan van aliën-entiteiten die deel van
de geschiedenis van de Aarde uitmaken Deze entiteiten kwamen naar de planeet in grote ruimteschepen, en
hadden interactie met hen die leefden op aarde, in het water en onder de oppervlakte. En dan staat er ook
nog in de legende: “en wanneer dit boek gevonden wordt, zal het ijs van deze plek smelten, en onthullen dat
ruimteschepen gecreëerd zijn middels deze pyramides, die achtergelaten zijn als overblijfsel van hun werk
en interactie met deze planeet.’ Het boek is bekend als een duidelijke aanwijzing dat als het oud is, het
inderdaad gevonden is. En dat we getuige zijn van het smelten van het ijs op Antarctica. Antarctica zal
onthuld worden. En het is mogelijk dat daar een gigantisch ruimteschip ontdekt wordt.’
EBOOK: An Antarctic Mystery by Jules Vernes - Bron: perdurabo10.tripod.com, scienceray
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Schotland, Catalonië, Vlaanderen, Rhône-Alpen, Venetië : valt de EU uit elkaar?
In almaar meer regio's wordt de roep van de bevolking om zich los
te maken uit de wurgende greep van de EU steeds luider.
Afgelopen dinsdag schreven we over de massale demonstraties in
Catalonië waarin onafhankelijkheid en afscheiding van Spanje werd
geëist. De Catalanen zijn echter bepaald niet de enigen die het zat
zijn om onder door anderen geregeerd te worden. De aloude
rivaliteit tussen Vlaanderen en Wallonië is welbekend en heeft de
Vlamingen inmiddels een zeer grote mate van autonomie
opgeleverd. Maar ook in andere regio's, zoals Venetië en
Lombardijen in Italië, Rhône Alpen in Frankrijk en BadenWürttemberg in Duitsland klinkt de roep om autonomie en afscheiding steeds luider.
De voornaamste veroorzakers van de almaar oplopende regionale spanningen in Europa zitten in Brussel en
in de verschillende Europese hoofdsteden, waar men keer op keer nieuwe stappen zet tot verdere integratie
en zowel financiële, sociale als politieke éénwording. Daarmee lopen de eurocraten en eurofielen in
toenemende mate uit de pas met de wensen van hun kiezers, die één centraal dictatoriaal gezag in het voor
de meeste Europeanen ver weg gelegen Brussel totaal niet zien zitten.
EU verdeeld in betalers en profiteurs
De New York Times constateert bovendien dat het anno 2012 al lang niet meer gaat om de traditionele
cultuur- en mentaliteitsverschillen tussen noord en zuid, maar vooral tussen rijk en arm en tussen schuldenen niet-schuldenlanden. Steeds meer volken en gebieden zien met groeiende frustratie en machteloze
woede toe hoe almaar meer miljarden van hun zuur verdiende geld door hogere overheden en de EU
worden ingepikt en wegstromen in de vaak bodemloze putten van profiterende regio's waar men jarenlang
veel te veel is blijven uitgeven en waar men bovendien niet van zins lijkt dit te willen opgeven.
De Amerikaanse inlichtingenexperts van Stratfor noemen dit de 'paradox van integratie': het hangt er maar
net vanaf aan welke kant je staat -hetzij bij de betalers, hetzij bij de ontvangers- of je dit als een goede
ontwikkeling ziet of niet (2). 'Hoewel geld de katalysator lijkt te zijn (wie draagt wat bij aan een centrale
begroting?), gaat het overkoepelende verhaal als het erop aankomt over emoties zoals 'voelen we ons
onderdrukt', waarmee de spoken van de geschiedenis weer terugkeren,' aldus de New York Times. 'Europa
lijkt te wankelen: Van Bannockburn (de Schotse onafhankelijkheidsoorlog in 1314) tot de Tweede
Wereldoorlog: sommige taboevragen komen opnieuw boven tafel!'
'Terwijl er een post-nationale Europese Unie uit de eurozone crisis tevoorschijn zou kunnen komen, met het
streven naar een grotere fiscale unie en meer gecentraliseerde controle over de nationale begrotingen en de
banken, heeft de crisis in de rijkere regio's van de lidstaten, boos vanwege het moeten financieren van de
armere buren, de roep om onafhankelijkheid versnelt,' constateert de NY Times.
Oude wrevel en historische wrijvingen
Catalonië, waar eind dit jaar een referendum over de toekomst van Spanjes rijkste regio wordt gehouden,
loopt voorop in de nieuwe golf separatisme die Europa overspoelt. Schotland, waar eveneens een
referendum staat gepland, volgt in 2014. De Vlamingen, die met met veel moeite bijna totale administratieve
als taalkundige autonomie wisten af te dwingen, hebben alleen maar meer weerstand gekregen tegen de in
hun ogen arrogante hegemonie van de Frans sprekende Waalse en Brusselse elite.
'Er zijn talloze zaken die ontevreden landen net als huwelijken bij elkaar houden, zoals een
gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke oorlogen, gemeenschappelijke kinderen en
gemeenschappelijke vijanden. De economische crisis in de EU brengt echter ook oude wrevel aan het licht,'
vervolgt de NY Times. 'Zo redeneren veel mensen in Catalonië en Vlaanderen dat ze veel meer bijdragen
aan de nationale schatkist dan ze ontvangen, vooral nu de nationale overheden moeten bezuinigen op
openbare voorzieningen.'
De Brusselse directeur van het Open Society Institute denkt echter dat het groeiende separatisme vooral
gevoed wordt door historische wrijvingen en de verschillende talen van de volken, en in mindere mate door
de geldkwestie. Zo heeft de leider van de Schotse Nationale Partij, Alex Salmond, het referendum in 2014
doelbewust gekoppeld aan de 700e verjaardag van de beslissende slag in de strijd om de Schotse
onafhankelijkheid.
Overdracht macht aan Brussel wakkert separatisme aan
Juist het feit dat de nationale overheden steeds meer zeggenschap hebben overgedragen aan Brussel en
daardoor aan nationale autoriteit hebben ingeboet heeft het streven naar onafhankelijkheid in diverse
Europese regio's aangewakkerd. Naast Catalonië zijn ook Baden-Württemberg in Duitsland, Rhône-Alpen in
Frankrijk en Lombardijen in Italië 'regionale kruitvaten'. Deze vier regio's noemen zich de 'vier motoren van
Europa' en hebben gezamenlijk een groter BNP als dat van Spanje.
Nu de aanhoudende crisis een steeds grotere impact heeft op de economie moeten de kostbare bailouts en
daaraan gekoppelde forse bezuinigingen voornamelijk worden opgebracht door deze rijke regio's. En daar
wringt nu juist de schoen, want de Europese leiders denken dat het antwoord op de crisis nóg meer Europa
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is. Een steeds groter deel van de bevolking van deze regio's wordt daarom steeds sceptischer en bozer en
wil niet langer meewerken aan de verwezenlijking van de megalomane eurovisioenen van hun nationale
politieke leiders.
Veneto: 'Situatie bijna explosief'
Het directe gevolg van deze stapsgewijze, maar stug voortgaande fascistische machtsgreep door de EU is
dat in steeds meer regio's soms eeuwenoude sentimenten weer de kop op steken. In Hongarije en
Roemenië is het nationalisme opnieuw in opkomst, met allerlei economische, wettelijke en etnische
problemen als gevolg. Zelfs in Venetië is de eerste demonstratie gehouden voor een referendum over
onafhankelijkheid van Rome en de wederoprichting van de 'Repubblica Veneto', die 5 miljoen inwoners zou
gaan tellen.
'De situatie is bijna explosief,' aldus de organisator tegenover Russia Today. 'De belangrijkste reden is een
economische. Onze situatie is erger dan een kolonie, want de belastingen in Italië zijn de hoogste ter wereld
en onze voorzieningen zijn extreem slecht. Ieder jaar gaat er € 20 miljard van onze regionale bronnen
verloren, en dat is ondraaglijk... Wij kunnen meer dan enkel overleven en zullen het op één na rijkste land
van Europa zijn.' Venetië maakt overigens pas 146 jaar deel uit van Italië.
Machtsgreep EU gevaar voor toekomst Europa
Op de eilanden Sicilië en Sardinië bestaan al langer krachtige afscheidingsbewegingen. Het lijkt slechts een
kwestie van tijd voordat deze -en daarna ook andere- regio's in Italië en de rest van Europa meer autonomie
of zelfs totale onafhankelijkheid gaan eisen.
De reactie van Brussel zal hoogstwaarschijnlijk even voorspelbaar als fataal zijn, namelijk door opnieuw de
verkeerde conclusies te trekken, de signalen uit de bevolking te blijven negeren en het proces van
éénwording en centralisering juist te versnellen. Hiermee legt de EU-elite echter zelf de bijl aan de wortel
van het ooit zo succesvolle economische handelsblok, waarmee de toekomst van de welvaart, vrede en
stabiliteit op het hele continent in groot gevaar dreigt te komen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Stratfor, (3) New York Times, (4) Russia Today

Politici en Bilderberg onlosmakelijk met elkaar verbonden
Geplaatst door xandrah in Uncategorized op 7 oktober 2012
Bilderberg conferenties dienen als doorgeefluik voor de orders van de bovenwereld (Committee of 300) naar
de marionetten in de wereld van politiek (Pechtold, Rutte, Wouter Bos, Wim Kok, Paul Scheffer, Jan Kees de
Jager, enz) en bedrijfsleven.
The Order of the Garter (Orde van de Kouseband) waar ook Bilderberg-presidente Beatrix von Amsberg lid
van is staat weer boven the Committee of 300. Sinds de oprichting in 1348 door de Engelse koning Edward
III heeft de Orde van de Kouseband slechts 1004 leden gehad. Het 1000ste lid was de Britse kroonprins
William. Uit Grace Powers’ boek William 2015:
Orde van de kousenband
In zijn boek “Antichrist and a Cup of Tea”, geeft schrijver Tim Cohen details over hoe de Britse Monarchie al
eeuwen lang samenzweert om een Nieuwe Wereldorde te creëren met behulp van de meest machtige
organisatie van de wereld: the Order of the Garter.
The Order of the Garter werd gesticht in 1948. Lidmaatschap is beperkt tot de Prince of Wales (Charles), de
Souvereine (de Engelse koninging) en niet meer dan vierentwintig tot ridder geslagen Companion members.
En Beatrix dus. De Order is het absolute kernleiderschap van de Priory of Sion, de Knights Templar, Scottish
Rite Freemasonry, de Rozenkruisers en de machtige Committee of 300.Bilderberg heeft dan weer geheime
bijeenkomsten met als doel: het creëren van de anti-democratische superstaat Europa.
Het is de overkoepelende organisatie over de gehele wereldwijde vrijmetselarij.Wanneer een vrijmetselaar
zijn 33e graad ontvangt zweert hij trouw aan de Order of the Garter. Deze middeleeuwse Britse Orde met
zijn magische ceremonies en occult symbolisme is een voorloper van de aanstaande vestiging van de
Nieuwe Wereldorde’s Ronde Tafel.
Op 23 april 2008, werd prins William (zijn tweede naam is Arthur) het 1000e lid van de Order of the Garter.
Net als in de Arthuriaanse legende, verwachten de Ridders van de Order of the Garter te dienen als de
Ridders van de Cirkel van de Ronde Tafel, wanneer Willem-Arthur gevestigd wordt als Goddelijke Koning en
wereldheerser. (bekijk youtube)
Prinses Diana zei: ‘Ik geloof dat Wills (William) Camelot kan herbouwen, en ik zal zijn Merlijn zijn. Samen
zullen we terugkeren naar de ridderstand, de praal en de glorie zoals het ook aan King Arthur’s hof was.
William zal de Monarchy hernieuwen door liefde, leiderschap en compassie te tonen.’ (meer hierover)
http://xandrah.wordpress.com/
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'Obama geen christen, werd enkel om politieke redenen lid van onze kerk'
Nieuwe aanwijzingen voor Obama's communistische, racistische, islamitische en homoseksuele verleden Documentaire 'Dreams from my Real Father' toont Obama's moeder als erotisch fotomodel
Obama, 'christen' voor enkel de politieke show, heeft in
werkelijkheid totaal andere sympathieën.
Een jarenlang lid van de Trinity United Church in Chicago heeft
bevestigd wat critici al jaren beweren, namelijk dat de Amerikaanse
president Barack Obama -die ze persoonlijk kende- enkel om
politieke redenen lid werd van de kerk, terwijl hij in werkelijkheid
helemaal geen christen is. Ook Obama's voormalige dominee
Wright gaf in een interview toe dat de president zijn kerk om puur
politieke redenen nodig had.
Volgens 'Rose' -om redenen die niet uitgelegd hoeven te worden
een schuilnaam- was Obama toen hij na zijn afstuderen aan de Columbia Universiteit naar Chicago kwam
een outsider, ook al had hij belangrijke contacten in de Afro-Amerikaanse gemeenschap.
Obama's mentor in Hawaii was Frank Marshall Davis, een bekende communistische activist die eveneens in
Chicago zijn reputatie vestigde. Onlangs werd de documentaire 'Dreams from my Real Father' uitgebracht
waarin wordt gesteld dat de biseksuele Davis zelfs de werkelijke biologische vader van Obama is. Tevens
vertoont de documentaire naaktfoto's van Obama's moeder Ann Dunham, die als erotisch fotomodel zou
hebben gewerkt (2).
In 'Dreams from my Real Father' wordt beweerd dat de communist
Frank Marshall David de echte biologische vader van Barack
Obama is.
Link met communisten, Black Panthers en Saudi's
Dat dit meer dan enkel een gerucht zou kunnen zijn bewijst de
connectie tussen Davis en Vernon Jarret, de schoonvader van
Valerie Jarrett, Obama's belangrijkste adviseur en volgens velen
degene die werkelijk de dienst uitmaakt in het Witte Huis. Davis en Vernon Jarret waren goede vrienden en
collega's bij de Chicago Defender en de Chicago Star, twee communistische kranten die tijdens de jaren '40
werden uitgegeven. Ook waren ze beiden lid van dezelfde communistische vakbond.
Vernon Jarret en advocaat Khalid Abdullah Tariq Al-Monsour -destijds bekend als Donald Warden-,
voormalig lid van de extremistische, racistische Black Panther beweging, zorgden er samen voor dat Obama
werd toegelaten aan de Harvard Law School. Al-Monsour probeerde namens de Saudische prins Al-Waleed
Bin Talal en de OPEC een fonds van $ 20 miljoen te creëren voor 10.000 studenten uit minderheidsgroepen.
De Saudische prins zou via een dergelijk fonds de opleiding van Obama hebben betaald, reden waarom de
president tijdens zijn eerste ontmoeting met de Saudische koning in 2009 een diepe buiging voor hem
maakte.
'Obama lid van kerkelijke datingclub voor homo's'
'Obama's Keniaanse vader liet hem in de steek,' aldus Rose. 'In Hawaii vulde hij dat op met Frank Marshall
Davis en in Chicago met dominee Jeremiah Wright.' Wright, die volgens het geruchtencircuit net als Davis
biseksueel zou zijn, trouwde in 1980 met Ramah Reed. Volgens Delmer Reed wilde zijn vrouw van hem
scheiden nadat ze samen bij Wright in huwelijkstherapie waren gegaan. Raham en Jeremiah Wright hebben
inmiddels vijf kinderen en drie kleinkinderen.
Rose legde uit dat Obama politiek gezien met een kerk verbonden moest worden die zijn homoseksualiteit
zou accepteren. Ook had hij een mentor nodig die hem zou kunnen introduceren bij de Afro-Afrikaanse
machtselite in Chicago. In 2008 onderzocht het campagneteam van Hillary Clinton geruchten dat Wright een
datingservice -de 'Down Low Club'- had opgezet voor homoseksuele leden van zijn kerk. Obama zou hier lid
van zijn geweest.
Banden met Nation of Islam leider Farrakhan
Tevens delen Wright en Obama dezelfde politieke overtuigingen. De antisemitische zwarte dominee heeft
nauwe banden met Nation of Islam leider en Jodenhater Louis Farrakhan. 'Ongeacht wat Obama om
politieke redenen beweert, zijn sympathieën liggen bij de moslims,' aldus Rose. 'En hij heeft een innerlijke
woede tegen blanken. Daarom voelde hij zich zo aangetrokken tot Wrights zwarte bevrijdingstheologie.' in
1995 deden Obama en Wright dan ook samen mee met Farrakhans 'miljoen mannenmars' op Washington.
Gezamenlijke sympathie voor islam
In de biografie 'Obama: From Promise to Power' (2007) schreef Chicago Tribune journalist dat Obama
dominee Wright inschakelde om te proberen 'de kracht van het christendom in de levens van zwarte
Amerikanen te begrijpen'. In zijn boek 'Dreams from my Father' gaf Obama zelf toe dat hij en Wright praatten
over hun sympathieën voor de islam en het zwarte nationalisme.
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Bovendien schreef Obama in zijn tweede boek 'Audacity of Hope' dat Wright in een gelijknamige preek
publiekelijk erkende dat hij een zwarte moslim was 'geweest': 'Ik werd inderdaad bëïnvloed door Martin
(Luther) King, maar ook door een ander, namelijk Malcolm (X). Voor korte tijd probeerde ik een moslim te
zijn: As salaam alaikum. Totaal niet christelijk dus.'
Wright: Obama had kerk om politieke redenen nodig
Barack en Michelle Obama trouwden in de Trinity Church van Wright en lieten er hun kinderen dopen.
Desondanks zouden ze volgens diverse kerkgangers nooit serieuze leden van de christelijke gemeenschap
zijn geweest. Dominee Wright bevestigde in een interview met auteur Edward Klein dat de kerk nooit 'een
ding' van de Obama's was. 'Na hun huwelijk was de kerk geen integraal deel van hun spirituele leven.'
Volgens de dominee was zijn kerk wél een integraal deel van Obama's politiek, maar enkel 'omdat hij de
zwarte basis nodig had'.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Daily Mail

10 redenen waarom groene en zwarte olijven gezond zijn!
Zaterdag, 18 augustus 2012
Hmmmm, zo'n heerlijk olijfje!
Olijfolie staat inmiddels bekend als de leverancier van gezonde vetzuren. Hoewel
er veel meer gezonde vetten zijn dan olijfolie, is olijfolie inderdaad heilzaam
vanwege de enkelvoudig onverzadigde vetzuren en antioxidanten. Over de
voordelen van olijfolie is vrijwel iedereen het eens, maar veel mensen
vragen zich desalniettemin af of ook olijven gezond zijn. Hieronder vind je 10
redenen waarom olijven – net als olijfolie – gezond zijn…
Olijven zijn gezond – Reden 1: Gezonder hart
In landen waar veel olijven worden gegeten, heeft men over het algemeen
een gezonder hart. Dit komt door de enkelvoudig onverzadigde vetzuren in
olijven.
Olijven zijn gezond – Reden 2: Minder aderverkalking
Olijven zijn vrij van cholesterol. Het hoge oliezuurgehalte in olijven houdt de cholesterolniveaus zelfs in
balans. Zodoende wordt de kans op aderverkalking verkleind.
Olijven zijn gezond – Reden 3: Minder triglyceriden
Olijven verlagen de concentratie triglyceriden in je bloed. Hierdoor wordt het bloedvatenstelsel minder
zwaar belast.
Olijven zijn gezond – Reden 4: Verjongingskuur
Olijven bevatten veel belangrijke antioxidanten, waaronder vitamine E. Antioxidanten vertragen het
verouderingsproces en houden je lichaam zodoende jong.
Olijven zijn gezond – Reden 5: Bloeddrukverlagend
Olijven gaan een verhoogde bloeddruk tegen. Ze verkleinen zodoende de kans op een hart- of
herseninfarct.
Olijven zijn gezond – Reden 6: Vitamines
Naast vitamine E, bevatten olijven ook vitamine D, vitamine B1 en B2. Sommige van deze vitamines zijn
relatief zeldzaam en erg belangrijk voor je algehele lichamelijke gezondheid.
Olijven zijn gezond – Reden 7: Mineralen & spoorelementen
Olijven bevatten natrium, kalium, calcium en ijzer. Deze mineralen en spoorelementen zijn erg heilzaam
voor het menselijk lichaam.
Olijven zijn gezond – Reden 8: Organen
De olijfolie in olijven helpt je maag, lever en gal te beschermen en beter te functioneren. Dit verkleint de
kans op ziekten en aandoeningen zoals verstoppingen, diabetes mellitus en galstenen.
Olijven zijn gezond – Reden 9: Botten & gewrichten
Olijven houden de botten en gewrichten gezond. Zo verkleinen olijven de kans op reumatische artritis en
osteoporose.
Olijven zijn gezond – Reden 10: Pijnstiller
Olijven zouden een pijnstillende werking hebben. Sommige wetenschappers beweren dat olijven net zo
effectief zijn als paracetamol.
Bron: http://www.gezondenzo.net/10-redenen-waarom-groene-zwarte-olijven-gezond-zijn/
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Supermarktmelk: voor niemand goed
Welkom op hetkanWel! Powered by WP Greet Box WordPress Plugin
Foto: wikimedia commons
hetkanWel-blogger Rozemarijn bouwt aan een eetbaar bos in Frankrijk. Op
een stuk grond van 20 hectare in de Dordogne probeert ze, samen met haar
parnter, de principes van permacultuur in de praktijk te brengen. Ook in haar
Haagse achtertuin tuiniert ze er op los. Op hetkanWel doet ze verslag van
haar belevenissen én schrijft ze over “gezonde voeding van grond tot mond”.
Vandaag: het derde artikel in een serie over melk.
Hoe gezond is melk eigenlijk? Er zijn twijfels over het nut van melk, maar het
antwoord ligt, zoals zo vaak, genuanceerd. Biologische, rauwe melk bevat
veel gezonde bacteriën. Maar hoe zit het met gewone, supermarktmelk?
Eerder verscheen in deze serie: Alles wat je (niet) wil weten over melk en rauwe melk, gezond
compromis voor zuivelliefhebbers
Lees ook:
Kruidige pompoencake
Het beste van de raw food keuken
Instantbevrediging: zelf chocolade maken
Supermarktmelk voor niemand goed
Je staat er meestal niet bij stil, maar achter al die pakken melk zit een enorme melkindustrie. Industrie
noemen ze dat, maar dan hebben we het dus wel over levende koeien (2,6 miljoen in Nederland om precies
te zijn, Bron: Dier en natuur). Die op z’n zachtst gezegd niet natuurlijk behandeld worden. Wat logischerwijs
ook geen natuurlijke melk oplevert.
De huidige melkkoeien zijn gefokt op het geven van abnormaal veel melk. De overactieve halsklieren van
deze koeien produceren niet alleen de hormonen die de melkproductie stimuleren, maar ook groeihormonen.
En die zitten dus ook in de melk. In Amerika worden er ook nog extra groeihormonen gegeven. Dat is in
Europa gelukkig verboden. Al wordt er in Nederland wel met vruchtbaarheidshormonen geëxperimenteerd,
zie dit bericht van melkvee.nl. Een managementtool noemen ze dat…. Door de abnormaal hoge
melkproductie hebben de koeien onnatuurlijk zware en grote uiers waardoor ze makkelijk ontstoken raken.
Dat is pijnlijk. En de kans is groot dat er regelmatig pus in de melk komt.
Kunstmatig geknutsel met hormonen
Normaal maakt een koe alleen melk in de tweede helft van de zwangerschap en tijdens het zogen. Om de
productie te verhogen worden de koeien kunstmatig geïnsemineerd in de eerste 3 maanden na de geboorte.
Voordat ze hebben kunnen bekomen van de vorige zwangerschap van 9 maanden. Zo kunnen koeien tot
305 dagen per jaar melk geven. Gevolg is wel dat er veel meer oestrogeen in het systeem van de koe en in
de melk zit. Bij mensen verhoogt een teveel aan oestrogeen de kans op borst- en eierstokkanker en op
prostaat- en balkanker (L. Cordain, The paleo answer).
Door de extreme overproductie raken de koeien verzwakt waardoor ze regelmatig antibiotica toegediend
krijgen. Volgens het voedingscentrum wordt de melk van koeien die antibiotica krijgen niet verkocht. Maar of
die regels altijd worden nageleefd en hoe lang die antibiotica nog in het systeem van de koe rondzweeft…
daar kan je je twijfels over hebben.
Koe zonder gras
Ook aan het dieet van koeien is geknutseld. Het voedingscentrum stelt dat 2/3e van het menu van koeien uit
gras bestaat. Dat zijn waarschijnlijk de gelukkigen onder de koeien. Voor veel bestaat het eten voor een
groot deel uit soja en granen, met name maïs (de goedkoopste calorieën beschikbaar). Voor de
sojaplantages worden de kostbare regenwouden in Zuid-Amerika gekapt. 1 op de 5 koeien staat permanent
binnen (dan hebben we het over melkkoeien; vleeskoeien komen überhaupt nauwelijks meer buiten) (Bron:
Dier en natuur). Het onnatuurlijke dieet heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van de melk (veel minder
goede omega vetzuren en vitamines). Het verzwakt ook het immuunsysteem van het dier. Koeien in Amerika
die uitsluitend dit soort eten krijgen leven vaak niet langer dan 150 dagen! In Nederland haalt een koe
gemiddeld nog de 6 jaar (terwijl onder natuurlijke omstandigheden 20 normaal is).
En dan hebben we het er nog niet eens over de kalfjes voor wie de melk eigenlijk bedoeld was. Die worden
meteen na de geboorte, in ieder geval binnen twee dagen, bij de moeder weggehaald en alleen in een hok
opgesloten. Het is dat we er niet dagelijks mee geconfronteerd worden, dat we zonder schuldgevoel onze
cappuccino drinken. Maar als je oog in oog staat met zo’n kalfje, aiaiai.
Voor mij dus geen reguliere melk meer. Als ik in het café waar ik zit vraag of ze toevallig biologische melk
gebruiken in de koffie, krijg ik als antwoord: ‘nee hoor, daar doen we niet aan’. Blijkbaar is dat een kwestie
van ‘er aan doen’…
Eerder verscheen in deze serie: Alles wat je (niet) wil weten over melken Rauwe melk, gezond compromis
voor zuivelliefhebbers
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Zwavelinjecties vergiftigen de atmosfeer en onze longen
Geplaatst door xandrah op 9 oktober 2012
Zwavelverbindingen de lucht in spuiten tegen klimaatverandering
Het klonk altijd al als een wat riskant idee: zwavel in de atmosfeer pompen om de
klimaatverandering te compenseren. Nieuw onderzoek zet nog wat extra
vraagtekens bij dit plan. Zwavelverbindingen in de stratosfeer van de aarde
spuiten is één van de bekende voorbeelden om de klimaatverandering tegen te
gaan. Het idee erachter: zwavel vormt deeltjes in de atmosfeer die zonlicht
weerkaatsen, waardoor de temperatuur op aarde op peil gehouden kan worden.
Volgens de nieuwe studie, gedaan door wetenschappers van de Carnegie
Mellon-universiteit en de Universiteit van Oxford, is het op zich makkelijk om
scenario’s te verzinnen waarbij zwavelinjecties ervoor zorgen dat de temperatuur
stabiel blijft tot 2080. Maar er kleeft ook een groot nadeel aan: de hoeveelheid
regen loopt terug. Een ander effect is dat het zwavelscenario dat perfect is voor
een bepaalde regio een minder gewenst resultaat kan opleveren voor de regio
ernaast. Wil je het klimaat van China constant houden, dan wordt India kouder dan
het nu is. Kies je er daarentegen voor om India optimaal te helpen, dan wordt het in
China te warm. “Het kan onmogelijk blijken om het klimaat in alle gebieden tegelijkertijd te stabiliseren op
deze manier”, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Nature Geoscience. “Regionale verschillen kunnen
een consensus over wat de beste hoeveelheid geo-engineering is moeilijk, zo niet onmogelijk maken.”
SPICE, een gevaarlijk experiment
Britse onderzoekers waren volgens het tijdschrift Technology Review van plan in oktober 2011 met
ondersteuning van de Britse regering een even nutteloos als gevaarlijk experiment uit te voeren: SPICE
(stratospheric particle injection for climate engineering, ofwel stratosferische deeltjes injectie voor
klimaatbeïnvloeding). Het experiment is de volgende bijdrage van zogenaamde wetenschappers om de flora
en de fauna van onze Aarde – de enige die we hebben – te vernietigen. Het is de bedoeling om met behulp
van giga-grote heliumballonnen enorme hoeveelheden waterstofsulfide op grote hoogte in de atmosfeer te
pompen. De gedachte is dat men zo een deel van het licht van de zon kan reflecteren en daarmee de
planeet afkoelen. Daarbij gaat men er dus zonder meer van uit dat dat nodig is, en denkt men bovendien
zonder enige maatschappelijke of zelfs maar politieke discussie dergelijke gewaagde experimenten boven
de hoofden van de argeloze burger te kunnen uitvoeren.
Zoals de plannen er nu liggen wordt een paar miljoen ton waterstofsulfide per jaar op de atmosfeer
ingepompt. Zekerheid over het effect van deze kwakzalverij heeft men niet of nauwelijks, toestemming van
de direct getroffenen al helemaal niet. Oh ja, en laten we er even bijzeggen dat een en ander het gevolg is
van een idee van dezelfde gestoorde professor die in de jaren ’70 met de mededeling kwam dat er een gat
in de ozonlaag zat, en dat we allemaal onze ijskasten moesten gaan vervangen. Dat een en ander niets met
ozon te maken had, maar veel meer de remedie was tegen een aflopend patent op drijfgassen werd er niet
bij gezegd, maar de oplichter die met het gat in de ozonlaag op de proppen kwam schijnt voor zijn sprookjes
wel een Nobelprijs gekregen te hebben. Wie zal ons behoeden voor dergelijke krankzinnige en misdadige
pseudo wetenschappers?
Waterstofsulfide is een zeer giftig gas, dat van zichzelf geen onderdeel is van de atmosfeer, maar wel
vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bij het vergaan van organisch materiaal en bij
vulkaanuitbarstingen. Hoe giftig het is blijkt wel uit het feit dat alle Europese energiecentrales verplicht zijn
ingewikkelde en dure filters op hun schoorstenen te plaatsen om waterstofsulfide uit hun uitlaatgassen te
halen. Volgens een studie van de Britse Meteorologische dienst, de UK Meteorological Office (u weet wel die
grappenmakers die de afgelopen jaren warme winters voorspelden, en voor de afgelopen twee zomers “zeer
veel barbequeweer”), zal het injecteren van 10 miljoen ton waterstofsulfide in de atmosfeer de Aarde – onze
Aarde – binnen enkele jaren tot 2°C afkoelen. Ook de boevenbende van de Britse Royal Society kwam in
2009 tot een soortgelijke conclusie.
Het gevaarlijke idee wordt niet gesteund door wetenschappers
Aangezien het inmiddels duidelijk is geworden dat het hele verhaal van een door menselijke CO² uitstoot
veroorzaakte opwarming van de Aarde voortkomt uit het creatieve brein van banken en belastingdiensten,
en niet gesteund wordt door serieuze, betrouwbare wetenschappers en wetenschappelijke methodes, kan
het waanzinnige Britse experiment er dus voor zorgen dat de weegschaal doorslaat naar de andere kant, en
dat we binnen enkele jaren te maken hebben met een nieuwe ijstijd.
Lezers die nog een werkend brein tussen hun oren hebben zitten, zullen weten dat een paar graden
afkoeling en een nieuwe ijstijd veel desastreuzere gevolgen voor het leven op Aarde zullen hebben dan de
0,5°C die de Aarde in de afgelopen 100 jaar is opgewarmd. Het experiment van de losgeslagen Britse
professoren staat gelijk aan elk jaar een mega-vulkaanuitbarsting, en wie even de statistieken erbij pakt en
ziet welk een afkoeling de uitbarsting van bijvoorbeeld de vulkaan Pinatubo (1991) teweeg bracht, zal
snappen waar we over tien jaar staan, als we die imbeciele Britten hun gang laten gaan. En dan hebben we
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het nog niet over de schade voor de gezondheid van het leven op deze planeet die het gevolg zal zijn van
het inbrengen van dergelijke hallucinante hoeveelheden onnatuurlijke chemische stoffen in de atmosfeer –
maar daarover hieronder meer.
De oplossing voor onze milieuproblemen gaat richting minder chemisch rommel in de atmosfeer – niet meer.
De kettingreacties die het gevolg kunnen zijn van de idiote experimenten zijn ook daarnaast niet te overzien,
en dat alleen al is een reden om de doorgedraaide reageerbuiskijkers in een dwangbuis te stoppen en af te
voeren. Wie zijn deze mensen? Kijken we naar de sponsoren, deelnemers en partners van het project dan
zien we daar een hele reeks gewichtig klinkende namen: Meteorological Office (Met Office), Engineering and
Physical Sciences Research Council (EPSRC), Natural Environment Research Council (NERC), Science
and Technology Facility Council, Integrated Assessment Geoengineering Proposals, Marshall Aerospace, de
universiteiten van Cambridge, Edinburgh, Bristol en Oxford. Wie meer wil weten over waar ideologische
pseudowetenschap toe kan leiden kan kijken op de website van de universiteit van Cambridge:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~hemh/SPICE/SPICE.htm en op
http://www2.eng.cam.ac.uk/~hemh/climate/Geoengineering_RoySoc.htm
Nog meer vieze lucht
Begin september 2011 berichtten enkele media over een Canadese studie van het Institute for Clinical and
Evaluative sciences in Ontario betreffende de dramatische stijging van het aantal longziekten, waaronder
chronic obstructive pulmonary disease, COPD. (chronisch obstructieve longziekte). COPD is een
verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem, die vandaag de dag nog
steeds niet te genezen zijn. Naar de huidige stand van de medische wetenschap biedt alleen een
longtransplantatie uitkomst.
De studie begon in het jaar 1996 en had de beschikking over de ziekenfonds-, ziekenhuis- en andere
medische dossiers van personen in de leeftijdsgroep 35 tot 80 jaar. Tijdens de 15 jaar dat de studie nu duurt
werden 579.466 nieuwe gevallen van COPD vastgesteld. De aandoening is in Canada de meest
voorkomende chronische ziekte die gepaard gaat met ziekenhuisopname. Ongeveer 1 op de 4 Canadezen
loopt de kans COPD te ontwikkelen. Ook een studie van wetenschappers in het Oostenrijkse Salzburg uit
2007 kwam tot die laatste conclusie, en stelde daarbij dat de verwachting is dat tegen het jaar 2020 1 op de
3 Oostenrijkers zou sterven aan een chronische longziekte.
De agressieve antirookcampagne van overheden wereldwijd vormt bij de onoplettende burger dan ook
geheel onterecht het beeld dat vooral roken en meeroken met rokers leidt tot longziektes, hetgeen absoluut
niet het geval is. De campagne zou beter gezien worden als een poging van de overheden om de schade
die wordt veroorzaakt door de schadelijke stoffen van de industrie te verdoezelen en al bij voorbaat weg te
verklaren met het gebruik van tabaksproducten. Daarbij valt elk verband met het roken van tabaksproducten
weg, wanneer we zien dat het aantal rokers in het Westen sterk afneemt, en het aantal gevallen van COPD
juist sterk toeneemt. Houd dit goed in gedachten wanneer u weer een dictatoriale vertegenwoordiger van
een antirokersclubje zijn sociale tekortkomingen ziet afreageren in een van de langzaam wegkwijnende en
volledig corrupte massamedia (NOS, VRT, Standaard, NRC, etc., etc., etc.). Ook deze vaststelling – dat het
aantal longziekten de laatste 15, 20 jaar extreem toeneemt – zou een reden moeten zijn om geen doldwaze
experimenten te gaan uithalen met hetgeen we gedurende ons hele leven inademen.
Nanodeeltjes doden cellen
Het gebruik van nanodeeltjes, die door tal van producenten worden gebruikt voor de veredeling van hun
producten (bekleding, coatings, medicijnen, cosmetica en zelfs levensmiddelen) of noodzakelijk zijn voor
hoogtechnologische toepassingen zorgt steeds vaker voor alarmsignalen van gewetensvolle onderzoekers
en wetenschappers (ja, ze zijn er nog), die hebben moeten vaststellen dat nanodeeltjes organische
celwanden kunnen doordringen en de cellen kunnen beschadigen. De deeltjes die de Britse Warmista’s in
de hogere lagen van de atmosfeer willen sproeien zijn zulke nanodeeltjes, en het is daarom dat we
misschien mogen concluderen dat het in alle stilte, zonder maatschappelijke en politieke steun, doordrijven
van deze prakrijken, uit naam van het bestrijden van de op frauduleuze gronden veronderstelde opwarming
van de Aarde – onze Aarde – feitelijk neerkomt op een opzettelijke uitroeiing van het leven op onze ooit zo
mooie planeet. Maar het zullen vooral de grote landzoogdieren – de groep waar wij mensen toe behoren –
zijn die niet in staat zullen zijn zich aan te passen aan een radioactieve wereld, omgeven door een
vergiftigde atmosfeer. In al hun arrogantie zullen de Warmista’s en hun elitaire opdrachtgevers en
geldschieters waarschijnlijk denken dat de vervuiling op hen geen vat zal hebben, maar dat denken ze
verkeerd. Zoals ze vrijwel alles verkeerd doen, behalve het spekken van hun eigen bankrekeningen.
Wanneer we een NGC-programma als ‘Life after people’ geen werkelijkheid willen laten worden, zouden we
er goed aan doen zwakzinnige experimenten als die van de Britse klimaatjihadisten een halt toe te roepen,
en de aanhangers van El Gore bij te staan om hun mentale aandoeningen te overwinnen. Dit kan zo echt
niet langer. En dan praten we nog niet over de met deze ‘grap’ gepaard gaande kosten, die op ergens
tussen de 25 tot 50 miljard dollar per jaar geschat worden. Kosten, die ongetwijfeld opnieuw door de burgers
moeten worden opgebracht, die daarvoor in dank een grotere kans op longaandoeningen terug krijgen. Dus,
beste mensen:
Stop de ‘mad professors’ van het SPICE Project!
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Putin bouwt komende jaren aan militaire 'ijzeren vuist' tegen het Westen
'Russen plannen alsnog een kernoorlog'
De Russische historicus en onderzoeksjournalist Marina
Kalashnikova waarschuwde al in 2008 dat het Westen zich in
slaap heeft laten sussen en dat Rusland nog steeds een
kernoorlog voorbereid.
Terwijl Amerika en vooral Europa fors bezuinigingen op hun
defensie is Rusland in snel tempo op weg opnieuw een
supermacht te worden. In de plannen van de Russische
president Vladimir Putin voor de komende 6 jaar worden de
uitgaven voor de strijdkrachten fors verhoogd met als doel in
2018 letterlijk een militaire 'ijzeren vuist' tegen het Westen te
kunnen vormen. Volgens vicepremier Dmitry Rogozin wil Putin Rusland 'herindustrialiseren' en 25 nieuwe
high-tech banen creëren in met name de defensie industrie. De voormalige Russische afgezant bij de NAVO
in Brussel zei tevens dat het Westen enkel gevoelig is voor 'ruwe militaire kracht' en dat termen zoals
'slimme' en 'zachte' kracht niets meer dan 'mooie woorden' zijn.
Russische bommenwerpers tarten Westers luchtruim
Rogozin voegde er aan toe dat Rusland geen plannen heeft voor wereldwijde militaire expedities, maar dat
de defensie zich op de regionale invloedssfeer van Moskou zal richten. Niettemin wordt zijn woorden
tegengesproken door bijvoorbeeld de Russische luchtmacht, die sinds enkele jaren weer is begonnen met
het sturen van strategische bommenwerpers naar de luchtruimen van Europa en Amerika. Onder andere
Nederlandse F-16's zijn al ettelijke malen in actie gekomen tegen naderende Russische Tu-95 Bear langeafstandsbommenwerpers. Ook de Russische marine doet weer van zich spreken. In augustus verschenen er
berichten dat een Russische Akula nucleaire aanvalsonderzeeër een maand lang onontdekt in de Golf van
Mexico heeft gevaren, pal voor de Amerikaanse kust.
'Amerika en bondgenoten weer grootste vijand van Rusland'
De Amerikaanse president Barack Obama heeft de afgelopen jaren toenadering gezocht tot Rusland, maar
volgens Pavel Felgenhauer van de in Washington gebaseerde denktank Jamestown Foundation hebben de
Russen hele andere ideeën over de toekomst. 'De VS en zijn Westerse bondgenoten worden als de
belangrijkste vijand beschouwd waartegen Rusland zich ten koste van alles moet bewapenen en verzetten,'
legde hij uit.
'Gedeeltelijke samenwerking en tactische overeenkomsten ten aanzien van bijvoorbeeld Iran en Afghanistan
zijn slechts tijdelijk en opportunistisch van aard en zouden wel eens kunnen worden losgelaten als Rusland
zijn plannen een wereldwijde industriële en militaire macht te worden heeft gerealiseerd... Daarbij wil
Rusland ook zijn absolute dominantie over zijn natuurlijk invloedssfeer herstellen - de voormalige Sovjet
republieken die in 1991 onafhankelijk werden.'
Dat houdt in dat het Kremlin de confrontatie zal zoeken met landen zoals Georgië, Oekraïne en de Baltische
staten Estland, Letland en Litouwen, die tientallen jaren lang onder het ijzeren Sovjet juk moesten zuchten.
In Moskou heerst nog altijd grote wrevel dat deze landen na de instorting van de Sovjet Unie een proWesterse koers zijn gaan varen.
Gedemilitariseerd Europa vs. Russische supermacht
'Omdat Amerika en zijn bondgenoten deze pogingen actief tegenwerken worden ze als Ruslands grootste
vijanden beschouwd,' vervolgde Felgenhauer. De officiële verklaring dat de enorme militaire opbouw en
modernisering in Rusland enkel is bedoeld voor regionale doeleinden is dan ook slechts een farce. Het door
forse bezuinigingen gedeeltelijk gedemilitariseerde Europa zal zich in 2018 onvermijdelijk geconfronteerd
zien met een tot de tanden toe herbewapende Russische supermacht. Vladimir Putin heeft meerdere malen
laten doorschemeren dat hij die herwonnen militaire kracht actief zal inzetten om de Russische belangen te
'verdedigen'. (1)
Alsnog een oorlog tussen Oost en West?
In 2008 waarschuwde de Russische onderzoeksjournalist en historicus Marina Kalashnikova dat het Westen
een fatale denkfout maakt door aan te nemen dat een militair conflict met Rusland definitief uit de boeken is.
'Het Westen wil maar niet uit zijn droom van wishful thinking wakker worden,' zei ze. 'Ik wil de mensen niet
bang maken, maar de situatie is zeer gevaarlijk. Rusland bereidt zich namelijk voor op een kernoorlog met
de VS en het Westen.'
'Het NAVO concept van afschrikking zegt de Russische generaals helemaal niets,' vervolgde Kalashnikova,
die zich daarbij baseerde op persoonlijke interviews met een aantal van deze topofficieren. 'In tegenstelling
tot hun Westerse tegenhangers zijn zij niet bang voor grote militaire- en burgerverliezen... De Russen
hebben hun nucleaire bunkers juist versterkt. Zij zijn wél klaar om een kernoorlog te overleven... Rusland
heeft Amerika altijd al als dé vijand beschouwd. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en
gericht op oorlog (met het Westen).'
Xander - (1) World Net Daily
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Overgelopen topofficial Iran bevestigt vergevorderd kernwapenprogramma
Geheime onderhandelingen VS-Iran: Teheran gevraagd uraniumverrijking te onderbreken om Obama's
herverkiezing te bevorderen - Iran bouwt kernkoppen en plutoniumbom onder medicijnfabriek
Google Image opname van de medicijnfabriek in Najafabad (midden
links), waaronder een installatie is gebouw waar al sinds 2003 wordt
gewerkt aan kernkoppen en een plutoniumbom. (Rechtsonder:
bewaakte toegang naar ondergronds complex).
Volgens de naar het Westen overgelopen Hamidreza Zakeri,
voormalig werkzaam bij het Iraanse ministerie van Inlichtingen en
Nationale Veiligheid (MOIS), is zijn land er bijna in geslaagd een
kernkop voor een raket te bouwen. Op een geheime locatie zijn het
implosiesysteem en de neutronenontsteker die nodig zijn om een
nucleaire ontploffing te veroorzaken reeds met succes getest.
Terwijl Iran het Westen blijft misleiden wordt ook op andere locaties
drukt gewerkt aan het verrijken van uranium naar wapenniveau.
Westen succesvol misleid
Tevens overhandigde Zakeri, die al eerder correcte informatie aan Westerse inlichtingendiensten verstrekte,
aan een federale rechtbank in Manhattan bewijs dat Iran zowel na als vóór de aanslagen van 9/11 al-Qaeda
materieel heeft gesteund. De voormalige inlichtingenofficial had eveneens een goede verklaring waarom er
in 2007 korte tijd werd gedacht dat Iran al in 2003 het streven naar een kernbom had opgegeven: na de
ontdekking van de nucleaire onderzoeksinstallatie in Lavizan-Shian zette het team in datzelfde jaar zijn
werkzaamheden op een geheime locatie voort.
Vervolgens maakte de Revolutionaire Garde de oorspronkelijke locatie, die werd geleid door de 'vader' van
het Iraanse kernwapenprogramma Mohsen Fakhrizadeh-Mahababi, met de grond gelijk. Ook werd de aarde
gezuiverd van alle sporen die op nucleaire activiteiten zouden kunnen wijzen. Pas toen werden
internationale inspecteurs van het IAEA op de locatie toegelaten.
Contact met Pakistaans kernprogramma
Het IAEA krijgt echter nog steeds geen toegang tot Fakhrizadeh-Mahababi, wiens tegoeden in het
buitenland door de VN Veiligheidsraad zijn bevroren vanwege zijn contacten met Abdul Qadeer Khan, de
vader van de Pakistaanse kernbom. Ter herinnering: In de jaren '90 ontkenden dezelfde sceptici die nu
beweren dat Iran helemaal niet aan kernwapens werkt dat het straatarme Pakistan een nucleair
wapenprogramma had - totdat ze in 1998 werden gelogenstraft door de eerste Pakistaanse kerntest.
Inmiddels heeft Pakistan ca. 100 kernbommen.
Kernwapeninstallatie onder medicijnfabriek
Fakhrizadeh-Mahababi zetten zijn werk voort op een in 2002 voltooide geheime locatie aan de rand van het
kleine stadje Najafabad in de provincie Isfahan. Om ontdekking te voorkomen werden de faciliteiten genaamd Velayat 1- onder de medicijnfabriek Abu Reyhan gebouwd. De installatie bevat onder andere 800
verrijkingscentrifuges. Ook wordt er gewerkt aan op plutonium gebaseerde kernbommen, nucleaire
ontstekers en kernkoppen voor raketten.
Vorige maand gaf het huidige hoofd van het Iraanse kernprogramma, Fereydoon Abbasi-Davani, openlijk toe
dat zijn land al jaren gebruikt maakt van allerlei misleidende tactieken om de vorderingen van zijn land op
nucleair gebied af te schermen voor het Westen.
Geheime onderhandelingen Obama met Iran
Een andere, om veiligheidsredenen anonieme Iraanse bron verklaarde vorige week dat de regering in
Teheran is gevraagd om het uraniumverrijkingsproces op te schorten om zo de herverkiezing van Barack
Obama op 6 november te bevorderen. Een driekoppige, door een vrouw geleide delegatie van het Witte Huis
zou hiertoe geheime onderhandelingen voeren met een afgezant van de Iraanse opperleider Ayatollah
Khamenei.
In ruil voor de medewerking van de Iraanse leiders zou Obama beloven een aantal sancties op te heffen.
Tevens zou de delegatie hebben gewaarschuwd dat als Mitt Romney president wordt Amerika een andere,
veel hardere houding tegenover Iran zal innemen. Daarbij herinnerden de Amerikaanse gedelegeerden de
Iraanse afgezant eraan dat het Obama tot nu toe gelukt is om een eenzijdige Israëlische militaire aanval te
blokkeren. (1)
Xander - (1) World Net Daily
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Gezond zout, goed of fout?
Zondag, 26 augustus 2012
Dat is wat anders dan een pak Jozo zout!
De gangbare gedachte de laatste jaren is dat zout een stille sloper zou
zijn. Klopt dit wel of zit er ook een andere kant aan het verhaal? Zouten
zijn onmisbaar voor het menselijk lichaam. Als je een paar dagen ziek
bent geweest, dan kun je behoorlijk opknappen van een kopje bouillon.
Zout, maar dan wel onbewerkt zout uit de zee, bevat een aantal
essentiële mineralen en spoorelementen.
Enkele hiervan noemen we ook wel elektrolyten en die zorgen voor een
goede prikkeloverdracht van de zenuwen. Je kunt je wel voorstellen wat
er gebeurt als je deze niet binnenkrijgt, de concentratie zal al snel gaan
afnemen. Als je veel water drinkt, dan plas je heel veel mineralen en
elektrolyten uit, waardoor per saldo je gezondheid afneemt in plaats van toeneemt. Door het toevoegen van
het juiste zout zal je lichaam je dankbaar zijn en zal je concentratievermogen toenemen.
De vraag is dan ook welk zout moet ik gebruiken?
In Nederland zijn we erg bescheiden als het om zout gaat. In de supermarkt zijn alleen bewerkte vormen van
zout verkrijgbaar, te herkennen aan het feit dat ze zeer wit van kleur zijn. Natuurlijk zout is minder wit van
kleur, meestal hebben ze een grijze tint. Zelfs zeezout heeft vaak een bewerking ondergaan en bestaat
slechts uit Natriumchloride. Wanneer zout slechts bestaat uit deze twee elementen en ontdaan is van de
overige 82, zal dit je lichaam schaden. De natuur gaat uit van het geheel en een samenhang daarin. Als we
nu strikt Natriumchloride (NaCl) tot ons nemen dan zal het eenmaal in het lichaam weer op zoek gaan naar
de mineralen die ontbreken om weer een harmonie te vormen. Dit lenen kost je lichaam dus mineralen. Het
beste is om te kiezen voor compleet zout dat de mineralen in je lichaam aanvult in plaats van ontneemt.
Er zijn velen soorten zout: zo is er Himalaya zout, tafelzout, oerzout en Keltisch zeezout. Oerzout en
Hymalaya zout zijn landzouten en hebben niet de kwaliteiten van zeezout. Keltisch zeezout is het
natriumarmste zout ter wereld. Dit komt doordat het zeewater dat afkomstig is van de Atlantische zeestroom
een samenwerking aangaat met de zure kleibodem van de Keltische zoutmoerassen. Bij deze Keltische
methode wordt er geen gebruikt gemaakt van metaal zodat het zout in een natuurlijke staat blijft. Daarnaast
wordt het zongedroogd en is daarmee met recht een zonproduct dat echt lichtkracht met zich meedraagt.
Himalaya zout bestaat voor 97% uit Natriumchloride en heeft door jarenlange afgeslotenheid met de
buitenwereld een deel van de lichtkracht verloren, die het ooit bezat. Keltisch zeezout bevat 84 mineralen en
spoorelementen. Het derde mineraal van zeezout is magnesium en dat verlaagt sterk de bloeddruk. Als we
dus spreken over bloeddruk verhogend zout dan hebben we het over het standaard tafelzout zoals we dat in
de Nederlandse supermarkten aantreffen.
De zouten in de supermarkt zijn sterk bewerkt en bestaan slechts uit Natrium en Chloride. Je kunt dit zout
herkennen aan de witte kleur en de meestal fijne structuur. Maar pas op, ook de grove kan sterk bewerkt
zijn. Goede kwaliteit zout is lichtgrijs en wat nattig. In het buitenland, zelfs in België, is de keuze in zout veel
ruimer dan we in Nederland aantreffen. Zeezout opgelost in water is sterk alkalisch en kan helpen het
lichaam de juiste zuur-basen balans te laten behouden.
Sole
Je kunt een Sole maken van Keltisch zeezout door een glazen (jam)pot voor 1/3e te vullen met zout en 2/3e
met water. Dit mengsel goed schudden en als er dan een dun laagje op de bodem met zout verschijnt wil dit
zeggen dat het water is verzadigd van de zout. Deze verzadiging treedt op vanaf 26%. Als de sole tot stand
is gekomen dan kun je deze gebruiken door dagelijks een theelepel van de zoutoplossing in de ochtend en
avond aan een glas water toe te voegen. Misschien dat je even moet wennen, maar ik zelf wil niet anders
meer. Zonder zeezout vind ik een glas water saai en ik wil juist de zachte smaak ervaren. Zorg wel dat je de
zoutoplossing bewaart op een koele en donkere plek om algenvorming te voorkomen.
Toepassingen
De toepassingen van zeezout zijn erg breed, naast dat je het kunt drinken in de eerder genoemde
zoutoplossing, kun je het ook gebruiken voor het mineraliseren van je tuin. Het bodemleven wordt gevoed en
kan zorgen voor planten die voller en gezonder zijn omdat het meer mineralen bevat. De juiste verhouding is
1 theelepel op 5 liter water. Het is niet alleen voedend voor de planten, ook dieren zijn dol op goede kwaliteit
zout. Ze voelen waarschijnlijk intuïtief aan dat het zout helende krachten en mineralen bezit. Er zijn ook
mensen die dagelijks met enkele korreltjes zout hun tanden poetsen en ervaren dat de kwaliteit van hun
gebit erop vooruit gaat. Er zijn zelfs meldingen van wittere tanden.
Het mineraliseren van je lichaam heeft als voordeel dat je vitamines beter kunt opnemen. Let er wel op dat je
naast mineralen voldoende vetten tot je neemt, de opnameketen van het menselijk lichaam werkt als volgt:
je hebt vetten nodig om mineralen op te kunnen nemen en mineralen om vitamines op te kunnen nemen.
Naast de vele gezondheidsvoordelen van echt zeezout, smaakt het zout ook lekker. Met zeezout smaakt
een eitje echt heerlijk. Zeezout heeft een rijke smaak en voegt echt iets toe waardoor het gebruik van andere
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smaakstoffen niet of nauwelijks nodig is. Het Keltisch zeezout is er in meerdere varianten. Zo is er de fijne
“fleur de sel” en de klassieke grove. De fleur de sel kan gebruikt worden op de tafel en is fijn van structuur.
Dit zout wordt met de hand van de bassins geschept, waar het op het water drijft. De grove variant is te grof
voor tafelgebruik en kan daarom beter toegepast worden in het water waar pasta, aardappels of groente in
gekookt worden.
Ik hoop dat je vanaf nu kiest voor een goede kwaliteit zout, want dit werkt zeer helend. Het is een groot
nadeel dat er ontzettend veel kunstmatig fabriekszout aan het eten wordt toegevoegd dat te vinden is in de
supermarkt. Hier wordt gebruik gemaakt van inferieur en arm zout dat de gezondheid schaadt. Het arme
zout wil in het menselijk lichaam weer compleet worden en onttrekt om deze reden de mineralen aan het
lichaam en het skelet.
Fleur de sel uit Zwolle
Enkele jaren geleden heb ik natuurlijk zeezout, dat gewonnen wordt voor de kust ten zuiden van Bretagne,
besteld bij Breizh import in Zwolle, zie deze website: http://www.keltischzeezout.com
Ze hebben twee kwaliteiten, het fijne zeezout, ook wel Fleur de Sel genaamd en het grove zeezout, dat je
kunt toevoegen bij het koken van maaltijden. En Fleur de Sel klinkt gelijkt ook heel anders, dan het
Nederlandse woord "zout". Ik vermeld een klein stukje uit hun handzame folder, die op hun website kan
worden gedownload, met als titel:
Smaak en gezondheid.
Naast het simpele natriumchloride, vindt men alle natuurlijke rijkdommen van de zee in het zout van
Guérande. Het zeezout van Guérande is met name minder rijk aan natrium dan ander zout. Dit zachtere zout
laat de oorspronkelijke smaak van het eten veel meer in zijn waarde. De Atlantische Oceaan heeft dit zout
met vele andere composieten verrijkt: magnesium, kalium, calcium en oligo-elementen (ijzer, mangaan,
zink...). Al deze weldoeners blijven behouden omdat het zout van Guérande 100% natuurproduct is, dat wil
zeggen niet geraffineerd, niet gewassen en zonder toevoegingen. Haar aroma en haar smaak, samen met
de goede oplosbaarheid door het hoge vochtgehalte van de broze kristallen, maken dit zout gastronomisch
interessant.
Aanbevolen door grote chef-koks als Troisgros, Ducasse, Passard en vele anderen, zal het zeezout van
Guérande u het plezier van authentieke smaken laten herontdekken.
Gedeeltelijke bron: http://www.earth-matters.nl/5/6010/gezondheid/gezond-zout-goed-of-fout

Amerika: buitenlandse invallen door economische ineenstorting. onvermijdelijk?
Geplaatst door xandrah - http://xandrah.wordpress.com/
Politicus luidde de noodklok 20 jaar geleden al
Ross Perot , Amerikaans zakenman en voormalig
presidentskandidaat, keurt zowel Obama als Romney niet goed als
presidentskandidaten dit jaar. Volgens Perot hebben beiden geen
levensvatbare plannen om de schulden te verminderen. Hij zegt dat
Amerika op de rand van de afgrond staat, en dat dit nu opgelost
moet worden. Anders blijft het een ramp die nooit meer opgelost
wordt. (USA Today)
De nationale schuld is zeer vermenigvuldigd, sinds Perot startte met
het luiden van de noodklok, alweer 20 jaar geleden. Perot
waarschuwde 2 decennia geleden al voor het spendeergedrag van
de overheid. De schuld overschrijdt nu het bruto binnenlands product, de regering moet meer en meer geld
printen en buitenlandse investeerders zijn er niet meer zo happig op om nog meer geld uit te lenen. Daarbij
komen nog de mislukte oogsten van 2012, van tarwe en maïs. Amerika exporteerde meer dan 50% van
werelds tarwe en mais (-produkten).
 Amerika; voedselrellen en voedseltekorten zitten eraan te komen.
 2013 wordt het jaar van globale voedselcrisis
Als het land financieel een puinhoop is, verliest het soevereiniteit en wordt het overgenomen
Perot waarschuwt dat zonder inhoudelijke economische oplossingen, er een ineenstorting zal geschieden
die van een veel grotere omvang is, dan beide presidentskandidaten doen voorkomen. Amerika kan dan
zelfs zijn soevereiniteit verliezen. Het is volgens Perot mogelijk dat het land wordt overgenomen, omdat het
financiëel zo zwak is, dat de Amerikaanse overheid er niks meer aan kan doen.
De ontnuchterende realiteit van Amerika’s huidige toestand, is dat het land met de sterkste militaire
capaciteiten in de wereld, nog maar van weinig waarde is wanneer het land zichzelf niet economisch kan
handhaven. Zoals Griekenland, Italië, Spanje en Rusland ook al ontdekt hebben. Wanneer de economie valt,
degradeert militaire macht en valt een heerschappij.
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Een plaatje, van een zeer aannemelijke aanstaande realiteit
Het is bijna realiteit: op een dag zal Amerika wakker worden en het nieuws horen van het falen van het
schuldenbeleid van de Amerikaanse regering. Leners zullen er genoeg van hebben. Het is klaar. Mensen
zullen naar de winkels stormen om alles te kopen wat ze kopen kunnen. Want in winkels zal al snel niks
meer te krijgen zijn. De eersten zullen geluk hebben. Sommigen zullen nog goud en zilver kunnen ruilen of
verkopen, wat slechts een tijdelijke oplossing is. Tekorten zullen onvermijdelijk zijn. Rellen zullen uitbreken.
Om de boel te kalmeren, zal de Federal Reserve nog een rondje geldprinten doen, wat het
tegenovergestelde effect zal hebben. De dollar zal naar beneden storen, de beurzen zullen sluiten. Wall
Street zal een ketting van niet te stoppen domino-effecten ervaren. Ook de banken gaan dicht, cash zal niet
meer opgenomen kunnen worden. Het internet zal platliggen door een supervirus, dus online transacties en
emailverkeer zal ook niet mogelijk zijn. Transport stopt, ook dankzij terroristische aanslagen of een groot olie
embargo. In het ergste geval kan de economie instorten door landelijke gewelddadigheden (zoals de Watts
rellen in de jaren 60 en de Arabische Lente die in Egypte voor een ommekeer in regime van 180 graden
heeft gezorgd.
Dat Amerika hier niet ver vanaf zit blijkt uit het feit dat in de afgelopen zomer, de eerste steden al failliet
gingen.
 Amerika: steden failliet
 Bankroet Amerikaanse steden is voorteken van wat er nog komen gaat
De dubieuze rollen van Federal Reserve en Obama
De presidentskandidaten doen het minder erg voorkomen dan het is. Een handjevol politici, zoals Ross
Perot en ook Niall Ferguson, en een paar economen trekken aan de bel en proberen Amerika wakker te
schudden. Zodra de economie valt, en de dollar zijn waarde verliest, is er geen nationale veiligheid meer.
Dan is er nog weinig voor nodig dat een buitenlandse macht binnenkomt en de boel overneemt.
Lange tijd is gedacht, dat de Amerikaanse economie zo groot en stabiel was, dat een instorting onmogelijk
was. De Federal Reserve is consequent bezig economie te laten crashen sinds Obama regeert
Voorzitter Ben Bernanke van FR kondigde een paar dagen geleden aan voor weer een volgende ronde
gelddrukken te gaan. Dit is al de derde keer dat de FR zo’n kunstje doet, en dit zal tot gevolg hebben dat de
regering 40 biljoen dollar moet stoppen in hypothecaire zekerheden, per maand. Zonder uitzicht op een
einddatum.
De visie van de centrale bank is om de interest laag te houden zodat dit meer spendeergedrag en
huurgedrag tot gevolg heeft. De Federal Rererve echter heeft geprobeerd de economie te beïnvloeden al
zolang Obama in het Witte Huis is. Het gebruikelijk middel van de FR om interest te verlagen is ineffectief nu
blijkt dat deze ratio meestal nul nadert. De FR is hardvochtig waar het gaat om het beleid najagen van nul
komma nu interest, zo bleek ook weer in september toen bleek dat ze voor de komende drie jaar weer
hetzelfde willen gaan doen. Dit is een bewust om zeep helpen van de economie. Hun manipulatie van de
interest ratio, en met name vaststelling van prijzen, kan alleen maar destructieve gevolgen hebben voor de
Amerikaanse economie. Hierdoor vinden slechte investeringen plaats. Spaarders en investeerders lijden van
het negatieve effect en het land is afgestevend op fiscale tekorten. Deze problemen kunnen en zullen niet
opgelost worden totdat de FR stopt met het manipuleren van de geldprijs. Er is nu een onderzoek gestart
naar de werkwijze van de Federal Reserve, dankzij pitbull politicus Ron Paul, die zegt dat de dollar al voor
95% aan koopkracht heeft verloren. De kans is groot dat dit mosterd na de maaltijd is.
 Onderzoek naar Federal Reserve. Dollar heeft 95% koopkracht verloren door Fed.’s illegale
praktijken
De vraag is niet meer hoe dit opgelost kan worden, maar of dit überhaupt nog wel opgelost kan worden
De vraag is niet HOE het probleem van de instortende economie opgelost kan worden, maar OF het
probleem nog opgelost kan worden, en of het überhaupt nog wel afwendbaar is. Er zijn er meer, economen
en politici, die ervan overtuigd zijn dat de Federal Reserve als sinds Obama aan de macht is, een dubieuze
rol speelt: dat Federal Reserve en Obama bewust het land geleid hebben naar financiële afgrond. Als dit het
geval is, kan het zo gebeurd zijn. Alles werkt mee naar Amerika’s dieptepunt: de mislukte oogsten/ kapotte
infrastructuur/ voedseltekort/watercrisis door aanhoudende hitte en droogte, het elektriciteitsnetwerk dat
volgens experts zeer kwetsbaar is en langdurig kan uitvallen, nucleaire centrales die kwetsbaar zijn,
vreemde zwermaardbevingen, gaten in de ozonlaag boven Amerika. Als een steen valt, is het domino-effect
niet meer te stoppen.
Zal dit allemaal parallel aan elkaar gaan culimineren ? Als een samenloop van ‘omstandigheden’? Als dat zo
is, dan staat er complete chaos te wachten.
http://useconomy.about.com/od/criticalssues/p/US-Economy-Collapse.htm
http://www.infowars.com/government-silently-positions-for-martial-law-as-financial-collapse-arrives-inamerica/
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Haal jij wel die vitale hoge 'C'... ?
Woensdag, 9 mei 2012
Vitamine C is onmisbaar in je voeding!
Op deze site staan veel artikelen over zaken die verborgen blijven
voor het grote publiek. Over zaken die gewoon lijken, maar dat
allerminst zijn. Het is niet altijd nieuws, maar is niet te missen
informatie voor als u gezond wilt blijven en in feite vitaal is voor
ieder mens, maar niet als zodanig wordt geclassificeerd. Sterker
nog: de informatie wordt eerder belachelijk gemaakt.
Zo ook met Vitamine C. Dit hoofdartikel geeft je een diep inzicht in
de waanzinnige kracht van deze vitamine. Het blijkt een leven-brengende stof te zijn, die dusdanig belangrijk
voor ons lichaam en lichamelijk functioneren is, dat gebrek eraan, een zeer ernstige inbreuk doet op ons
welzijn. Maar wie of wat zit er dan achter de beschamende vertoning om Vitamine C af te doen als een
derde-rangs goedje? Wetenschappelijk is bewezen dat Vitamine C een kernrol speelt in ons dagelijks
lichamelijk functioneren. Omdat we deze stof niet zélf aanmaken in ons lichaam, is dus het innemen van
deze krachtpatser van essentieel belang zou je zeggen.
Voldoende groenten eten, en andere voedingstoffen innemen waar Vitamine C in voorkomt, is dan de
oplossing, zou je zeggen. Inderdaad, maar laten we tegelijk vaststellen, dat het eerder zal voorkomen dat
jouw lichaam een tekort heeft aan Vitamine C, voor een optimaal functioneren, dan dat je er voldoende, of
zelfs teveel van zou binnen krijgen. Hier is het hele verhaal.
Is vitamine C wellicht méér dan een vitamine? Vrijwel alle zoogdieren maken het zelf,
klokje rond, in de lever en de nieren. Mensen, apen en cavia’s verloren dit vermogen
echter. Koppige doktoren beweren al jaren dat een spuit vitamine C iedere
virusinfectie in de kiem smoort. En dat de ADH (aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid) fors omhoog moet. Uitspraken van kwakzalvers..?
Een casus om te beginnen..
Om tien over acht in de avond van 23 januari 1948 buigt Frederick Klenner,
plattelandsarts uit Reidsville, North Carolina, zich over het ziekbed van een vierjarig
joch. Hij ziet de typische verschijnselen van een virale hersenvliesontsteking. Het
kind is een week flink verkouden en hangering geweest. Die middag klaagde het over
hoofdpijn, ontwikkelde plotseling hoge koorts en werd doodziek. Het jongetje heeft het
bewustzijn verloren en verkeert in shock. Klenner aarzelt geen moment en haalt een
injectiespuit uit zijn tas. Dan trekt hij de spuit vol met een oplossing van 3000 milligram natrium-ascorbaat:
vitamine C in een vorm die je kunt injecteren.
Zo snel als het hart van het mannetje toelaat, jast hij de oplossing in zijn bloedbaan. Het resultaat is
onmiddellijk en verbluffend. De hartslag zakt van 180 naar 100. De koorts daalt. Om tien voor half negen
reageert de kleine patiënt op zijn ouders. Een uur later kan hij zitten en drinkt hij. Klenner geeft hem nog een
injectie, nu in het spierweefsel en instrueert de ouders het kind elke twee uur een gram ascorbinezuur te
geven, opgelost in limonade. Vier dagen later is de peuter volledig hersteld.
Klenner, zo blijkt uit een artikel dat hij in 1949 publiceerde in het weinig prestigieuze vakblad
Southern Medicine & Surgery, wist wat hij deed. Op het moment dat hij dit jongetje 'terughaalde', had
hij al succes geboekt in honderden soortgelijke gevallen. Tijdens een polio-epidemie had hij zelfs alle
zestig patiënten die onder zijn hoede kwamen binnen drie dagen zonder restverlammingen op de
been geholpen.
Op een congres van de American Medical Association in 1953 drukte hij zijn sprakeloze collega’s op het
hart: "Als je niet meteen weet wat het is en het niet vertrouwt, onmiddellijk intraveneus natriumascorbaat toedienen en dan pas verder gaan met diagnosticeren". Klenner werd echter volkomen
genegeerd, want alle hoop en aandacht waren gericht op een vaccin, dat elk moment werd verwacht.
Klenner publiceerde driftig door, maar uitsluitend onbeduidende tijdschriften als Southern Medicine &
Surgery en het Journal of Preventive Medicine wilden zijn artikelen plaatsen. Zijn verzoeken om een grote
studie op te zetten, werden consequent afgewezen.
Wat is vitamine 'C' eigenlijk?
Vitamine C is een bijzonder molecule. Hoewel de Schotse scheepsarts James Lind al in 1747 overtuigend
aantoonde dat een substantie in citrusfruit scheurbuik (scorbut) voorkomt en geneest, werd de stof
ascorbinezuur
(komt van ‘anti-scheurbuik-zuur’) pas in 1928 geïsoleerd door de Hongaars-Amerikaanse biochemicus Albert
von Szent-Gyorgyi. Zijn ontdekking werd zelfs zó belangrijk beschouwd, dat hij er in 1937 de Nobelprijs voor
kreeg. Al snel werd duidelijk dat de mens een van de heel weinige zoogdieren is die zelf geen ascorbinezuur
kan maken. Duizenden jaren geleden verloren mensen, de meeste apen, cavia’s en een zeldzame
vleermuissoort.., een enzym dat de laatste schakel vormt in de omzetting van glucose (bloedsuiker) naar
vitamine C. Dit gen voor het aanmaken van het enzym zit er weliswaar nog, maar het is defect.
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Maar het vreemde is dat niemand nog weet waarom we een zo belangrijke functie (vitamine C is
noodzakelijk voor meer dan driehonderd vitale lichaamsprocessen) verloren. Sommige wetenschappers
nemen aan dat ons oerwoudmenu zoveel vitamine C leverde dat we de eigen aanmaak konden missen en
staakten, weer anderen menen dat een virus het genetische defect zou hebben veroorzaakt. Feit is dat wij
mensen het spul dagelijks met de voeding tot ons moeten nemen om gezond te blijven, net zoals een
suikerzieke insuline moet gebruiken..!
Terug naar dokter Klenner
Het verhaal van de inmiddels overleden dokter Frederick Klenner heeft alles weg van een broodje aap. Een
mooie, maar onware en potentieel gevaarlijke anekdote. Toch zetten artsen ook anno 2005 intraveneus
toegediende megadoses vitamine C in bij virale crisissituaties. Noodgedwongen zonder dat er veel
ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Maar ze rapporteren wél dezelfde dramatische effecten als Klenner, de
ingreep werkt nog steeds. Hoe kan dat nou?
Gezien de totale afwezigheid van serieuze berichten, lijkt er maar één verklaring mogelijk: deze uit de pas
lopende dokters zijn pathologische leugenaars. De Britse biochemicus Dr. Steve Hickey, auteur van het
onlangs verschenen boek 'Ascorbate, the Science of Vitamin C', onderzocht de claims.
Zijn conclusie is verbijsterend...:
‘Óf deze artsen en de ouders van hun patiëntjes liegen de hele boel bij elkaar, óf ze nemen een placeboeffect waar dat zich op magische wijze beperkt tot ascorbinezuur, óf het medische establishment maakt een
onvergeeflijke fout. Eén ding is zeker: zolang het niet eerlijk is onderzocht, is het onwetenschappelijk om dit
soort consistente waarnemingen van ervaren dokters blind af te serveren. Klenner en vele anderen hebben
extreme resultaten geboekt bij alle denkbare virusinfecties, van polio en griep tot hepatitis. Die resultaten zijn
gedocumenteerd, maar niet in de ‘juiste’ tijdschriften. Het is bovendien aangetoond dat acsorbinezuur in de
reageerbuis de meeste virussen blokkeert.
Anticiperend op de griep-pandemie die onherroepelijk zal uitbreken, is het wellicht handig dat
overheden snel eerlijk laten uitzoeken of intensieve ascorbinezuurtherapie inderdaad alle virale
brandhaarden in de kiem smoort, zoals de biochemische logica voorspelt.
Vanaf het moment dat zo’n pandemie uitbreekt, duurt het een half jaar voor een vaccin beschikbaar is. Een
gemene griep à la 1918-1919 roeit in zo’n tijdsbestek ook anno 2005 miljoenen mensen uit. In 2005
adviseerde de Gezondheidsraad minister Hoogervorst Nederland op een epidemie voor te bereiden door
voldoende virusremmers in te slaan. Kosten: € 50 miljoen. De effectiviteit van deze medicijnen wordt door
kritische deskundigen als matig aangemerkt.
Hickey: "Als een simpel en spotgoedkoop infuus met ascorbinezuur het brandje blijkt te blussen, stel ik voor
dat we alle financiële belangen even vergeten en het inzetten".
Biochemische logica? Het brandje blussen?
Dr Thomas Levy, internist, cardioloog en auteur van het boek 'Vitamin C, Infectious Diseases & Toxins',
legt het duidelijk uit.
“In de eerste plaats is goed aangetoond dat vitamine C in therapeutische doses antibiotische en antivirale
capaciteiten bezit. Hoge concentraties blokkeren zelfs HIV, in de zelfde mate als farmacologische
aidsremmers. Verder is het immuunsysteem volkomen afhankelijk van het spul. Maar de rappe
levensreddende werking bij acute infectieziekten berust op het vermogen van ascorbinezuur om elektronen
te doneren aan zogenoemde vrije radicalen.
Elke infectieziekte gaat gepaard met een gigantisch oxidatieproces. Het is dat proces, die brand zo je wilt,
die het organisme uiteindelijk de das om doet. Ascorbinezuur doet in feite weinig anders dan het stabiel
maken van die vrije radicalen. Als er voldoende elektronen worden aangeboden, in de vorm van massa’s
ascorbinezuur, dooft de infectie en krijgt het immuunsysteem een faire kans om af te rekenen met de
ziekmaker. Is de infectie mild, dan heb je betrekkelijk weinig ascorbinezuur nodig. Is de infectie heftig, dan
moet je véél meer gebruiken.
Infuusflessen tegelijk. Je kunt het uitstekend vergelijken met een uit de hand lopend houtvuur. Niemand
bestrijdt een flinke fik met een waterpistooltje. Je gooit er een paar emmers water op, of roept de brandweer
erbij en dan pas dooft het. Dit is brugklas-scheikunde, geen ingewikkelde geneeskunde. Het is weinig sexy,
je kunt er geen stoere referaten over houden en je verdient er geen Mercedes mee. Misschien dat collegaartsen er daarom zo moeilijk over doen".
Wat een verbluffende onzin, is de unanieme reactie van Nederlandse ‘deskundigen’…
Dr Cees Renckens, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij vraagt: "Heeft u
wat meer reclame-uitingen over deze onzinnige therapie, er zijn vast enkele artsen in Nederland die gek
genoeg zijn om vitamine C intraveneus te geven, maar in de ziekenhuizen zal het niet voorkomen. Daarvoor
hebben we in Nederland gelukkig te veel sociale controle en collegiale toetsing".
Zijn collega Prof Dr Rob Koene, nierspecialist in ruste, mist 'ook maar het geringste bewijs'.
"Er zijn geen gecontroleerde, klinische studies. Dat hoeft ook niet, want de zogenaamde observaties van
deze artsen zijn pertinente nonsens. Het is ze niet gelukt om er in respectabele tijdschriften over te
publiceren. Dat betekent dat er iets niet deugt. Pas als een waarneming door de collega’s serieus wordt
genomen, als er een zekere logica aan ten grondslag ligt, verdient hij aandacht. Dit is kwakzalverij.
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Gepropageerd door goed bedoelende individuen, maar toch, onzin. Veronderstel dat we alle evident
waanzinnige observaties in grote onderzoeken zouden gaan toetsen! Dan zou het eind zoek zijn".
Biochemicus Hickey: “Koenes standpunt getuigt niet van wetenschappelijk denken. Het is waar dat er
alleen observaties van dokters zijn. Maar het is veel te gemakkelijk om die observaties eenvoudig weg te
wuiven of af te doen als placebo-effect. Bewusteloze, ten dode opgeschreven peuters met
hersenvliesontsteking komen bij en genezen. Niet één keer, niet twee keer, maar telkens als een dokter op
tijd voldoende ascorbinezuur inspuit. De zestig poliopatiënten die Klenner binnen 72 uur weer op de been
hielp, hebben zonder restverlammingen verder geleefd. Kon Klenner geen diagnoses stellen en mankeerde
die mensen niks? Zag Klenner het ‘Pak-Uw-Bed-Op-En-Wandel’-effect? Zijn al zijn ‘opvolgers’ geschifte
fantasten? De enige wetenschappelijk correcte reactie op dit soort observaties is ‘onderzoek het grondig’.”
Vast staat dat dat onderzoek 60 jaar lang niet is gehouden..! En waarom niet? Het is nauwelijks voor
te stellen dat een eenvoudige, goedkope behandeling met zulke spectaculaire resultaten en vrij van
bijwerkingen, al die tijd over het hoofd kan worden gezien door intelligente, bonafide artsen en
onderzoekers.
Aan jou de vraag: ‘Hebben Renckens en Koene gelijk? Staart het ‘vitamine C kamp’ zich blind op een fata
morgana?..’
Internist en cardioloog Levy meent dat er veel banalere mechanismen in het spel zijn.
"Hooggeschoolde professionals met veel status vertonen de neiging als groep te denken en niet als
individu", zegt hij. “Alleen medische informatie die de leerboeken haalt en door hoogleraren wordt
gedoceerd, is ‘waar’. Waarnemingen, hoe evident en relevant ook, die niet onmiddellijk doordringen tot de
collegezalen, zijn gedoemd om enkele generaties lang te worden geridiculiseerd.
De geschiedenis van de geneeskunde is geplaveid met voorbeelden. De angst voor kwakzalver te worden
versleten, wordt er vanaf het eerste medische college ingeramd. Het gekke is, hoe voor de hand liggender
en logischer een nieuw idee, hoe meer weerstand het ondervindt. Dokter Semmelweis was de kwakzalver
van zijn tijd, omdat hij zijn collega’s wees op het belang van handen wassen tussen lijkschouwing en
verlossing.
Omgekeerd geldt de coronaire bypass operatie vandaag de dag als onbetwist symbool van medisch kunnen,
terwijl er in de literatuur geen bewijs is dat het huzarenstukje beter werkt dan niet ingrijpen. Niemand die
dáár een probleem van maakt. In het geval van vitamine C gaat het om veel meer dan gekrenkte eer en de
kleren van de keizer. Aan de ziekten die het spul geneest, valt verschrikkelijk veel te verdienen. Aan
ascorbinezuur niets.”
"Ik zou het door Koene gebruikte argument dan ook willen omdraaien:
Totdat gecontroleerde klinische studies hebben bewezen dat het niet werkt, moet het afzien van massieve
natrium-ascorbaatbehandeling bij potentieel dodelijk verlopende infectieziekten als hersenvliesontsteking,
SARS, ebola of vogelgriep als medische nalatigheid, als kwakzalverij worden bestempeld".
Steve Hickey vult aan: "Laat het duidelijk zijn dat reproductie van Klenners resultaten ten overstaan van de
wereld catastrofaal zou zijn voor de farmaceutische industrie en voor het aanzien van een aantal invloedrijke
wetenschappers. Individuele dokters hebben echter ook zelf ogen en oren en zijn dus deels verantwoordelijk
voor ontbrekende kennis en eventueel daaruit voortvloeiend leed.
Levy verwijst in zijn boek naar 1200 relevante studies. Ik heb er ook honderden opgediept. De kennis ligt op
straat. Toediening van hoge doses vitamine C is bovendien volstrekt veilig. Ik zou het door Koene gebruikte
argument dan ook willen omdraaien. Tot gecontroleerde klinische studies hebben bewezen dat het niet
werkt, moet het afzien van massieve natrium-ascorbaatbehandeling bij potentieel dodelijk verlopende
infectieziekten als hersenvliesontsteking, SARS, ebola of vogelgriep als medische nalatigheid, als
kwakzalverij worden bestempeld".
Ook bij chronische aandoeningen speelt vitamine C, of een gebrek er aan, volgens sommige
wetenschappers een sleutelrol.
Het verhaal van Vitamine 'C'nobelprijswinnaar Linus Pauling ....
In de jaren ’90 oogste Nobelprijswinnaar (1954) Linus Pauling, één van de
grootste scheikundigen die de vorige eeuw heeft voortgebracht, de hoon van de
medische stand toen hij verkondigde dat hart- en vaatziekten niets anders zijn dan
een uiting van milde scheurbuik. Hij stelde dat het probleem volledig zou worden
uitgebannen als iedereen van kindsbeen af dagelijks enkele grammen vitamine C
zou nemen. Ook meende hij zeker te weten dat angina pectoris – pijn op de borst
als gevolg van vernauwde kransslagaderen – kan worden genezen met megadoses
vitamine C en de aminozuren lysine, proline en arginine en ornithine. Een
verhandeling waarin hij deze boude bewering staafde, werd aanvankelijk gretig
geaccepteerd door het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science’, maar het artikel werd
op het laatste moment -zonder opgaaf van reden- niet gepubliceerd. In een radiointerview vertelde Pauling, die zelf de respectabele leeftijd van 93 jaar bereikte, hoe
enkele van zijn bejaarde vrienden met hartproblemen (onder wie een Nobelprijs-natuurkundige) bypass-
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operaties hadden afgezegd toen ze na een paar weken vitamine C-therapie van hun pijn en beperkingen
bleken te zijn verlost. En over de weigering van die publicatie zei Linus Pauling:
"Ach, wie heeft er nog behoefte aan een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde
studie als hij bewijs van dit kaliber ziet..?"
Biochemius Steve Hickey: "Ook deze spannende hypothese en waarnemingen van een man die twee keer
eerder onverwacht gelijk kreeg, zijn nooit eerlijk getoetst. Op het Internet gonst het van de anecdotische
gevallen van mensen met verstopte kransslagaderen en angina pectoris die zonder chirurgisch ingrijpen
beter worden, maar zolang er geen klinische studies zijn, zijn die getuigenissen niets waard".
En Pauling was niet de eerste wetenschapper die chronisch vitamine C-gebrek als voornaamste oorzaak
van het hartinfarct zag. In 1940 toonde de Canadese patholoog Paterson aan dat hartinfarctpatiënten
zonder uitzondering veel lagere vitamine C spiegels hebben dan gezonde mensen.
‘De plaques in aangetaste slagaders worden gevoed door haarvaatjes,‘ schreef Paterson, een observatie die
vijftig jaar later werd bevestigd. ‘Bij gebrek aan ascorbinezuur worden die vaatjes zwak, gaan kapot en
veroorzaken een bloedprop. Maar is er voldoende vitamine C, dan blijven de vaatjes en de plaque stabiel en
zullen ze geen infarct veroorzaken.’
Patersons landgenoot Willis, een cardioloog, bevestigde die waarneming in 1953. Eerst toonde hij aan dat
cavia’s – die net als wij geen vitamine C kunnen aanmaken – zonder uitzondering verstopte bloedvaten
ontwikkelen als ze het cavia-equivalent van de ADH voor mensen krijgen.
Bij cavia’s die omgerekend naar menselijke verhoudingen een gram of vier per dag krijgen, is de aandoening
echter onmogelijk op te wekken.
Toen hij dat had vastgesteld, ging Willis, niet gehinderd door ethische commissies, experimenteren
met zijn hartpatiënten. Eén groep gaf hij drie maal daags 500 milligram vitamine C (een dosis die
Pauling overigens als ‘verwaarloosbaar laag’ zou hebben bestempeld), de andere groep kreeg alleen
normale voeding. Het resultaat: in de vitamine C groep groeiden de bloedvaten niet verder dicht en
namen de symptomen af, in de ‘onbehandelde groep’ schreed het ziekteproces onverminderd voort.
Hickey: “Er is van alles aan te merken op Willis’ aanpak, maar de man verkeerde terecht in de overtuiging
dat zijn pilotstudie een aanzet zou vormen voor gedegen vervolgonderzoek. Maar Willis is inmiddels
vergeten. Cardiologen kennen de man noch zijn werk. Het is alsof zijn onderzoek nooit is gedaan. En op
onderzoek dat nooit is gedaan, kun je niet voortborduren.
Het enige solide materiaal dat we nu hebben, zijn epidemiologische studies die hardnekkig suggereren dat
mensen met veel vitamine C in hun bloed veel minder kans hebben te overlijden aan een heel spectrum van
kwalen.”
ADH: De ‘Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheid’: Leidt extra vitamine-C slikken alleen tot een ‘dure
ochtendplas’..?
Mensen maken zelf geen ascorbinezuur, vitamine C, aan. Hierdoor is natuurlijk de exacte dosis niet bekend,
die we dagelijks nodig hebben. Maar Linus Pauling (1901-1994) was ervan overtuigd dat we tenminste drie
gram (3000 milligram) per dag nodig hebben. Zelf was hij met 18 gram een echte grootverbruiker..! Hij
baseerde die nog altijd controversiële opvatting op de observatie dat de meeste dieren dagelijks het
menselijke equivalent van tussen de 5 en 13 gram aanmaken en een veelvoud daarvan wanneer hun
organisme door ziektekiemen wordt bedreigd of anderszins stress ondervindt. Dit leidde tot zijn opstelling:
Linus Pauling: “De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, die internationaal varieërt van
60 tot 200 milligram, is in strijd met de logica en funest voor de volksgezondheid”.
"Geen dierenverzorger die het in zijn hoofd haalt om gorillas de vierenhalve gram vitamine C per dag die ze
in het wild bij elkaar plukken te onthouden", zei Pauling. "Ze weten dat ze anders ziek worden en dat kost
geld. Hoe kunnen we zo naief zijn te denken dat wij mensen genoeg hebben aan de 60 milligram
waarmee je acute scheurbuik voorkomt".
Het antwoord van de gezondheidsautoriteiten: zodra we meer dan 60 milligram per dag binnenkrijgen,
plassen we het uit. Het bloed en andere weefsels zijn dan verzadigd en nog meer slikken levert slechts een
dure plas op.
Maar Steve Hickey noemt dit ‘pseudowetenschappelijke prietpraat’. "Ten eerste plassen ook zoogdieren die
zelf ascorbinezuur aanmaken grote hoeveelheden uit", zegt hij. "Dat wil niet zeggen dat het spul geen werk
heeft verricht. Ten tweede zijn bij de onderzoeken naar de verzadiging van weefsels fundamentele fouten
gemaakt. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de halfwaardetijd van vitamine C. Die bedraagt
slechts dertig minuten. Elke dosis is na een uur verbruikt, wat impliceert dat mensen vanwege hun
genetische defect regelmatig wat vitamine C moeten gebruiken".
Dr Mark Levine, de onderzoeker van de National Institutes of Health op wiens studies ook de Europese
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is gebaseerd, heeft plasmaconcentraties gemeten 12 uur na de inname
van een enkele dosis vitamine C. Natuurlijk krijg je dan de indruk dat het geen zin heeft. Elke dosis is dan
immers lang en breed verwerkt en uitgeplast. Verder heeft Levine zelf bevestigd dat de maximale
bloedconcentraties na orale inname vier keer hoger liggen dan hij aanvankelijk dacht. Dat laatste is netjes
gedocumenteerd in een recent nummer van The Annals of Internal Medicine, maar ondanks de implicaties
voor de volksgezondheid wordt het niet vertaald naar nieuwe adviezen".
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Hickey heeft zijn collega aangesproken op de onvolkomenheden in zijn werk en de mogelijke consequenties
daarvan. Uit de e-mail correspondentie blijkt dat de aanvankelijk communicatieve Levine niet meer reageert
sinds Hickey hem confronteert met de evidente fouten in zijn onderzoek. Vitamine C of ascorbinezuur komt
voor in talloze vruchten en gewassen en het wordt synthetisch vervaardigd uit vooral maiszetmeel. Er is
geen verschil tussen natuurlijke of synthetische vitamine C, het gaat om exact hetzelfde molecule,
met dezelfde opneembaarheid en dezelfde effecten. Pure ascorbinezuur laat zich uitstekend oplossen in
allerlei koude dranken.
Vitamine C in tabletvorm is meestal deels gebonden aan een mineraal, zoals calcium, magnesium, kalium of
natrium. Alleen die laatste vorm, natriumascorbaat, is geschikt voor intraveneuze toediening.
Intraveneus toedienen verboden!
Ondanks sterke aanwijzingen dat vitamine C levens kan redden bij infectieziekten, vergiftigingen,
slangenbeten en shock, is intraveneuze toediening van natriumascorbaat in Nederland niet toegestaan. De
Amerikaanse arts en vitamine C specialist Robert Cathcart behandelt patiënten volgens het zogenoemde
darmtolerantie-principe. Hij geeft zoveel ascorbinezuur tot de patiënt diarree krijgt..!
Het blijkt dat zieken veel meer ascorbinezuur opnemen dan gezonden (afhankelijk van de ernst van de
kwaal tot wel 100 gram per dag) voor er diarree ontstaat. Cathcart: "Ziekte vreet ascorbinezuur. Ik praat
daarom wel over een 50-grams griep of een 100-grams longontsteking. Ik zet het met succes in bij
ijzerstapeling, maar ook bij vergiftiging met zware metalen. Er is maar één risico en dat is dat je te
laag doseert".
De gedachte dat hoge doses over een langere periode vitamine C nierstenen zouden veroorzaken, blijkt op
bakerpraat te berusten. Wetenschappelijk onderzoek laat juist zien dat een hoge inname de kans op
nierstenen JUIST VERMINDERT…! Hoewel vitamine C de ijzeropname bevordert en dus potentieel
gevaarlijk is voor mensen met ijzerstapeling, blijkt uit onderzoek dat grote doses vitamine C overvloedig ijzer
binden en uit het lichaam helpen verwijderen.
De Amerikaanse arts en vitamine C-specialist Robert Cathcartt: "Ik zet het met succes in bij ijzerstapeling,
maar ook bij vergiftiging met zware metalen. Er is maar één risico en dat is dat je te laag doseert".
Vitamine C en onze ogen!
Bloedvaatjes in het netvlies zijn met een retinoscoop goed zichtbaar
en kunnen gemakkelijk worden gefotografeerd. De toestand van die
vaatjes weerspiegelt de conditie van de rest van het bloedvatstelsel.
Deze relatie is zo sterk, dat oogartsen en optometristen kunnen zien
of iemand hoge bloeddruk heeft of aan het ontwikkelen is. Ruim
vóór de bloeddruk gaat stijgen, vertonen de vaatjes in het netvlies
vernauwingen. Vernauwde vaatjes in het netvlies vormen ook een
goede indicatie of iemand een hartinfarct zal krijgen.
Volgens sommige oogartsen is een plaatje van het netvlies zelfs net zo’n betrouwbare graadmeter als een
angiogram, een directe foto van de kransslagaderen. Ofthalmoloog Dr. Sydney Bush uit het Britse Hull,
ontdekte bij toeval dat het gebruik van 2 tot 10 gram vitamine C per dag vaatvernauwing in het netvlies
voorkomt en bestaande bloedvatafwijkingen herstelt.
"Ik merkte in mijn contactlenspraktijk dat mensen die mooie vaten hebben, veel groenten en fruit zeggen te
eten, terwijl mensen met atherosclerotische vaten vaker zeggen dat knakworst hun favoriete groente is. Na
een forse literatuurstudie kreeg ik de indruk dat die slechte bloedvaatjes in de ogen een uiting zijn van
latente scheurbuik, een chronisch gebrek aan vitamine C. Maar een langlopend experiment heeft die
gedachte bevestigd: "Vaatafwijkingen in het netvlies herstellen binnen enkele maanden wanneer patiënten
per dag 2 tot 10 gram ascorbinezuur gaan slikken".
Dr. Sydney Bush beschikt over honderden 'voor-' en 'na-' foto’s
van netvliezen, zoals hierboven, waarop duidelijk te zien is dat
vernauwingen zijn verdwenen. Er was echter geen sprake van
een placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie. Bush
publiceerde over zijn experiment in het British Medical Journal,
maar een aanvraag voor een (dure) vervolgstudie werd niet
gehonoreerd. Bush: "Het is om gek van te worden. Je ziet dat iets
werkt en je mag het niet eerlijk onderzoeken. Ik troost me met de
wetenschap dat ik een beperkte groep mensen kan helpen".
Bron: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/haal-jij-wel-die-vitalehoge-c/
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Wat azijn voor je gezondheid kan betekenen!
Vrijdag, 13 april 2012
Een azijn oliestel: Een paar apart!
Groetjes aan alle Aart Liberty lezers!
van Paul Benneland.
We schreven al weer in juli 2011 een artikel over honing en kaneel.
Gewone producten die overal verkrijgbaar zijn en een enorme
invloed hebben op ons in- en uitwendig functioneren. Daarom is dit
artikel over Azijn ook volledig op zijn plaats. Azijn is wellicht het
meest onderschatte product en het feit dat we het steeds minder gebruiken in de huishouding, wil nou niet
bepaald direct zeggen dat het een verkeerd spulletje is. Onlangs was er een prachtige documentaire te zien
op TV, die het vakmanschap van azijnmakers volledig belichtte. Sinds die tijd ben ik ook om. Al heel lang
geleden kwam men tot de ontdekking dat een vat wijn, dat wat te lang gestaan had en zuur was geworden,
zeer nuttige en smakelijke eigenschappen had. Deze herkomst vind je nog steeds terug in het Franse woord
voor azijn: ‘vin aigre’. Letterlijk betekent dit ‘zure wijn’.
In eerste instantie werd azijn vooral gebruikt om groenten langer houdbaar te maken. Maar het zuur kreeg
telkens meer zijn eigen plek in gerechten en sindsdien heeft azijn in veel landen zijn eigen culinaire traditie
ontwikkeld. Denk maar aan de moutazijn waar in Engeland elke ‘fish and chips’ rijkelijk mee besprenkeld
wordt, de balsamico-azijn die je in elk Italiaans restaurant op tafel vindt en de rijstazijn die onmisbaar is in
Japanse sushi. Ook is azijn een belangrijk bestanddeel van klassieke sauzen als mayonaise, ketchup en
mosterd en wordt het gebruikt in chutneys, marinades en vinaigrettes.
Paul Benneland, onze onvolprezen site-bezoeker, wil het met ons over dit unieke product hebben, AZIJN; de
vloer is voor Paul.
“Azijn is een bevorderlijk middel dat we kunnen gebruiken in de keuken voor het optimaliseren (op smaak
brengen) en voor het bereiden van ons voedsel. In sommige gerechten voegen we dus ook azijn toe tijdens
de bereiding. We denken dat we gezond aan het eten zijn en dat we dagelijks met alle goede,
voorgeschreven zaken ons hele gezondheidssysteem ten goede doen. En toch hebben we als bevolking
meer problemen met onze gezondheid dan dat we ons eigenlijk ooit van bewust waren.
We slikken, naast het voedsel, vaak ook nog vitamines en additionele voedingssupplementen. Ondanks dat
blijven we nog steeds problemen houden, onze algehele gezondheid is niet evenwichtig, we hebben last van
obstipatie, diarree en zelfs pijnen in de buik of gasvorming.
“JE BENT NIET WAT JE EET, JE BENT WAT JE OPNEEMT”.
Dit alles heeft puur te maken met een slecht functionerende spijsvertering, je maag is niet in staat alles goed
op te nemen en dat zal tot gevolg hebben dat je hele verdere voedselverwerking niet de juiste stoffen uit het
eten opneemt, hetgeen leidt, tot bovengenoemde klachten. Het probleem zit ‘m in de zuurgraad van het
maagzuur, wanneer je niet in staat bent om bepaalde stoffen tot je te nemen. Hierdoor kan ook geen goede
opname plaatsvinden. De volgende spijsverteringsronde zal de maag een ander soort maagzuur
produceren, waardoor de afbraak van het nieuwe voedsel in de maag resulteert in verminderde opname van
voedingsstoffen.
Je eet dan wel gezond met al die toegevoegde voedingsmiddelen, maar alleen op de lange duur zal er een
grotere kans zijn dat je last kunt krijgen van diabetes, kanker, chronische pijn, artritis en zelfs hartproblemen.
De verminderde werking van het maagzuur zorgt ervoor dat ziektes en parasieten hun weg makkelijk in het
darmkanaal kunnen vinden en een verdere terugval van het immuunsysteem bevorderen. Zodra we last
hebben van te veel aan zuur, slikken we maar al te graag een pilletje tegen het optrekkende zuur, en deze
produkten zijn vrijwel alkalisch bezig en verminderen sterk de PH-waarde in het lichaam.
De meeste mensen realiseren zich niet dat het voedsel en de toegevoegde voedingssupplementen en
vitamines niet goed worden opgenomen door het lichaam waardoor vermindering ontstaat van
voedselopname en de kans op ziektes vermeerderd. Door de slechte opname blijft men ook een
hongergevoel hoouden en zal men zich wederom snel wagen aan een snack of zelfs een kleine extra
maaltijd. Hierdoor treden er specifieke symptomen en klachten op waar dokters via hun favoriete, nietwerkende pil met bijwerkingen, de boel nog verder ontstoren. Ze verergeren het zelfs, door het operatief
verwijderen van bepaalde organen en weefsels; niets helpt dan meer, ook niet een homeopatisch en/of
natuurgeneesmiddel.
"AZIJN DE ANDERE WIJN"
Azijn is een levensmiddel dat ontstaat wanneer gegiste producten verzuren door de werking van de juiste
bacteriën. Als bij de rijping van wijn bijvoorbeeld lucht in het wijnvat komt, kan de alcohol worden omgezet in
zuur en ontstaat een wijnazijn. Azijn is chemisch gezien een oplossing van 4 tot 15% azijnzuur met diverse
natuurlijke geur- en smaakstoffen. (Maar ook onnatuurlijk smaak- en geurstoffen worden gebruikt!) Het
reinigen van je lichaam met azijn is heel bevorderlijk, het natuurlijke azijnzuur is een efficiënt
ontsmettingsmiddel, een interne luchtververser en een reinigingsmiddel dat vet en minerale ophopingen

Nieuwsbrief 164 – 19 oktober 2012 – pag. 29

verwijdert. Azijn bestrijdt bacteriën en schimmels en ondersteunt ook de maagzuur in de maag door de
opname van voedingsstoffen.
Wat doet azijn met onze gezondheid?
* Verbeteren metabolisme (totale stofwisseling)
* Bevorderen spijsvertering
* Helpt de slechte cholesterolketens in ons lichaam af te breken
* Voorkomt huidvlekken bij veroudering
* Bevat calcium, hetgeen osteoporose bestrijdt
* Verlicht hoofdpijn
* Kan worden gebruikt bij de behandeling van likdoorns en voetschimmels
* En bij de bestrijding van huidontstekingen
* verlaagt de bloeddruk
* Laat hart en bloedvaten beter functioneren
* Vernietigt schadelijke microbes in het voedsel
Vroeger werd de mensen al aangeraden een dagelijkse dosis appelazijn te nemen, een klein glaasje voor de
maaltijd doet wonderen, de opname van alle voedingssupplementen en voedsel worden in lichaam weer
geaccepteerd, waardoor de maag ook weer het juiste soort zuur in de juiste percentage kan aanmaken. Het
resultaat is dat het lichaam na verloop van tijd zal herstellen en beter gaan functioneren.
"sterk maagzuur is goed voor u"
De spijsvertering is een complex proces, het is een biochemisch en fysisch proces, dat geconsumeerde
stoffen splitst in nutritionele componenten. Dit hele proces wordt aanzienlijk geholpen door
spijsverteringsenzymen die van nature aanwezig zijn in levende levensmiddelen, zoals verse, rauwe groente
en vruchtensappen, bijvoorbeeld. Verwarmd voedsel, vernietigt bijna alle spijsverteringsenzymen, en dit is
een reden waarom bij gekookt voedsel de gezondheid in feite afneemt bij veel mensen. Aan de andere kant
zullen rauw en levend voedsel (salades o.a.) de spijsvertering bevorderen voor het afbreken en absorberen
van voedingsstoffen, en ook hierbij zal de inname van appelazijn de opname van deze voedingsstoffen
verbeteren.
Dode levensmiddelen – die gepasteuriseerde enzymen bevatten zorgen voor stress in uw lever, alvleesklier
en galblaas. Juist doordat spijsverteringsenzymen ontbreken, wat weer door een verminderde
maagzuurproduktie wordt veroorzaakt. Er worden verder geen stoffen meer opgenomen, waardoor de
samenstelling van het maagzuur afneemt en alleen nog de overige stoffen nauwelijks verwerkt worden tot
een gezonde omzetting van goede enzymen. Enzymen die zo heel belangrijk zijn voor de gezondheid van
ons leven. Kortom, Azijn is een essentiële stof, die we niet moeten onderschatten..!
Bron: http://www.wanttoknow.nl/overige/azijn/

Vrijmetselaars vieren voor het eerst jubileum in Duitse kerk
Vrijmetselarij kent een intrigerende symboliek.
vrijmetselarij.nl
Voor de eerste keer in de Duitse geschiedenis vond
afgelopen zaterdag een vrijmetselaarsritueel plaats in
een kerk.
Zo’n 1500 mannen verzamelden zich in de St.
Michaelskerk, de evangelisch-lutherse hoofdkerk van
Hamburg. Dat meldt de NDR via
Kath.net.Vrijmetselaarsritueel
Het ritueel was het hoogtepunt van de viering dat het
275 jaar geleden is dat de vrijmetselaars in Duitsland zijn opgericht. In het jaar 1737 werd in Hamburg de
eerste vrijmetselaarsloge opgericht. Voor de feestelijkheden waren logeleden uit meer dan vijftig landen
aanwezig. Voor de eerste keer mochten uitverkoren toeschouwers en de pers aanwezig zijn bij een
vrijmetselaarsritueel. Zij moesten echter na een kwartier de kerk weer verlaten.
Zelfverbetering of genade?
In tegenstelling tot de katholieke Kerk heeft de evangelische Kerk van Duitsland (EKD) er geen bezwaar als
haar leden ook lid zijn van de vrijmetselarij. Dat blijkt uit haar website. Het is echter niet duidelijk welke
betekenis vrijmetselaarsrituelen werkelijk hebben en “of de belevenis van het ritueel tegen de achtergrond
van het streven naar zelfverbetering van de Vrijmetselarij afbreuk zou kunnen doen aan de betekenis van de
evangelische rechtvaardigingsboodschap (sola gratia)”, aldus de EKD.
Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Zes verrassende feiten over Avocado !
Dinsdag, 20 december 2011
Vanaf de negentiger jaren en ook het afgelopen decennium
waarschuwden populaire ‘voedingsdeskundigen’ tegen het eten van
kokosolie of -melk. Complete onzin natuurlijk, want
Dr. Mercola, toch niet de eerste de beste, is een groot voorstander
van het bakken met kokosolie.
Een andere populaire mythe waarschuwt tegen avocado’s vanwege
het vetgehalte en de hoeveelheid calorieën in deze vrucht, maar
avocado’s kunnen de gezondheid op 5 manieren bevorderen.
Eiwit
Avocado’s bevatten alle 18 essentiële aminozuren die het lichaam nodig heeft om een eiwit te vormen. In
tegenstelling tot eiwit in biefstuk, wat de meeste mensen met moeite kunnen verteren, wordt eiwit in
advocado’s gemakkelijk geabsorbeerd door het lichaam omdat ze ook vezels bevatten. Wil je minder
dierlijke eiwitten eten of ben je een vegetariër dan zijn avocado’s een goed alternatief om onderdeel te
vormen van je dieet.
Goede vetten
Avocado’s voorzien je van gezonde vetten die je lichaam nodig heeft. Net als olijfolie verhogen avocado’s
het HDL-cholesterolgehalte. HDL helpt beschermen tegen schade als gevolg van vrije radicalen. Dit type
cholesterol helpt het triglyceridegehalte te reguleren zodat diabetes wordt voorkomen. Een studie die eerder
dit jaar werd gepubliceerd in het Canadian Medical Association Journal concludeerde dat een vegetarisch
dieet met HDL-vetten het LDL-cholesterolgehalte net zo snel kan terugdringen als een statine of
cholesterolsyntheseremmer.
Carotenoïden
Avocado’s zijn een zeer goede bron van carotenoïden. Alhoewel veel mensen carotenoïden associëren met
rood en oranje zijn avocado’s ook een prima bron van dit fytonutriënt. Avocado’s, ook wel advocaatperen
genoemd, bieden een ruime variëteit aan carotenoïden waaronder niet alleen de bekende zoals
bètacaroteen, alfacaroteen en luteïne, maar ook de minder bekende varianten zoals neoxanthine,
zeaxanthine, chrysanthemaxanthine, neochroom, bètacryptoxanthine en violaxanthine. Elke keer dat je
voedsel consumeert dat rijk is aan carotenoïden krijg je een grote hoeveelheid vitamine A binnen waardoor
de gezondheid van je ogen wordt beschermd. Carotenoïden verbeteren bovendien de werking van het
immuunsysteem en bevorderen een gezonde werking van het voortplantingssysteem. Omdat carotenoïden
vetoplossend zijn helpt het eten van avocado’s de absorptie van deze voedingsstoffen te optimaliseren.
Ontstekingsremmend
Het gecombineerde effect van het pakket voedingsstoffen in avocado’s biedt een krachtige
ontstekingsremmende werking. Door de unieke combinatie van vitamine C en E, carotenoïden, selenium,
zink, fytosterolen en omega-3-vetzuren beschermen avocado’s tegen ontsteking.
Dit betekent dat avocado’s atrose en reumatoïde artritis kunnen helpen voorkomen of verzachten.
Gezondheid van het hart
Het vet in avocado’s, waardoor sommige ‘voedingsdeskundigen’ ze bestempelen als ongezond, biedt
bescherming tegen hartziekten. Studies hebben aangetoond dat oliezuur de gezondheid van het
cardiovasculaire syststeem verbetert. Oliezuur is het primaire vetzuur in avocado’s. Veel mensen nemen
vandaag de dag supplementen om meer omega-3-vetzuren te consumeren zodat het risico op een
hartaanval wordt verkleind. Avocado’s zijn rijk aan omega-3.
Kiezen en eten
Om het meeste uit avocado’s te halen is het verstandig overrijpe exemplaren te vermijden. Je herkent ze in
de supermarkt doordat ze erg zacht aanvoelen en beschadigd zijn. Een rijpe avocado is niet beschadigd. Je
kunt ook onrijpe avocado’s kopen, die hard aanvoelen wanneer je ze vastpakt, en ze vervolgens thuis laten
rijpen. De meeste voedingsstoffen van de avocado bevinden zich het dichtst bij de schil.
Bron: http://www.naturalnews.com/034370_avocado_nutrition_facts_health.html
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De onbekende (ongekende) voordelen van rauwe cacao !
Zaterdag, 28 augustus 2011
Cacao en chocola
Chocolade heeft een typische heerlijke smaak, waarvan weinig
mensen weten, dat deze eigenlijk van planten afkomstig is en bevat
diverse voordelen, die we ook in sommige soorten groenten vinden.
Een waarschuwing moet wel worden gegeven voor het eten van
witte chocolade, omdat daarbij chroom aan het lichaam wordt
onttrokken. En chroom is een belangrijk mineraal in de
suikerhuishouding. Diabetes lijden vaak aan een chroomtekort.
Een Chinese wijsheid
Ik kan het niet laten eerst een Chinese wijsheid te vermelden. Hier de wijsheid van een oude Chinese
dokter, die zijn patiënten het volgende leerde: “Als je ziek bent, ga dan naar de dokter, want die wil ook
leven; als je medicijnen krijgt voorgeschreven, ga dan naar de apotheker, want die wil ook leven. Maar als je
thuis komt, spoel dan gelijk die medicijnen door de wc, want jij wilt toch ook leven!
Cacao is ‘s Werelds nummer 1 anti-oxidant
De voordelen van cacao worden ontleend aan de ‘anti-oxidanten’, die zich in cacao bevinden. Anti-oxidanten
beschermen het lichaam tegen vrije radicalen en gaan tevens het verouderingsproces tegen. Een groot
aantal van deze anti-oxidanten kan men terugvinden in pure chocolade (dus niet de “melk” uitvoering), met
een zo’n hoog mogelijk cacao percentage, maar vooral in rauwe cacao. Toevallig heb ik er vandaag eens op
gelet, maar in de supermarkt kwam ik pure chocolade tegen met een percentage van 60%, 72% en zelfs
99% cacao. De in de cacao te vinden substantie (flavonoïde) produceert stikstofmonoxide, een stof die het
lichaam helpt om de bloeddruk te reguleren. Tevens zorgt het voor een gebalanceerde hormoonspiegel.
Daarnaast is rauwe cacao goed voor het hart. Een kleine hoeveelheid rauwe cacao per dag zal u helpen uw
cardiovasculair stelsel intact te houden. Uw hart zal beter functioneren dan voorheen en uw lichaam zal
meer in balans zijn. Als het over uw hart gaat, zijn er twee voordelen, die rauwe cacao te bieden heeft.
Cacao is goed voor uw bloeddruk en cholesterol
Het is in staat uw bloeddruk, lichaamsvet percentage en cholesterol te doen dalen. Het helpt mensen met
een hoge bloeddruk om hun bloeddruk naar beneden te brengen, zelfs al door een kleine hoeveelheid rauwe
cacao per dag (bewezen in diverse studies). Daarnaast reduceert cacao de ‘lage-dichtheid-lipoproteïne’
cholesterol (beter gekend als het slechte LDL cholesterol) tot slechts 10% van uw huidig cholesterolniveau.
Het andere voordeel dat rauwe cacao u biedt (buiten het feit dat het uw hart beschermt), is dat het enorm
lekker is. Het is in staat om de endorfine productie van uw lichaam te regelen, hetgeen een aangenaam
gevoel geeft, een gevoel van voldoening en bevrediging. Het bevat een substantie genaamd serotonine, een
stof die werkt zoals een anti-depressivium. Rauwe cacao bevat ook theobromine en cafeïne – een stof
waarvan we weten dat ze ons brein en lichaam stimuleert. Er zijn nog talrijke andere stimulatoren aanwezig
in chocolade, maar in geringere mate.
Cacao en afvallen
Voor de mensen die bezorgd zijn over hun lijn, is er goed nieuws – u hoeft niet te stoppen met cacao te eten,
u dient alleen de juiste hoeveelheid te eten. Ga dus niet gelijk ladingen chocola naar binnen werken, hou het
bescheiden. Vetten in cacao hebben geen invloed op het cholesterolniveau van uw lichaam. De vetten die
men terugvindt in cacao zijn oliezuur (0.33%), stearinezuur (0.33%) en palmitinevetzuur (0.33%). Oliezuur is
een onverzadigd vetzuur, en tevens een component van olijfolie. Stearinezuur is een verzadigd vetzuur dat
volgens verscheidene onderzoeken geen enkel effect heeft op cholesterol, en bijgevolg ‘neutraal’ is.
Waarom pure chocolade (cacao) gezond is
Heeft chocolade enig voordeel voor je gezondheid? Enkele recente studies en onderzoeken tonen aan dat
dit inderdaad het geval is. In feite zijn heel wat substanties, die zich in chocolade bevinden goed voor de
gezondheid. Daarom doet deze ontdekking de aloude mythe dat ‘hetgeen er lekker uitziet en lekker smaakt,
slecht is voor de gezondheid’ teniet.
Uitkomst wetenschappelijke onderzoeken naar cacao
De voordelen zijn het grootst bij cacao, pure chocolade en chocoladeproducten die zo weinig mogelijk
bewerkt zijn. Naast koper en magnesium (die helpen om de bloeddruk en hartslag te stabiliseren), bevatten
ze ook vitamine P, het goedje dat je tevens terugvindt in anti-oxiderende groene thee en anti-oxidanten zijn
goed voor de gezondheid. Ze zorgen namelijk voor een reeks voordelen, zoals:
* Verbeterde bloedcirculatie
* Lagere bloeddruk
* Stimuleert de nieren en verbetert de vertering
* Helpt patiënten met geen eetlust, nierstenen of anemie
* Beschermt tegen vrije radicalen
* Verminderd het risico van hartziekten en kanker
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De beste soort chocolade is rauwe cacao
We zeiden het al eerder, hou het eten van (pure) chocolade onder controle. Een studie toonde aan, dat
degenen, die witte chocolade aten, na afloop van het experiment geen gewijzigde bloeddruk hadden, terwijl
diegenen, die pure chocolade gegeten hadden met een zeer hoog cacao percentage van boven de 70%,
een beduidend lagere bovendruk hadden.
Nog meer gezondheidsvoordelen van cacao
Naast de ontdekkingen die we hierboven hebben opgesomd, zijn er nog enkele onderzoeken geweest die
mythes omtrent cacao definitief onderuit hebben gehaald. Deze zijn:
 Ondanks het feit dat cacao bromine en cafeïne kan bevatten, komen deze stoffen in zulke geringe
hoeveelheid voor, dat ze niet kunnen leiden tot nerveus gedrag.
 Cacao werkt niet verslavend.
 Cacao bevat geen stoffen, die aanleiding geven tot acne (het zijn de (geraffineerde) suikers in
chocolade die zorgen voor acne).
 Het maakt niet ‘high’. U zou 12 kilo cacao moeten eten in één keer, om nog maar enig effect te
ondervinden.
 Cacao zorgt niet voor toename van slechte cholesterol, omdat het in feite een neutraliserend vetzuur
bevat, stearinezuur genaamd.

Stevia, het beste alternatief voor suiker!
Maandag, 20 juni 2011
STEVIA
Extract van Stevia is tot 300 keer zoeter dan suiker, dus men heeft er
maar heel weinig van nodig. Inmiddels is Stevia goedgekeurd als zoetstof
door de Europese Voedselautoriteit.
Al eeuwen lang kennen de Guaranay-indianen uit Paraguay het gebruik
van een wonderlijk plantje dat wij westerlingen kennen onder de naam
'Stevia rebaudiana Bertoni'. De lokalen noemen het plantje liever naar
haar ware aard zoals 'ka'a he'ê' of 'azuca-caa' wat zoveel betekent als
'zoet kruid'. En dat is dan ook precies wat Stevia is, een zeer, zeer zoet smakende plant. In landen zoals
Brazilië, Japan, China en Maleisië is Stevia tegenwoordig een veel gebruikte vervanger voor suiker en
kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam. De reden daarvoor ligt voor de hand. Stevia veroorzaakt geen
cariës, bevat geen calorieën, is goedkoop, niet giftig en schijnt zelfs gezondheidsbevorderend te zijn. Het is
ook niet voor niets dat bijvoorbeeld Coca-Cola in die landen suiker en aspartaam hebben ingeruild voor
Stevia.
Stevia een alternatief?
In Europa mag Stevia inmiddels worden aangeprezen als zoetstof. Stevia is ook zeer geschikt voor
uitwendig gebruik. Toevallig is Stevia goed voor de huid en ook de lokalen in Zuid-Amerika gebruiken het
goedje tegen o.a. eczeem. Stevia heeft immers een antibacteriële werking.
In landen waar men wel Stevia als zoetstof gebruikt wijzen onderzoeken onveranderlijk uit dat Stevia onder
andere:
- Bloedsuikerspiegel reguleert - Bacteriedodend is (gaat tandvleesproblemen, aften en darmklachten
tegen) - Maag- en darmzuur reguleert - Candida (darmaandoening) bestrijdt - Darmflora herstelt gewichtsregulerend is (bestrijd 'hongergevoel')
Uitwendig kan Stevia gebruikt worden voor:
- Wondheling - Psoriasis bestrijding - Eczeem te helen
Stevia bevat geen calorieën en veroorzaakt geen cariës (tandbederf).
Diabeten
Onderzoek aan de universiteit van Maringa (Brazilië) naar het gebruik van Stevia bij diabeten is hoopvol.
Onderzochte proefpersonen bleken bij Stevia gebruik een lager bloedsuikergehalte te hebben en verhoogde
glucosetolerantie. Ook bestanddelen van Stevia kunnen een rol spelen als anti-hypoglykemisch middel bij de
behandeling van diabetes mellitus type 2. Voor meer informatie zie ook dit artikel. Stevia is te koop in een
aantal variaties, de uitvoering in druppels moet worden afgewezen, omdat daar een minder gezonde stof
aan is toegevoegd las ik ergens in de commentaren. Persoonlijk zou ik kiezen voor Stevia zoetpoeder, dat
op deze site te koop is. Er is ook nog een nep-middel in de handel, dat de naam Truvia draagt. Mijdt dat
product, heeft niets met Stevia van doen, maar zal waarschijnlijk een gepatendeerd product zijn
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Met dagelijks Kefir wordt je 100 op je sloffen!
Woensdag, 25 mei 2011
KEFIR
Kefir is uitgebalanceerd, erg voedzaam en draagt bij aan een gezond
immuunsysteem. Regelmatig gebruik van Kefir kan helpen bij de verlichting van alle
darmproblemen.
Kefir, een natuurlijk antibioticum, een probioticum
Kefir is een drank vol goede voedingsstoffen. U kunt het zelf goedkoop en gemakkelijk bereiden. Het bevat
goede bacteriën en gisten die uw lichaam helpen te ondersteunen en te optimaliseren. Door de probiotische
stammen, gisten en micro-organismen gaat kefir werken als een probioticum.
Kefir ondersteunt de weerstand
Kefir, de eeuwenoude drank uit de Kaukasus die ook wel het yoghurtplantje wordt genoemd, geeft
ondersteunende werking aan het afweermechanisme voor meer kracht en vitaliteit.
De oorsprong van kefir
De Osseten leefden aan de voet van de Elbrus, in de Kaukasus. De Osseten stonden bekend om hun
vitaliteit en hoge ouderdom. De legende vertelt zelfs dat sommigen onder hen bijbelse leeftijden bereikten.
Eeuwenlang bewaarden de Osseten het geheim van hun vitaliteit. Pas in de negentiende eeuw werd het
effect van Kefir bekend bij het grote publiek. Sindsdien is Kefir de “drank van de honderdjarigen” geworden
en synoniem voor een dagelijkse bron van vitaliteit over heel de wereld.
De drank die volgens de mythe 100-jarigen maakt
Melkkefir is een gekweekt, romige en gezonde drank. De zure en frisse smaak lijkt sterk op die van yoghurt.
Met een lepel heerlijke bijenhoning geeft het een prima start van de dag. Kefir bevat o.a. heilzame gisten
naast de goede bacteriën die men ook in yoghurt terugvindt. Kefir is een zeer gezonde voeding, dat de
ecologie helpt herstellen. Kefir korrels worden door velen verkocht, o.a. op de site van Mercola.com. Met 1
doosje bevattende 6 zakjes kun je minstens 6 weken doen. Een gebruiksaanwijzing is bij de verpakking
ingesloten. In het kort komt het hier op neer, dat je aan 1 liter koemelk of geitenmelk 1 zakje Kefir korrels
toevoegt. Als u klikt op de gehele procedure wordt het eveneens uitgelegd.
Nog een opmerking, in sommige gevallen kunnen mensen met een melkallergie maar beter Kefir mijden.

De genezende kracht van Cayennepoeder!
Vrijdag, 15 april 2011
Cayenne is een wonderbaarlijke plant, niet te verwarren met de Chili plant
en is altijd handig in poedervorm als eerste hulp bij de hand te hebben
wegens zijn goede eigenschappen.
Cayenne peper, ook wel Spaanse peper genoemd, komt niet uit Spanje,
maar uit Zuid- en Midden-Amerika. Het waren de Spaanse en Portugese
ontdekkingsreizigers, waaronder Columbus, die deze vruchtgroenten naar
Europa gebracht hebben. Uit onderzoek is gebleken, dat de Capsicum
soorten meer dan 5000 jaar voor onze jaartelling al in het Amazonegebied bekend waren. Inmiddels bestaan
er meer dan 200 variëteiten wereldwijd en door veredeling zijn er nog meer te verwachten. Onder andere in
Mexico wordt in veel gerechten Cayenne peper verwerkt. Overigens niet te verwarren met 'hot Chili pepper'.
De kleur varieert van oranje tot donkerrood, afhankelijk van de scherpte van de Cayenne, uitgedrukt in HU
(Heat Units), die loopt van 30.000 tot 40.000 HU of als men echt van zeer pittig houdt, is er ook een kwaliteit
met een waarde van 60.000 tot over 90.000 HU. En let bij aankoop er ook vooral op, dat je een 'organic'
kwaliteit koopt, dat niet bestraald is.
Allereerst is Cayenne peper een bloedstollend middel, bij een ernstig bloedende snijwond, strooi er wat
cayenne peper in, direct op de wond en het bloeden zal vrijwel direct ophouden. Cayenne is in staat de
bloeddruk ter plaatse aan te passen en onmiddellijk te beginnen met de bloedstolling. Het is daarnaast een
krachtig middel tegen infecties, zodat men zich geen zorgen hoeft te maken om een eventuele infectie.
Voorts kunnen mensen met hart- en bloeddruk problemen ervoor kiezen, de juiste hoeveelheid cayenne aan
hun maaltijden toe te voegen. Cayenne werkt als een katalysator, waarin alle andere kruiden en
supplementen snel naar de juiste plek in het lichaam worden getransporteerd, waardoor hun effectiviteit
wordt vergroot. Cayenne bevat een hoge dosis vitamine C en is daardoor inzetbaar voor behandeling tegen
verkoudheid, sinusitis en ademhalingsproblemen.
Een uitgebreid verhaal van de voordelen van het gebruik van Cayenne is op deze link te vinden. Cayenne is
te koop bij Natural Arts Botanicals in de USA, die ook aan Amazon leveren. Snelle en betrouwbare levering,
eventueel te combineren met de ook op die site genoemde Chlorella, welke zij leveren in een 'broken cell'
kwaliteit, in poedervorm, wat voordelen geeft bij opname door het lichaam.
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Spirulina behoort tot de top-5 van levensverlengers!
Woensdag, 11 mei 2011
SPIRULINA
Spirulina is een blauwgroen algje, dat behoort tot de rijkste natuurlijke
vitaminen- en mineraalbronnen ter wereld en heeft een normaliserend effect op
de eetlust.
Spirulina bestaat vnl. uit volwaardig eiwitten, een 10-tal vitaminen (o.a. B12) en een 12-tal mineralen (o.a.
ijzer), een hoge concentratie aan chlorofyl of bladgroen en andere phytochemicaliën, enzymen en
antioxidanten met een celbeschermende functie. Het is tevens zeer rijk aan het anti-inflammatoire
gammalinoleenzuur, dat ook een rol speelt in het cholesterolmetabolisme. Het helpt de spieren en pezen
soepel te houden. Het is in vergelijking tot de andere blauw groene algen de beste microalg bij afvallen
omdat het het metabolisme bevorderd. Spirulina is leverbaar in tabletten en in poeder.
Spirulina wordt aangeraden bij :
 Herstel na ziekte
 Zwakte, vermoeidheid
 Zware geestelijke en lichamelijke inspanning
 Overgewicht, problemen met het vetmetabolisme
 Zwangerschap, menstruatieklachten, menopauze
 Klachten van de huid, haren en nagels
 Reiniging van afvalstoffen in het lichaam
 Zwak immuunsysteem
 Stabiliseert de bloedsuikerspiegel
 Bloedarmoede (B12, foliumzuur, chlorofyl, ijzer)
 Leveraandoeningen
 Maagzweren (chlorofyl bedekt de geïrriteerde maagwand)
Bij langdurige inname verbetert Spirulina de celstofwisseling en zorgt voor een normaliserend effect op de
eetlust; de drang om te snoepen verdwijnt. Het werkt niet slijmvormend en wordt toegepast in
zuiveringskuren om oud slijmerig materiaal uit het lichaam te verwijderen. Doordat het de cellen en
gewrichten sterk zuivert, kan het gebeuren dat er een overbelasting van de lymfecirculatie en pijnlijke
gewrichten ontstaan. Deze verschijnselen zijn echter tijdelijk en kunnen met aangepaste therapieën verlicht
worden. Chlorofyl ontgift de lever, bestrijdt ontstekingen en voorkomt tandbederf.
Het heeft een versterkende werking, beter dan ginseng, stuifmeel en andere producten. Het is ook een
natuurlijk antibioticum. Spirulina versnelt de opbouw van het cellulair immuun-systeem, verhoogt de
antilichaam productie en beschermt tegen contactbacillen. Het bevat phycocyanin, dat werkt als
erythropoetin, (EPO). EPO is het hormoon dat het beenmerg reguleert bij de productie van witte
bloedlichaampjes. Phycocyanin stimuleert het onvolgroeide of beschadigde immuunsysteem om te groeien
of zichzelf te repareren, als het geïnfiltreerd werd door infecties, giftige bestanddelen of straling.
Wetenschappers vonden ook een polysaccharide (een complex suikermolecuul) uniek voor spirulina.
Spirulina polysaccharide reageert ongeveer hetzelfde als Phycocyanin. Het is zeer potent en het activeert
het immuunsysteem. Het verbetert het vermogen om lichaamsvreemde microben of bacteriën op te sporen
en te vernietigen, en het vermogen om te ontgiften. Het verhoogt ook de opbouw van T-cellen en verbetert
de functie van de thymusklier. Bovendien wordt Phycocyanin in verband gebracht met het remmen in de
vorming van kankercellen.
Lees ook dit interessante artikel over Spirulina van Dr. Mercola.
Spirulina poeder is te koop bij Natural Arts Botanicals in de USA, die ook aan Amazon leveren. Snelle en
betrouwbare levering, eventueel te combineren met de ook op deze site genoemde Chlorella of Cayenne
poeder.

Gojibessen, de voedingsrijkste vrucht ter wereld!
Maandag, 10 januari 2011
GOJI BESSEN
De voordelen van het eten van Goji bessen zijn enorm. Naast een
reeks van vitaminen, bevatten deze bessen ook vele andere onmisbare
voedingsstoffen.
Goji bessen, ook wel bekend als wolfsbessen bevatten o.a. vitamine C,
vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, ijzer, koper, nikkel, chroom,
magnesium, natrium, calcium en verschillende aminozuren, alsmede
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vitaalstoffen. Dit alles maakt de Goji bes tot de voedingsrijkste vrucht ter wereld en beschikt daarnaast over
een buitengewoon werkingsspectrum:
 Hogere concentratie en prestatievermogen
 Anti-Aging werking
 Helpt het lichaam bij het afvallen
 Sterking van het immuunsysteem
 En nog veel meer, ga naar deze link.
De Gojibes stamt oorspronkelijk uit Azië. Sinds wetenschappers bevestigd hebben, dat de Goji bessen van
alle vruchten de meeste mineralen en vitamines bevat, wordt zij steeds vaker in het westelijke deel van de
wereld gegeten. De Gojibes heeft o.a. een anti-aging werking, remt Alzheimer, geeft energie, kracht en het
bevordert de conditie en de gezondheid.
"Wetenschappers bevestigen:
"De Gojibes bezit van alle vruchten de hoogste concentratie aan vitamines en anti-oxidanten! "
De Goji bes wordt voornamelijk in het Ningxia dal in China verbouwd. Daar worden de bessen of in de zon
gedroogd, of ze worden direct fris tot sap verwerkt. Zelfs in gedroogde vorm blijven bijna alle belangrijke
inhoudsstoffen behouden. In Tibet, in het bijzonder in het gebied van de Himalaya, wordt de vrucht van het
welzijn en het lange leven zo gewaardeerd, dat de mensen zelfs feestdagen ter ere van de vrucht houden.
De Goji bes wordt hier o.a. ook als afrodisiacum en ter vergroting van de hartstocht gebruikt. En ook qua
smaak is de Goji bes niet te versmaden. Spijtig is het, dat er ook blijkbaar machinaal gedroogde Goji bessen
op de markt verschijnen, wat de smaak erg nadelig beïnvloedt.
Zoet en sappig zoals zij is, past zij bij salades, in muesli, net zoals rozijnen gedroogd, maar ook als Goji sap
bij bijna elke gezonde maaltijd. Men kan uit gedroogde Goji bessen zelfs thee maken. Afsluitend kan men
zeggen, dat men niet echt een punt van kritiek kan vinden. Maximaal de hoge prijs van de Goji producten in
reformhuizen kan als minpunt worden opgevoerd. Maar ook dit minpunt kan men makkelijk omzeilen, als
men eenvoudig via het internet bestelt. In dit opzicht moet gewaarschuwd worden voor de veel gepromote
Goji juice. Bij deze uitvoering wordt de Goji juice vaak fabrieksmatig een zgn. flash sterilisation gegeven,
waarbij alle voordelen van de Goji bessen verloren gaan. Koop daarom uitsluitend gedroogde Goji bessen
voor optimale kwaliteit.
De Goji bes is momenteel flink in populariteit aan het toenemen in de Westerse wereld. In Amerika,
Engeland en vooral Australië heeft deze bes zijn intrede gemaakt als een nieuw en revolutionair product
voor de gezondheid van de mens. Zelfs op West-Europese bodem zou de plant erg goede resultaten
boeken.
Een waarschuwing is op zijn plaats. Recent kocht ik in Thailand bij de Thaise Makro een zak gedroogde goji
bessen. Normaal gesproken worden goji bessen opgevangen in netten en in de zon gedroogd. Maar in mijn
geval leek het erop, of de bessen versneld gedroogd waren, waardoor ze hard worden en niet meer lekker
zijn. Ze moeten nog enigszins zacht aanvoelen, als dat niet het geval is, dan niet kopen.

Master Mineral Solution (MMS)
Woensdag, 5 januari 2011
MMS
Master Mineral Solution geeft ongelooflijke resultaten bij het bestrijden van
verschillende kwalen. Niet voor niets was de oorspronkelijke naam Miracle
Mineral Solution.
In mijn vorige artikel schreef ik over de wonderbaarlijke eigenschappen van
chlorella op basis van mijn persoonlijke ervaring. Datzelfde kan ik zeggen
van het product Master Mineral Solution (MMS), dat ik eind april 2010 in
Thailand kocht bij een regionale verkoper. De oorspronkelijke naam was
Miracle Mineral Solution en eigenlijk is het ook een wondermiddel, maar om
ieder mogelijk verband met kwakzalvers te vermijden, heeft men tenslotte
voor een meer neutrale naam gekozen.
De ontdekker van het product is Jim Humble, die het thuis ontwikkelde met
gebruikmaking van gewone keukenapparatuur. Hij was een mijnbouwkundig
ingenieur, die vaak werkzaam was in gebieden, waar malaria voorkwam. Op één van zijn reizen ontdekte hij
de werking van een oplossing, die hij had meegenomen, toen mijnwerkers werden getroffen door malaria. Al
heel lang is de werking van chloor bekend bij drinkwaterreiniging, uitwendige desinfectie en sinds Jim
Humble met zijn protocol naar buiten is gekomen kan chloordioxide dus ook voor inwendige reiniging
gebruikt worden. Alleen moet men zelf de juiste dosis vaststellen, die in een duidelijke, meegeleverde
handleiding wordt uitgelegd. Dat is dan ook de enige opmerking, die de Consumentenbond naar voren kan
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brengen: "men zou bij een te hoge dosering misselijk kunnen worden". Natuurlijk, datzelfde geldt toch ook
voor te hoge doseringen chemische troep, die de huisarts je verstrekt, in sommige gevallen kan je met een
middel van de huisarts gewoon dood gaan.
Op het bovenstaande plaatje ziet u 2 flesjes, één met de MMS oplossing en één flesje, waarin de citroenzuur
oplossing zit. Als de juiste dosering is vastgesteld, bijvoorbeeld 35 druppels citroenzuur oplossing met 7
druppels MMS, dan voegt men die bij elkaar om 3 minuten te laten werken. Dat gaat eenvoudig, omdat
beide flesjes van een druppelaar zijn voorzien. Daarna kan men dit mengsel, dat niet bepaald lekker smaakt,
met een beetje geconcentreerd vruchtensap innemen, let wel, dat er geen vitamine C in mag zitten, dat
neutraliseert de werking. Ook 4 uur vóór en na de inname geen producten consumeren, waar vitamine C
inzit.
Maar nu mijn praktijk-ervaring. Eens per jaar ben ik 1 dag ziek en dat was in 2010 op 13 december, weet
niet of het ongeluksgetal daar iets mee te maken heeft. Maar nadat ik de nacht van zondag 12 december op
maandag 13 december een vervelend gevoel in mijn maag had, of er een baksteen op lag, gecombineerd
met een zeurende spierpijn in mijn nek en een grieperig gevoel, spoedden we ons op maandagmorgen naar
het lokale ziekenhuis, waar ik tenslotte een zak met chemische snoepjes meekreeg. Thuis gekomen weer
onder de dekens, wat snoepjes genomen, maar verbetering was niet echt merkbaar. Toen dacht ik ineens
weer aan mijn MMS en besloot dat in te zetten. Binnen 3 uur zat ik weer overeind en de volgende morgen
was alles weer als vanouds. En voor de kosten hoef je het niet te laten, hier in Thailand kocht ik een
verpakking voor 1.000 Baht, zeg maar tegen de huidige koers ca. 25 euro. En er is geen enkele noodzaak
het dagelijks te gebruiken, signaleer je in je omgeving wat grieperige mensen of voel je je even niet zo
lekker, neem het in na de maaltijd, eventueel tweemaal per dag, want het reinigt het lichaam. Ik doe met mijn
eerste bestelling meer dan 1 jaar.
Ook in Nederland is het leverbaar met telefonische ondersteuning en met duidelijke informatie, die u kunt
vinden op deze site: http://www.miraclemineralsolution.eu/
Een product, dat ik je van harte kan aanbevelen.

De kracht van Chlorella!
Dinsdag, 4 januari 2011
CHLORELLA
Chlorella is het zuiverste en meest natuurlijke voedsel, dat de
mensheid kent.
Het was medio 2006, dat ik, geëmigreerd naar Thailand, startte met
de studie over gezondheid en begreep, dat onze gezondheidszorg
volledig in handen is van de medische maffia met uitsluitend als
doel geld verdienen. Die medici, die via voedingsleer en een natuurlijke benaderingswijze uw gezondheid
willen bevorderen, worden voortdurend tegengewerkt. Nu, ruim 4,5 jaar later kan ik persoonlijk constateren,
dat de kracht van genezen, voornamelijk in de natuur gevonden kan worden. Toen ik met mijn eigen grafisch
bedrijf, als eenmanszaak, regelmatig offsetplaten ontwikkelde voor mijn offsetpersen, begreep ik nog niet dat
milieuvriendelijk wat anders is dan mensvriendelijk. Ik pakte met regelmaat de offsetplaten uit de
ontwikkelbak, tussen duim en wijsvinger, zonder de mogelijke gevolgen daarvan te realiseren. Die
constateerde ik pas veel later, met regelmaat verharde de huid zich, voornamelijk op mijn wijsvinger en duim
van beide handen, soms zelfs ook op mijn middelvinger, om vervolgens open te barsten met uiterst pijnlijke
kloven. Alle middelen, van uierzalf tot en met door de dokter verstrekte zalven aan toe, hielpen niet, het
probleem bleef zich herhalen. Met name in de wintermaanden was dat een ramp, werken veelal met 6
vingers in het verband.
Nou had ik al enige tijd in Thailand uitgekeken naar het product chlorella en pas recent, medio november
2010, ontdekte ik eindelijk een importeur, die een A-kwaliteit uit Japan kon leveren. Maar Japan is niet de
alleen-leverancier, er zijn ook legio leveranciers uit Zuid-Korea, USA, China, Taiwan, enz. Ik kocht dus een
doos met 1500 tabletten, schandalig duur, maar ik moest het proberen en daar heb ik geen spijt van gehad.
Een 3 weken later kon ik vaststellen, dat de huid zich volledig heeft hersteld en er geen kloof of
beschadiging meer te bekennen is.
Waar dankt chlorella zijn wonderbaarlijke eigenschappen aan? Het heeft de potentie de gifstoffen, die we
dagelijks in ons lichaam opnemen te verwijderen en bovendien tegelijkertijd je gezondheid te bevorderen en
je immuunsysteem te versterken. Bovendien heeft het de eigenschap, mede door de hoge dosis chlorofyl, je
adem te verfrissen. Het bevat daarnaast voedingsstoffen, die in veel groenten voorkomen, dus naast
chlorofyl bevat chlorella mineralen, vitaminen en caroteen, die bijdragen aan een goede gezondheid. Het
bevat bovendien veel eiwitten, die in het gewone voedsel niet of nauwelijks voorkomen. En wat voor mij ook
enorm belangrijk was, chlorella werkt voedend voor de huid door de aanwezigheid van de "Chlorella Growth
Factor" (C.G.F.); het bevat een hoge concentratie aan nucleïnezuren en aminozuren. Om die redenen vindt
chlorella ook toepassing in vele, de huid voedende crèmes. En tenslotte bevordert het ook de stofwisseling.
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Normaal gesproken kan men drie maal per dag, bij de maaltijd, tegelijk 5 tabletten innemen, maar 7 tabletten
per keer 1 maal 's morgens en 1 maal 's avonds geeft in principe ook geen enkel bijverschijnsel. Bovendien
geeft chlorella ook een prima bijdrage aan een regelmatige stoelgang.Dus heb je werkelijk een goede
gezondheid op het oog, dan kan chlorella niet ontbreken in je dagelijkse voeding.
Deze reactie vond ik op de site over gezondheid van Henk Mutsaers op zondag 14 augustus 2011 en
bevestigt mijn ervaringen met Chlorella:
Beste Henk,
Ik kan niet laten om je het volgende te melden!
Mijn zoon Martijn (22 jaar oud) heeft al heel zijn jonge leven last van hevige acné - zelfs zo - dat de
huidspecialist een medicijn aanraadde wat heel "zwaar" was en niet zo koosjer voor de gezondheid. Wij
hebben dit nooit toegepast, vermits we altijd de natuurlijke weg willen bewandelen. Mijn zoon zijn aangezicht
en zijn rug stonden vol met "rode" rotsen bij wijze van spreken - zijn neus steeds rood enz... echt niet om
aan te zien, maar steeds vol gehouden geen zware medicatie te nemen. Nu neemt hij chlorella (is nog altijd
aanbevolen hoeveelheid aan het opbouwen, zit aan 12 tabletjes per dag) - Je zou hem moeten zien!!!! :-)
Zijn aangezicht staat quasi "mooi" gaaf en de roodheid is verdwenen (we lachten er altijd omdat hij een rooie
neus had zoals een dronken man). En zijn rug ..... dat was nog het ergste...; daar is alle acné aan het
slinken! Geen gigantische bobbels meer, hier en daar nog een zweertje. De roodheid is daar wel nog te zien,
maar al véééél minder. Het valt echt zo fel op, dat ik het niet kon nalaten jou mee te laten genieten van het
zoveelste succes van chlorella. t'Is wel zo dat hij ook dagelijks zijn SOLE neemt in een vers geperst glas
fruitsap, zal er ook wel aan meehelpen, niet? Of is dit het eigenste werk van chlorella, denk je?

Rijstolie, een heel gezonde olie!
Zondag, 17 juli 2011
RIJSTOLIE
Een minder bekende oliesoort, die echter in Zuid-Oost Azië steeds
meer toepassing vindt. Ook wordt de olie toegepast in de cosmetica
en gebruikt als massageolie. Een niet te onderschatten concurrent
voor olijfolie.
Rijstolie of Rijstkiem Olie of op zijn Engels Rice Bran Oil is een zeer
gezonde olie en ik werd daarop attent gemaakt door een Australiër,
die al heel lang in Thailand woonachtig is.
Rijst
Rijst wordt in Zuidoost Azië al vele duizenden jaren verbouwd en is hiermee 's werelds oudste cultuurplant.
Zij behoort net als alle granen tot de familie van de grassen. Tegenwoordig wordt rijst niet alleen in Zuidoost
Azië verbouwd maar ook in Zuid-Amerika, de VS en zelfs in Europa rond het Middellandse zeegebied wordt
rijst verbouwd. Denk maar aan de Italiaanse Risotto. De grootste rijst producent is China en de grootste
exporteur is Thailand. De olie wordt uit de kiemen of vliesjes van de rijst gehaald door extractie en raffineren.
De olie heeft een heldere geelbruine kleur en is neutraal van smaak.
Waarom is Rijstolie zo gezond?
Rijstolie is zo gezond omdat rijstolie zeer rijk is aan vitamine E en anti-oxidanten als Tocopherol, Oryzanol
en tocotrienol. Alle drie komen van nature voor in rijstkiem olie. Zonder in te gaan op de wetenschappelijke
feiten en eigenschappen van deze anti-oxidanten, mag je van mij aannemen dat deze zeer, zeer gunstig
zijn. Tocotrienol, bijvoorbeeld is het meest krachtige deel van vitamine E. En de rijstvliesjes zitten hier vol
mee. Tevens heeft rijstolie de eigenschappen om de kans op diverse kanker-aandoeningen te verminderen.
Koken met Rijstolie is zeer gezond
Ik zou iedereen aanraden om meteen over te gaan op koken met rijstolie in plaats van olijfolie of
zonnebloemolie. Rijstolie is namelijk vele malen gezonder dan olijfolie en het is ook een stuk goedkoper,
waar echter tegenover staat dat het niet wijdverspreid verkrijgbaar is. Rijstolie kan bij het koken namelijk tot
245 C verhit worden zonder z'n natuurlijke voedingsstoffen te verliezen terwijl bij olijfolie extra vierge de
kwaliteit al bij meer dan 125 C aanzienlijk afneemt en bij nog verdere verhitting veranderd de samenstelling
dusdanig dat er schadelijke stoffen vrijkomen.
Het koken met rijstkiem olie heeft ook het voordeel dat het slechte cholesterol wordt verminderd, terwijl de
goede cholesterol met rust wordt gelaten. Rijstolie is licht en neutraal van smaak, caloriearm en je kunt hem
gebruiken zowel bij het bakken en koken of als een dressing.
Rijstolie als Huidverzorging
Rijstolie voor de huid wordt in Zuidoost Azië al honderden jaren toegepast. Vrouwen in deze landen wrijven
rijstolie op hun gezicht en huid om deze glad en gezond te houden. De olie heeft als eigenschap dat het de
productie van collageen te stimuleren en op een natuurlijke manier de huidskleur in evenwicht te houden.
Verder bevat het proanthrocyanidin die de elasticiteit van de huid beschermt en op peil houdt. De grote
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hoeveelheden vitamine E houden de huid glad en mooi en zorgt voor de genezing van roodheid, ruwe
plekjes en littekens. De olie fungeert ook als zonnebrand middel omdat het de straling van de zon blokkeert.
Rijstolie als Massageolie
Rijstolie is een prima massageolie omdat deze prachtige olie zeer gemakkelijk wordt geabsorbeerd in de
huid. Dit omdat de moleculen van de olie kleiner zijn dan alle andere oliën en wordt daardoor zeer snel door
de huid opgenomen. Rijstolie is zeer zacht en daardoor geschikt voor elk huidtype. De olie brengt vooral
verlichting voor mensen die leiden aan psoriasis of eczeem. Verder is het een heerlijke moisturizer, want het
maakt de huid glad zonder vettig aan te voelen.
Waar kun je Rijstolie kopen
Omdat rijstolie nog niet zo bekend is in de Benelux, is het ook niet overal verkrijgbaar. Albert Heijn verkoopt
Rijstolie en Dirk en Aldi hebben het soms ook in hun assortiment. Mijn voorkeur zou echter de rijstolie van
Albert Heyn zijn, omdat deze de rijstolie van King (een grote producent uit Thailand) verkopen, die van een
prima kwaliteit is.
Bron: http://tinyurl.com/3ns5laf

Wat is Colloïdaal Zilver nu precies?
Zondag, 25 december 2011
Zilverwater, goud voor uw lichaam!
Wat is Colloïdaal Zilverwater ?
Colloïdaal Zilver blijkt één van de meest universele antibiotische stoffen, die
voor de zuurstof-stofwisseling van primitieve levensvormen zeer toxisch is en
voor het menselijk organisme geen nevenwerkingen vertoont, mits juist
aangemaakt en toegepast. Vertrekkend van uit gedemineraliseerd water
wordt er door de generator een gepaste stroom door de twee
zilverelektroden gestuurd, waardoor na 30 tot 45 minuten een oplossing
ontstaat die microscopisch kleine geladen zilverdeeltjes bevatten. Deze
blijven lang in zwevende toestand.
Door zijn ontsmettende eigenschappen van colloïdaal zilver kan je er op reis water van twijfelachtige
oorsprong drinkbaar mee maken! Colloidaal Zilver heeft ook een preventieve waarde, via regelmatige
inname investeer je in een slagkrachtig immuunsysteem.
Reeds rond 1900 was bekend, dat colloïdaal zilver een sterk antisepticum was. Zilverwater bleek zeer
doeltreffend tegen de infecterende organismen, zonder de negatieve bijwerkingen die medicatie voor de
gebruiker met zich kan meebrengen. Alleen was colloïdaal zilver toen te duur en bovendien niet te
patenteren. De farmaceutische bedrijven kozen ervoor hun eigen antibiotica te ontwikkelen en deze krachtig
te promoten. Zilverwater raakte in de vergetelheid. Daar tegenover staat dat Zilverwater snel en doeltreffend
afrekent met zowat 650 verschillende bacteriën, virussen, schimmels, parasieten én gisten.
Steeds meer bedrijven ontdekken dat zilver een belangrijke rol kan spelen bij de aanpak van virussen en
bacteriën. Zelfs de ondergrondse van Hong Kong wordt nu besproeid met een zilver coating tegen met name
verkoudheidsvirussen, er bestaan speciale pennen voor medici die zilver bevat, dat ervoor zorgt dat de pen
van de dokter geen doorgeefluik meer is van allerlei ziekten en colloïdaal zilverwater, dat door artsen vaak
werd afgedaan als kwakzalverij, wint aan terrein. Vreemd dat de voorloper van antibiotica zo in deze hoek is
gedrukt, zal wel weer om geld of patenten draaien. Colloïdaal zilverwater kun je ook zelf maken en dat geldt
niet voor antibiotica. En die antibiotica zorgt nu steeds meer voor chronische resistentie problemen.
De Grieken waren zo slim om in zilveren pannen te koken en van zilveren schalen en borden te eten. De
industrie heeft intussen de zilver nanoparticles (zeer kleine deeltjes) ontdekt als ultieme ontsmetter.
Bacteriën gebruiken nl. een bepaald enzym dat ze helpt zuurstof op te nemen, maar zilver blokkeert dit
enzym en doodt de bacterie binnen 6 minuten zonder het weefsel aan te tasten. Nu zie je dan ook zilver
toegepast worden in beddengoed, speelgoed, kleding, deodorants, voedingscontainers en gezichtsmaskers.
Uiteraard begint het nu stil te worden bij de Stichting tegen de kwakzalverij, dat lang waarschuwde voor de
mogelijke bijwerkingen en plaatjes van Agyria (blauwe huid) deden het goed op internet. Agyria is het gevolg
van overmatige inname van colloïdaal zilver, maar hetzelfde geld voor een asperientje, één tegen hoofdpijn
geeft geen probleem, neem je het hele buisje in één keer in, dan is de kans groot, dat je daarna mogelijk
horizontaal wordt afgevoerd naar je laatste rustplaats.
Als je de juiste kwaliteit koopt bij bijv. Meditech Europe, is er geen enkel risico. Zelfs de kranten HLN.be en
de Telegraaf beginnen hoog op te geven over de voortreffelijke eigenschappen van Colloïdaal zilver alsof
het iets is, dat pas werd ontdekt. Ook op de site Dutchamazingnewsblog vindt je uitgebreide informatie.
Wellicht een aanrader om colloïdaal zilver in huis te hebben, voordat de volgende 'pandemie' wordt
aangekondigd.
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Eindspel van de Nieuwe Wereld Orde? – ‘Het meest gevaarlijke TV programma ter wereld’
In juni 1977 werd er in Engeland een wekelijks televisieprogramma
uitgezonden, Science Report, dat als zo schokkend werd ervaren,
dat het maar éénmaal werd uitgezonden en daarna voor altijd werd
verbannen.
Het werd geacht te gevaarlijk te zijn om door de gevestigde media
te worden uitgezonden. Het wordt ook wel het meest gevaarlijke tv
programma ter wereld genoemd.
Er waren in Engeland een aantal eerdere wetenschappelijke
programma’s uitgezonden onder de titels: Alternative 1 en
Alternative 2
De basis van de programma’s was dat wetenschappers hadden
berekend, dat in het begin van deze eeuw de aarde onbewoonbaar
zou worden door vervuiling, en dat hierdoor geweldige klimaatveranderingen zouden ontstaan. De bedoeling
van deze wetenschappelijke verslagen (science reports) was om een aantal alternatieve oplossingen te
presenteren…
Alternative 1 ging over het tot ontploffing brengen van een aantal kernbommen, hoog in de atmosfeer, om
zodoende een gat te maken, waardoor vervuiling en gas in de ruimte kon verdwijnen, en andere manieren
om de atmosfeer te controleren. Ondertussen hebben we te maken met geo engineering waarbij HAARP en
chemtrails een grote rol spelen. Punt is dat zaken zoals die in Alternative 1 werden aangekaart, in elk geval
voor een deel zijn gebeurd.
Alternative 2 was het plan om een bepaald deel van de bevolking onder te brengen in ondergrondse
schuilplaatsen. Dit project is ook inderdaad uitgevoerd en tot op de dag van vandaag worden er
ondergrondse bases, opslagplaatsen en dergelijken gebouwd.
Alternative 3 stond gepland om uitgezonden te worden als een 1 aprilgrap in 1977 (de officiële verklaring).
Door omstandigheden gebeurde dit niet en werd de aflevering pas in juni uitgezonden. Maar omdat het
format en de presentatoren gelijk waren aan Alternative 1 en 2 geloofde het publiek dat het echt was. De
episode begon met mensen en dingen die opeens zoek waren. De strekking van het verdere verhaal is, dat
deze ontbrekende mensen zich bevinden in de aardse kolonies op Mars.
Want dat is wat Alternative 3 is, een ontsnapping van een deel van de mensheid via het geheime
ruimteprogramma naar Mars.
Zo op het oog was Alternative 3 niet te onderscheiden van andere, eerdere afleveringen. Het is alsof je een
“normale” uitzending ziet van Eén Vandaag en later vertelt iemand jou dat het een ‘grap’ was. Dit creëert dan
ook bij veel mensen het vermoeden dat Alternative 3 helemaal geen grap was, maar meer een foutje in de
regie, want het had nooit gemaakt en uitgezonden mogen worden!
Tevens vermoedelijk de reden dat geen van de televisiestations nog kopieën heeft van die
uitzending!
Dat is op zich al heel ongebruikelijk, omdat normaal gesproken men toch nog geld verdient met
uitzendrechten via andere televisiestations, in binnen- of buitenland. Een master kopie blijft altijd bestaan in
de archieven.
Voor wat betreft Anglia TV, de maker van de serie, heeft Alternative 3 nooit bestaan en zijn alle
kopieën verdwenen.
Maar gelukkig komt er dan toch altijd weer één ergens tevoorschijn...
De vraag is nu of Alternative 3 compleet science fiction was, of dat er toch wel degelijk menselijke
activiteiten op Mars plaatsvinden.
Er zijn ondertussen talloze foto’s opgedoken van het Mars oppervlak, waarop duidelijk gebouwen
zijn waar te nemen.
Ook hebben we kunnen zien dat NASA, door het knoeien met foto’s, dingen op Mars probeert te verbergen.
Volgens de ex NASA medewerker en onderzoeker Richard Hoagland heeft men gebruik gemaakt van de al
bestaande bouwwerken op Mars uit lang vervlogen tijden, en heeft men deze door modernisering en
aanpassingen weer bruikbaar gemaakt. Ook stelt Hoagland dat Fobos, de maan van Mars, niets meer is dan
een soort bevoorradingsstation en dat deze “maan” hol is van binnen.
Er is een ander belangrijk aspect wat ook in Alternative 3 aan de orde komt en dat is: mensen die
verdwijnen.
In dit geval wetenschappers. Hier kunnen hele boeken over worden gevuld: biologen, genetici, fysici,
computerspecialisten, de lijst is eindeloos! Deze mensen verdwijnen, worden “vermoord” of plegen
“zelfmoord”, terwijl ze misschien in werkelijkheid druk aan het werk zijn in één van de bases op Mars…
Op die manier zijn in de periode 1980-1992 alleen al 25 zeer hoog opgeleide en getrainde
wetenschappers, die werkten aan het SDI Initiatief (Strategic Defense Initiative), ofwel “vermoord” of
“gezelfmoord”.
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Het SDI project was onderdeel van het bedrijf Marconi, een dochteronderneming van General Electric, en
heeft 50.000 mensen in dienst.
Alleen al in de Verenigde Staten verdwijnen jaarlijks 800.000 kinderen, waarvan een aantal uit te leggen,
maar dan blijven er nog 500.000 over, waarvoor geen verklaring is.
Waarom verdwijnen er zoveel mensen? Wat is de reden voor Alternative 3? Klimaatverandering? Een
andere catastrofale ramp?
In het programma zelf wordt klimaatverandering genoemd. Het zal ongetwijfeld een rol spelen, maar met al
de ondergrondse faciliteiten en gigantische voedselvoorraden moet er haast ook nog iets anders spelen.
Zowel de remote viewers als het Webbot Project zien een vage toekomst na 2012. Daarna is ineens weer
alles terug. Dit wijst naar een plotselinge en heftige gebeurtenis, die de wereld door elkaar schudt.
Hoe dan ook, de elite bereidt zich op iets voor. Dan zou misschien een langdurige vakantie op Mars weleens
onderdeel van die plannen kunnen zijn.
Om zelf te zien waar alles oorspronkelijk vandaan komt, is hier de originele uitzending uit 1977 van
Altenative 3, met Nederlandse ondertiteling:
Uploaded by Observer1964 on May 1, 2011
Link without DUTCH subtitles: http://www.youtube.com/watch?v=e2On1yQELJo - Zie ook:
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/08/opnieuw-blijkt-mars-is-helemaal-niet.html
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/08/mars-vreemde-objecten-water-vegetatie.html
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/01/witte-huis-ontkent-dat-ze-obama-naar.html
Bron: Conspiracyhq.com en Niburu.co - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Bijenhoning, een uitstekend medicijn!
Zondag, 9 januari 2011
BIJENHONING
Niet alleen de leverancier van glucose en fructose voor je energie, maar ook
een hulp bij verkoudheid en infecties.
Echte originele bijenhoning, direct van de bijenhouder is een product, dat
vaak wordt onderschat, maar een enorme bijdrage aan je gezondheid kan
leveren. Voor het opheffen van stijve gewrichten, maar ook bij een
verkoudheid of een andere infectie, is er geen betere remedie dan dagelijks
een lepel honing te nuttigen. Het zoete goedje bevat grote hoeveelheden
glucose en fructose, die je energie- en prestatieniveau aanzienlijk kunnen
verhogen en daar blijft het niet bij. Al tweeduizend jaar geleden namen de
Griekse atleten hun dagelijkse portie honing voor de trainingen van de Olympiade. Honing produceert
immers enorme reserves van glycogeen in de lever. En glycogeen houdt de bloedsuikerspiegel op peil, wat
het uithoudingsvermogen stimuleert en de vermoeidheid uitbant.
Bovendien is bijenhoning een prima bron voor wakkere hersenen. Eén theelepel honing bevat 22 calorieën,
terwijl dezelfde hoeveelheid suiker slechts 15 calorieën levert. Bovendien wordt suiker, als we het hebben
over kristal of basterdsuiker, beschouwd als een vitaminerover en dient te worden vermeden. Honing is
daarom waardevol voor de hersenen, omdat het al na enkele minuten de werking van de hersenen
stimuleert. De in de honing aanwezige fructose wordt opgeslagen als energiereserve in de lever, klaar om de
hersenen 's nachts van brandstof te voorzien. Het gebruik van natuurlijke honing zorgt er dus voor, dat je 's
morgens met een wakker gevoel opstaat. Koop de honing bij voorkeur bij een natuurwinkel, omdat er nogal
eens verdunde honing wordt geleverd, waarbij het resultaat van het gebruik op een lager niveau komt te
liggen. Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, at dagelijks zijn portie honing en gebruikte het
om syfilis te behandelen. Honing versterkt immer het immuunsysteem en heeft een antibacteriële werking,
zowel intern als extern. Recent onderzoek aan de Universiteit van Sydney geeft aan, dat honing zelfs voor
wondinfecties door de superbacterie kan worden gebruikt. Ook voor de behandeling van koortsblaasjes,
parodontitis, geïnfecteerde ulcera, psoriasis, eczeem en pijnlijke gewrichten artritis, is de zoetstof een te
adviseren hulpmiddel.
Honing kan voorts worden gebruikt om symptomen van een lage immuniteit te behandelen, zoals
vermoeidheid, herhaalde infecties, allergieën en verkoudheid. Het bevat een hele reeks vitaminen,
mineralen, aminozuren en bioflavonoïden, waardoor het immuunsysteem goed blijft functioneren. Ook de
zacht laxerende werking wordt al eens vergeten of om het opgeblazen gevoel te verminderen. Het
ondersteunt vriendelijke darmbacteriën, heelt de spijsvertering en is goed voor mensen met een prikkelbare
darm. Honing verwijdert ook overtollig water uit weefsels en gewrichten, belangrijk bij ontstekingen in het
lichaam. Verkoudheden worden veroorzaakt door virussen en honing is een natuurlijk, antiviraal middel.
Volgens eerder onderzoek helpt een lepel van het bijenmengsel beter dan welk anti-hoestmiddel dan ook.
Lees ook dit artikel: Versla je verkoudheid in 24 uur.
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Gevonden in de mailbox vandaag! Een wijze les voor de regering !?
oktober 10, 2012By: silviavideler
Dit moet je eens lezen, er zit een echte levensles in.
Vooral het einde van dit verhaal is de oplossing voor ons balkon.
Ik kocht een vogelvoederbakje
Ik hing het op mijn achterbalkon en vulde het met zaad.
Wat een mooi vogelvoederbakje was het, toen ik het liefdevol vulde met zaad.
Binnen een week hadden we honderden vogels, gebruik makend van de onafgebroken stroom van vrij en
gemakkelijk bereikbaar voedsel.
Maar toen begonnen de vogels nesten te bouwen in de holtes van het balkon, boven de tafel en naast de
barbecue.
Toen kwam de poep.
Het ligt overal: op het tegelterras, de stoelen, de tafel, overal!
Toen werden een aantal van de vogels vervelend.
Ze maakten duikvluchten en probeerden mij te pikken, zelfs al had ik ze uit mijn eigen zak gevoed.
Andere vogels waren onstuimig en luid. Ze zaten op het vogelvoederbakje en krijsten en schreeuwden tegen
me. Alle uren van de dag en nacht en eiste dat ik het moest vullen als het voedsel bijna op was.
Na een tijdje kon ik zelfs niet meer zitten op mijn eigen balkon achter het huis.
Dus ik nam het vogelvoederbakje weg en in drie dagen waren de vogels verdwenen.
Ik heb hun rommel schoongemaakt en haalde de vele nesten die ze overal op het balkon hadden gebouwd
weg. Al snel, was het achterbalkon weer als vroeger.
Stil, rustig….. en geen een kwam nog op voor €‹hun recht op een gratis maaltijd.
Laten we nu eens zien.
Onze regering geeft gratis eten, sociale woningbouw, gratis medische zorg en gratis onderwijs, en laat
iedereen die hier is geboren automatische bewoner zijn.
Toen kwamen de illegalen met tienduizenden.
Plotseling gingen onze belastingen omhoog voor gratis diensten; kleine appartementen voor vijf gezinnen;
Je moet nu 6 uur wachten voor een spoedeisende hulparts; Uw kind uit groep 4 is achter met andere
scholen, omdat meer dan de helft van de klas geen Nederlands spreekt. Havermoutpap komt nu in een
meertalige doos.
Ik moet ‘Druk op een’- knop drukken om mijn bank in het Nederlands tegen me te horen spreken. Dan
wapperen mensen met vlaggen anders dan voor oude glorie, krijsend en schreeuwend door de straten en
eisen meer rechten en gratis vrijheden.
Gewoon mijn mening, maar misschien is het tijd voor de overheid om de vogelvoederbakje weg te nemen.
Als u het hiermee eens bent, geef het door, zo niet, ga gewoon verder het schoonmaken van de poep.

Ierland uit de problemen door miljardenvondst aan olie
oktober 10, 2012 - Bron: Knack, 10 oktober 2012
Voor de kust van het door de financiële crisis getroffen land zijn
oliebronnen gevonden die geëxploiteerd kunnen worden.
De Brits-Ierse onderneming Providence Resources Plc heeft bevestigd dat
zijn Barryroe-olieveld, dat op zo’n 50 kilometer van de kust van Cork ligt, 280
miljoen vaten olie kan opleveren. Dat is veel meer dan het bedrijf had
verwacht.
“Dit is het begin van de Ierse olie-industrie,” zo kondigde CEO Tony O’Reilly
het nieuws aan volgens de BBC.
De precieze opbrengst is uiteraard afhankelijk van de marktwaarde op het
moment van ontginning en van licentieakkoorden.
Multinationals
Providence heeft al een licentie verkregen van de Ierse regering en roept nu multinationals op om te helpen
bij de exploitatie. ExxonMobil helpt het bedrijf al met zijn olieveld Drumquin.
Critici zijn van mening dat de Ierse wetten met betrekking tot de natuurlijke rijkdommen van het land te laks
zijn en moeten aangepast worden. Nu haalt Ierland 25 tot 40 procent van de winst binnen, afhankelijk van de
gewonnen hoeveelheid.
Minister van Energie Pat Rabbitte stelt echter dat het aandeel aantrekkelijk moet blijven voor buitenlandse
bedrijven omdat Ierland zelf niet over de middelen beschikt om zelf de oliereserves te exploiteren. (KVDA)
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Syrië / Midden-Oosten update: het wordt nu heel grimmig
Geplaatst door xandrah in Midden Oosten op 10 oktober 2012
Assad minder makkelijk weg te krijgen dan men had gedacht, dus
het werd weer tijd voor een plannetje
Het nieuws van vandaag omtrent Syrië: NAVO is klaar om Syrië aan
te vallen. (bron) Een operatie is gaande om de oorlog in het Midden
Oosten op gang te krijgen. Dit was te verwachten. Assad’s leger
bleek niet zo makkelijk te verslaan, zeker niet sinds Hezbollah
(Libanon) en de Revolutionary Guards (Iran) hun steun aan Assad
zeer aanscherpten.
Een paar weken terug begonnen rebellen van het Vrije Syrische Leger, die aan macht begon te verliezen, al
te deserteren. Dus was het wachten op een nieuw westers plannetje om Assad van het toneel te vegen: de
aanvallen op Turkije dus. Rusland, Irak waarschuwden al dat buitenland zich er niet mee moest bemoeien.
De Iraakse premier zei: wie Syrië bestookt met vuur, zal ten onder gaan aan vuur.
Plannetje lijkt te slagen, aanval op Syrië lijkt nabij
De Secretaris Generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, zei op dinsdag dat de NAVO klaar is om
Syrië aan te vallen met als directe aanleiding de zogenaamde Syrische aanval op een Turks dorp.
Echter, de mortieren die gebruikt werden om het Turkse dorp Akcakale aan te vallen, waren van de NAVO
afkomstig
De Turkse krant Yurt weet te melden dat de mortieren die gebruikt werden om het Turkse dorp Akcakale aan
te vallen projectielen waren die direct van de NAVO afkomstig zijn. Volgens de hoofdredacteur van het blad,
Merdan Yanardag, zou het gaan om mortieren die naar de door de CIA gesteunde Free Syria Army waren
gestuurd. (bron)
Anti-Syrië propaganda
Russische journalist Anhar Kochneva zegt dat wat er nu gebeurt in Syrië, georganiseerd is door
terroristische organisaties die gesteund worden door het buitenland, en gepromoot wordt door Arabische en
Buitenlandse satellietkanalen. (bron)De terroristische rebellengroepen, ondersteund door het westen (met
name Frankrijk en Amerika) , arabische en westerse media, hebben gefaald in het indoctrineren van de
Syrische burgers (‘Assad de dictator moet weg’), immers de meerderheid van de Syrische burgers vindt nog
steeds dat Assad moet aanblijven. Dus werd alles uit de kast getrokken om dan maar hardhandig de globale
publieke opinie proberen te beïnvloeden.
Maar al te vaak kwam er vals nieuws naar buiten, meestal door leugenpropanda-media CNN, BBC en Al
Jazeera. Af en toe was er eens een journalist die een boekje open deed over de leugenpraktijken.
Het is een ingewikkelde toestand geworden. Turkije stuurde weer vuur richting Syrië. De Turkse president
zegt dat dit het worst case scenario is, en dat elke actie van Syrië onmiddelijk beantwoord wordt. (bron)
Rusland
Is niet gek en snapt precies wat er aan de hand is. Russisch afgezant bij de NAVO, Dmitry Rogozin: ‘ De
NAVO is bezig met een militaire campagne tegen Syrië om het bewind van president Bashar Assad omver te
werpen, met in het achterhoofd het langere termijn doel om een steunpunt te creëren voor een aanval op
Iran”.
Iran en Israël
Tot overmaat van ramp melt Jerusalem Post dat Amerika en Israël een gezamenlijk aanval op Iran
overwegen. Dat betekent dat men mogelijk niet langer gaat wachten dan nodig is w.b. een aanval op Syrië.
Bronnen bij de Amerikaanse Inlichtingendienst plannen niet alleen bombardementen op nucleaire
installaties, tevens willen zij het electriciteitsnetwerk, internet en alle andere netwerken uit schakelen. Dan
wordt het land teruggeworpen naar de basics. Wat de gevolgen zijn van zulke aanvallen, laat zich raden: niet
alleen Iran maar ook de omringende landen worden getroffen door het vrijkomen van giffen en radioactiviteit,
mens, dier en natuur.
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Wereldmysteries. Oude kaart uit 1513 laat zien; Antarctica was ijsvrij
Geplaatst door xandrah in Wereld, vondsten en mysteries op 10 oktober 2012
Een team van ontdekkers zeggen bewijs te hebben gevonden van pyramides
op Antarctica. Indien de pieken die uit het ijs steken, inderdaad pyramides zijn
(beoordeel dit zelf aan de hand van de foto’s), zou dit betekenen dat er een
oude beschaving op Antarctica heeft geleefd en dat Antarctica ooit ijsvrij was
vanwege een ander klimaat.
In 1929 vonden een groep historici een verbazingwekkende kaart van
gazellenhuid. Onderzoek liet zien dat het om een authentieke kaart ging die in
1513 gemaakt is door Piri Reis, een beroemde admiraal van de
zestiende eeuwse Turkse Vloot. Zijn passie was cartografie. Piri Reis
was hoog gerankt binnen de Turkse Zeevaart en dit gaf hem privileges
zoals toegang tot de Imperial Library in Constantinople. De Turkse
admiraal gaf toe, in een reeks aantekeningen op de kaart, dat hij de
kaart heeft samengesteld aan de hand van een groot aantal andere
kaarten, waarvan sommigen nog teruggingen naar de vierde eeuw
voor Christus of soms nog ouder waren, zoals de 6000 jaar oude kaart
van Queen Maud Land (gedeelte van Antarctica)
De Piri Reis Kaart, correcte details
De Piri kaart laat de Westkust van Afrika zien, de Oostkust van Zuid
Amerika en de ijsvrije Noordkust van Antarctica. De noordelijke kustlijn
van Antarctica is perfect gedetailleerd in kaart gebracht. Het
opvallende is hoe Piri Reis het voor elkaar kreeg om de kaart zo
accuraat te maken 300 jaar voordat Antarctica in 1820 ontdekt werd.
De gangbare wetenschappelijke gedachte is, dat Queen Maudland
(gedeelte van Antarctica) in 4000 voor Christus ijsvrij was. Op 6 juli
1960 deed Prof. Charles H. Hapgood van Keene College het verzoek
aan de U.S. Airforce om de Piri Reis kaart te evalueren:
Aan: Prof Charles H. Hapgood, Keene College
Beste Professor Hapgood,
Uw verzoek om de ongewone kernmerken van de Piri Reis Kaart uit 1513 te onderzoeken is door onze
organisatie bekeken. De bewering dat het onderste gedeelte van de kaart de Princess Martha Coast van
Queen Maud Land, Antarctica, laat zien is redelijk. We vinden dat dit de meest logische en correcte
interpretatie van de kaart is. De geografische details onderaan de kaart komen goed overeen met de
resultaten die uit het seismische profiel kwamen, die op de top van de ijskap werd gemaakt door de ZweedsBritse Antarctische Expeditie in 1949. Dit profiel laat zien dat de kustlijn in kaart gebracht is voor het
ontstaan van de ijskap. Dit deel van Antarctica was dus ijsvrij. De ijskap in die regio is nu ongeveer twee
kilometer dik. We hebben geen idee hoe de kaartgegevens tot stand kunnen zijn gekomen gezien de staat
van de geografische kennis in 1513.
Harold Z. Ohlmeyer Lt. Colonel, USAF Commander
Wetenschappelijke beweringen komen niet overeen met vondsten
De officiële wetenschap heeft steeds beweerd dan dat de ijskap van Antarctica al miljoenen jaren oud is. De
Piri Kaart laat zien dat het noordelijke deel van het continent in kaart werd gebracht nog voordat het met ijs
bedekt werd. Dan zou je moeten denken dat de kaart van miljoenen jaren geleden is, onmogelijk natuurlijk
omdat de mens toen nog niet bestond. Andere studies beweren dat Antarctica 6000 jaar geleden ijsvrij was.
Er zijn nog steeds twijfel over het begin van deze ijsvrije periode dus houdt men het in het algemeen maar
op tussen 13.000 en 9000 voor Christus. De vraag is: Wie heeft de Queen Maud Land of Antarctic in kaart
gebracht 6000 jaar geleden? Welke onbekende beschaving had de technologie om dat te doen?
Het is goed bekend dat de eerste beschavingen, volgens de traditionele geschiedenis, zich rond 3000 voor
Christus in het Midden-Oosten ontwikkelden. Deze werden binnen een millennium gevolgd door de
beschaving in de Indus-vallei en in China. Hieruit volgt dat geen van deze beschavingen de kaart gemaakt
kan hebben. Wie was er 4000 jaar geleden in staat om dingen te doen die NU alleen mogelijk zijn met de
modernste technologieën?
Van generatie op generatie doorgegeven
Gedurende de Middeleeuwen waren er een aantal zeilkaarten, genaamd Portolani, in omloop. Dit waren
accurate kaarten die de meest in gebruik zijnde vaarroutes, met kustlijnen, havens, doorvaarten, baaien, ed.
weergaven. De meeste portolani richtten zich op de Middellandse- en Aegeïsche Zee en andere bekende
routes, net zoals het vaarboek dat Piri Reis had geschreven.Enkele van de kaarten lieten onbekend land
zien en deze circuleerden onder een selecte groep zeelieden die hun kennis over de speciale kaarten
verborgen hielden. Men denkt dat Columbus één van hen was.Om deze kaart te kunnen tekenen gebruikte
Piri Reis verschillende bronnen die hij tijdens zijn reizen verzamelde. Hij gaf door middel van notities aan
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hoe hij zijn werkzaamheden aan de kaart volbracht. Hij gaf toe dat hij niet verantwoordelijk was geweest
voor het oorspronkelijke onderzoek en cartografie. Zijn rol bestond alleen uit het samenstellen aan de hand
van een groot aantal bronkaarten. Hij vertelde ook dat enkele van de bronkaarten getekend waren door
zeelieden terwijl andere kaarten zeer oud waren en dateerden uit de vierde eeuw voor Christus of daarvoor.
Informatie doorgegeven door Foeniciërs
Dr. Charles Hapgood vertelt in zijn boek, Maps of the Ancient Sea Kings:
Het lijkt erop dat de accurate informatie van generatie op generatie is doorgegeven en dat de kaarten
afkomstig zijn van onbekende mensen en dat ze door bijvoorbeeld de Foeniciërs is doorgegeven. Zij waren
immers gedurende duizend jaar en meer de beroemdste zeelieden van de oude wereld. We hebben
bewijzen dat de kaarten verzameld en bestudeerd werden in de grote bibliotheek van Alexandria (Egypte) en
de compilatie kaarten werden gemaakt door de geografen die daar werkten.
Piri Reis is waarschijnlijk in het bezit gekomen van kaarten die zich eens in de bibliotheek van Alexandria, de
belangrijkste van de oude tijden, hebben bevonden. Volgens Hapgood’s reconstructie zijn kopieën van deze
documenten en enkele originele kaarten overgebracht naar andere plaatsen, waaronder Constantinopel.
Vervolgens kwamen deze kaarten rond 1204, het jaar van de vierde kruistocht, toen de Venetianen
Constantinopel binnenvielen, in handen van Europese zeelieden.
Oude reizigers reisden van Pool naar Pool
De meeste kaarten, zo vervolgt Hapgood, bevatten gegevens van de Middellandse- en de Zwarte Zee. Maar
ook kaarten van andere gebieden overleefden de veldslag. Hieronder waren kaarten van de Amerika’s en
van de Arctische- en Antarctische Oceanen. Het werd duidelijk dat de oude reizigers van pool naar pool
reisden. Hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken geven de bewijzen ook weer dat enkele van de oude
volken Antarctica bezochten toen de kusten nog ijsvrij waren. Het is ook duidelijk dat ze navigatieinstrumenten hadden die superieur waren aan alles dat in gebruik was bij mensen uit de Oude Tijd, de
Middeleeuwen of de Moderne Tijd tot de tweede helft van de 18de eeuw. Dit bewijs van een verloren
technologie ondersteunt en geeft ook geloofwaardigheid aan veel andere stellingen die naar voren zijn
gebracht over het bestaan van een ver ontwikkelde beschaving in verloren tijden. Onderzoekers zijn erin
geslaagd om veel van de bewijzen naar het rijk der fabelen te verwijzen, maar hier hebben we bewijzen die
men niet over het hoofd kan zien. De bewijzen maken het nodig dat alle andere bewijzen die in het verleden
naar voren zijn gebracht zonder vooroordeel herzien moeten worden. In 1953 stuurde een Turkse marine
officier de kaart van Piri Reis naar het US Navy Hydrographic Bureau. Ter evaluatie riep M.I. Walters, hoofd
van het Bureau, de hulp in van Arlington H. Mallery, een autoriteit op het gebied van oude kaarten die eerder
met hem had samengewerkt.Na een lange studie ontdekte Mallery de projectie methode die gebruikt was.
Om de accuratesse van de kaart te onderzoeken maakte hij een raster en plaatste de kaart van Piri Reis op
een wereldbol. Hieruit bleek dat de kaart totaal accuraat was. Hij verklaarde vervolgens dat de enige manier
waarop de kaart getekend kon worden vanuit de lucht was. Maar wie kon er 6000 jaar geleden vliegtuigen
gebruiken om de Aarde in kaart te brengen?De mensen van het Hydrographic Office konden hun ogen niet
geloven. Ze konden zelfs fouten op de moderne kaarten verbeteren! De precisie waarmee de lengtegraad
coördinaten zijn vastgesteld wijzen daarentegen op de noodzakelijkheid tot gebruik van de spheroïde
trigonometrie, een proces dat pas in het midden van de 18de eeuw bekend werd.
Kaart moest haast wel vanuit de lucht getekend zijn, maar hoe kan dat?
Hapgood stuurde zijn verzameling oude kaarten naar Richard Strachan van het Massachusetts Institute of
Technology. Hapgood wilde te weten komen welk wiskundige niveau er nodig was om de originele bronkaarten te tekenen. Stracham antwoordde in 1965 dat het niveau onwaarschijnlijk hoog heeft moeten zijn. Hij
zei ook dat om dergelijke kaarten te maken de tekenaars op de hoogte moesten zijn van de spheroïde
trigonometrie, de kromming van de Aarde en projectie-methoden; hiervoor is kennis van hoog niveau
nodig.De manier waarop de kaart van Piri Reis het Queen Maud land, de kustlijnen, de rivieren,
berggebieden, plateaus, woestijen, baaien toont werd bevestigd door een Zweeds-Engelse expeditie naar
Antarctica (zoals gemeld in de brief van Ohlmeyer aan Hapgood). De onderzoekers gebruikten sonar en
seismische golven, die aantoonden dat die baaien, rivieren enz. zich onder de 2 km. dikke ijslaag bevonden.
Charles Hapgood schreef in 1953 een boek met de naam Earth’s shifting crust: a key to some basic
problems of earth science waarin hij theoretisch stelt hoe Antarctica ijsvrij kon blijven.
Deze theorie luidt als volgt:
De reden dat Antarctica ijsvrij was en dus ook veel warmer kan het gevolg zijn van het feit dat de lokatie
ervan niet aan de Zuidpool lag. Het lag ongeveer 3000 km. noordelijker. Hapgood zegt dat dit: het land
buiten de Antarctische cirkel plaatste en dus in een warmer of minder koud gebied.
De reden waarom het continent zich naar beneden verplaatste kan voortkomen uit een mechanisme dat men
“aard-korst-verplaatsing” noemt. Dit mechanisme, dat men niet moet verwarren met de plaattektoniek of het
continentaal-verschuiven, is een beweging waarbij de lithosfeer, de hele buitenste korst van de Aarde, zich
over de zachte kern van de Aarde verplaatst. Dit is te vergelijken met de schil van een sinaasappel die als hij
los zou zitten zo over het binnenste heen en weer geschoven zou kunnen worden.
Deze theorie werd naar Albert Einstein gestuurd die hierop zeer enthousiast reageerde. Ofschoon geologen
Hapgood’s theorieën niet wilden accepteren, stond Einstein hier positief tegenover en hij antwoordde: “In
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een poolgebied hebben we te maken met een continentale vorming van ijs dat niet symmetrisch over de pool
verdeeld wordt. De omwentelingen van de Aarde zijn de oorzaak van deze asymmetrisch gedeponeerde
massa’s. Zij veroorzaken ook een centrifugaal moment dat wordt doorgegeven aan de kwetsbare aardkorst.
Het constante toenemen van deze centrifugale krachten zal op een gegeven moment, als er een bepaald
punt bereikt is, een beweging van de aardkorst ten opzichte van het binnenste veroorzaken” (Einstein’s
voorwoord in “Earth’s shifting crust.)
Of Hapgood’s theorie nu juist is of niet, het mysterie van de kaart blijft bestaan. En het is een demonstratie
van een onmogelijke techniek: het eerste instrument dat bij benadering de lengtegraad kon berekenen werd
in 1761 door de Engelsman John Harrison uitgevonden. Daarvoor was er geen enkele manier bekend
waarop de lengtegraad op een acceptabele manier berekend kon worden, er konden vergissingen optreden
van honderden kilometers. De kaart van Piri Reis is een van de verscheidene kaarten die onbekend land,
onmogelijke kennis en precisie die zelfs in het heden nog verbazing opwekt, laten zien.
Andere volledig correcte oude kaarten
Piri Reis heeft in feite zelf toegegeven dat hij zijn kaart op veel oudere kaarten heeft gebaseerd, en deze
oudere kaarten zijn ook door andere als bron gebruikt bij het tekenen van kaarten met een nog grotere
precisie.Indrukwekkend is de “Dulcert’s Portolano” uit het jaar 1339, waarop breedtegraden van Europa en
Afrika perfect zijn afgetekend en de lengtegraad coördinaten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
schelen ongeveer een halve graad.Een nog verbazingwekkender kaart is de “kaart van Zeno” uit het jaar
1380. Ze toont een groot gebied in het noorden dat met een onthutsende precisie reikt tot aan Groenland.
“Het is onmogelijk,” zegt Hapgood, “dat iemand in de 14de eeuw de exacte breedte- en lengtegraden heeft
kunnen berekenen.”Een andere bijzondere kaart is getekend door de Turkse Hadje Ahmed in het jaar 1559
waarop hij een landstrip heeft getekend van ongeveer 1600 km. breed en die Alaska en Siberië verbindt.
Een dergelijke landbrug was in die tijd door water bedekt ten gevolge van het eind van de IJstijd.
Oronteus Fineus tekende, in 1532, ook een ongelooflijk juiste kaart. Hij liet ook het Antarctische gebied zien
zonder ijslaag.
Er zijn kaarten die Groenland tonen als twee afzonderlijke eilanden. Dit werd bevestigd door een Franse
poolexpeditiedat er een zeer dikke ijslaag is die de twee eilanden verbindt.
Zoals we gezien hebben, zijn er in de oude tijden veel kaarten gemaakt van vrijwel de gehele geografie van
de Aarde. Het lijken onderdelen te zijn van een heel oude wereldkaart, die getekend werd door onbekende
mensen die gebruik maakten van technologieën waarvan we denken dat wij de eerste uitvinders zijn.In een
tijd waarvan men denkt dat de mens in uiterst primitieve omstandigheden leefde, zette iemand de complete
geografie van de wereld “op papier”. En deze algemene kennis raakte versnipperd, werd hier en daar door
verschillende mensen, die de kennis hadden verloren, verzameld en zij kopieerden hetgeen ze in
bibliotheken, markten an allerlei andere plaatsen terugvonden.
Hapgood deed een ontdekking dat op een verbazingwekkende manier verder de tijd in leidde; hij vond een
document dat nagemaakt was van een oude in een rotskolom gebeitelde kaart uit het jaar 1137. Het toont
hetzelfde niveau van technologie als de westerse kaarten, dezelfde rastermethode en hetzelfde gebruik van
spheroïde trigonometrie. Er zijn zoveel overeenkomsten met de westerse kaarten dat men serieus kan
aannemen dat er een gemeenschappelijke bron was.
Nu, gezien de vondst van de pyramides op Antarctica, en het gegeven van de oude Piri Reis kaart en de
6000 jaar oude kaart van Queen Maudland, rijst meer dan ooit de vraag of er een verloren beschaving is
geweest op Antarctica.
Nog meer kaarten die eeuwen voordat Antarctica ontdekt werd gemaakt waren:

Boven: De Oronteus Finaeus kaart uit 1531 laat Antarctica zien voordat het ontdekt werd in 1820. IJsvrij
Antarctica, de rivieren, kustlijnen, valleien en dergelijke zijn goed te zien. De locatie van de Zuidpool klopt.
De coördinaten zijn correct.
Boven: Oronce Finé World kaart uit 1534.
Boven: De Gastaldi World Kart uit 1546.
bronnen: exohuman.com, kronosworld.com, ancientdestructions.com

Nieuwsbrief 164 – 19 oktober 2012 – pag. 46

CNN voorspelt invoering geïmplanteerde microchip die gedrag controleert
Bekende futurist verwacht al in 2029 geïmplanteerde computers en smartphones
De 'Borg' uit Star Trek: half mens, half machine, gekoppeld aan één
centraal netwerk waarin geen enkele ruimte meer is voor
individualiteit, vrije wil en persoonlijke gedachten. Volgens veel
wetenschappers en futuristen staat de mens inderdaad een
dergelijke toekomst te wachten.
De internationale nieuwszender CNN voorspelt dat alle mensen in
de toekomst een geïmplanteerde hersenchip zullen hebben
waardoor de overheid en andere partijen in staat zijn het gedrag
van iedereen te controleren. Hoewel het bewuste artikel een min of
meer satirische blik werkt op het samengaan van mens en machine,
verwacht de befaamde futurist en transhumanist Ray Kurzweil, auteur van 'Het tijdperk van Spirituele
Machines' (1999), dat deze chip veel eerder dan over de door CNN genoemde periode van 75 jaar zal zijn
ingevoerd, namelijk al in 2029.
Zowel CNN als Kurzweil denken dat permanent aan je lichaam verbonden smartphones, die nu al door
Google worden geproduceerd, zeer populair zullen worden. Apple en enkele andere IT bedrijven maken nu
al chips die in de hersenen kunnen worden geïmplanteerd. CNN denkt dat dit over 75 jaar gemeengoed is
geworden en dat tegen die tijd iedereen een ingebouwde smartphone in zijn hoofd zal hebben.
Probleem is dat adverteerders daar mogelijk misbruik van kunnen maken en het gedrag van mensen zullen
gaan beïnvloeden en controleren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor overheden, die via deze chips al het
'ongewenste gedrag' en zelfs ongewenste ideeën en gedachten direct zullen kunnen corrigeren en
bestraffen.
Versmelting mens en machine, nieuwe onderklasse
Net als bijna alle futuristen verwachten ook steeds meer wetenschappers deze eeuw de stapsgewijze
samensmelting van mens en machine. Kurzweil, die in 1999 correct de komst van de iPad, iTunes, YouTube
en allerlei bekende onlinediensten voorspelde, schreef destijds dat de -anno 2012 in ontwikkeling zijndesmartphones die aan je lichaam zijn verbonden in 2019 een rage zullen zijn. Nog eens tien jaar later zullen
computers en smartphones voor en zelfs in de ogen en oren kunnen worden geïmplanteerd. Degenen die dit
niet willen zullen volgens hem de nieuwe 'onderklasse' worden en als ouderwets en onproductief worden
beschouwd.
Uiteindelijk zal de wereld in 2099 totaal zijn veranderd. De hele planeet zal dan worden bestuurd door
kunstmatige intelligente computersystemen die slimmer zijn als het hele menselijke ras bij elkaar. Mensen
die weigeren deels 'cyborg' (cybernetisch organisme) te worden zullen dan uit de maatschappij zijn
verbannen. Geïmplanteerde computers zullen dan zo alomtegenwoordig zijn dat mensen die deze niet
bezitten niet meer met de rest van de mensheid kunnen communiceren.
Mensheid het uitroeiing bedreigd
In 2000 schreef Sun Microsystems topman Bill Joy dat de technologische ontwikkelingen zó snel gaan, dat
in de toekomst de meeste mensen zelfs overbodig zullen worden en 'de elite simpelweg zou kunnen
besluiten om het grootste deel van de mensheid uit te roeien.' De bekende 'Terminator' films uit de jaren '80
en '90 handelden reeds over een dergelijk angstwekkend toekomstbeeld, waarin een intelligente
defensiecomputer een wereldwijde kernoorlog ontketent om de mensheid uit te roeien, waarna robots de
planeet overnemen. (1)
Worden wij allemaal gedwongen 'Borg'?
In diverse 'Star Trek' series en films komen de 'Borg' voor, menselijke wezens van verschillende (ook
buitenaardse) rassen die gedwongen worden samengevoegd doordat ze worden veranderd in cyborgs en
hun hersenen worden gekoppeld aan één groot centraal netwerk. Iedere vorm van individualiteit, vrije wil en
zelfs persoonlijke gedachten zijn daarin uitgebannen. Veel futuristen, wetenschappers en prominente
multinationals verwachten dat de mensheid zich inderdaad in meer of mindere mate in deze richting zal
ontwikkelen.
Xander - (1) Infowars
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EU denktank: Drastische maatregelen om bevolking EU te controleren
Europese burgers worden gedwongen 'groen' te gaan leven; toeristische lange-afstandsreizen in 2050
verboden - 'Totale controle EU over media en onderwijs om burgers extreme maatregelen te doen
accepteren' - OPEN:EU impliceert overname Chinese één-kind politiek - Begeleide zelfmoord in 2015 in hele
EU legaal
De EU verandert de komende decennia in snel tempo in een
wurgende eco-dictatuur waarin het leven van de burgers totaal zal
worden gecontroleerd, bestuurd en gecorrigeerd.
De door de EU gefinancierde denktank One Planet Economy
Network (OPEN:EU, niet te verwarren met de euro-kritische
denktank Open Europe), blijkt al in 2011 een beleidsdocument te
hebben opgesteld waarin een serie drastische maatregelen worden
voorgesteld om de Europese bevolking te verminderen en het leven
van de Europese burgers radicaal te veranderen en totaal te
controleren. De eerste stap wordt al vanaf dit jaar ingevoerd,
namelijk het beperken van de kinderbijslag tot maximaal 2 kinderen in 2020. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat het gros van de Europese gezinnen straks maximaal één kind heeft.
Agenda-21
De voorstellen van OPEN:EU hebben veel weg van het op deze site al vaker besproken anti-humane
Agenda-21 programma van de VN, dat onder meer toewerkt naar een forse verlaging van de welvaart in
Europa door onder andere het opleggen van extreem hoge (milieu)belastingen.
De denktank wil dat Europa in 2050 is overgeschakeld op een met het Agenda-21 scenario vergelijkbare
'Eén Planeet Economie'. Hiervoor moet de EU 'in een tijd waarin de technologische innovatie stagneert en
wereldwijde tekorten de prijzen opdrijven (van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en landbouwgrond)
krachtige maatregelen nemen om de bevolkingsgroei in Europa, maar belangrijker nog in de rest van de
wereld, te verminderen. In sommige Europese landen stagneert de levensverwachting, in andere daalt deze
al.'
Handel op basis van bevolkingsvermindering
OPEN:EU constateert dat het immigratie bevorderende beleid in Europa de sociale spanningen heeft
vergroot. Naast de geleidelijke afschaffing van de kinderbijslag in de EU moeten bilaterale
handelsovereenkomsten er voortaan op gericht worden dat de bevolkingsgroei ook buiten Europa
gecontroleerd en verminderd wordt. Deze maatregelen zijn overigens al ingevoerd; al in 2007 schreef de
Wereldbank in een document dat 'met name in landen met een hoge vruchtbaarheid de politiek geleide
economie een kritische factor is bij het uitvoeren van bevolkings- en voortplantingsprogramma's.'
Eén van de eerste arme landen die met dit nieuwe beleid te maken kreeg was het Afrikaanse Niger.
Financiële steun van de Wereldbank werd afhankelijk gemaakt van het aantal maatregelen dat het land
doorvoerde om de bevolkingsgroei terug te dringen. Volgens de Wereldbank heeft de EU zich bij dit
programma aangesloten, waardoor al in 2011 'de handel met landen die geen
bevolkingscontrolemaatregelen kennen is verminderd.'
Gedwongen groene levensstijl, geen vliegreizen meer
De Europese burgers worden tussen nu en 2050 'gedwongen een groene levensstijl aan te nemen,
bijvoorbeeld door het verbieden van niet-essentiële (= toeristische) langeafstandsreizen. Tegen die tijd zullen
vliegreizen voor de meerderheid van de mensen te duur zijn. De staat controleert of beïnvloedt krachtig alle
beschikbare vormen van onderwijs, media en marketing om deze boodschap te verspreiden, voortdurend de
invoering ervan te versterken en het concept van duurzaamheid te benadrukken.'
Elektriciteit op rantsoen
Als het aan de EU ligt gaat het leven van de Europeaan de komende decennia totaal veranderen. 'De
meeste Europeanen zullen in compacte, efficiënte woningen in dichtbevolkte stedelijke gebieden leven. De
meeste huishoudens bestaan uit drie of minder gezinsleden (= feitelijk de overname van de verplichte
Chinese één-kind politiek). De woonruimten zijn bescheiden, energie efficiënt en bevatten smartmeters die
de controle op het gebruik van elektriciteit controleren, rantsoeneren of indien nodig afsluiten.'
Begeleide zelfmoord legaal, totale controle media
Bovendien wordt 'in 2015 vrijwillige en begeleide zelfmoord in alle EU landen legaal.' Vervolgens zullen in
2020 'de meeste mediakanalen strak gecontroleerd worden door de overheid en worden gebruikt om
gedragsverandering te bewerkstelligen door de boodschap te verkopen dat 'groen = groei ' en dat het 'cool is
binnen de grenzen' te leven.'
Om draagvlak te creëren zal de focus in de EU worden verlegd van het bekende 'de vervuiler betaalt' credo
naar het positief afschilderen van allerlei 'groene maatregelen' zoals hoge milieubelastingen, omdat deze
zogenaamd goed zouden zijn voor de samenleving en de economie. In Nederland werd daar gisteren een
belangrijke -maar zeer misleidende- aanzet toe gegeven door een aantal zichzelf 'maatschappelijk'
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noemende organisaties en banken die in een open brief aan de Tweede Kamer schreven dat het
Nederlandse belastingstelsel 'groener' en de energievoorziening totaal op de schop moet (2).
'Markten moeten worden bestuurd'
De Europese commissaris voor Milieubeleid Potocnik verwees in een toespraak letterlijk naar het Agenda-21
programma van de VN, dat in 1992 werd opgestart. 'Twintig jaar geleden werden we het eens wat te gaan
doen, en nu hebben we de middelen om het uit te voeren. Als we niet in het hart van het economische beleid
ingrijpen zullen we 40 jaar na 'Rio' nog schuldiger zijn. De markten zijn sociale constructies en functioneren
niet zoals de zwaartekracht. Ze kunnen en moeten worden bestuurd.'
Tirannieke werelddictatuur
Uiteindelijk zullen alle maatregelen ertoe moeten leiden dat Europa onderdeel wordt van een 'Eén Planeet
Economie', waarin de verschillen tussen noord en zuid en arm en rijk goeddeels zullen zijn verdwenen.
Vergis u niet: dit betekent niet dat de arme landen het veel beter zullen krijgen, maar juist het omgekeerde,
namelijk dat de rijke landen op permanente basis een fors deel van hun huidige welvaart zullen moeten
inleveren. Met andere woorden: de eerste en met afstand machtigste, meest tirannieke dictatuur die de
wereld ooit gekend heeft is anno 2012 met volle medewerking van de EU, de VN en de internationale
milieubeweging hard op weg een afschrikwekkende realiteit te worden.
Xander - (1) Infowars

Interessante nieuwslinks
Komt er nu snel een aanval op Iran?
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/160644#.UHVCiGthiSM
NAVO nu betrokken bij Syrische oorlog
http://rt.com/news/syria-turkey-shelling-nato-021/
Nuclear tapes in handen van de CIA
http://rt.com/usa/news/nuclear-cameraman-ahmadinejad-iran-747/
Romney op kop in verkiezingsstrijd
http://www.foxnews.com/politics/2012/10/09/romney-surges-in-new-poll-makes-across-board-gains-on-heels-debate/

Big Bird(het Amerikaanse neefje van Pino) wil niet in Obama campagne
http://blogs.wsj.com/washwire/2012/10/09/big-bird-wants-out-of-campaign-ad/
Oklahoma meldt vroegste vorst ooit
http://www.newson6.com/story/19760800/monday-morning-update
Tim Ball over het smelten van het Arctisch zee-ijs.
http://wattsupwiththat.com/2012/10/09/thinning-arctic-ice-more-al-gore-aided-and-abettedmisinformation/#more-72173
Dit bericht komt van France 24
http://www.france24.com/en/20121011-egypts-brotherhood-heads-urged-jihad-jerusalem
De ARD meldt dat er 200 gewonden bij rellen in Caïro zijn gevallen
http://tagesschau.de/ausland/aegypten1198.html
Komt er een hoge internetbelasting aan? Als het aan de VN ligt wel
http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/261863-us-ambassador-warns-internet-fee-proposalgaining-momentum-abroad
VN waarschuwen; Globale voedselcrisis in 2013:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1516469/2012/10/14/VN-waarschuwen-Globalevoedselcrisis-in-2013.dhtml
Aantal meningitisgevallen in de VS al boven de 200:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1517045/2012/10/15/Aantal-meningitis-gevallen-in-VS-boven-200.dhtml

mini-tornado in Frankrijk:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1516734/2012/10/14/25-lichtgewonden-bij-minitornadoin-Frankrijk.dhtml
Aarde warmt al 16 jaar niet meer op:
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/72929/aarde-warmt-al-16-jaar-niet-meer-op.html
http://www.niburu.nl/natuur-en-milieu/aarde-warmt-al-16-jaar-niet-meer-op.html
Waar zijn de FEMA doodskisten gebleven?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3146:waar-zijn-de-fema-doodskistengebleven&catid=20:het-complot&Itemid=33
Dead Baby Pills: China’s New Stamina Enhancer: http://www.newdaily.co.kr/news/article.html?no=88031
De grond zakt letterlijk weg onder Fukushima: http://www.shimbun.denki.or.jp/en/news/20121016_01.html
Schreeuwende camera’s tegen ongehoorzame burgers; er staat er inmiddels al eentje op het trein station
van Vlaardingen: http://www.youtube.com/watch?v=tw99j2dyju8&feature=player_embedded
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Obama tegen Egyptische minister: 'Ik ben Moslim, sta achter de Islamitische agenda en zal Israël
aanpakken'
De taqiya president van Amerika laat steeds meer zijn ware gezicht gezien
Naar nu blijkt heeft de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Ahmed Aboul Gheit al enige maanden
geleden openlijk op Nile TV verklaard dat Obama hem persoonlijk heeft toevertrouwd dat hij, zoals zijn critici
al vreesden, inderdaad een Moslim is en achter de wereldwijde Islamitische agenda staat. Ook zou hij de
Moslimwereld om 'geduld' hebben gevraagd en hen beloofd hebben dat hij na het oplossen van een aantal
binnenlandse Amerikaanse problemen -zoals de nieuwe gezondheidszorgplannen- aan hen zou laten zien
wat hij met Israël zal gaan doen.
'Obama is een strategische catastrofe voor Israël,' schreef Aviel Schneider eind april in Israël Today, die een
hoge Israëlische official aanhaalde die gelooft dat de regering in Washington voor het eerst partij heeft
gekozen vóór de Islam en dus tégen de Joodse staat, ondanks het feit dat een overweldigende meerderheid
in het Amerikaanse Congres nog steeds pro-Israël is. De beweringen van de Egyptische minister dat Obama
heimelijk de Islamitische agenda promoot snijden houdt in het licht van het feit dat Obama zijn regering het
gebruik van de termen 'Islamitisch extremisme', 'Islamitisch terrorisme' en 'jihad' heeft verboden.
Op de Islam-kritische website Atlas Shrugs wordt de verkiezing van Obama inmiddels vergeleken met het
kiezen van een SS'er als president tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Ieder land in de vrije wereld moet
inmiddels beseffen dat er, getuige de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, een catastrofale verandering in
het leiderschap van de vrije wereld heeft plaatsgevonden... Obama zwoer trouw aan de Grondwet en
beloofde deze te verdedigen, maar ondertussen promoot hij in de hele wereld de Islam en de Sharia
wetgeving.'
Volgens Atlas Shrugs is het Witte Huis ten prooi gevallen aan een stealth jihad. Tijdens de campagne werd
iedereen die suggereerde dat Obama heimelijk een Moslim zou zijn en daarom de eerste Islamitische
president van Amerika zou worden, nog belachelijk gemaakt. Obama's Moslimbanden en dito achtergrond
zijn echter inmiddels uitvoerig aangetoond, en uit zijn gedrag en beleid blijkt overduidelijk dat hij een sterke
voorkeur heeft voor de Islam.
Obama heeft -met hulp van andere extremisten, zoals de Weather Underground terrorist Bill Ayers- briljant
gebruik gemaakt van de Islamitische taqiya tactiek om uiteindelijk in de allerhoogste zetel van Amerika
terecht te komen. 'Als jullie (Moslims) onder de autoriteit van de ongelovigen leven en bang bent voor jezelf,
gedraag je dan loyaal naar hen, met je tong, terwijl je je innerlijke vijandigheid naar hen vasthoudt... Allah
heeft gelovigen verboden om vriendelijk of vertrouwelijk met de ongelovigen om te gaan, tenzij ze over ons
heersen. In zo'n scenario moeten jullie je vriendelijk naar hen voordoen,' aldus de bekende Koran-exegese
van Al-Tabari.
Ibn Kathir, die in autoriteit net onder Al-Tabari staat, schreef iets vergelijkbaars. 'Wie waar en wanneer dan
ook het kwaad van de ongelovigen vreest mag zichzelf beschermen door uiterlijk vertoon.' Als bewijs haalde
hij Mohammeds grootste vriend aan, Abu Darda, die zei: 'Laten we hen (niet-Moslims) in hun gezicht
toelachen maar hen in onze harten vervloeken.'
Obama liegt dus en gebruikt taqiya, misleiding en bedrog, om de Islam te promoten. Dat deed hij al tijdens
de verkiezingscampagne door zich bijvoorbeeld 'Christen' te noemen, terwijl hij als president de ene na de
andere antichristelijke maatregel doorvoerde en Israël zwaar onder druk zette, iets waar hij recent alleen uit
tactische overwegingen tijdelijk op terug leek te komen. Maar het zegt voldoende dat Obama's hoogste
terreuradviseur John Brennan Jeruzalem onlangs openlijk 'Al-Quds' noemde en verklaarde dat hij 'jihad' als
een 'legitieme leerstelling' van de Islam beschouwd.
Een aantal zaken waaruit overduidelijk blijkt waar Obama's ware loyaliteit ligt:
Maart 2009:
- Obama verklaart dat de 'war on terror' over is, ondanks het feit dat het aantal 'jihad' operaties dramatisch
was gestegen.
- Obama suggereert dat hij mogelijk met de Palestijnse terreurorganisatie Hamas gaat praten, die openlijk de
uitroeiing van alle Joden propageert.
- Obama eist dat er meer Moslims in zijn regering zullen worden aangesteld.
April 2009:
- Obama laat Europa weten dat het Islamitische Turkije lid moet worden van de EU.
- Obama eist in een speech in Turkije dat niet-Moslims de Islam moeten respecteren.
- In dezelfde speech verklaart Obama dat 'Amerika geen Christelijke natie is'.
- Obama legt de basis voor een heimelijk partnerschap met Hamas.
Mei 2009:
- Obama belooft zich persoonlijk in te zetten voor alle Moslims.
- Obama noemt -geheel in strijd met de feiten- Amerika 'een van de grootste Moslimlanden ter wereld'.
Juni 2009:
- Obama nodigt de Moslim Broederschap, die openlijk streeft naar de oprichting van een Islamitisch
wereldrijk (Kalifaat), uit bij zijn speech in Caïro.
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- In deze verbijsterende toespraak beweert hij dat Amerika en de Islam elkaar overlappen en dezelfde
principes van 'rechtvaardigheid', 'tolerantie' en 'menselijke waardigheid' delen, daarbij geheel voorbijgaand
aan de dramatische mensenrechtensituatie in bijna alle Moslimlanden.
Juli 2009:
- Obama doet een handreiking aan de gewelddadige terroristen van Hezbollah, die net als Hamas Israël
willen vernietigen.
- Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomt Al-Quds TV, de propagandistische antisemitische
zender van Hamas.
- Obama zwijgt als de demonstraties van de oppositie in Iran keihard worden neergeslagen, er massaexecuties plaatsvinden en tallozen in de mensonterende Iraanse gevangenissen belanden.
- Obama kondigt aan fors te gaan snijden in de Amerikaanse nucleaire defensie.
September 2009:
- Voormalig VN-ambassadeur Bolton zegt dat Obama in de VN de meest radicale anti-Israël toespraak die
hij ooit van een president heeft gehoord heeft gehouden.
November 2009:
- Obama bagatelliseert de jihad-aanslag op Fort Hood en waarschuwt het land de tragedie niet in een
'politiek theater' te veranderen. Zijn regering weigert stelselmatig te erkennen dat dit een daad van
Islamitisch terrorisme was (ondanks het feit dat meerdere getuigen de aanslagpleger 'Allahu akhbar' hoorden
schreeuwen).
- Obama biedt de Taliban in Afghanistan controle over Kandahar, Helmand en andere provincies aan in ruil
voor het stoppen van raketaanvallen op Amerikaanse bases. De Taliban weigeren.
- Obama doet een handreiking naar de Islamitische extremisten op de Filippijnen, die al talloze Christenen
en anderen om het leven hebben gebracht.
December 2009:
- Obama houdt een 'niet religieuze' Kerst en geeft zijn kinderen geen kerstcadeaus, wat een oerAmerikaanse traditie is.
Februari 2010:
- Obama benoemt Rashad Hussein -een voorstander van het wereldwijd invoeren van de Sharia wetgevingtot de Organization of Islamic Conference, die in het hele Westen probeert om alle kritiek op de Islam inclusief de 'jihad'- te laten criminaliseren.
- Het Witte Huis zorgt ervoor dat alle archieven op het internet over Hussein, waaruit zijn radicale
doelstellingen blijken, 'plotseling' niet meer toegankelijk zijn.
- De door Obama benoemde assistent en vice-adviseur Nationale Veiligheid John Brennan blijkt betrokken
bij de zogenoemde 'paspoort affaire', waaruit bleek dat werknemers van het ministerie van Buitenlandse
Zaken met Obama's paspoort zouden hebben gerommeld. De kroongetuige in deze zaak, een voormalige
werknemer van Brennan, die destijds president was van het bedrijf Analysis Corp., werd vervolgens
vermoord.
Maart 2010:
- Obama, steeds meer geobsedeerd door de Islam, organiseert een 'ondernemersconferentie' met Moslims.
April 2010:
- De Libische president Gadaffi noemt Obama 'een vriend'. 'Hij is van Moslim afkomst, zijn politiek zou
gesteund moeten worden...'
Mei 2010:
- De pro-Islamitische John Brennan gebruikt in een persverklaring Arabische termen, zegt dat gewelddadige
jihad legitiem is en stelt terroristen gelijk met winkeldieven. Congresleden eisen onmiddellijk zijn ontslag.
- Activisten uit Obama's vriendenkring blijken de Turkse terreurvloot naar de Gazastrook te steunen.
June 2010:
- Obama's spreekt in een dubbelzinnig commentaar op het incident rond het Turkse terreurkonvooi zijn 'grote
spijt' uit voor het verlies van levens (van jihaddistische terroristen).
- De regering Obama zegt een anti-Israël resolutie in de VN te zullen steunen.
- Obama houdt als eerste Amerikaanse president een persconferentie waarbij geen enkele Amerikaanse
vlag aanwezig is.
Obama is dus een Moslim, en in dit YouTube filmpje kunt u horen dat hij dit zelf toegeeft. Nu duidelijk is dat
hij in zijn hart pal achter de radicale Islamitische agenda staat, hij van plan is om de Moslims te helpen een
einde te maken aan de staat Israël en hun droom van een Islamitisch wereldrijk zal helpen realiseren, kan de
conclusie niet anders zijn dat Amerika geregeerd wordt door een rasechte vijand van het vrije Westen en
daarmee van alle mensen die nooit wensen te buigen voor de fascistische Islam.
Xander
Bron: Atlass Shrugs (Zie Nieuwsbrief 98 van 22.6.2010).
Midden-Oosten: klok tikt serieus af naar WO3 - inzicht in diepere achtergronden.
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Geplaatst door xandrah in Uncategorized op 13 oktober 2012
Burgeroorlog Syrië, geen inlandse kwestie, nooit geweest.
Aangewakkerd door buitenland. Maar let op: de diepere gronden
zijn van Shi’itische / Soennitische aard !
De oorlog binnen Syrië is geen inlandse kwestie meer. Het is
regionaal geworden. En gaat van regionaal naar globaal. Ook
Assad moet het veld ruimen zodat daar de weg vrijkomt voor
invoering Sharia, net als in Egypte. Maar de vraag is waarom,
Westerse landen staan hier ook achter. De burgeroorlog was
eigenlijk van origine al geen een inlandse kwestie, nooit geweest,
omdat dit vanuit buitenland gecoördineerd en aangewakkerd werd.
Het Libanese shi’itische Hezbollah strijdt met het leger van de regering, en dit zorgt voor tweespalt binnen
Libanon (tussen shi’iten en soennieten). De Libanese regering was nog nooit eerder door zulke kritieke
omstandigheden gegaan, met wapens, geweld, en terrorisme. Er was al geruime tijd toenemende angst dat
Libanon aan de vooravond van een sektarisch geschil stond. Rusland, Iran (Revolutionary Guards) en Irak
bemoeien zich ermee (Iraakse premier: westerse landen die vuur op Syrië afsturen komen om door vuur).
Het lijkt erop dat dit niet zozeer een interne oorlog van één land is, maar een strijd tussen soennieten en
shi’iten. En nu is er dus een conflict tussen Syrië en Turkije. Op 3 oktober jl. werd Syrië vanuit Turkije
gebombardeerd. Turkije poogde hiermee een 10 kilometer lange buffer zone te creëren, in Syrië en dit was
het antwoord op het doden van Turkse burgers langs de Syrisch-Turkse grens.
Turkije had excuus nodig, om Syrië aan te vallen. Dit stond al in de planning
Er wordt serieus gespeculeerd over de kwestie, dat het Syrische vuur dat 5 Turkse burgers ombracht, door
de oppositie, gesteund door Turkse krachten, afgevuurd zijn. Zodat Turkije een excuus had om in oorlog met
Syrië te gaan.
De Turkse minister van Buitenlandse zaken is niet vies van het Moslim Broederschap. Hij is tevens de
belangrijkste strateeg in de Turkse regering die bezig is om Assad te doen vallen. De AKP partij van
Erdogan is pro-Broederschap en Erdogan volgt een soennitische lijn. Volgens een rapport uit 2006 is Turkije
het nieuwe centrum voor de wereldwijde Moslim Broederschap geworden. Erdogan zou tijdens de laatste
verkiezingen een donatie van 10 biljoen dollar hebben ontvangen van het Saudische koningshuis, wat het
hart is van het jihadistische Salafisme.
Het antwoord van Turkije op die ene granaat waarvan gezegd wordt dat deze van Syrië afkomstig was,
mondt uit op een oorlog tussen twee naties, die altijd elkaars bondgenoot zijn geweest. En dit is een serieus
en groot gevaar. Turkije is lid van de NAVO. En de NAVO zegt duidelijk dat een aanval tegen een NAVO lid
een aanval tegen alle NAVO landen is. Het feit dat zowel nucleair bewapend Rusland als China Syrië
verdedigen brengen een Derde Wereldoorlog dichterbij dan menigeen denkt.
Voormalig CIA analyst Philip Giraldi maakte in december 2011 een analyse van de brandhaard in de regio.
“De NAVO is al heimelijk betrokken bij het Syrische conflict, met Turkije die als U.S. ‘vervanger’ optreedt.
Minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Ahmet Davutoglu, heeft openlijk bekend dat zijn land bereid is
om binnen te vallen zodra binnen de Westerse NAVO landen besloten is dat dit moet gebeuren. De
interventie zal dan gebaseerd zijn op humanitaire principes, om de burgers te beschermen. Dit excuus, het
beschermen van de burgers, werd ook gebruikt om hun acties in Libië te rechtvaardigen. Turkse bronnen
zeggen dat interventie start met het creëren van een buffer zone langs de Turks-Syrische grens, die dan
uitgebreid kan worden. Aleppo, de grootste stad van Syrië, zal de kroonjuweel zijn.”
“ NAVO vliegtuigen zullen arriveren bij de Turkse militaire basis dichtbij Iskenderum bij de Syrische grens, en
wapens leveren van Ghadaffi’s wapendepot, ook zullen zij vrijwilligers werven bij het Libyan Transitional
National Council, dit council is gespecialiseerd in het inzetten van lokale vrijwilligers tegen getrainde
soldaten. Iskenderum is ook de zetel van het Free Syrian Army, de vleugel van de Syrian National Council.
Franse en Britse speciale eenheden helpen de Syrische rebellen terwijl de CIA en de U.S. Spec Ops zorgen
voor communicatie en inlichtingen om de rebellen te steunen. Zo kunnen de strijders confrontaties met het
Syrische legers zoveel mogelijk vermijden.”
Het is inderdaad zoals het gebeurt en gebeurd ís, ook wat betreft het creëren van een bufferzone door de
Turken langs de Syrisch-Turkse grens. De dag waarop Turkije zijn zwaar overtrokken antwoord gaf op die
ene granaat uit Syrië, ondernamen de IDF (Israëli Defense Forces) een actie om de Syrische aandacht van
Turkije af te leiden. De IDF bouwde troepen op, op de strategische Golanhoogten.
Waarom wil ISRAËL dat Assad valt? Dat lijkt niet logisch
Het vervolg dat gaat komen op het eerste militaire ingrijpen door Turkije werd al ontvouwd in maart 2012
door Washington’s Think Tank (van The Brookings Institution). De Think Tank legde een strategie voor,
genoemd ‘Saving Syria: inschatten van de opties tot regime verandering’. Israëls rechtervleugel van
Netanjahu’s regime ondersteunt dit. De geo-politieke strategen van Brookings legden een plan voor om
zogenaamde humanitaire betrokkenheid als voorwendsel te gebruiken, net als in Libië. Het veinzen van
humanitaire betrokkenheid is een taktiek om agressieve militaire interventie te rechtvaardigen.
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De besproken strategie:
Israël kan troepen op of bij de Golanhoogten positioneren en kan zo regimemachten afleiden/uit koers slaan
met betrekking tot het verslaan van de oppositie. Deze actie kan angsten in Assad’s regime teweegbrengen
voor een meervoudige oorlog, vooral als Turkije bereid is hetzelfde te doen aan zijn grenzen en als de
Syrische oppositie constant voorzien wordt van wapens en training.
Dit is exact wat zich aan het voltrekken is sinds oktober 2012. De schrijvers van het Brookings rapport
worden gesponsord door de Saban Center/Middle East Policy, deze adviseren Romney die de favoriete
kandidaat van Netanjahu is. Brookings Saban Center for Middle East policy heeft het rapport afgegeven.
Haim Saban is een Israëlische Amerikaan, biljonair en stichter van het Saban Center. De New York Times
noemde hem eens : een cheerleader voor Israël.
Waarom zou Israël van Assad’s regime afwillen en in Syrië een regime willen die onder leiding staat van het
Moslim Broederschap? Dan zou Israël’s veiligheid nog meer bedreigd zijn: MB Egypte in het zuiden, MB
Syrië in het noorden en misschien ook nog in Jordanië. Het lijkt geen logica.
Wat bindt Israël, Turkije, Qatar in een onheilige driehoeksverhouding aan de ene kant, en Syrië, Iran,
Rusland en China aan de andere kant?
Het motief van het gedonder in het Midden Oosten is een geo-politieke, en het blijkt een GLOBALE kwestie
te zijn
Het antwoord is: gas. Macht hebben over het gas in de toekomst, niet alleen in de gasproducerende landen
maar ook in de EU en Eurazië. Rusland is dan de producer. Natuurlijk gas is de schone keuze voor de
vervanging van steenkool en nucleaire productie in Europa. Vooral nu Duitsland besloten heeft om al het
nucleaire uit te bannen sinds Fukushima. Gas is milieuvriendelijker. De enige manier waarop de EU
regeringen aan het EU mandaat CO2 vermindering tegemoet kunnen komen is een drastische omschakeling
naar gas in plaats van steenkool. De deadline voor deze omschakeling is 2020. In Israël zijn enorme
gasbronnen ontdekt en ook in Qatar en Syrië en dit in combinatie met het EU mandaat, en Europa als
wereld’s grootste gasconsument, vereisen een val van Assad’s regime.
In juli 2011, toen de operaties van NAVO en de Golfstaten om Assad te doen vallen in volle gang waren,
tekenden de regeringen van Syrië, Iran en Irak een historische gaspijplijn overeenkomst. Deze gebeurtenis
bleef redelijk onopgemerkt. De pijplijn, kosten 10 biljoen dollar, zou 3 jaar nodig hebben om klaar te zijn. De
lijn zou lopen van de Iraanse Port Assalouyeh, naar het South Pars gasveld in de Perzische Golf, naar
Damascus in Syië via Irak. Iran heeft de plannen om de pijplijn uit te breiden van Damascus naar Libanon’s
mediterrane haven. En van daaruit zou er geleverd worden naar de EU markten. Syrië zou Iraans gas kopen
en Irak zou gas kopen van Iran. De gasreserves van South Pars liggen in een enorm gebied tussen Qatar en
Iran, en zijn de grootste van de wereld. Het is dus een SHI’ITISCHE gas pijplijn, die van Shi’itisch Iran via
Shi’itisch Irak naar Shi’itisch Syrië zou lopen.
syria-turkey-israel-and-the-greater-middle-east-energy-war

Islamitische zuiveringen: Honderdduizenden christenen verdreven of op de vlucht
Egyptische moslimgroeperingen dreigen alle christenen uit te roeien als ze zich niet bekeren tot de islamNAVO creëerde islamitisch Kalifaat in Bosnië - EU trekt € 26,5 miljard uit om immigratie en integratie te
bevorderen
De minaretten van twee moskeeën in Sarajevo. Sinds de NAVO
oorlog tegen Servië werden er tientallen moskeeën in de Bosnische
hoofdstad gebouwd, maar stonden de autoriteiten niet toe dat er
ook maar één christelijke kerk bij kwam.
De realiteit in een groot aantal islamitische landen is, hoe politiek
incorrect deze ook is, onmogelijk te ontkennen: bijna overal waar
moslims in de meerderheid zijn of een grotere bevolkingsgroep zijn
geworden beginnen ze een haat-, laster- en -zodra ze zich sterk
genoeg wanen- uiteindelijk ook een uitroeiingscampagne tegen alles wat niet-moslim is. Vooral christenen
zijn hiervan massaal het slachtoffer. Desondanks wordt de islam in het Westen nog steeds als een
'vreedzame' en 'tolerante' religie afgeschilderd. (1)
Radicale moslims nemen in snel tempo grote delen van Afrika en Azië over. De Westerse media berichten
hier -weliswaar summier- over, maar 'vergeten' altijd te melden dat deze moslims zich vooral richten op
christenen. In Mali moesten om die reden 200.000 christenen op de vlucht slaan. In Irak, dat met miljarden
Westers belastinggeld werd 'bevrijd' van dictator Saddam Hussein, zijn radicale moslims met behulp van de
Amerikanen aan de macht gekomen. Zij maken letterlijk jacht op de nog overgebleven Irakese christenen
(2). Alleen al in Mosul, de op één na grootste stad in Irak, werd sinds 2003 twee derde van de 75.000
christenen verdreven.
Egyptische moslims willen christenen uitroeien
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Waar je ook komt in de moslimwereld, het is overal hetzelfde beeld. In Pakistan werden christelijke
verpleegsters die weigerden de islamitische ramadan te vieren vergiftigd (5). In Egypte zijn Koptische
christenen, toch al zwaar gediscrimineerd, na de machtsovername door de Moslim Broederschap hun leven
niet meer zeker. Moslimgroepen doen zelfs openlijke oproepen tot het uitmoorden van alle christenen in het
land als ze weigeren zich te bekeren tot de islam (3). Inmiddels is het de moslims gelukt om alle in de Sinaï
woestijn wonende christenen te verdrijven (4).
Saudi Arabië financiert radicalisering Bangladesh
In Bangladesh, waar 90% van de inwoners moslim is, is al vele jaren een vernietigingsoorlog tegen
aanhangers van andere religies gaande. Christenen, hindoes en boeddhisten worden er keer op keer
aangevallen en hun kerken en tempels worden in brand gestoken (6). Ondertussen laten zo'n 26.000
Bengaalse moslims zich opleiden tot zelfmoordterroristen (7). Zij worden financieel ondersteund door Saudi
Arabië, dat dreigt alle Bengaalse gastarbeiders te deporteren als het land de Saudische Al-Rabita stichting
verhindert om door te gaan met de etnische zuiveringen (8).
Bosnië: het islamitische Kalifaat opgerukt tot Europa
'Dat is allemaal ver weg,' zullen veel mensen denken. Maar vergis u niet: de ware islam is reeds tot binnen
de grenzen van Europa opgerukt. Herinnert u zich nog de NAVO oorlog tegen het 'wrede' Servië, dat die
'arme moslims' in Bosnië Herzegovina zo zou onderdrukken? In de tweede helft van de jaren '90 stonden de
Europese media dagelijks bol van de 'etnische zuiveringen' die de Serviërs zouden uitvoeren. De NAVO
bombardeerde vervolgens de christenen uit Bosnië en maakten daardoor inderdaad echte etnische
zuiveringen mogelijk - alleen niet van moslims. In Sarajevo werden inmiddels tientallen moskeeën gebouwd
maar stonden de autoriteiten niet toe dat er ook maar één christelijke kerk bijkwam. Tevens werden
honderden genationaliseerde kerkgebouwen nooit teruggegeven aan de eigenaars. Na de islamitische
machtsovername zijn al ruim 400.000 katholieken de vervolgingen in Bosnië ontvlucht. Ditzelfde Bosnië krijgt
van EU president Van Rompuy echter het zicht op het lidmaatschap van de Europese Unie. (12)
Frankrijk moedigt moslimgetto's aan
En wat doen wij ondertussen in die Europese Unie? Wij blijven de poorten wijd openhouden voor deze
zogenaamde 'religie van vrede'. De socialistische Franse president Hollande moedigt het oliestaatje Qatar
aan om door te gaan met het storten van miljoenen voor islamistische jeugdprojecten in de vele honderden
moslimgetto's die het land inmiddels 'rijk' is (9). In ruil daarvoor mogen de moslims hun eigen wetten in- en
uitvoeren in de (ruim 700) Franse wijken waar ze inmiddels de meerderheid vormen. Qatar onderwijst deze
moslims bovendien dat ze niet mogen integreren.
Jonge Franse moslims houden inmiddels optochten door de straten waarin ze openlijk oproepen tot de
'vernietiging van alle Joden'. De politie laat hen -op last van de politiek- begaan (10). 50% van alle
gevangenen in Frankrijk is moslim, maar de radicalisering kan desondanks ongestraft blijven doorgaan,
doodsbang als de Fransen zijn om uitgemaakt te worden voor racisten of nationalisten.
Duitse moslims: Islam geeft ons recht op geweld
In Duitsland is het al niet anders. Een 26 jarige moslim die met een mes een politieagent zwaar verwond had
verklaarde tegenover de rechter dat de islam geweld voorschrijft en hij daarom alle recht had de agent aan
te vallen. En nee, hij was niet een 'enkeling', zoals het politiek correcte establishment de Europese burger
graag wil doen laten geloven. Samen met hem stonden nog zo'n 100 andere moslims terecht vanwege
vergelijkbare gewelddadigheden. Ahmed S. vermoordde zelfs een 32 jarige vrouwelijke Duitse medewerker
van een arbeidsbureau, enkel omdat hij zijn zin niet had gekregen (11).
Heinz Buschkowsky, sinds 2001 burgemeester van het door moslims beheerste Berlijnse stadsdeel
Neukölln, publiceerde recent het spraakmakende boek 'Neukölln is overal'. Daarin levert Buschkowsky felle
kritiek op het mislukte ruimhartige immigratie- en islambeleid van de landelijke politiek en schrijft hij dat
moslims, Roma en immigranten veel te weinig respect tonen voor de Duitse bevolking, vrijwel niets doen om
te integreren, enkel van de royale Duitse uitkeringen willen leven en de samenleving jaarlijks miljarden
kosten, zonder dat Duitsland daar ook maar iets positiefs voor terugkrijgt. (14)
EU: € 26,5 miljard voor immigratie
Ondanks de financiële crisis in de eurozone trekt de EU maar liefst € 26,5 miljard uit om de immigratie en
integratie te bevorderen (13). Kortom: met behulp van Brussel verspreidt het islamitische Kalifaat zich in
steeds sneller tempo door heel Europa.
Xander
(1) KOPP, (2) Worthy News, (3) Raymond Ibrahim, (4) Nemsawy, (5) Church in Chains, (6) Reguee
Resettlement Watch, (7) South Asia Analysis Group, (8) Human Rights Congress for Bangladesh Minorities,
(9) Europe News, (10) Dreuz, (11) WAZ, (12) Frontpage Magazine, (13) WAZ, (14) KOPP

Nieuwsbrief 164 – 19 oktober 2012 – pag. 54

Gigantische demonstraties Lissabon, Madrid, Parijs, Athene
Geplaatst door xandrah in Uncategorized op 13 oktober 2012
Met gigantische demonstraties in Madrid, Lissabon, Parijs en
Athene kwamen miljoenen Europeanen tijdens het laatste weekend
van september op straat tegen de krachten die een bedreiging
vormen voor de democratie. Een herfst van strijd tegen de
financiële oligarchie kondigt zich aan. Een analyse door journalist
António Martins (Outras Palavras – alternatieve website Brazilië).
In welke mate kan een overheid in een democratie blijven ingaan
tegen de belangen en wensen van een meerderheid van de bevolking ten gunste van een kleine groep die
zich enorm kon verrijken door de financiële circuits te controleren?
Hoe kan de meerderheid reageren als de kanalen die een alternatief beleid – met name de politieke partijen
en de media – zijn geblokkeerd of worden gecontroleerd door de oligarchie? Sommige antwoorden op deze
vragen lijken te zijn uitgetekend tijdens het laatste weekend van september.
Ze kwamen uit Europa, het continent dat het zwaarst bedreigd wordt door de achteruitgang van de
democratie. Die verwordt hoe langer hoe meer tot een retorisch ritueel, een gevel waarachter zich de echte
machten verschuilen die de beslissingen nemen die ertoe doen.
Enorme menigten van tienduizenden mensen verzamelden zich op pleinen en straten in Spanje, Portugal,
Frankrijk en Griekenland. Ze protesteerden tegen de ontmanteling van de Europese welvaartsstaat,
geconcretiseerd in nieuwe bezuinigingsmaatregelen die direct van invloed zijn op het functioneren van de
openbare diensten.
In tegenstelling tot de grote massaprotesten van de 20ste eeuw, kwam de oproep tot betogen niet in de
eerste plaats van politieke partijen of georganiseerde groepen van het maatschappelijke middenveld. Vooral
het intensieve gebruik van het internet en sociale netwerksites was van doorslaggevend belang in alle
landen waar mensen massaal op straat kwamen. Een interessant gegeven waarvan we nog moeten
afwachten of het ook duurzaam zal zijn in de toekomst.
Maar de menigten die op straat kwamen, negeerden niet alleen de traditionele politieke klasse – misschien
is dit wel de belangrijkste nieuwigheid van de acties. Zij gaven aan dat zij van plan zijn om de democratie te
‘redden’ door onder meer te eisen dat de instellingen de volkswil zouden respecteren. Deze claim –
eenvoudig, duidelijk en haalbaar, is in staat radicaal vraagtekens te plaatsen bij de kaping van het beleid
door de markten. Dit kan wegen openen voor het zoeken naar échte alternatieven.
Lees verder op dewereldmorgen.be

Overduidelijk: Obama is een moslim
oktober 10, 2012
Obama’s ring: ‘There is no god but Allah’
NEW YORK – As a student at Harvard Law School, then-bachelor Barack
Obama’s practice of wearing a gold band on his wedding-ring finger puzzled
his colleagues. Now, newly published photographs of Obama from the
1980s show that the ring Obama wore on his wedding-ring finger as an
unmarried student is the same ring Michelle Robinson put on his finger at
the couple’s wedding ceremony in 1992.
Moreover, according to Arabic-language and Islamic experts, the ring Obama
has been wearing for more than 30 years is adorned with the first part of the
Islamic declaration of faith, the Shahada: “There is no god except Allah.”
The Shahada is the first of the Five Pillars of Islam, expressing the two
fundamental beliefs that make a person a Muslim: There is no god but Allah,
and Muhammad is Allah’s prophet.
Inscription on Obama’s ring
Sincere recitation of the Shahada is the sole requirement for becoming a
Muslim, as it expresses a person’s rejection of all other gods.
Egyptian-born Islamic scholar Mark A. Gabriel, Ph.D., examined photographs of Obama’s ring at WND’s
request and concluded that the first half of the Shahada is inscribed on it.
“There can be no doubt that someone wearing the inscription ‘There is no god except Allah’ has a very close
connection to Islamic beliefs, the Islamic religion and Islamic society to which this statement is so strongly
attached,” Gabriel told WND.
Read More
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VS: rfid-chipping studenten én burger breidt zich uit. 70 counterfusioncentra door heel het land om
big brother te spelen
Geplaatst door xandrah in Illuminatie en controle op 13 oktober 2012
In augustus 2012 ontwikkelde zich een opstand in Texas, omdat het
schooldistrict in San Antonio bepaald had dat al studenten een
RFID-chip moeten dragen, om hun activiteiten en de locaties die
zijn bezoeken te kunnen controleren. Er ontstond grote
opschudding, vanwege het schenden van de vrijheid van
meningsuiting door de RFID-chip. Een tracking apparaat houdt
studenten af van het uitoefenen van hun rechten inzake vrijheid van
denken, spreken en sociaal samenkomen. Om een voorbeeld te
noemen, studenten zouden kunnen gaan vermijden om advies te
zoeken wanneer ze weten dat de RFID chip hun stappen volgt. Bovendien schendt de technologie religieuze
vrijheid en kan het gebruikt worden voor ongemachtigd gebruik.
“Spyware voor Amerikaanse studenten: opgespoord worden als vee“
Nauwelijks informatievoorziening, vrij plotselinge doorvoering
Nu is er een school in Maryland, die Palm Secure geïnstalleerd heeft. Dit is een biometrisch scansysteem.
Studenten moeten hun hand op infrarode scanners plaatsen om de lunch op school te betalen. De unieke
kenmerken van iedere student’s hand wordt opgeslagen met een code (numeriek algoritme).
Een Japans bedrijf dat gespecialiseerd is in biometrische technologie, Palm Source, levert dit identificatie
systeem dat volgens hen een aanwinst is voor gezondheidszorg, beveiliging, regering, banken, handel en
onderwijs. Het Japanse bedrijf voorziet ook in RFID chip/tags met geheugencapaciteit. De kosten om dit Big
Brother systeem te installeren zijn voor de belastingbetaler en ouders en lopen toch naar de 300.000 dollar.
PalmSource is getest in Florida, Mississippi en Louisiana. Het schooldistrict in Houston (Texas) gelooft dat
de RFID-lezers die op elke campus gesitueerd zijn, gebruikt worden om te controleren waar de studenten
zich bevinden in het gebouw en zo kunnen al hun activiteiten in de gaten worden gehouden. In Texas
worden studenten verplicht RFID chip-kaarten te dragen. Zo worden de activiteiten en handel/wandel van de
6000 studenten gemonitord door de faculteit, in een proefprogramma dat dit hoopt uit te breiden naar alle 12
districten.
De oproer in Texas, in augustus, toen het San Antonio de plannen voor verplichte chipping bekendmaakte,
ging niet alleen om de beperking van vrijheid van meningsuiting en het niet respecteren van privacy. De
verontwaardiging onstond ook over het feit dat dit zomaar besloten werd, zonder veel voorbereiding en
zonder uitgebreide en open informatievoorziening naar de ouders toe. Omdat de scholen de complete
informatie niet eens hadden.
‘De scholen worden veiliger’
Schooldirecteuren zien het wel zitten. Zij vinden het geweldig dat de studenten
opgespoord kunnen worden in het gebouw. Net als bij alle andere Big Brother
maatregelen die worden uitgevoerd in de wereld, pretenderen ook zij dat het in
het voordeel van de (onvrijwillige) gebruiker is. De scholen worden veiliger, ze
weten waar de studenten uithangen en met wie, het beperkt
onregelmatigheden. Bovendien vergroot het de oplettendheid van de student
wat in het belang van de student is. (bron1, bron2)
Het Amerikaanse US Department of Agriculture (USDA) eist dat veehouders
RFID chips gebruiken om hun vee te monitoren. Deze zelfde eis zien we nu
weer, maar dan van educatie naar student. Alsof studenten handelswaar of vee
zijn.
Het volgen en controleren van mensen in de maatschappij door middel van RFID chipping pleegt een
aanslag op de privacy en is in strijd met de constitutionele burgerrechten. Op de RFID chip komt gevoelige
informatie te staan; sofinummer, adres, medische gegevens, schoolresultaten, strafblad, financiële
gegevens. De chip is leesbaar van een afstand van 3 kilometer of meer van de drager. Satellieten kunnen
toegang krijgen tot de informatie op de chip en dit kan naar database centra gezonden worden waar het
gebruikt kan worden in een digitaal profiel.
70 data centra, bewakingstechnologie verspreidt door het hele land
Het corrupte Department of Homeland Security (corrupt: GMO giffabriek
Monsanto heeft HS omgekocht om vrij spel te hebben met GMO voeding) heeft
70 ‘counterterrorism fusion centers’ gebouwd verspreid over het hele land. Dit
laat zien dat Amerika van plan is RFID chipping voor studenten in het hele land
in te voeren. Belastingbetalers moeten 1,4 biljoen hiervoor ophoesten, zodat
overheids- en lokale justitiële instellingen de ‘bewakings’technologie kan
gebruiken om de handel en wandel van amerikaanse studenten te volgen. Maar niet alleen van Amerikaanse
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studenten ! Van alle Amerikaanse burgers: in 2013 moet iedereen gechipt zijn in Amerika. Volgens het
rapport over fusion centra van US Senate Permanent Subcommitee on Investigations, worden alle burgers in
2013 in de gaten gehouden om misdaden voor te zijn, maar ook om de massa te controleren. Een behoorlijk
eng, maar ook vergevorderd, gebeuren inzake chipping. Want de centra krijgen allerlei informatie, ook
informatie die vrij ongewoon is als het alleen maar om veiligheid gaat. (de centra, het RAPPORT)
In de tussentijd is de mainstream media druk in Amerika. Ze doen hun best om te propageren dat multimedia middelen geïmplanteerd moeten worden in het lichaam. In de nabije toekomst hoopt men microchips
te implanteren in de hersenen.
 In 2013 dragen alle Amerikanen een chip
 In 2016 dragen alle Britten een chip
 Implantaat in brein, lijkt dichtbij
 Inslikbare chip in lichaam patiënt, geen toekomstmuziek, maar nu

Over de zaak Demmink, onze hoogste JUSTITIE-BAAS!!!
oktober 10, 2012
Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
Visionair: Douwe op 9 oktober 2012
Eerder al verscheen hier een artikel over kindermisbruik door de elite. In dat artikel werd o.a. de zaak rond
Joris Demmink genoemd. Inmiddels lijkt deze affaire in een stroomversnelling te zijn gekomen. Dit is een
buitengewoon belangrijke zaak want als deze man daadwerkelijk schuldig is aan kindermisbruik dan is de
hoogste man van Justitie niet alleen zelf crimineel bezig geweest met verschrikkelijke daden. Ook heeft
Nederland dan een volledig chantabel persoon op deze toppositie gehad de afgelopen 10 jaar. En hij is ook
nog eens beëdigd op die positie terwijl er toen al allemaal geruchten waren over zijn vermeende misbruik.
Kortom niets minder dan de geloofwaardigheid van de gehele Nederlandse rechtsstaat staat op het spel.
Een belangrijke doorbraak in deze zaak is de onderstaande video van de Helsinki Commissie in Washington
over mensenhandel in Nederland waar onder meer de zaak van Joris Demmink uitgebreid aan bod komt.
Deze video is inmiddels openbaar door iedereen ter wereld te bekijken en laat zien hoe ondanks tientallen
jaren van geruchten en beschuldigingen uit verschillende onafhankelijke bronnen van elkaar, dit tot de dag
van vandaag nog nooit tot een rechtszaak heeft geleid tegen Joris Demmink waarbij deze beschuldigingen
tot op de bodem zijn uitgezocht. Wat vooral vreemd is, is dat de mensen onder Joris Demmink deze
rechtzaak tegen hem aan zouden moeten spannen, een duidelijker geval van belangenverstrengeling is er
eigenlijk niet te verzinnen. Verder laat deze hoorzitting zien dat Nederland sowieso erbarmelijk scoort op het
vlak van mensenhandel, vaak gelinkt aan prostitutie. Zowel vrouwenhandel als de handel in minderjarige
kinderen lijkt te floreren in Nederland… Hieronder is de gehele hoorzitting terug te kijken.
Helsinki Commision – Demmink Trial Washington from FreeHumanity on Vimeo.
Naar aanleiding van deze hoorzitting is de affaire Joris Demmink hier in Nederland ook weer in de media
gekomen. Ondermeer in een aantal mainstream media kranten. Zo pakte het Algemeen Dagblad de
afgelopen dagen uit met een aantal artikelen over Joris Demmink en zijn vermeende contact met een pooier
van minderjarige jongens. Daarnaast is ook het Katholiek Nieuwsblad actief met interessante publicaties
over dit onderwerp o.a. met links naar de moordzaak van Marianne Vaatstra. Naar aanleiding van die
publicaties werd journalist Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwblad uitgenodig in het radio 1 programma Dit
is de Dag over de zaak Demmink, dit interessante interview is in onderstaande vodcast terug te kijken.
Henk Rijkers legt heel duidelijk uit hoe lang kindermisbruik in een hiërarchische organisatie (zoals een
ministerie) in de doofpot kan blijven zitten. En hij spreekt hierbij helaas uit ervaring aangezien ook het
grootschalige en stelselmatige kindermisbruik door de katholieke kerk pas vrij recent aan het licht gekomen
is. Ook dit misbruik wat plaats heeft gevonden over vele tientallen jaren heeft al die tijd in de doofpot kunnen
blijven. Nooit heeft de mainstream media hier over bericht in deze jaren van misbruik ten koste van
duizenden slachtoffers.
Het is ergens zeer triest dat de mainstream media nu pas weer wat aandacht geeft aan de Demmink Affaire.
Er zijn namelijk enorme dossiers over deze zaak in alternatieve media aangelegd. Hier een aantal
overzichten daarvan, waarmee iedereen die wil zelf op onderzoek uit kan gaan.
-) Een uitgebreid dossier: Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht.
-) Daarnaast geeft ook de site: De Demmink Doofpot een uitgebreid overzicht.
-) Op het Boublog zijn meer dan 150 artikelen te vinden over dit onderwerp.
-) Internationaal is er inmiddels de website arrestdemmink.com waarop veel informatie is te vinden
waaronder een video van een vermeend slachtoffer van Demmink.
zie voor video’s en het vervolg: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederlandserechtsstaat-corrupt-en-chantabel/
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Het weekend dat Europa rechtop ging staan
Met gigantische demonstraties in Madrid, Lissabon, Parijs en
Athene kwamen miljoenen Europeanen tijdens het laatste weekend
van september op straat tegen de krachten die een bedreiging
vormen voor de democratie. Een herfst van strijd tegen de
financiële oligarchie kondigt zich aan. Een analyse door journalist
António Martins (Outras Palavras - website Brazilië).
Vakbondsbetoging tegen het besparingsbeleid van de regering en
de trojka van zaterdag 29 september 2012 in Lissabon
In welke mate kan een overheid in een democratie blijven ingaan tegen de belangen en wensen van
een meerderheid van de bevolking ten gunste van een kleine groep die zich enorm kon verrijken door
de financiële circuits te controleren?
Hoe kan de meerderheid reageren als de kanalen die een alternatief beleid - met name de politieke partijen
en de media - zijn geblokkeerd of worden gecontroleerd door de oligarchie? Sommige antwoorden op deze
vragen lijken te zijn uitgetekend tijdens het laatste weekend van september.
Ze kwamen uit Europa, het continent dat het zwaarst bedreigd wordt door de achteruitgang van de
democratie. Die verwordt hoe langer hoe meer tot een retorisch ritueel, een gevel waarachter zich de echte
machten verschuilen die de beslissingen nemen die ertoe doen.
Enorme menigten van tienduizenden mensen verzamelden zich op pleinen en straten in Spanje,
Portugal, Frankrijk en Griekenland.
Ze protesteerden tegen de ontmanteling van de Europese welvaartsstaat, geconcretiseerd in nieuwe
bezuinigingsmaatregelen die direct van invloed zijn op het functioneren van de openbare diensten.
In tegenstelling tot de grote massaprotesten van de 20ste eeuw, kwam de oproep tot betogen niet in de
eerste plaats van politieke partijen of georganiseerde groepen van het maatschappelijke middenveld. Vooral
het intensieve gebruik van het internet en sociale netwerksites was van doorslaggevend belang in alle
landen waar mensen massaal op straat kwamen. Een interessant gegeven waarvan we nog moeten
afwachten of het ook duurzaam zal zijn in de toekomst.
Maar de menigten die op straat kwamen, negeerden niet alleen de traditionele politieke klasse - misschien is
dit wel de belangrijkste nieuwigheid van de acties. Zij gaven aan dat zij van plan zijn om de democratie te
'redden' door onder meer te eisen dat de instellingen de volkswil zouden respecteren. Deze claim eenvoudig, duidelijk en haalbaar, is in staat radicaal vraagtekens te plaatsen bij de kaping van het beleid
door de markten. Dit kan wegen openen voor het zoeken naar échte alternatieven.
Madrid: belegering van een parlement dat de democratie gegijzeld houdt
Misschien wel de meest emblematische manifestatie - vooral door de innovatieve manier waarop de massa
met veerkracht reageerde op het gratuite politiegeweld - was die in Madrid. Zaterdagmiddag wisten
tienduizenden mensen door te dringen tot het Neptunusplein in een poging om het Congres van
Afgevaardigden, het Spaanse parlement, te omcirkelen….
Bron en verder lezen: Dewereldmorgen.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Europa verdwijnt langzaam onder Afrika
Een team van onderzoekers onder leiding van Rinus Wortel van de Universiteit van Utrecht heeft
aangetoond dat het continent Europa langzaam onder Afrika schuift en zodoende een nieuwe subductiezone
ontstaat. De twee continenten komen al vele miljoenen jaren samen, waarbij de noordelijke rand van de
Afrikaanse tektonische plaat in een langzaam tempo onder de Euraziatische plaat verdwijnt. De nieuwe
studie van Wortel en collega’s laat echter zien dat dit proces is vastgelopen en de rollen langzaam maar
zeker aan het omdraaien zijn. Een groot deel van de noordelijke Afrikaanse plaat is inmiddels in de
aardmantel getrokken, maar het resterende deel van de Afrikaanse landmassa is te licht. Omdat dit het
geval is, verwacht Wortel dat de rollen binnen niet al te lange tijd om zullen draaien, waarbij de zwaardere
Euraziatische plaat onder de Afrikaanse plaat verdwijnt en een nieuwe subductiezone wordt gevormd.
Het proces zou kunnen resulteren in een verhoogd risico op seismische activiteit in het Middellandse
Zeegebied. Volgens wetenschappers steken Europese landen, met name mediterrane landen, nog te weinig
moeite in een systeem dat moet waarschuwen voor tsunami’s die kunnen ontstaan door zeebevingen.
Terwijl aardbevingen in het gebied meestal minder krachtig zijn dan bevingen in de zogeheten Pacific Rim,
waar de landen gelegen rond de rand van Pacifische Oceaan deel van uitmaken, hebben zich wel degelijk
enkele zware bevingen met een kracht van 8,0 op de Schaal van Richter voorgedaan in het Middellandse
Zeegebied.
Onderzoekers denken dat het bewijs voor een Europese subductie hen in staat zal stellen om het gebied in
kwestie en de risico’s op aardbevingen en tsunami’s in de regio beter in kaart te brengen.
Bron: http://www.astroversum.nl/nieuws/1204201...er-afrika/
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Nog nooit zagen satellieten zoveel ijs rondom Antarctica als nu
Een opvallend berichtje vanaf de Zuidpool. Terwijl op de Noordpool
het ijs maar blijft smelten, zet de Zuidpool even een nieuw record
neer: sinds metingen in 1979 begonnen, bevond zich ‘s winters nog
nooit zoveel ijs rondom Antarctica.
Op Antarctica heeft het ijs nu zijn wintermaximum bereikt. De
afgelopen maanden nam de hoeveelheid ijs rondom het continent toe, maar nu wordt het zomer op
Antarctica en gaat de hoeveelheid ijs weer afnemen. Het is een bijzonder wintermaximum: sinds satellieten
Antarctica en de omgeving eromheen in de gaten houden, is er namelijk nog nooit zoveel ijs waargenomen.
Record
Op dit moment bevindt zich rondom het continent zo’n 19,44 miljoen vierkante kilometer ijs. Dat is net ietsje
meer dan het vorige record dat in 2006 werd neergezet. Toen lag er rondom het wintermaximum 19,39
miljoen vierkante kilometer ijs.
Kaartje
Op het kaartje hieronder is dat goed te zien. U ziet Antarctica (donkergrijs) en ijsschotsen die aan gletsjers
op het land vastzitten, maar wel op de oceaan drijven (lichtgrijs). Het zeeijs is heel lichtblauw gekleurd. De
omvang van het zeeijs wordt vastgesteld door te achterhalen in welke gebieden de concentratie ijs zeker
vijftien procent bedraagt. De gele lijn laat zien tot waar het ijs gemiddeld in de periode tussen 1979 (toen
begonnen de satellieten met waarnemen) en 2000 reikte.
Afbeelding: NASA.
Toename
De hoeveelheid ijs op Antarctica neemt al langer toe. Gemiddeld kwam er
tussen 1979 en 2010 elk jaar 17.100 vierkante kilometer bij. De grootste
toename treedt op in de Rosszee. In de Amundsenzee en de
Bellingshausenzee neemt de hoeveelheid zeeijs af.
Hoe kan dat?
Dat Antarctica maar weinig ijs verliest, klinkt u misschien heel verrassend in
de oren. Zeker als u hebt gelezen dat het op de Noordpool heel anders is.
Daar bereikte het zeeijs ook een record: sinds de satellietmetingen
begonnen, bevond zich in dit gebied nog nooit zo weinig ijs. Hoe kan het dat
het ijs op Antarctica niet zo snel afneemt en zelfs groeit? Dat is niet zo heel
gemakkelijk te verklaren; verschillende factoren spelen een rol.
Eén van die factoren is de aantasting van de ozonlaag boven de Zuidpool. Chloorfluorkoolstofverbindingen
(vroeger onder meer terug te vinden in koelkasten en spuitbussen) hebben ervoor gezorgd dat de ozonlaag
boven Antarctica werd aangetast. Over het algemeen wordt die aantasting in verband gebracht met
ultraviolet licht dat nu gemakkelijker het oppervlak kan bereiken.
Maar het heeft nog een gevolg: het zorgt ervoor dat de stratosfeer (een laag in de atmosfeer, op zo’n tien tot
zestig kilometer hoogte) afkoelt. En die afkoeling zorgt ervoor dat de sterke winden op Antarctica nog sterker
zijn geworden, met name boven de Rosszee. Die winden creëren gebieden waar zeeijs gemakkelijker kan
ontstaan. Dat in sommige gebieden op Antarctica ijs groeit, terwijl het op andere gebieden afneemt, is ook
goed te verklaren. Terwijl de sterkere winden op sommige plekken het ontstaan van zeeijs promoten, zorgen
hogedruksystemen ervoor dat warmere lucht naar het Antarctisch Schiereiland komt en het daar weer
lastiger wordt voor zeeijs om te groeien.
Een andere factor die hier waarschijnlijk een rol speelt, is veranderingen in de stroming van de oceaan. In de
oceaan bevindt zich een laag koud water bij het oppervlak en daaronder een warmere laag. Die twee
wisselen in een normale situatie water uit. Hierdoor komt hitte van de lagere wateren naar het oppervlak en
wordt voorkomen dat de hoeveelheid zeeijs beperkt wordt. Maar wanneer de luchttemperatuur wereldwijd
toeneemt (zoals het geval is door opwarming van de aarde) verandert er iets: er valt meer regen en sneeuw.
Oppervlaktewateren worden daardoor zoeter en de dichtheid neemt af. Hierdoor wordt het voor deze
bovenste laag lastiger om water uit te wisselen met de warmere en zoutere en zwaardere laag eronder.
Hierdoor komt er dus ook minder warmte van die laag naar boven, waardoor de bovenste laag kouder blijft
en er gemakkelijker ijs ontstaat.
Zie ook:
Onverwachte sneeuw in Australië
http://nos.nl/video/428736-onverwachte-sneeuw-in-australie.html
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Internationaal onderzoeksteam concludeert dat geen enkel griepvaccin werkt
'Aanwijzingen voor wijd verspreide manipulatie van resultaten officiële vaccinonderzoeken'
Omdat ouderen eerder aan de griep kunnen overlijden halen velen
jaarlijks een griepvaccinatie. Volkomen nutteloos, concludeert de
Cochrane Collaboration.
Wellicht wist u het nog niet: al enige tijd geleden heeft een
international team van de hoog in aanzien staande onafhankelijke
Cochrane Collaboration na grondig onderzoek de conclusie
getrokken dat niet één bestaand griepvaccin ook maar enige
bescherming biedt tegen de griep. De miljarden die de
farmaceutische industrie met de productie van deze volkomen
nutteloze vaccins verdient zijn dan ook gebaseerd op regelrechte
leugens. De theorie over hoe en waarom vaccinaties zouden werken wordt hiermee verder aan het
wankelen gebracht.
Kudde immuniteit is 'sprookje'
De overheid houdt ons samen met de het door hen gesubsidieerde deel van de wetenschappelijke wereld al
decennia voor dat de stoffen die in vaccins zitten ons immuunsysteem aanzetten tot het aanmaken van
antilichamen, waardoor ons lichaam vroegtijdig schadelijke indringers kan herkennen en uitschakelen.
Aangezien geen enkel griepvaccin de griep blijkt tegen te houden, ook niet als deze van mens op mens
wordt overgedragen, begint dit door vrijwel iedereen voor waar gehouden 'feit' steeds meer op een sprookje
te lijken. Ook het concept van de 'kudde immuniteit', die zou ontstaan als (bijna) iedereen zich laat inenten,
komt hiermee op de helling te staan. Immers, hoe kan een groep mensen of complete bevolking immuun zijn
als de vaccins niet eens kunnen verhinderen dat ziektekiemen van de ene op de andere mens worden
overgedragen?
Officiële onderzoeken bevoordelen industrie
Het onderzoek van de Cochrane Collaboration was zeer grondig en omvatte alle toonaangevende studies
over vaccins die het maar te pakken konden krijgen. Schokkend: de overgrote meerderheid bleken slechte
uitgevoerde studies die concludeerden dat vaccins wél werkten, maar enkel om de farmaceutische industrie
te bevoordelen (2). Deze onderzoeken werden daarom linea recta in de prullenbak gegooid. In enkele
gevallen werd er contact opgenomen met de wetenschappers die bepaalde onderzoeken hadden verricht,
om zo meer informatie te verkrijgen.
Betrouwbaarheid vs. Manipulatie
Om deze reden levert het onderzoek van Cochrane het tot op heden meest betrouwbare beeld op over de
werking van vaccins. Omdat de researchers -in tegenstelling tot de wetenschappers die doorgaans de
studies naar vaccins uitvoeren- geen banden hebben met de farmaceutische industrie en dus niet door hen
gesponsord en gefinancierd worden, konden ze de bestaande literatuur en wetenschappelijke onderzoeken
nuchter en onbevooroordeeld bestuderen.
Bovendien stelt Cochrane dat 'uit het onderzoek blijkt dat betrouwbare bewijzen over griepvaccins dun
gezaaid zijn en dat er daarnaast aanwijzingen zijn voor wijd verspreide manipulatie van de conclusies (van
de officiële wetenschappelijke studies)...' Ook zijn er aantoonbare gevallen van zeer ernstige bijwerkingen
van vaccins, waar echter nauwelijks melding van wordt gemaakt.
Overheid negeert resultaten
Het resultaten van het Cochrane onderzoek zijn extra wrang als bedacht wordt dat deze al op 7 juli 2010
werden gepubliceerd - ruim 2 jaar geleden dus. Sindsdien blijkt er helemaal niets veranderd te zijn en gaat
de overheid, in samenwerking met de farmaceutische industrie en de door hen gesubsidieerde
wetenschappers, vrolijk door het het massaal verstrekken van volstrekt nutteloze griepvaccins aan de
burgerbevolking. (1)
Op 28 september berichtten we dat uit een recente Canadees wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
mensen die zich lieten inenten tegen de jaarlijkse seizoensgriep zelfs een hogere kans hadden de
Mexicaanse griep te krijgen. Bovendien blijkt uit diverse andere onafhankelijke onderzoeken dat de soms
zeer giftige hulpstoffen die in vaccins worden verwerkt -zoals kwik- buitengewoon schadelijke gevolgen voor
de gezondheid kunnen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de autisme 'epidemie' van de laatste 20 jaar
toegeschreven aan deze hulpstoffen.
Xander - (1) KOPP ; (2) Gaia Health
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Simon Wiesenthal Center: Obama moet banden met Moslim Broederschap verbreken
'Moslim Broederschap gevaarlijkste antisemitische organisatie ter wereld'
Aangezien Obama drie leden van de Moslim Broederschap in het
Witte Huis benoemde is er weinig kans dat hij aan de oproep van
het Wiesenthal Center om de contacten met de Broederschap te
verbreken gehoor zal geven.
Het internationaal bekende Joodse Simon Wiesenthal Center, dat
zich wereldwijd inzet voor de mensenrechten en de bestrijding van
haat en terrorisme, dringt er bij de Amerikaanse president Obama
op aan om publiekelijk de antisemitische haatoproepen van de
Moslim Broederschap om een jihad (heilige oorlog) tegen Israël te beginnen te veroordelen en alle contacten
met de Broederschap te verbreken totdat deze dreigementen worden ingetrokken.
Gisteren berichtten we dat de opperleider van de Moslim Broederschap, sheikh Mohamed Badie, zich
afgelopen week opnieuw aansloot bij een groeiend aantal hoge Broederschap officials en geestelijken die al
sinds het begin van de Egyptische revolutie met de regelmaat van de klok hebben gezworen een nieuwe
oorlog tegen Israël te beginnen om Jeruzalem te 'bevrijden' en de Joodse staat te vernietigen.
In zijn toespraak in Ahram afgelopen donderdag fulmineerde Badie dat 'de Joden... corruptie over de Aarde
hebben verspreid, het bloed van de gelovigen hebben verspild en de heilige plaatsen, inclusief die van
henzelf, hebben ontheiligd.' De sheikh, hoofd van dezelfde Broederschap waar ook de Egyptische president
Mohamed Morsi lid van is, riep daarom alle moslims op tot de 'heilige jihad (tegen Israël), grote offers en alle
vormen van verzet,' omdat in zijn ogen 'de Zionisten enkel de taal van geweld verstaan en niet zonder
dwang zullen buigen.'
Broeders 'gevaarlijkste antisemieten ter wereld'
'Badies tirade bevestigt ons langdurige standpunt dat de Egyptische Moslim Broederschap heden ten dage
de gevaarlijkste antisemitische organisatie ter wereld is,' aldus rabbi's Marvin Hier en Abraham Cooper,
respectievelijk oprichter/decaan en vicedecaan van het Wiesenthal Center.
'We hebben niet te maken met een YouTube video of een op zichzelf staande extremistische imam, maar
met een oproep tot antisemitisch geweld door een man die tientallen miljoenen volgelingen heeft en aan het
hoofd staat van de organisatie die de toekomst van Egypte bepaalt.'
'Daarom kan men in Washington niet doen alsof er met deze aanval op het Joodse volk niets aan de hand is.
We roepen president Obama dan ook op deze retoriek te veroordelen en alle officiële en onofficiële
Amerikaanse contacten met de Moslim Broederschap te verbreken, totdat ze stoppen met hun haatdragende
en oorlogszuchtige taal,' concludeerden Hier en Cooper. (1)
Xander - (1) Arutz 7

Hondenvoer in Marokko: baby's
Het aantal door alleenstaande moeders in de steek gelaten baby's in Marokko stijgt schrikbarend snel. Dat
zeggen activisten van Insaf, een organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen en kinderen in nood.
Verouderde wetgeving en sociale vooroordelen zouden aan de tendens ten grondslag liggen.
'Als we afgaan op de informatie die we hebben verzameld, dan worden de cijfers steeds slechter', zei Omar
Kindi van Insaf. In 2009 zouden 27.200 kinderen door alleenstaande vrouwen op de wereld zijn gezet. Van
hen zouden 8.760 zijn verlaten door hun moeder, wat neerkomt op 24 baby's per dag.
In het conservatieve islamitische land bestaat een wet waardoor vrouwen die seks voor het huwelijk hebben,
tot een jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Ook zouden er artsen zijn die ongetrouwde zwangere vrouwen
weigeren te behandelen, ook als ze verkracht zijn.
Aan honden gevoerd
'Veel vrouwen die onbedoeld zwanger raken, voordat ze getrouwd zijn, 'gooien' hun kinderen dan maar weg.
Ze worden aan de honden gevoerd, of begraven', aldus Aicha Echanne, voorzitster van de Arabische
Vereniging voor Solidariteit voor Vrouwen. Op deze manier zouden er in de periode tussen 1990 en 2009 al
23.000 baby's de dood hebben gevonden. De instanties in Marokko pleiten voor een hernieuwde wetgeving
op dit vlak. Toch wordt de toekomst niet al te rooskleurig tegemoet gezien. 'Voorheen kreeg Insaf 10 procent
van haar inkomen uit subsidies van de staat, maar sinds de islamitische regering in januari aan de macht
kwam, is de subsidie stopgezet", aldus Kindi. Marokko kent een bevolkingsexplosie de laatste decennia en
steeds meer mensen trekken naar de stad. Daardoor ontstaat er steeds meer contact tussen vrouwen en
mannen, waardoor minder relaties ontstaan door uithuwelijking. Dat leidt inherent tot meer seks tussen
ongetrouwde stellen en dus meer zwangerschappen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buit...okko.dhtml
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Schuldig tot onschuld is bewezen!
Ik heb het hier al vaker gezegd: De vrijheid in Nederland is pure
schijn, de politiestaat is slechts een paar stapjes verwijderd en
dictatoriale trekjes van de overheid worden meer en meer zichtbaar.
Dat uit zich op twee manieren: Ten eerste zien we het aan de pure
minachting voor de wensen van het volk(EU grondwet weet u nog?)
en ten tweede zien we het aan de wijze waarop de overheid in het
geniep allerlei regeltjes doordrukt. Dat laatste gebeurde ook met
twee nieuwe wetten die onlangs dor de eerste kamer zijn geloodst en in 2013 zullen ingaan.
“De eerste wet regelt dat de overheid voortaan bij miljoenen Nederlanders het huis binnen mag
treden om eventuele fraude op te sporen.
Op grond van de tweede wet verliest iemand die voor de tweede keer fraudeert tot maximaal vijf jaar
zijn complete inkomen.”
Dit houdt dus in dat iedereen die een uitkering of een vorm van subsidie ontvangt moet de controleurs
binnen laten. Wie dat weigert, krijgt een sanctie opgelegd zoals een korting of tijdelijke stopzetting van de
uitkering of toeslag. Kortom we gaan steeds meer richting schuldig tot uw onschuld is bewezen en ik denk
dat iedereen met een IQ hoger dan dat van een kamerplant wel kan zien aankomen waar dat toe gaat
leiden. We hoeven immers alleen maar naar de voormalige dictaturen te kijken hoe dergelijke wetgeving is
misbruikt en wie denk dat in Nederland dat niet zo’n vaart zal lopen, dat dachten ze in die landen
waarschijnlijk ook. En wie denkt dat dergelijke uitwassen als corruptie hier in Nederland niet voorkomen
moet dringend wakker worden want Nederland is net zo corrupt als de rest van de wereld, we weten het
slechts wat beter te verbergen. In economisch slechte tijden tiert corruptie welig. Dat is een bekend feit want
geldgebrek dwingt mensen vaak zaken te doen welke zo normaliter nooit zouden doen. Combineer dat met
degelijke wetgeving en het is niet moeilijk een compleet plaatje te schetsen ineen land waar je voor
ongeveer € 1000 euro een paspoort kan kopen op officieel staatspapier!
Gezien het daverende succes van nieuwe wetgeving zoals de “Wietpas” zullen ook deze wetten wel weer
een groot succes worden. Het zal mij benieuwen.
http://urubin.com/?p=5780

Walnoten verlagen de cholesterol!
Woensdag, 12 januari 2011
Walnoten of Okkenoten kunnen er voor zorgen, dat het cholesterolgehalte in
het bloed drastisch wordt verlaagd. Eet dagelijks een handjevol van deze
voedzame noten.
Een studie van het Spaanse Hospital Clinico te Barcelona heeft aangetoond,
dat gewone wal- of okkenoten een betere bescherming biedt tegen hart- en
vaatziekten dan olijfolie. Deze noten zijn rijk aan vetten, eiwitten, vezels,
linolzuur en koolhydraten. Vooral de beschermende vetten, die walnoten bevatten, houden het hart soepel
en gezond. Een dagelijkse dosis van 30 gram per persoon wordt dan ook zeer aanbevolen. Goed gedroogde
noten zijn maandenlang houdbaar. Hoewel walnoten een betere bescherming biedt tegen hart- en
vaatziekten dan olijfolie, dat ontegenzeggelijk een positief effect heeft op het cholesterolgehalte van
patiënten, zorgen de vergelijkbare omega 3 vetzuren in walnoten voor meer elastische en flexibele aders.
Daardoor zou het risico op hart- en vaatziekten flink dalen. In tegenstelling tot de meer neutrale vetten van
olijfolie, maken de beschermende vetten in walnoten de schadelijke effecten van een vetrijk dieet ongedaan,
volgens de Amerikaanse professor Robert Vogel. De betere gezondheid van de Zuid-Europeanen ligt dus
niet alleen aan olijfolie, maar ook aan de toevoeging van noten aan hun voedsel. Gewone walnoten bevatten
niet alleen ellaginezuur of tanninen, een krachtige kankerbestrijder, ze zijn ook rijk aan gezonde monoonverzadigde vetzuren. Uit studies is gebleken, dat walnoten het cholesterolpeil kunnen doen dalen, zonder
het triglyceride (vetten) peil in het bloed te doen stijgen. Men raadt daarom aan om de olijfolie in vinaigrettes
of saladedressings af en toe te vervangen door walnotenolie. Verder bevatten walnoten de vitamines E, B1,
B2 en B6. Ook hebben ze een hoog gehalte aan de mineralen calcium (Ca), magnesium (Mg), ijzer (Fe),
fosfor (P), zink (Zn), koper (Cu), mangaan (Mn) en kalium (K). Het eiwit, dat in noten zit is een goede
vervanger voor het eiwit uit dierlijke producten en dit plantaardig eiwit is beter verteerbaar. Voor vegetariërs
zijn noten een belangrijke, aanvullende voedingsbron. Walnoten bevatten voorts veel linolzuur en
linoleenzuur. Dit zijn twee belangrijke vetzuren, die het lichaam zelf niet kan aanmaken. Notenolie is
daarmee goed vergelijkbaar met visolie. Een recente Amerikaanse studie van de Universiteit van Californië
hebben deze voordelen nogmaals bevestigd. De studie toonde aan, dat bij dagelijkse consumptie van
walnoten de hoeveelheid van de 'slechte' LDL-cholesterol in het bloed met 27% doet afnemen.
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Nieuwe lijst (2012) van 0900-nummers
De Nieuwste Versie (2012) (om eventueel uit te printen en te bewaren)
Eindelijk een nuttige doorstuur mail !
De 0900 maffia is verledentijd
Bel ipv 0900 naar een “gewoon” telefoonnummer!
Stuur dit door aan al uw vrienden zodat niemand meer die 0900 nummers
gebruikt en uiteindelijk heel Nederland dit weet!
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een
0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn, 70 cent per minuut is tegenwoordig niets
bijzonders meer. En hoe duurder het bellen van zo’n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste
persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor u het keuzemenu eerst ook nog eens een reclameverhaaltje
van het bedrijf te horen.
Kosten
Zo hangt u tijden aan de telefoon, gedwongen om eerst te luisteren naar de reclame van het bedrijf,
daarna komt er een traag keuzemenu, en daarna zijn alle medewerkers in gesprek. Voor je er erg in hebt
zijn er tien minuten voorbij, voor eigen rekening, voor 70 cent per minuut of meer.
Klant-onvriendelijk gedrag
Vanuit het buitenland is het onmogelijk deze nummers te bellen.Het wordt hoog tijd om eens tegengas te
geven met betrekking tot dit uiterst
klantonvriendelijke gedrag. Want als wij als samenleving, accepteren dat een bedrijf dat een fout maakt
waardoor de klant genoodzaakt is te bellen, dik verdient aan die klacht via een 0900 nummer dan moeten
wij niet verbaasd zijn als wij steeds minder service krijgen, want wij bewijzen dat wij dit toestaan.
Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers gevonden; namelijk het originele telefoonnummer van
het bedrijf. U belt gewoon het
alternatief nummer dat geplaatst is achter het dure 0900 nummer en u heeft meteen contact met het bedrijf
of de instelling. Ieder 0900-nummer is gekoppeld aan een gewoon vast nummer. Als u dat vaste nummer
belt dan komt u bij hetzelfde callcenter terecht. Punt is dat u wel moet weten naar welk nummer een 0900nummer dan verwijst. Is er eentje gemist, schroom dan niet om dit aan te vullen.

Naam

/ 0900-nummer / Alternatief nummer

1. 12move /0900 040498 / 030 -2483500
2. 1800 nummerinformatie Vodafone / 1800
3. 1888 nummerinformatie KPN / 1888 1820
4. Abel Telecom 0900 2352235 / 0513-68 21 09
5. ABN Amro 0900 0024 / 010-241 1720
6. ABN-AMRO Creditcardsaldo/ 0900 8016 / 010-2411720
7. Abonnementenland /0900 22 65 263 / 025-257924
8. ABP
9. Abvakabo FNV /0900 22 82 522 / 079 -3536161
10. Acantus /0900 8400 / 0598 -664487
11. Achmea Taxi Zeevang/ 0900 8294224 / 0299 -469479
12. ADSLwinkel.nl <http://adslwinkel.nl/> /0900 237 54636 / 030-280 2867
13. AEGON /088 344 0344 /030-6074411
14. AEP (Atag/Etna/Pelgrim) /0900 5550003 / 026 -8821400
15. Aevitae /0900 369 33 33 / 045-573 96 00
16. Aflevertijd.nl <http://aflevertijd.nl/> /0900 267 56 44 / 030-2416601
17. Agentschap Telecom /0900 8991151 / 050 -5877555
18. Agis klantenservice /0900 8685
19. Agis Wachtlijstbemiddeling /0900 266 94 63 /033 -3304090
20. Ahoy Rotterdam /0900 2352469 / 010 -2933528
21. Airmiles Klantenservice /0900 8877 / 023 -5699700
22. Aldi Supermarkten
23. Alice (via BBNed)/ 0900 1560 / 023-565 9999
24. Anderzorg 0900 1616160 / 050-5234951
25. Apple Support 0900 7777 703 / 001 800 275 2273
26. Area Reiniging 0900 2345555 / 0591-571080
27. Arke 0900 8847 / 053-4880870
28. Arriva 0900 202 202 2 / 0513- 655855
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29. Astma Fonds 0900 2272596 / 033-4341295
30. Austrian Airlines 0900 265 8920 / 0032-2-642 25 70
31. Aveant 0900 2 111 222 / 030-2632500
32. Avero Achmea 0900 9590 / 058-2979797
33. Avro 0900 9009030 / 035-672 68 50
34. Bart Smit 0900 0599 / 0299-399 599
35. BCC 0900 0555 / 020-6584437
36. Beekse Bergen /0900 233 5732 / 013 5491200
37. Belcompany /0900 8081 /0318-569 852
38. BenQ /0900 2021 021 / 0032 2 645 3284
39. BenQ /0900 2367 669 / 0032 2 645 3252
40. Bijenkorf /0900 0919 / 020 6600 788
41. BKR /0900 2578435 / 0344 616041
42. Bol.com <http://bol.com/> BV /0900-2025438 / 030 6008872
43. BookIt /0900 8079 / 020-4564052
44. Bosch /0900 430 1234 / 020-430 3434
45. Breman Service /0900 82 12 174 / 0320-285800
46. Brussels Airlines /0900 04 00 810 / 0032-2-723 23 23
47. Brussels Airlines /0902 51 600 / 02-723 23 23
48. Budget Keukenwinkel /0900 44 66 888 / 055-5 401 411
49. Budgetbeheer Limburg B.V. /0900 11 555 11 /043- 3210190
50. Bungalows.nl <http://bungalows.nl/> /0900 8079 / 020-4564052
51. Canal Digitaal /0900 9325 / 035- 6555666
52. Canal Digitaal /0900 9323 / 035-6555666
53. Canon /0900 20 22 915 / 023- 5681682
54. Caplare /0900 2275273 / 070- 3002170
55. Cardelmar.com <http://cardelmar.com/> /0900 22 444 66 / 0049-40-55403 192
56. Caribbean.nl <http://caribbean.nl/> /0900 9747 / 070-3129595
57. Carre (Koninklijk Theater Carre) /0900 25 25 255 / 020- 5249 494
58. Casema /0900 8896 / 070-7783000
59. Caz! /0909 8020 / 020-4194904
60. Caz! /0909 8020 / 020- 4194904
61. CBR /0900 227 0 227 / 070-3720500
62. CCC hosting /0900 2224678 / 010- 7851552
63. CDDG (Dokters Dienst Groningen) 18 Center Parcs /0900 660 660 / 0800-0311
64. CheapTickets.nl <http://cheaptickets.nl/> 0900 4564560 / 0162-485070
65. Chippieland 0900 2447743 / 0348- 500374
66. Circulus Apeldoorn 0900 9552 / 055-5999 777
67. CityTripper.nl <http://citytripper.nl/> 0900 8079 / 020-4564052
68. Comfort Card 0900 22 55 422 / 030- 6388100
69. Complus.nl <http://complus.nl/> 0900 2667587 / 053-4 800 500
70. Compuserve 0900 2025425 / 0800- 0221911
71. Computer Associates /0900 202 1383 / 001-63-1342 4683
72. Connexxion 0900 2666 399 / 035-6251600
73. Conrad Electronics /0900 0996 / 053- 4285490
74. Continuon /0900 2632630 / 026-8442445
75. Credit Europe Bank 0900 4711 000 / 020- 3576363
76. CZ Zorgverzekeringen /0900 0949 / 013- 5949949
77. D-Reizen 0900 1811 / 010-3001113
78. Dagblad van het Noorden (DVHN) 0900 8183 / 050-584 44 44
79. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) /0900 1770 / 0570- 633391
80. De Scheg (Sport-en Recreatiecentrum) /0900 6597777 / 0570- 659790
81. De Stromen /0900 2060660 / 010-20 77 888
82. De Telefoongids /0900-0500 / 020-4086400
84. Debitel 0900 3324835 / 023-5545545
85. Declaratie Direct /0900 0645 / 030-751 8300
86. Dell 0900 0400242 / 020-674 5969
87. Delta Lloyd 0900 8072 / 020-594 9111
88. Deurwaarderskantoor Harten en Partners 0900 4444400 / 070- 3117533
89. deWinkel.nl <http://dewinkel.nl/> 0900 33946535 / 0522-245711
90. Dexia Bank 0900 339 4222 / 020- 3485000
91. DigitaalTVkijken.nl <http://digitaaltvkijken.nl/> 0900 8854 / 030-2802867
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92. Digitenne 0900 0576 / 035-677 00 70
93. Directbank Hypotheken 0900 3473589 / 020- 5970707
94. Dokterswacht 0900 112 7 112 / 0513-656770
95. Dong Energy 0900 0655 / 073-616 0200
96. DSB Bank 0900 0575 / 0229-57 60 70
97. Duitse Lotto 0900 3876568 /0251- 212933
98. DynaFix 0900 3962349 / 045-5245778
99. E-Netbeheer 0900 1426 / 010-892 3193
100. E-PC 0900 2255411 / 0512330022
101. Easy Computing B.V. 0900 202 18 38 / 023-55 11 3 11
102. EasyJet 0900 265 8021 / 0044-1582-525001
103. Elmar Reizen 0900 7747747 / 0346- 584000
104. Eneco 0900 0201 / 010-8909605
105. Energieirect 0900 3347328 / 0499- 334300
106. Eon 0900 0601 / 010-2895711
107. Eon 0900 0601 / 010-2895711
108. Eon Benelux 0900 0601 / 010- 2895711
109. Epson 0900 5050808 / 020- 3145000
110. Essent 0900 655 55 55 / 038-85 18 510
111. EuroTicket 0900 36 36 966 / 0548-363696
112. Eye Center Europe 0900 323 0000 / 020-316 26 26
113. Fa-Med 0900 0882 / 033 -43 45 200
114. FBTO 0900 2352277 / 058-234 59 05
115. Feenstra CV Onderhoud 0900 8455 / 0478-58 26 26
116. Fiberworld 0900 202 5410 / 0513 -681817
117. FinnAir 0900 3466247
118. Fit For Free 0900 34 83 67 37 33 / 070- 3066910
119. Flexi Front (via Netdirect) 0900 4564564 / 030 -2426156
120. Florius 0900 1828 / 033-750 4000
121. FNV Bondgenoten 0900 9690 / 030-26 37 140
122. Fontys Hogescholen 0877 877 877 / 040 -7877877
123. Fortis Bank 0900 1872 / 020-5881881
124. Fortis Saldoinformatie 0900 8171 / 020-588 1881
125. Friese Wouden, de 0900 8801 / 0512-581888
126. Frisia Financieringen 0900 0229 / 0229-57 61 61
127. Fujitsu Siemens 0900 3724357 / 0346-59 81 11
128. Garant-o-Matic 0900 2021356 / 0161- 459955
129. Gemeente Alphen aan den Rijn 0900 48 11 11 1 / 0172-465 231
130. Gemeente Neerijnen / 0418-656565
131. Gemeente Zaanstad 0900 235 235 2 / 075-655 9111
132. GfK PanelServices Benelux
133. GGD-ZHW Vaccinatielijn 0900 2500500 / 079-343 0888
134. Girofoon 0900 0533 / 020-5611619
135. GoBest/Sunrise 0900 1915 / 020- 6837216
136. Gogo Tours 0900 0291 / 010-280 21 00
137. GoRed 0900 1234455 050 5797282
138. GoRed 0900 1234455 050 5797282
139. Green Card Visa 0900 1980 /073 646 25 99
140. KRO 0900 1304 /035 6713911
141. Kruidvat 0900 900 11 55 / 0318 579 888
142. Kwantum 0900 2355926 /013 4626626
143. Landal Greenparks 0900 8842 /070 300 35 06
144. Laser Cards 0900 600 70 60 /073 646 25 99
145. Libema Vakantieparken 0900 0200 /073 5282200
146. Live Shop 0900 1740 /036 5358358
147. Lococensus 0900 0676 038 8515900
148. Lotto Consumentenservice 0900 0202 /070 3216 621
149. LowCall (Debitel) 0900 5692255 /023 5 545 545
150. Maevita 0900 8088 /070 3795050
151. Makro 0900 2025300 /020 3980200
152. Mastercard (via ICS) 0900 0232 /020 4261133
153. Maxx-XS 0900 2356299 /010 5140672
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154. Medicas /076 5205292
155. Medion 0900 633 633 0 /0032 2 200 61 98
156. Medion Multimedia Helpdesk 0900 633 466 0 / 0032 2 200 61 98
157. Medion Servicecenter 0900 2352534 /0032 2 200 61 98
158. Menzis 0900 040 05 17 /053 4853100
159. Metro Cash & Carry BV 0900 2025300 /020 3980200
160. Miele Nederland 0900 2020153 /0347 378 911
161. Mio-Tech 0900 9933666 /0047 2350 0063
162. Motozoom.nl <http://motozoom.nl/> 0900 2941199 /030 2965797
163. Multikabel 0900 685 84 52 /072 5143200
164. Museumkaart 0900 4040910 /0800 0203388
165. Nachtjeweg.nl <http://nachtjeweg.nl/> 0900 8079 /020 4564052
166. Nationale Postcodeloterij 0900 300 1500 /020 6732446
167. Nationale Theaterkassa 0900 9203 /010 591 9000
168. Naturpost 0900 202 10 61 /0046 11 161500
169. Navishop.nl <http://navishop.nl/> 0900 4562257 /070 3175056
170. Neckermann Reizen 0900 555 0555 /023 513 5555
171. Nederlandse Boeken Club
172. Nederlandse Energie Maatschappij 0900 7307307 /010 2406120
173. Nederlandse Spoorwegen 0900 20 21 163 /030 235 4000
174. Nederlandse Staatsloterij 0900 777 0 777 / 070 3021500
175. Nintendo Helpdesk 0909-0490444 /030-6097166
176. Nokia Nederland 0900 202 60 55 /070 3071717
177. NS Internationaal / NS Hi-speed 0900 9692 /030 295 08 50
178. NS Klantenservice 0900 8306 /030 295 0888
179. NS Travel 0900 67 87 28 35 /030 2977291
180. NUON 0900 0808 /026 845 02 71
181. Omniversum 0900 666 48 37 /070 3545454
182. Online Ticket Shop 0900 665 4638 /050 201 1520
183. Onlineticketshop.nl <http://onlineticketshop.nl/> 0900 6654638 /050 201 1520 /050 201 1525
184. OPD (Online Pakket Dienst) van Reviva 0900 7386873 /073 624 90 90
185. Orange 0900 9515 /020 5355555
186. Orion Direct 0900 8077 /076 5025050
187. OV-Reisinformatie (9292ov) 0900 9292
188. OV-Taxi 0900 8878 /038 339 47 45
189. OV-Taxi Noord Holland 0900 8654 .038 339 47 45
190. Oxxio 0900 55 66 777 /035 6265800
191. Oxxio 0900 2746254 /035 6265800
192. P+O Ferries 070 70 77 71 /0031 20 201 3333
193. Packard Bell 0900 202 51 17 / 024 6489945
194. Paradigit Computers 0900 0502 /040 2594900
195. Park Line 0900 1464 /070 361 4091
196. Patientline 0900 8820 /020 7940806
197. PayPal 0900 265 89 50 / 001 402 935 2019
198. Peter Hahn 0900 738 37 42
199. Peter Langhout Reizen 0900 0789 /0172 431941
200. Philips 0900 0400 063 /053 482 9806
201. Philips Klantenservice 0900 8407 /040 2786378
202. Phone House 0900 424 0900 /0800 84 84 840
203. Pilmo (via BBNed) 0900 2022450 /023 565 9999
204. PinLinq 0900 7465467 /020 3122020
205. Pioneer Nederland 0900 7466337 /036 5387777
206. Pixmania 0900 2658520
207. Planet Internet 0900 1905 /0800 2626254
208. Plasma Discounter 0900 3331133 /035 6954290
209. Plasma Discounter 0900 51961 /0031 35 6954290
210. Plus Magazine 0900 2040718 /035 6925210
211. Polis Direct 0900 0234 /0800 0707
212. Politie 0900 8844 /0343 57 8844
213. Postbank 0900 0533 /020 561 1619
214. Postbank Helpdesk en SMS Diensten 0900 1958 /020 5611 619
215. Postbank Hypotheken 0900 1900 /020 561 1619
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216. Postbank Klantenservice 0900 0933 020 561 1619
217. Postbank Zakelijk 0900 0664 /020 5655010
218. Postkantoren BV 0900 76 78 526 /030 290 45 45
219. Pretium Telecom 0900 1637000 /023 5339797
220. Primeline 0900 600 8060 /073 6459920
221. Proteq 0900 0776 /072 5180280
222. PZN Reserveerlijn 0900 5495490 /013 5499999
223. Qick Nummerinformatie 118 /020 7129051
224. Qioz 0900 0204 /079 316 83 44
225. Qtek-HTC 0900 67662453 /0032 11230447
226. Rabo Beleggingslijn 0900 0705 /030 2 313 131
227. Rabo mobiel klantenservice 0900 0907 /06 18 007 300
228. Rabobank Helpdesk Internetbankieren en Mobielbankieren 0900 0905 /0495 584 221
229. Rabofoon 0900 0909 /0499 499 199
230. Radio 538 0909 3000 538 /035 538 5 538
231. RAI Theater 0900 0192 /020 549 1212
232. RDW Veendam 0900 0739 /0598 39 33 30
233. Reaal Koerslijn 0900 5637737 /030 2997423
234. Recreatief.nl <http://recreatief.nl/> 0900 3844514 /0316 581910
235. Redcoon Benelux BV 0900 7332666 /013 4647300
236. Rederij Doeksen 0900 3635736 /0562 442002
237. Regionale Huisartsenpost Meppel 0900 1120112 /0522 466608
238. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 0900 11 22 44 5 /024 3743625
239. Regiotaxi Noord- en Midden-Limburg 0900 0699 /013 5499991
240. Regiotaxi Oosterschelde 0900-8272005 /0111 416000
241. RegioTaxi Vechtdal 0900 8412 /0592 378735
242. RegioTaxi Zuid-West Drenthe 0900 1436 /0524 298030
243. Rialto Verzekeringen 0900 2742586
244. Rijdende rechter, de 0900 1310 /020 3143112
245. Ritmo BV 0900 7486628 /040 2623194
246. Ritmo BV 0900 7486628 /040 2623194
247. Roompot Vakanties / RP Holidays 0900 8810 /0113 374000
248. RWE Energy Nederland N.V. 0900 2 793 793 /0800 486 27 24
249. Ryanair 0900 20 22 184 /00353 1 249 77 48
250. S2B computers 0900 9991997 /070 3371700
251. Salland Automatisering 0900 7255263 /0572 364813
252. Samsung 0900 20 20 088 /015 2196100
253. Sanoma Uitgevers 0900 5423553 /023 556 67 70
254. Scarlet 0900 235 1650
255. Schuuring Installatiebedrijf 0900 6633366 /0314 437100
256. Secure Logistics BV 0900 4642323 /010 4637777
257. Selexyz Kooyker 088 7353800 /071 5160500
258. Siemens 0900-3333100 /0035 2 4066615640
259. Simone FM 0900 275 275 0 /0591 648421
260. Simyo 0900-5113056 /020-2003007
261. SkyEurope 0900 70 009 /00421 2 4850 4850
262. SkyEurope 0900 040 0031 /00421 2 4850 4850
263. SkyTours 0900 75986877 /020 57 33 222
264. SNS Direct 0900 1850 /030 299 7481
265. SNS Helpdesk Internet Diensten 0900 7674357 /030 299 7383
266. SNS Regio Bank Helpdesk 0900 235 28 26 / 030 299 7383
267. SNS Saldo 0900 1880 /030 299 7421
268. Solcon 0900 2025700 /0321 385600
269. Sony Ericson 0900 899 8318 /0032 27451611
270. SOS Telefonische Hulpdienst 0900 1262626 /073 6140048
271. Speedlinq 0900 7733354 /070 3816981
272. Sportvisserij Nederland 0900 2025358 /030 6058400
273. Stedentrips.nl <http://stedentrips.nl/> 0900 2028800 /0172 782000
274. Stichting De Ombudsman 0900 6 722 777 /035 6 722 777
275. Stichting Reprorecht 0900 2022829 /020 347 04 14
276. Stichting Thuiszorg Noord Oost Brabant 0900 8803 /0413 333 777
277. Sunweb Vakanties 0900 0290 /010 280 2130
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278. Supersaver Travel B.V. 0900 112 23 33 /020 2014142
279. T-Mobile 0900 0236 /0800 7111
280. Tandalarm 0900 622 33 68 /040 2435024
281. Tele2 Compleet Lite 0900 241 1602
282. Tele2 Helpdesk 0900 0440440 /0800 0029
283. Telefuture 0900 400 43 43 /010 -4286790
284. TeleTicketService 0900 45 000 45 /0032-34 00 00 34
285. Telfort 06 2600 1200 /0800 1707
286. TelSell 0900 9293 /036-5358358
287. Theater aan de Parade 0900 33 72 72 33 /073 -6809800
288. Thebe 0900 8806 /013-5947100
289. Thermen Holiday 0900 9355
290. Thuiszorg Noordwest Twente 0900 0678 /0546- 546300
291. TicketOnline 0900 3006000
292. TicketPoint.nl <http://ticketpoint.nl/> 0900 9000 8000 /0418-577070
293. TicketService 0900 3001250 /070- 4169333
294. Tinteling 0900 2474786 /073 690 40 50
295. Tiscali / Telfort Internet 0900 999 0900 /030- 2483500
296. TNT Post 0900 0570 /058-2 33 33 33
297. Toegankelijk.com <http://toegankelijk.com/> 0900 040 14 10 /026-3706161
298. TopTicketLine 0900 300 5000 /020 -2061084
299. Toshiba Technische Helpdesk 0900 1000 1000
300. Total Powerpoints 0900 0400448 /070-3180405
301. Trans-IX Support 0900 233 233 0 / 075 -6705897
302. Transavia 0900 0737 /020-406 0406
303. Transmoto Express 0900 3213215 /010-286 06 40
304. Transvision 0900 9630 /0183-890111
305. Treintaxi 0900 873468294 0900 873468294
306. Trias Zorgverzekeraar 0800 022 59 57
307. Tros Abonnementen 0900 9770 /035-6715715
308. TSC/ITSw 0900 8724357 /0597- 422722
309. TT Circuit Assen 0900 3882488 /0592- 355000
310. Tuc Tuc 0900 9933399 /070- 3248811
311. TV Krant 0900 9707
312. TweakDSL 0900 8932543 /036-5460085
313. Ujala Radio 0900 4 090807 /020 -4090807
314. Unet 0900 8638 /036-8454545
315. Unive 0900 1815 /0511 -480250
316. Unive Zuid 0900 22 55 555 /043-6090299
317. Unu Zorg en Mobiliteit 09004 68 66 24 35 /0321-38 70 70
318. UPC Center Amsterdam Ceintuurbaan 0900-1580 /020- 7755000
319. UPC Klantenservice Amsterdam 0900 1580
320. UWV 0900 9294 /0113 750 350
321. VacanSoleil 0900 9899 /040 8447748
322. VakantieDiscounter.nl <http://vakantiediscounter.nl/> 0900 7 747 400 / 0346 584 038
323. Vakantiekaart.nl <http://vakantiekaart.nl/> 0900 1238585 /0348 482334
324. Valys 0900 9630 /038 3394952
325. VARA 0900 0123 /035 6711911
326. VGZ Zorgverzekeraar 0900 8490 /024-329 76 40
327. Villeroy & Boch 0900 235 8 36 2 /030 -2473400
328. Visa (via ICS) 0900 0232 /020-4261133
329. Vitens 0900 0650 /030- 2487565
330. Vliegwinkel.nl <http://vliegwinkel.nl/> 0900 7767 767 /020 7942183
331. Vogelbescherming
332. Vrijuit Reizen 0900 8745848 /023- 5696969
333. Vroom en Dreesman 0900 2358363 /020 -5959111
334. VVV Den Haag 0900 340 35 05 / 070-338 58 00
335. VVV Leiden 0900 2222333 /071-5161211
336. VVV Utrecht 0900 1288732 /030-2333 036
337. Waternet 0900 9394 /020-6086885
338. Woonpunt Parkstad Heerlen 0900 9691 / 045-5615215
339. Weekend Company 0900 9335 /020 -5315920
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340. Weekendjeweg.nl <http://weekendjeweg.nl/> 0900 8079 /020-4564052
341. Welzorg 0900 0400 097 /0800 022 49 00
342. Wereld Natuur Fonds 0900 1962 /030 693 73 33
343. Westerscheldetunnel 0900 2358866 /0113 232844
344. Wireless Circle 0900 22678765 /020 2004415
345. Woningcorporatie Domijn 0900 3350335 /053 4886644
346. World Ticket Center 0900 1502 /020 626 10 11
347. WVG-Vervoer 0900 20 22 701 /050 31 333 11
348. Yarden 088 9273140 /0800 8192
349. Yellowbrick 0900 2354335 /088 754 66 37
350. Yiggers 0900 2351630 /078 6390848
351. Zilveren Kruis Achmea 0900 9674 /071 3670911
352. Zilveren Kruis Achmea 0900 8435 /071 3670911 353. Zorgvervoerscentrale Nederland 0900
22122231 /010 2808182
354. Zwaluwhoeve 0900 3844514 /0341 451993
Bij de Opta is via het gratis nummer 0800-0223122 na te vragen welk bedrijf er schuilgaat achter een
0900-nummer. Stuur dit door, zodat niemand meer die 0900 nummers gebruikt.

Een federaal Europa?
Sinds de crisis begon in 2008 vanuit de VS is het bergafwaarts gegaan met
de Euro. Eerst leek het aan ons voorbij te gaan met wat gerommel bij de
banken waardoor destijds PvdA’er Wouter Bos moest ingrijpen om alle
banken behalve de Rabobank overeind te houden. Wij de consument
merkten er maar weinig van. Degelijke voorbereiding en doeltreffend
ingrijpen leek ons behoed te hebben voor de crisis. Echter bleek in 2010 het
tegengestelde waar.
Het begon te rommelen in Europa. Griekenland moest aan een financieel
infuus samen met in mindere mate Ierland en Portugal. Daar is nu Spanje
bijgekomen en Italië staat op het randje. Van alles is er gedaan om de Euro
en de Europese Unie in het zadel te houden. Hele regeringen zijn
ondemocratisch vervangen om dit te bewerkstelligen, Noodfondsen
opgericht en nu zelfs het grootste EU monster tot nu toe: Het ESM.
Volgens het IMF is dat nog niet genoeg. Nee volgens die kliek is een
sterkere economische en politieke unie de enige weg om uit deze crisis te
komen. De enige manier om het beschadigde vertrouwen in de Euro te herstellen. Men verpakt het mooi met
mooie praatjes over een gezamenlijke euro begroting waaruit landen met economische problemen tijdelijk
kunnen worden bijgestaan. Maar waar het op neerkomt is gewoon een federaal Europa zonder individuele
landen en slechts deelstaten naar Amerikaans model.
Hoewel economen het nog steeds niet eens zijn wat de correcte weg is uit de crisis, en het mij daarom een
raadsel is waar de IMF deze stellige beweringen op baseert, wuif ik de suggesties niet bij voorbaat van de
hand. Ik kan met een stukje gezond verstand de voordelen van een 1 Europa best voorstellen en dan heb ik
het over een echt 1 Europa, centraal bestuurd met 1 beleid voor alle deelstaten. Het zou best kunnen dat de
voordelen die daar aan kleven de oplossing kunnen bevatten tegen de huidige malaise.
Waar ik wel grote problemen mee heb is het feit dat deze eenwording zou moeten gebeuren door dezelfde
lieden die verantwoordelijk zijn voor het ondemocratisch afzetten van democratisch gekozen regeringen in
Griekenland en Italië. Deze kliek als Van Rompuy en Barosso hebben keer op keer getoond schijt te hebben
aan het volk en democratie slechts te zien als een hype woordje om hun wonderolie te verkopen aan de
schaapjes. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat een 1 Europa onder deze lieden een eerlijk en
democratisch Europa zou worden. Sterker nog ik ben er van overtuigd dat het tegenovergestelde het geval
zal zijn.
Kort gezegd, ben ik niet tegen Europa, maar wel tegen het Europa zoals het nu wordt gebouwd geschoeid
op een nazi erfenis en uitgevoerd door corrupte politici met dictatoriale trekjes die reeds keer op keer
hebben laten zien dat de Euro voor alles gaat en de burger een noodzakelijk kwaad is. Toon mij een eerlijk,
rechtvaardig Europa geleid door integere en oprechte lieden en ik ben meer dan bereid me daarvoor in te
zetten. Maar met de huidige kliek wordt het vrees ik Dictatuur 2.0.
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Grandioos gedicht
Chapeau voor de maker van onderstaande rijm...
over het Belgisch welzijn...
Tweeduizend elf was het jaar van de grote kering,
vijfhonderd veertig dagen, zonder een regering.
Elio di Homo bereikte een vlinderakkoord,
het resultaat is nog nooit gezien en ongehoord:
de grondwettelijke regels vliegen aan spaand’ren,
Franstalige rechters zetelen in Vlaanderen
en de burgers die geen Nederlands willen praten
mogen wel stemmen voor Brusselse kandidaten.
Al die duistere en nachtelijke akkoorden
beschikken over geen meerderheid in het Noorden.
Onze nieuwe premier is een Italiaanse Waal,
die niet kan koed skrijf en de spreek Nederlandse taal.
De francofonen schonden de wetten der natie
want ze stichtten een Brussels-Waalse federatie.
De Belgica liep op een communautaire klip:
Yves en Inge verlieten veilig het zinkend schip.
Een Belgische grootbank leed aan anorexia,
de Franse haan doodde de arme kip Dexia.
Bij de gemeentelijke holding ontstond een lek,
dankzij loodgieter Dehaene met zijn dikke nek.
Meneer de eurocommissaris Karel De Gucht
is voor de belastingsinspectie uiterst beducht.
En de bonden? Die staken dapper en lustig voort,
tot heel onze economie grandioos ontspoort,
binst dat hun bonzen als nep-beheerders blunderen
en via zitpenningen de staatskas plunderen.
Terwijl spookfirma’s en sommige superrijken
met veel succes al die belastingen ontwijken.
België kent de laagste pensioenen van het heelal
en heft straks de hoogste lasten van ons tranendal.
In Wallonië vond men een wolf in het struikgewas,
men zag pas nadien dat het een grote geldwolf was.
Olivier Maingain zorgde voor een Brusselse rel
en stapte ‘en plein colère’ uit de PRL.
Bertje Anciaux vond nu een definitief bestaan,
hij wordt vrijwillig islamiet en Marokkaan.
In Kiewit was er de reuze ramp van Pukkelpop,
Chokri Mahassine raapte toch veel euro’s op,
en in Hasselt wankelt Hilde Claes haar positie
door de zeer zware corruptie bij de politie.
In Gent bouwde het rood-blauwe gemeentebestuur
tussen onze drie torens een fel omstreden schuur.
Bart De Wever onthoudt zich periodiek en zeer cool
en wacht geduldig op het bereiken van zijn doel.
In de restaurants nog altijd veel vlees op het bord,
volle vliegtuigen naar de zon en de wintersport.
Leterme deed met succes op de spaarders beroep,
in ons land is er blijkbaar nog veel vet op de soep.
In ’t Molenbeek van Moureaux kan men hele wijken
met ’t Wilde Westen en Chicago vergelijken.
Voor de boeven vindt men nergens een plaats in de bak,
dealers, gangsters en dieven zijn dus op hun gemak.
Heel wat asielzoekers trekken, gebruind door de zon,
illegaal, vol hoop naar het mistige Albion.
Tot in de buurt van Oostende vindt men hun sporen:
plaatsen met afval in maïs en ook in het koren.
Rijden per trein is in België steeds een avontuur:
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soms kom je op tijd, vaak met vertraging van een uur.
Superflik Fernand Koekelberg kreeg eind’lijk ontslag
omdat hij het verschil tussen mijn en dijn niet zag.
Prins Laurent viel in ongenade bij zijn papa
wegens een verboden reis naar ’t zwarte Afrika.
Hij houdt van auto’s, dollars en delicatessen
en slaat met prins’lijke hand al zijn minnaressen.
De Touringclub de Belgique ging luidkeels kakelen
en wou wrakken samen met de lijken takelen.
Janssen, de kille en wrede massamoordenaar,
kreeg terecht de zwaarste straf in ‘t proces van het jaar.
De crimineel Amrani kwam voorwaardelijk vrij,
met als gevolg in Luik een enorme moordpartij.
Leekens zijn Rode Duivels gingen zwaar in de fout,
het Europees kampioenschap is over en out.
Yves Leterme bezweek onder geweldige stress
en bedreef de liefde met verve per SMS.
De Marokkaanse maffia passeerde langs de kas
bij Steve Stevaert, die dacht dat vrijen daar gratis was.
Hij moest het gezellig socialisme verlaten
en nam plots ontslag uit al zijn beheersmandaten.
Hilde Uyttersprot deed het voornaam op hoog niveau
en kreeg via internet mooie foto’s cadeau.
Een Antwerpse hoofdcommissaris vindt wippen tof,
want hij deed het met een man in het Rivierenhof.
Michelle Martin zou weldra naar Frankrijk willen gaan.
Ik ken een goed adres: Monsieur Dominique Strauss Kahn
Met zeven Waalse ministers van de dertien
zijn de Vlaamse onderhandelaars nog eens gezien.
We hebben geen regering, ‘mais un gouvernement,’
men legt er geen eed af, ’mais on y prête serment,’
men praat er Frans, ’mais évidemment pas du flamand.’
Niet in mijn naam: ‘allez-vous-en, foutez–moi le camp!’
Beste mensen, blijf gelukkig, monter en gezond,
trouw aan onze taal, ons volk en de geboortegrond.
Eens komt de dag dat Vlaanderen vrolijk juicht en feest,
omdat het dan van de Belgische ziekte geneest.
Ik wens jullie allen, beste vrienden met elkaar
een onvoorstelbaar
komende jaar!

Waar zijn de FEMA doodskisten gebleven? (update)
Maandag, 15 oktober 2012 08:55
Al jarenlang zijn de video’s en afbeeldingen op internet bekend van
de meer dan een half miljoen doodskisten in Atlanta in de staat
Georgia (Amerika).
Merkwaardig genoeg is er nu een video opgedoken die laat zien dat
ze allemaal van die lokatie zijn verdwenen.
Update, 15-10-2012
Via een trouwe lezer ontvingen wij een nadere aanwijzing. Niet
omtrent de bestemming van de kisten, maar misschien wel wie erbij
betrokken zijn. Er is op afgelopen 25 september een vrachtauto met
deze doodskisten gefilmd op de snelweg zoals je op en in de
onderstaande foto en video kunt zien. Tijdens het filmen werd er een
opmerkelijk logo zichtbaar op de zijkant van de truck. En jawel, het
beeldmerk van de vrijmetselarij. The New World Order.... recht in je
gezicht!
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De geschiedenis van wereldoorlog III (deel 1)
DEEL 1 Door Michael Moriarty
Het Begin: 9/11, 2001
Mijn Herinneringen aan 9/11?
Het telefoontje van mijn derde vrouw in Halifax. Suzana belde me op in
Vancouver met emotionele en radeloze kreten van urgentie!
“Is Anne safe?! Is Anne safe? ”
Anne is Anne Martin, mijn tweede vrouw, die nu nog steeds in New York City
woont.
Volkomen verbijsterd, antwoordde ik: “Ik begrijp je niet.”
“Zet de televisie! Zet hem aan! ”
Ik zette meteen de tv aan en daar voor mij het beeld van een tweede vliegtuig
die zich in de Twin Towers van New York City boorde.
Aankomst tweede vliegtuig
Op dat moment, met de bevestiging dat dit als een Pearl Harbor aanval was
op Amerika, de Derde Wereldoorlog was begonnen! Maar niemand wil het
toegeven.
Zij zeggen: “Het is geen Derde Wereldoorlog. Het is gewoon een actie van
‘extremisten’.”
Het duurde niet lang dat zowel communistisch China en neo-Sovjet Rusland
onder Vladimir Poetin kwamen, in de onvermijdelijkheid van de kwade
coalities, als bedekking voor de islamitische extremisten in de Verenigde
Naties.
Er was geen Charles Krauthammer nodig die dit recept ging samenstellen.
Toch zal niemand de Derde Wereldoorlog serieus nemen totdat Charles Krauthammer en George de
nachtmerrie labelen als een “relatief stille 11 jaar durende Derde Wereldoorlog.”
Een Post Koude Oorlog in de aanloop naar een mogelijk atomair Armageddon. Dat deze uiteindelijke
bestemming misschien iets wat de Amerikaanse journalisten zal overtuigen, rechts en links, die nu nog het
bestaan van de Derde Wereldoorlog ontkennen.
Ze hebben niet eens de wijsheid van president Eisenhower om te erkennen dat de Koude Oorlog niet
eindigde met de val van de Berlijnse Muur.
Rustige en realistische president Eisenhower
Japanse Kamikaze vliegtuigen op Pearl Harbor en de islamitische zelfmoordterroristen die in de Twin
Towers vliegen?
Deze twee waanzinnige krachten die Amerika mee sleurden in zowel de
Tweede Wereldoorlog en nu de Derde Wereldoorlog, deze twee
nachtmerries die zich verbonden weten in een As die zowel het heden als
het verleden van de Sovjet en nu het neo-Sovjetische Rusland omvatten,
zij bevestigen de eeuwenoude en gruwelijke feit van het leven dat de
“geschiedenis zich herhaalt” in bijna een exacte replica van de eerdere en
meest memorabele ramp op aarde voor de mensheid, de Tweede
Wereldoorlog.
Stalin had een niet-aanvalsverdrag met Hitler ondertekend en uiteraard,
tekende Vladimir Poetin van het neo-Sovjet Rusland de verdediging van
Syrië en talloze andere vormen van zelfmoorden door antisemitische,
islamitische extremisten in het Midden-Oosten, niet de minste daarvan is
Ahmadinejad van Iran zelf.
Wat is het verschil tussen Pearl Harbor en 9/11?
Zelfs zijn er geruchten dat zowel FDR en George Bush Jr van de nachtmerries als Pearl Harbor en 9/11
wisten dat ze op weg waren. Maar wat deed George Bush Jr in de nasleep van 9/11? Heeft hij niet de acht
jaar van zijn presidentschap gejaagd op Osama bin Laden, op de maker van de 9/11 samenzwering ?
Nee.
Bin Laden werd pas pas tien jaar later geëlimineerd. Terechtgesteld door Barack Hussein Obama. Een schat
aan informatie zou kunnen zijn gekomen uit een Bin Laden als hij
levend terug was gebracht. Misschien zowel Bush als Obama
wilden niet dat er informatie zou worden doorgegeven aan het
Amerikaanse publiek.
“Wat is er aan de hand?”
De Geleidelijk marxistische Nieuwe Wereld Orde, dat is wat er
gaande is!
Het is de overeenkomst tussen de familie Bush en de Sovjets die
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leidde tot de val van de Berlijnse Muur, maar op hetzelfde moment, hebben ze een Nieuwe Wereld Orde
ingesteld die wordt gecontroleerd, niet door een 50/50, Sovjet-Amerikaanse Vrede Raad, maar door derden,
bekend als de Verenigde Naties. Een organisatie die sinds haar oprichting, onverbiddelijk wordt
gecontroleerd door de veto bevoegdheden van zowel China als het Sovjet-/neo-Sovjet Rusland.
Met andere woorden, de Verenigde Naties onder de paraplu van de oneindig -vraatzuchtige en vleesetendeInternationale Communistische Partij. Een communistische bevoegdheid die George Bush Sr openlijk toegaf
met zijn verklaring van een overeengekomen Nieuwe Wereld Orde die wordt bestuurd door de Verenigde
Naties. De herhaling van deze link over de Nieuwe Wereld Orde toespraak van George HW Bush is geheel
opzettelijk. Men kan niet genoeg benadrukken het catastrofale belang van deze toespraak voor Amerika en
de wereld.
Ondanks Mitt Romney die blijkbaar een kijk heeft op Amerika als een bedrijf in zowel het buitenlands en
binnenlands beleid, of misschien juist daardoor, deze presidentskandidaat maakt geen melding van de
Progressieve Nieuwe Wereld Orde en de familie Bush haar concessies aan deze steeds meer marxistische
Nieuwe Wereld Orde.
Herinner je hoe George Bush Jr zich verplicht voelde om Vladimir Poetin, de steeds krachtiger wordende
dictator van een neo-Sovjet-Rusland, een “goed mens” te noemen.
Mitt Romney, aan de andere kant, is uiteraard geschoold in de stille en achterkamer afspraken, niet alleen
tussen de vrije wereld en het communisme, maar tussen de Republikeinse en nu, de zeer marxistische
Democratische Partij van de nieuwe bevoegde Obama Natie.
We zitten in een Progressieve marxistische Nieuwe Wereld Orde voor ten minste drieëntwintig jaar die
volgden op George Bush Sr. zijn aankondiging. Met zijn verklaring dat er een “Nieuwe Wereld Orde” was,
die zou worden uitgevoerd door de Verenigde Naties.
Principe figuren uit het boek, Dood van een Dissident
Hoe is de plotselinge verschijning mogelijk van een steeds meer bekendstaande vriend van Vladimir Poetin,
als George Soros in de Amerikaanse politiek, met zijn virtuele aankoop van het Witte Huis, met zowel zijn
geld en de extra invloed van Oprah Winfrey, hoe konden zij een relatieve vreemdeling uit de nog steeds
verdachte stad Chicago aan de presidentiële macht brengen?!
Het voorzitterschap van Barack Hussein Obama is het onvermijdelijk fruit van deze rotte boom van de
Nieuwe Wereld Orde overeenkomst tussen niet alleen Amerika en de communistische wereld, maar tussen
de partijen als de Republikeinen en Democraten.
Weinig Republikeinen weten dat Hillary Clinton door haar eigen Democratische Partij als Passe werd
beschouwd! Ouderwets. Het was tijd voor een harde marxistische lijn en met islamitische sympathie om de
controle van de Verenigde Staten van Amerika over te nemen!
Obama kon dat niet bereiken zonder de hulp van zowel de familie Bush en de Republikeinse Partij alsmede
niet de hele familie Clinton van de Democratische Partij zich gedeisd hield.
De “nuttige idioten” is hoe de Sovjet-KGB en neo-Sovjet-KGB van zowel Jozef Stalin en Vladimir Poetin
iedereen noemen in Amerika. De Soros/Poetin coalitie weet dat de meeste seminaristen die de belangrijkste
hoeksteen vormen van de Amerikaanse “idiotie” dat dit de politieke leiders zijn, zowel Democraten als
Republikeinen.
We moeten onszelf nu afvragen, zal Mitt Romney uiteindelijk gewoon een andere Republikeinse kracht voor
de Verenigde Naties blijken te zijn met een steeds sterker marxistische concept van een Nieuwe Wereld
Orde? Dat is waar we op wachten om het te weten te komen. Maar eerst krijgen we een gekozen Nieuwe
Wereld Orde Republikein. Zal daarna blijken dat die nog wijzer en sterker is dan Sir Winston Churchill? Dat
is een zeer grote opdracht, maar noodzakelijk. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, gaf Churchill
aan Stalin de helft van Europa. Wat zal Poetin eisen van Romney om Israël te beschermen tegen Poetin zijn
‘smerige oorlog’ in het Midden-Oosten?
Deze vraag zweefde in de lucht boven deze eerste 11 jaar durende Derde Wereldoorlog?
Hoe gingen wij niet, degene van de Vrije Wereld, in de nasleep van 9/11, lopen, kruipen, liegen en onszelf
bedriegen in de goddeloze hachelijke situatie waar we nu zijn onder de arrogante en schaamteloos nietgrondwettelijke macht van een president Barack Hussein Obama?
“Progressieve” Politieke vriendentekst.
Om dat te weten moeten we, de beschikbare informatie nagaan van ver verleden, de bizarre en nu
verontrustend griezelige vriendschap tussen George Bush Sr en William Clinton.
De Nieuwe Wereld Orde is een spel van elkaar de bal toewerpen van achtereenvolgens Bush/Clinton/Bush.
Om dat te doen, moeten we ons eerst verdiepen ons in de universiteit van Bill Clinton en zijn liefdesrelatie
met Edmund Wilson’s To The Finland Station.
Die verbinding inspireerde de titel van mijn volgende hoofdstuk: naar Finland Station, De Nieuwe Wereld
Orde
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De geschiedenis van wereldoorlog III (deel 2)
De Nieuwe Wereld Orde in het boek Finland Station
Naar het Finland Station, het favoriete schoolboek van Bill Clinton in het hoogste vuur van zijn college
idealisme, en de meest recente editie van de – voor zover ik nu weet over dergelijke edities – heeft een zeer
onthullende inleiding door professor Louis Menand van de New York University. Het is eigenlijk een
“Waarschuwing voor het lezen.”
New York University, in welke buurt ik vele jaren woonde, is nauwelijks een bastion van conservatieve
gedachten. Maar een van zijn gewaardeerde professoren is voorzichtig genoeg om een liefde affaire aan te
wakkeren waar de jonge Amerikaanse marxisten invallen met de fakkel van de revolutie, Vladimir Iljitsj Lenin.
De metafysisch verfijde leninistische, Edmund Wilson
De niet-zo-jonge, maar metafysisch verfijnde leninistische, Edmund Wilson, doet verslag
van Vladimir Lenin zijn historische reis van Finland naar het Revolutionaire Rusland en
zijn “Finland Station” in Sint-Petersburg, een stad die uiteindelijk Leningrad zou gaan
heten.
Leninistisch zijn is een grote stap omhoog van marxist zijnde. Een leninist is een marxist
met bezit, zoals beide, Vladimir Nabokov en de NYU prof. verklaarden
Menend tussen aanhalingstekens, “een dode rat” voor wat een menselijke ziel moet zijn.
De professor zou echter kibbelen over mijn interpretatie van Nabokov’s beschrijving.
Het kan me echt niets schelen.
Ongeacht, Edmund Wilson’s To The Finland Station dat was wat Bill Clinton meevoerde met hem op zijn
Rhodes onderwijs-reis van Londen naar Moskou, via het Finland Station.
Hoe romantisch.
Ik was niet zo bevoorrecht als Bill Clinton om in Arkansas een huis te hebben en senator William Fulbright, Jr
als een mentor. Ik slenterde alleen maar naar Londen, Parijs, Rome en Florence voor een Fulbright
Scholarship. De essentie van deze persoonlijke nachtmerrie voor mij zijn te vinden in mijn autobiografische
memoires, een Extatische Eenzaamheid.
Hoger onderwijs.
Zijn felste boodschap was om niet te geloven in
Geloof niet in God!
Echter, als je een geboren politicus en carrièremaker bent, zoals zowel Bill en Hillary Clinton, en geboren in
een een of andere religie, zet gewoon het woord “Progressief” voor de naam van uw geloof. Noemt jezelf,
zoals Bill Clinton nog steeds doet, een “Progressieve” Baptist. Of, zoals zowel Joe Biden en Nancy Pelosi
beide zichzelf beschouwen als, “Progressieve” katholieken.
Op die manier is het de goede-carrière-garantie zegel van goedkeuring voor christenen die geloven in
abortus.
Het is ook bewezen als een manier om de katholieke kerk met succes te verdelen in degenen die denken
dat ze zichzelf katholiek kunnen noemen, terwijl ze uitdagend ongehoorzaam aan hun paus zijn. Verdeel en
heers in de katholieke kerk! Dat gebod blijkt nogal een succesvolle campagne voor het leninistische links te
zijn. De leninistische Amerikanen zijn een diepe destructieve, Amerikaanse beweging die zichzelf en de
wereld bedriegt in het denken dat het slechts marxistisch is.
Uiteraard zijn deze Progressieve katholieken ervan overtuigd dat zij, de congregatie Rome kan
transformeren, alsof het Vaticaan werd gebouwd op een democratie. Zij de katholieke kerk, bruid van
Christus, is niet geschapen als zodanig. Ze is niet als zodanig tweeduizend jaar geëvolueerd. Ze zal niet,
zoals Barack Obama uiteraard veronderstelt, “fundamenteel veranderen” in de nabije toekomst. En, naar ik
vertrouw, zal ze nooit worden hoe Biden en Pelosi haar ook behandelen als: een democratie.
De leden van Haar als katholieke kudde zijn Haar kinderen. Lammeren die veilig moeten worden gehoed
door hun herders.
Hoewel afgevallen als katholiek, ben ik eeuwig dankbaar voor de Jezuïeten opvoeding die me voorbereid
heeft op een wereld die steeds meer gevuld wordt met “wolven in schaapskleren.”
Misschien moet Bill Clinton de Jezuïeten Universiteit van Georgetown toe om zijn “vijand” nader te
bestuderen.
Wat de Jezuïeten succes ook zou kunnen zijn binnen de Clinton ziel, het werd weggeveegd door het Rhodes
onderwijs.
Elke katholieke leer werd weggewist door het rijkelijk gefinancierd onderwijs waarin senator William
Fulbright, Jr heel waarschijnlijk meehielp dat de jonge en internationaal ambitieuze leninisten uit Arkansas,
de naïeve ‘idealist’, de KGB haar “nuttige idioot”, de fundamenteel leninistische pelgrim, als de jonge Bill
Clinton om dit te verkrijgen.
Meest ironisch genoeg voor mezelf persoonlijk is de bizarre koers die ik liep om het Fulbright College te
verkrijgen.
De toelatingscomite voor de Fulbright in theater werd geleid door de nu bekende, ja, de legendarische New
York marxistische, Joseph Papp van het New York Shakespeare Festival.
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Op dat moment, natuurlijk, had ik geen idee van de letterlijk marxistische politiek betrokkenheid van deze
Amerikaanse, in het door de federale overheid gefinancierd, beursprogramma dat de “beste en slimste” van
de Ivy League in het buitenland om te leren sturen.
Om wat te leren?
Een groot deel daarvan is, zoals ik al heb gezegd, in met mijn autobiografische memoires, een Extatische
Eenzaamheid.
Voor deze Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog III, echter, moet ik u meedelen dat ik, uit eigen
ervaring, leefde uit een zeer nauwlettend gevolgde marxistische opvoeding van alle Amerikanen in het
Fulbright Onderwijs.
Het is niet toegestaan, ten minste niet met Fulbright geld, om ver af te wijken van het marxistisch/leninistisch.
Gedachten van God zijn het meest afstotend voor deze zogenaamde makers van de ‘wetenschap’.
Terwijl Clinton door Rusland dreef op de euforie van zijn leninistische liefdeslied van Edmund Wilson, To
The Finland Station, was ik, vanuit het oneindig katholieke tijdperk van de Italiaanse Renaissance en de
uitgebreide collectie van kunst in Florence, teruggedreven naar Londen op wat nu bekend staat als het,
Syndroom van Stendhal.
Dat fenomeen was tot dan toe nog niet dan erkend in 1963.
Zelfs nu als, met mijn zekerheid in dat katholieke geloof in God de ruggengraat was van de Italiaanse
Renaissance veroorzaakten de Fulbright toezichthouders in het buitenland heel gek genoeg mezelf, om niet
te conformeren
Communistische hersenspoeling, met andere woorden, het type waarover reeds gesproken werd tijdens de
Koreaanse Oorlog, en gedramatiseerd in de film Manchurian Candidate en het Broadway toneelstuk Time
Limit werd al uitgedeeld op de duidelijke “Progressieve” katholieke instelling genaamd The Priory.
Shades weer in “Nurse Ratched” One Flew Over The Cuckoo Nest’s. als een koelbloedige krankzinnige die
ik later weer ontmoete in Washington, DC met procureur-generaal Janet Reno.
Een geleidelijk marxistische Nieuwe Wereld Orde die is voorbestemd om te bleoien of, naar mijn mening, te
metastaseren in het kankerverwekkende communistische Nieuwe Wereld Orde of CCNWO.
Een Natie van Obama zijn mogelijke tweede termijn en Obama’s belofte aan Vladimir Poetin via Dimitry
Medvdev dat een weer gekozen president Obama meer “flexibel” zal zijn?
Dit entre nous verzekert eigenlijk een Amerika dat verloopt als het Putinized Moskou. Deze recente analyse
van Poetin’s eigendom van de politieke macht in Rusland is een operatie plan voor Amerika onder meer van
Barack Hussein Obama.
Zoals de heer Satter bevestigde aan het einde van zijn onthullende artikel:
Er is geen poging is gedaan om serieus de misdaden te onderzoeken van de post-Sovjet periode, hetzij, met
inbegrip van de in 1993 beschieting van het Russische parlement, de 1995 tapijt-bombardementen op
Grozny, en de moorden en bedrog dat gepaard ging met de privatisering van de industrie. In het geval van
de periode van Poetin in het hoogste kantoor, werden de misdaden onder de vreemde appartement
bomaanslagen in 1999 gebruikt om de tweede Tsjetsjeense oorlog te rechtvaardigen, het offer van
honderden gijzelaars tijdens zowel de 2002 Moskou Theater belegering en de 2004 scholen belegering in
Beslan; de stralings vergiftiging van Alexander Litvinenko in Londen, en de onopgeloste moorden van de
journalisten Anna Politkovskaja en Paul Klebnikov en de rechten activist Natalya Estemirova.
Hoe zou Bill Clinton niet hebben geweten dat diegene als een Barack Hussein Obama en zijn neo-Sovjetvriend, Vladimir Poetin, zouden verschijnen als gevolg van het leninistische jaar met Clinton als een Rhodes
leerling en met zijn Waco, Texas procureur-generaal, Janet Reno?
Een versuikert gif is de beste beschrijving die ik terecht kan geven voor alle de acht Clinton-jaren.
De rudimentaire doel voor zijn zitting van het Witte Huis was om verder de Hoge Raad Roe v Wade zijn
beslissingen te vestigen in de Amerikaanse cultuur. Als een openlijk pro-abortus president van de Verenigde
Staten, de eerste in de geschiedenis van Amerika, als Bill Clinton het twee termen kan uithouden in het Witte
Huis, met gelegaliseerde abortus, eerder dan Zuidelijke-slavernij, een Amerikaanse traditie zou worden.
De gelegaliseerde moord op abortus in Amerika is nu 39 jaar oud.
Het wordt steeds duidelijker dat voor conservatieven om permanent naar een Progressief-Amerika terug te
keren in de richting van haar grondbeginselen en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, met de
woorden “onvervreemdbare recht op leven” dit zal moeten worden verdedigd met dezelfde diepe moed als
Abraham Lincoln de woorden verdedigd dat “alle mensen gelijk zijn geschapen.”
De Jonge bewonderaar van Vladimir Lenin, Bill Clinton
“Denk groot!”
Je kunt niet veel grotere hebzucht naar macht hebben dan Lenin, Stalin en Mao Zedong.
Blijkbaar, en vanuit het standpunt van Barack Obama’s standpunt, denken Bill en Hillary
Clinton alleen niet “groot genoeg”, zij werkten ook niet “snel genoeg” tot een
“fundamenteel te transformeren van de Verenigde Staten van Amerika” in een
marxistisch/leninistische staat .
Dat degradeerde Bill en Hillary in wat de voormalige KGB-agent, Yuri Bezmenov,
beschrijft als de KGB haar “nuttige idioten.”
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“Nuttig” omdat Bill zo charmant is. “Idioten”, omdat de Clintons eigenlijk geloven in hun romantische
waanideeën over Marx, Lenin en dat een vrouw het recht heeft om haar eigen kind te vermoorden.
Bill Clinton als de gouverneur van Arkansas en later als president van de Verenigde Staten was de tweede
in een lijn van twee marxistische/leninisten in het Amerikaanse hoogste ambt. Politieke mentor van Clinton
was de succesvolle geheime marxistische/leninistische Senator William Fulbright, Jr van de thuisstaat van
Bill Clinton, Arkansas.
Fulbright’s “academisch onderwijs” die betaalde voor, een jaar verblijf in het buitenland voor jonge
Amerikanen zoals ik? Het wegnemen van de crème-de-la-crème van de Amerikaanse afgestudeerden uit de
armen van Amerika en in het sturen van hen naar de streng gecontroleerde, “progressieve” omgevingen in
Europa.
Ik aarzelde om volledig deze Arkansas “genieën” te benoemen als marxistisch / leninistisch totdat ik de
ultieme kers op de taart zag van de uiterst linkse Democraat partij met de meest openbarende gift aanr
Amerika: Barack Hussein Obama.
Is er een wereldwijde, communistische pikorde? Natuurlijk is die er.
De dubieuze eerregels wordt bepaald door hoe meedogenloos succesvol de aanvrager kan worden in de
doelstelling van de Internationale Communistische Partij van het transformeren van het gehele menselijke
ras in een communistische, bijenkorf-achtige “cel”.
Op het einde, staan de Clintons nu het derde niveau, Derde rangs bureaucraten in de internationale
communistische corporatie. Obama en Poetin knallen met de zwepen, ondanks Clintons hun gereputeerde
geschillen met hun “superieuren”, de Clintons staan op de lijn.
Als ze dat niet doen?
We kunnen ons allemaal nog het lot herinneren van Vince Foster. De vragen over zijn “zelfmoord” nog
steeds verontrustend. Er zijn zelfs geruchten over George Bush Sr. zijn betrokkenheid bij de dood van Vince
Foster. Geen wonder dat Bill Clinton de politiek opriep, aan beide zijden van het gangpad, voor “contact.”
De steeds nauwere band tussen de Bushes en de Clintons is een meer diepgaand en opzienbarend voor de
conservatieve kant dan aan de inmiddels bekende, steeds meer uiterst linkse Democratische kant.
Uiteraard zowel de internationale communistische partij en de Amerikaanse, Tweeledige “Progressive”
Beweging wil een Wereldoorlog III vermijden door beslechting van hun geschillen achter gesloten deuren.
Op die manier kan niemand echt weten wie Barack Hussein Obama is, de marxistische een eventueel
leninistische hardliner, en nu de president van de Verenigde Staten.
Bron: http://www.wimjongman.nl/ - www.weeswaakzaam.com

De Amerikanen zijn de klos met hun nieuwe president
oktober 15, 2012 - Tip van: Leo J.J.Dorrestijn
Het ware gezicht van Barack Obama: een trouwe volgeling van
haatprediker Jeremiah Wright
Thomas Sowell: Obama post-raciale president?
In Amerika is een video uit 2007 opgedoken die een eind maakt aan
de mythe van Obama als de post-raciale president. In de video
prijst Obama haatprediker Jeremiah Wright aan als een groot leider
en noemt hem een goede vriend en verdedigt Wright tegen critici,
die hij laatdunkend ‘zij’ noemt. Op dat moment was Wright al
uitgegroeid tot een politiek probleem en had Obama publiekelijk
reeds afstand van Wright genomen, maar hem nog niet laten vallen. In de toespraak blijkt Obama een
trouwe volgeling te zijn van de haatprediker van de Black Liberation Theology. Zo beweert Obama dat de
federale overheid de slachtoffers van Katrina minder hulp gaf, omdat ze zwart waren, vergeleken met de
slachtoffers van 11 september. Dit is in strijd met de feiten en bedoeld om haat en nijd te zaaien tussen
bevolkingsgroepen. In de toespraak past Obama het marxistische sjabloon van de klassenstrijd toe op de
verhouding tussen zwarten en blanken.
De gevestigde media (MSM) doen dit af als oud nieuws, want de toespraak stamt uit 2007 en er is indertijd
al over bericht. Het verschil is echter dat de berichtgeving destijds uitsluitend was gebaseerd op een
gekuiste versie van de toespraak. Obama week echter van deze tekst af en de media schonken destijds
geen enkele aandacht aan Obama’s hatelijke opmerkingen. Nu is de volledige versie op video uitgelekt en
wordt het ware gezicht van Obama getoond: die van een cultureel marxist die hatelijke klassenstrijdretoriek
gebruikt om blank en zwart Amerika tegen elkaar op te zetten. Daar komt bij dat het niet bij deze ene keer is
gebleven. Wie wil weten wat Obama’s ideologische drijfveren zijn, moet ook dit interview met Dinesh
D’Souza bekijken.
Ontluisterend is ook de rol van de MSM: die zijn net zo fair tegenover Romney als Jonah J. Jameson tegen
Spiderman. Mediabias is geen nieuws, maar dit jaar is het wel buitengewoon opvallend en ernstig.
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Burgeroorlogen hebben altijd weer dezelfde wortels
Geplaatst door xandrah op 15 oktober 2012
Altijd weer dezelfde ‘shit’ in een andere verpakking
De onrusten in en rond Syrië, die al 18 maanden duren, komen bekend
voor. Het kan nog wel een poosje duren. De Joegoslavië-oorlog nam
bijna heel de jaren 90 in beslag. Amerika was de leidende onruststoker.
Een rapport dat in 1996 uitkwam liet de verborgen handen zien van
Amerika, Duitsland, Engeland en Frankrijk in de Balkanoorlog. Op 29 jan.
1996 kopte British Daily: ‘Bosnia, the secret war’. Het rapport beschrijft
dat de CIA en andere Amerikaanse geheime diensten, die betrokken
waren in de oorlog, al sinds die ontsprong. (lLees meer achtergronden)
Meer is bekend over de rol van Amerika en Frankrijk
Inmiddels weten we meer over Amerika’s bewapening aan Syrische rebellen, en ook bewapening door
Frankrijk. Men wil een regimeverandering en verwoesting van het land gaat door. Inmiddels begint de
burgeroorlog een regionaal karakter te krijgen. Het lijkt alsof Assad het veld moet ruimen, zodat de Sharia
ingevoerd kan worden, maar dit is slechts het masker. Er zit veel meer achter. Westerse landen staan ook
achter een regimeverandering. Het motief van deze oorlog is namelijk een geopolitieke, en feitelijk een strijd
tussen shi’iten en soennieten, met winstbejag waarvan de westerse wereld een graan wil meepikken
(lees meer achtergronden, ‘midden-oosten, klok tikt serieus af naar W.O.III)
Mocht er een globale oorlog uitbreken dan zal Amerika de doden niet tellen, en zich er ook niet over
bekommeren. Uitsluitend dominantie regeert. Massa-slachtingen en vernietiging zijn slechts middelen om er
beter van te worden, maar vaak met een lelijk slot. Imperialisme werkt zo, het terroriseert de mensheid.
Syrië is het maaiveld waarop alle belangen worden uitgespeeld
Syrië is het maaiveld. Washington voert veel oorlogen uit onder ‘proxy’. Het is politiek beleid om het ene land
na het andere om zeep te helpen. Er is geen land ter wereld dat zo de mens heeft bedreigd, als Amerika dit
doet. En wie er ook gekozen gaat worden als president, het beleid blijft hetzelfde. Permanente oorlog is
beleid omdat werelddominantie altijd prioriteit heeft
NAVO is zeer betrokken in burgeroorlogen en is een killing machine die zijn trekker richt op het hart van de
mensheid. Aan elke oorlog die Amerika bedrijft nemen gelijk 28 andere landen deel. Turkije is Washington’s
regionale ophitste, en dit zal Turkije uiteindelijk meer verlies dan gewin opleveren. Beleidsmakers die met de
NAVO flow meegaan moeten later beschuldigd en verwijderd worden. Turkije was altijd bondgenoot van
Syrië, in sociaal, politiek en economisch opzicht. Dat maakt het moeilijk te geloven dat Turkije ineens een
tegenstander is geworden. Maar nu is het Amerika’s marionet en wordt als zodanig onder druk gezet.
Ook Israël is niet zo onschuldig
De Free Syrian Army hebben verantwoordelijkheid opgeëist voor de granaat waarmee de onmin tussen
Turkije en Syrië begon. Een overtrokken reactie van Turkije volgde, hoewel Assad’s regering zich haastte
excuses te maken, ondanks dat deze er niks mee te maken had. Maar Washington gaf de orders aan de
marionet Turkije, die gehoorzaamde. Wapens werdden gesmokkeld naar Free Syrian Army militanten, en de
provocatie volgde.
Een voormalig CIA Analyst maakte in december 2011 een prognose, en zo is het inderdaad geschied:
“NAVO vliegtuigen zullen arriveren bij de Turkse militaire basis dichtbij Iskenderum bij de Syrische grens, en
wapens leveren van Ghadaffi’s wapendepot, ook zullen zij vrijwilligers werven bij het Libyan Transitional
National Council, dit council is gespecialiseerd in het inzetten van lokale vrijwilligers tegen getrainde
soldaten. Iskenderum is ook de zetel van het Free Syrian Army, de vleugel van de Syrian National Council.
Franse en Britse speciale eenheden helpen de Syrische rebellen terwijl de CIA en de U.S. Spec Ops zorgen
voor communicatie en inlichtingen om de rebellen te steunen. Zo kunnen de strijders confrontaties met het
Syrische legers zoveel mogelijk vermijden”
En zo beginnen de oorlogen. Het ene ding leidt tot het andere voordat grootschalige oorlog ontstaat.
Tehran Times, 6 oktober:’ “NATO preparing the ground for intervention in Syria”
Ali Akbar Velayati is ex-minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Op 6 oktober legde hij uit wat er aan de
hand is. Turkije is Amerika’s regionale stalker en moet volledige oorlog tegen Syrië veroorzaken.
“Vandaag de dag is NAVO klaar om oorlog tegen Syrië af te kondigen en van plan om Syrië te betreden
onder het voorwendsel dat één van hun leden, Turkije, bedreigd wordt. Dit is wat Washington en de
westerse landen bedacht hebben. Het westen graaft een kuil waarin Turkije, Syrië en de hele regio in vast
zullen komen te zitten en de Islamitische Awakening zal overschaduwd worden. Regionale landen,
waaronder Turkije, Irak, en Syrië moeten oplettend blijven omdat Amerika en zijn bondgenoten plots voor de
regionale landen bedacht hebben. Een plot is onder andere: Syrië en Afghanistan verdelen en onrust
veroorzaken in Pakistan (balkanisatie -red-)”
Aanvallen veroorzaken meestal oorlogen. Syrië heeft zijn best gedaan om ten alle tijden oorlog met Turkije
en andere buren te vermijden. Ook wanneer het land valselijk beschuldigt wordt.
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We horen niet zo gek veel over Israël met betrekking tot Syrië, maar ook dit land is er erg in betrokken. Israël
ambieert zijn mogelijkheden uit te breiden. Het wil regionaal domineren. Hierbij heeft het Amerika’s hulp
nodig en stilzwijgende toestemming. Israël wil dat Washington het zware werk doet. Washington heeft oorlog
geplanned tegen Syrië en dat de meerderheid van de Syriërs nog steeds achter Assad staan interesseert ze
niet. Buitenlandse huurlingen zijn gerekruteerd en geïmporteerd. Regionale landen werden aangemoedigd
om hen te steunen. We hebben geholpen en zullen blijven helpen om Syrië’s territoriale integriteit te
ondersteunen en de belangen van de mensen en regering.”
Yevgeny Satanovsky leidt the Moscow-based Middle East Institute. Hij zegt dat Ankara Syrië ziet als een
Turkse provincie geannexeerd door Arabische heerseres.
Op 5 oktober, noemde NAVO de grens provocatie een bedreiging voor de hele alliantie.
Op 6 oktober, waarschuwde Defense Secretary Leon Panetta dat het conflict tussen Turkije en Syrië kan
escaleren. Misschien wist hij iets wat hij niet uitlegde. In ieder geval vervult hij Washington’s leidende rol in
wat er nu gebeurt en wat geplanned staat.
 http://tehrantimes.com/politics/102125-nato-preparing-the-ground-for-intervention-in-syria-leaders-advisor
 http://www.azernews.az/region/44646.html

Leven we in een computersimulatie?
Geplaatst door xandrah op 14 oktober 2012
“Welkom… in de echte wereld” – het is een bekend citaat uit The
Matrix, een film die in 1999 het nodige opzien baarde en zich
afspeelt in een door machines beheerste wereld waarin mensen in
een diepe slaap worden gehouden en deel uitmaken van een
computersimulatie. Het idee is niet nieuw; het verhaal is gebaseerd
op denkbeelden van westerse filosofen als Plato en op ideeën uit
onder meer het boeddhisme. Sindsdien is al vaak de vraag gesteld of wij in een soortgelijke simulatie
zouden kunnen leven. Fysici denken nu een methode te hebben gevonden waarmee deze vraag mogelijk
kan worden beantwoord.
Supercomputer
Eén van de meest gekoesterde ideeën in de fysica dezer dagen is kwantumchromodynamica, een theorie
die de wisselwerking tussen elementaire deeltjes als quarks en gluonen beschrijft. Het is het universum in
zijn meest fundamentele vorm, en daarom is het een interessant streven om die wisselwerking te simuleren
op een computer en te zien wat voor complexiteit daaruit ontstaat. Hoewel fysici op dit moment zelfs op ’s
werelds krachtigste computers slechts minieme stukjes van de kosmos na kunnen bootsen, is het
belangrijkste dat een dergelijke simulatie, voor zover wij het begrijpen, niet te onderscheiden is van de
realiteit.
Door de huidige technologische vooruitgang is het niet ondenkbaar dat onderzoekers over een niet al te
lange tijd aanzienlijke ‘grotere’ delen van de ruimte kunnen simuleren. Op een gebied van slechts enkele
micrometers zou de gehele werking van een menselijke cel kunnen worden nagebootst. Het is dit soort
denken dat fysici ertoe zet om de mogelijkheid in aanmerking te nemen dat het universum in feite op een
enorm krachtige computer zou kunnen draaien. Is er alleen een manier om daar achter te komen?
Limiet
Volgens Silas Beane, onderzoeker aan de Universiteit van Bonn in Duitsland, en zijn collega’s is er een
manier waarop bewijs verkregen kan worden voor een universum als computersimulatie, althans in bepaalde
gevallen. Het probleem met alle simulaties is dat de natuurwetten moeten worden gesuperponeerd op een
driedimensionaal rooster dat in de loop van de tijd verandert. De vraag die het team stelde is of er daaruit
enige vorm van beperkingen op de natuurwetten die in het heelal voortvloeien. Daarbij keken de
onderzoekers in het bijzonder naar processen waarbij veel energie vrijkomt.
Wat blijkt is dat er een fundamenteel limiet is op de hoeveelheid energie die een deeltje kan bevatten. Mocht
onze kosmos dus slechts een simulatie zijn, dan moet het spectrum van energierijke deeltjes ‘afgesneden’
worden. Dit is precies het geval is bij de deeltjes die we kunnen vinden in de kosmische straling die
aanwezig is in ons universum. Deze bovengrens staat ook wel bekend als het zogeheten ‘GZK-limiet’, dat in
1966 werd opgesteld door drie fysici.
Uit berekeningen blijkt verder dat de kosmische straling zich in een simulatie voornamelijk langs de assen
van het rooster zou bewegen, waardoor we het niet in alle richtingen in dezelfde mate kunnen zien. Een
dergelijke meting zouden we met de huidige technologie kunnen doen in het ‘echte’ universum. Daarmee
zou men kunnen ‘zien’ wat de oriëntering van het rooster is waarop de simulatie waarin wij leven wordt
gedraaid.
LEES VERDER OP FUTURISMIC.NL
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Turkije overweegt binnenvallen Syrië
Geplaatst door xandrah in Midden Oosten op 14 oktober 2012
Artikel van Mathieu, eindtijdprofetiespeurder
Turkije heeft gesuggereerd dat het Syrië zal binnen vallen om het
regime van president Bashar Assad te beëindigen. Voor de eerste
keer, heeft Turkije gewaarschuwd voor wat de president aangeduid
als een “worst-case scenario” in Syrië. Turkse president Abdullah
Gül zei Ankara zou blijven Syrië aan te vallen te beschermen tegen
beschietingen en andere operaties tegen Turkije.
“De worst-case scenario’s vinden op dit moment plaats in Syrië,” zei Gul op 8 oktober. “Onze regering is
voortdurend in overleg met het Turkse leger. Wat er nodig is zal onmiddellijk gedaan worden zoals je ziet, en
het zal blijven gebeuren. “
Dat was te verwachten, lees ook: Midden Oosten, klok tikt serieus af naar WOIII
De Turkse waarschuwing kwam met militaire aanhoudende artillerie en mortier aanvallen op Syrische leger
posities langs de 900 kilometer lange grens. Gul zei dat de burgeroorlog in Syrië niet voor onbepaalde tijd
zal kunnen worden gehandhaafd en toonden zich vastbesloten dat president Assad moet vertrekken.
“Er zal vroeg of laat een verandering, een overgang zijn,” zei Gul. “Het is een must voor de internationale
gemeenschap om effectief actie te ondernemen voordat Syrië verandert in een grotere wrak en verder bloed
van onschuldige burgers wordt vergoten, dat is onze belangrijkste wens.”
Ankara ondervindt terwijl ik dit commentaar samenstel, voortdurend beschietingen van Assad’s Syrische
leger, terwijl soennitische rebellen langs de noordoostelijke grens met Turkije vechten. Functionarissen
zeiden dat de regering van premier Erdogan het Turkse leger opdracht gegeven heeft om wraak te nemen
voor een afgevuurde granaat uit Syrië.
Op 8 oktober heeft de Turkse luchtmacht ten minste 25 extra F-16-vliegtuigen gezegd te hebben ingezet op
een basis in de buurt van Syrië. Turkije Dogan News Agency zei dat de VS F-16’s gestuurd hebben, die
inmiddels zijn aangekomen op de vliegbasis Diyarbakir. Inmiddels heeft het Turkse leger ook zijn troepen
langs de grens met Syrië versterkt.
Functionarissen zeiden dat Turkije de NAVO en de Verenigde Staten aandringen om het regime van Assad
omver te werpen. Ze zeiden dat de oud-Syrische vicepresident Farouq A-Shaara voorgesteld is als interimopvolger van Assad. Het blijft natuurlijk de ernstige vraag wat Assad zal doen als hij daadwerkelijk in het
nauw gedreven wordt. Persoonlijk achten wij van Eindtijdprofetiespeurder groot dat Assad de terroristische
groeperingen Hamas en Hezbollah opdracht zal geven om Israël aan te vallen met raketten die, zoals wij al
eerder in een commentaar hebben gezegd, gevuld kunnen worden met chemische en nucleaire lading. Ook
Rusland en Iran en mogelijk China zullen een militaire interventie waarschijnlijk niet tolereren. Het is vrijwel
zeker dat zowel nucleair bewapend Rusland als China Syrië zullen verdedigen. Link:
http://www.worldtribune.com/2012/10/09/turkey-threatens-force-as-worst-case-scenario-to-change-syrian-regime/

NAVO (militaire tak van het Beest Koninkrijk) is bereid Syrië aan te vallen, … Als Turkije wordt aangevallen.
De NAVO is klaar om Turkije te verdedigen, zo liet de alliantie top ambtenaar afgelopen dinsdag weten, in
een rechtstreekse waarschuwing aan Syrië na een week van grensoverschrijdende artillerie en mortier
uitwisselingen met dramatisch geëscaleerd spanningen tussen de twee landen. Syrische granaten doden
vorige week vijf Turkse burgers, en het zal slechts een klein vonkje kosten wat een bredere regionale crisis
teweeg zal brengen. Syrië heeft haar beschieting van buurland Turkije verdedigd als een “toevallige
uitkomst” van de burgeroorlog. “Natuurlijk Turkije kan rekenen op de NAVO-solidariteit,” heeft Rasmussen
gezegd tijdens een vergadering van de NAVO-ministers van defensie in Brussel. “We hebben alle
noodzakelijke plannen klaar om Turkije te beschermen en verdedigen indien nodig.”
Op de vraag voor soort problemen aan de grens zou leiden tot actie, zei de NAVO chef dat hij geen
rampenplannen kon bespreken. NAVO-functionarissen zeiden dat de plannen er reeds tientallen jaren zijn
en niet opgesteld zijn in reactie op de crisis Syrië. Uit de intrigerende nieuwslink hieronder blijkt dat een
onbekend aantal Amerikaanse troepen naar Jordanië vertrekken om de toestroom van vluchtelingen te
ondersteunen en de Jordaanse militaire versterking langs de grens te versterken vanwege schermutselingen
tussen Syrische en Jordaanse troepen. http://rt.com/news/panetta-syria-jordan-troops-111/
Wat niet vermeld is, is de dispositie van Syrische rebellen tegen het Hasjemitisch regime in Jordanië. Ik denk
dat dit net zo goed een opruiing is tegen de Syrische militaire troepen, en nog een poging om het
faillissement te bewerkstelligen van een regime dat ook balanceert op de rand van de afgrond naar de
islamieten. Waarom anders worden Amerikaanse troepen specifiek gelokaliseerd in Jordanië als er
honderden mijlen zit van directe grens van Irak en Syrië, waar Amerikaanse troepen een aanwezigheid in
het gebied zouden kunnen claimen? De strop voor Israël wordt aan alle kanten vaster aangetrokken – en
zoals het er naar uitziet, zou Jeruzalem in zeer korte tijd, strak omringd kunnen zijn door legers.
Link: http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/09/nato-turkey-syria
Brussel werkt aan de ontwikkeling van een Europees militair-industrieel complex.
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Brussel werkt ondertussen hard en continu aan de ontwikkeling van een Europees militair-industrieel
complex. De Europese Unie als een vredevol complex? Niet als enige heeft de vredesbeweging in dit land
twijfels, aldus Peter Strutynski, woordvoerder van de Federale Commissie Friedensratschlag, op vrijdag, na
het nieuws dat de EU de Nobelprijs voor de vrede gekregen heeft. “De EU is absoluut geen vredesproject
naar buiten.”
LEES VERDER OP EINDTIJDPROFETIESPEURDER.NL
Voedselcrisis begint zich te vormen, men plant zelfs ‘voedselvrije’ dagen uit armoe
Geplaatst door xandrah op 14 oktober 2012
Het aanbod kan echt niet meer aan de vraag tegemoet komen
De aarde ondergaat vreemde veranderingen en Kissinger gaf
blueprint voor bevolkingsreductieplan
Terwijl men in delen van de wereld spelen met ‘godachtige’
krachten zoals het veranderen van de weersomstandigheden, is er
in andere delen van de wereld honger en droogte. De oogsten in
Amerika mislukten finaal deze zomer, en dat merkt niet alleen
Amerika maar ook de rest van de wereld.
 2013 is het jaar van de voedselcrisis
 Amerika en globaal: voedselrellen en voedseltekorten zitten eraan te komen
SouthCoastToday.com:
Schade aan tarwe-, maïs-, en sojabonen door droogte in de Verenigde Staten, wereld’s grootste exporteur,
put de voorraden uit. De regering meldt dat de er aanzienlijk minder voedsel geconsumeerd en geëxporteerd
wordt in vergelijking met vorig jaar ( bron)Bushels (1 US bushel = 35.239072 liters)
2011: 12.33 biljoen bushels 2012: 11.6 biljoen bushels
Waarvan Sojabonen: 2011-3.157 biljoen bushels 2012-2932 biljoen bushels (meer cijfers)
De hitterecords in juni en juli waren verantwoordelijk voor de ergste droogte sinds 1956 en brachten de
tarwe-, maïs- en sojaprijzen naar recordhoogte. Prijzen van tarwe en maïs stijgen met 35% in een jaar, en
sojabonen zo’n 16%. Dit joeg de globale voedselprijzen op.
Onze planeet ondergaat vreemde veranderingen. Hoewel met technologie van alles mogelijk is, is men
zogenaamd niet in staat om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Bilderberger en globaal adviseur Henry
Kissinger gaf in zijn National Security Study Memorandum 200, de illustere details van hoe voedseltekorten,
droogte, en hongersnoden de bevolking wereldwijd beïnvloeden in de komende jaren. Wat in deze studie
beschreven wordt, ontvouwt zich nu voor onze ogen. Het is niet zo dat Kissinger visionair was, maar wel dat
hij een blueprint gaf voor het sinistere wereldwijde bevolkingsreductieplan. Wat heeft Kissinger’s agenda te
maken met de extreme weersomstandigheden zoals droogte?
 Meer details van de bevolkingsreductie-agenda beschreven in Memorandum 200 leest u hier.
 Bevolkingsreductie: slechts een conspiracytheorie ?
In een artikel in de Hindustan Times wordt Mark Thirwell, Directeur van the International Economy Program
van Lowy Institute for International Policy in Sydney, Australia geciteerd:
“Dit is niet de eerste keer in de moderne economische geschiedenis dat de Malthusian visie (Thomas Maltus
schreef in 1798 An Essay on the Principles of Population) over globale voedseltekorten de wereld economie
stalkt. This is not the first time in modern economic history that the Malthusian spectre of global food
shortages has stalked the world economy.“Onstuimigheid in voedselprijzen waren er in de jaren 70 en toen
weer in de jaren 90. Er gingen in beide gevallen waarschuwingen uit dat de agricultuur aan het falen was om
de groeiende wereldpopulatie bij te houden. Elke keer wanneer de voedselprijzen omhoog gingen, liet het
zien dat stijging slechts tijdelijk was en weer ophield wanneer de voorraad weer toenam. “
Chandra Mohan die het artikel schrijft waarin Thirwell geciteerd wordt, dat we nu zo ver zijn gekomen dat er
geen voorraad meer voorhanden is. Hij wijt dit aan politieke verwaarlozing van agricultuur en klimaat- en
milieudegradatie. Anno 2012 zijn de zaken in een neerwaartse spiraal gekomen, zoals ze nog nooit
gekomen zijn. Sommige families in Amerika eten 1x per week niet, vanwege de economische malaise.
De Independent schrijft: “De wereld graanprijzen zijn zo hoog gestegen dat families in armere landen
gedwongen zijn om ‘food-free days’ te houden, elke week. Deze manier van rantsoeneren is een ongekende
manifestie van voedselstress, volgens Lester Brown, president van Earth Policy Institute en tevens
gerespecteerd milieu observator van voedings- en agricultuurtrends. Terwijl regionale voedseltekorten echt
niet ongewoon zijn, kunnen een fiks aantal mensen in de ontwikkelingslanden zich niet langer permitteren
om dagelijks te eten. Brown zegt hierover dat het nog nooit eerder is voorgekomen, dat families
systematisch een ‘voedselvrije’ dag plannen.
bron
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Menselijk geheugen in de toekomst op internet
Geplaatst door xandrah op 14 oktober 2012
Nu de hoeveelheid informatie explosief toeneemt, kan het menselijk brein het
allemaal nauwelijks meer bijsloffen. Kurzweil gelooft daarom dat we in de
toekomst steeds grotere delen van ons geheugen zullen uploaden naar
internet, zoals bijvoorbeeld websites dat ook doen. Is de mens veranderen in
een cyberwezen, inderdaad het meest zinnige antwoord op de steeds sneller
verlopende informatie-explosie?
Informatieberg groeit mens steeds meer boven het hoofd
De logica van Kurzweil is moeilijk tegen te spreken. De hoeveelheid informatie
op internet neemt ieder jaar exponentieel toe. Ons brein kan slechts een
beperkte hoeveelheid informatie opslaan. Hoewel we in ons brein over veel hersencellen beschikken, rond
de tachtig miljard neuronen (waarvan twintig miljard in onze hersenschors) die elk met tot honderden andere
neuronen in verbinding staan, is de hoeveelheid informatie die deze op kunnen slaan weliswaar groter dan je
op het eerste gezicht zou zeggen, maar toch beperkt. Schattingen van neurowetenschappers liggen rond de
2,5 petabytes(2500 moderne externe harde schijven). Voldoende om twee eeuwen in hoge resolutie video te
kunnen opslaan, maar toch eindig. Biologisch geheugen heeft ook als nadeel dat het onbetrouwbaar is en
langzaam. Kortom: he is niet echt geschikt om de enorme hoeveelheden informatie die ons omgeven, op te
slaan.
In de toekomst zullen steeds meer hersenfuncties worden overgenomen door computerhardware. Waar ligt
de grens? Of is die er wel? Bron: imagingtheinternet
Bio-implantaten en internet
Een manier om dit op te lossen is bijvoorbeld het implanteren van geheugenchips. Op dit moment is dit niet
interessant – ons compactste geheugen neemt nog steeds meer dan duizend maal zoveel volume in beslag
als ons brein – maar hier komt binnen twintig jaar verandering in. De opslagcapaciteit groeit elk jaar met
rond de 20-25%, waardoor als deze trend doorzet, binnen 35 jaar chips een hogere datadichtheid zullen
kennen dan zelfs een zeer optimistische schatting van de opslagcapaciteit van ons brein. Het geheugen van
de mens zou dan via zogeheten wetware gekoppeld kunnen worden aan computeropslag. Je hoeft dan
alleen maar te denken aan bepaalde informatie en deze komt tevoorschijn.
Internet als geheugen
Een ander alternatief is het geheugen loskoppelen van het menselijk brein. Dit kan door te werken met een
draadloze verbinding. In feite is dit fenomeen al duizenden jaren oud. Met de komst van de eerste boeken en
bibliotheken om precies te zijn. Een bibliotheek of archief vormt een papieren geheugen. Wel moet je dan
nog naar de bibliotheek lopen en het boek in kwestie opzoeken (of de bibliothecaris om hulp vragen).
Internet biedt ook een oplossing voor dit probleem. Door bijvoorbeeld op Google of Yahoo een zoekterm in
te voeren, kan je miljarden documenten doorzoeken naar gewenste informatie. Wie was ook alweer de
Griekse muze van de herinnering? Een klik en je weet het. Weliswaar is dit erg handig, zoals de oude
knarren die het internetloos tijdperk nog kennen, weten, maar ook dit systeem is nog steeds beperkt. Je
moet immers nog steeds de zoekterm intypen.
Dit gaat veranderen als computers onze gedachten kunnen lezen. Enkele onderzoekers zijn er al in
geslaagd op een primitieve wijze hersengolfpatronen te vertalen in denkbeelden. Dit vereist urenlange
feedback, maar vermoedelijk zullen toekomstige systemen veel meer kunnen, zoals ook bij mensen die niet
biofeedback hebben gegeven, de gedachten te lezen. Werkt dit systeem eenmaal soepel. dan zou je met je
gedachten rechstreeks kunnen communiceren met internet – dat tegen die tijd een stuk slimmer zal zijn dan
nu en veel weg zal hebben van Web 3.0, het zelfbewuste web.
Voor- en nadelen
Een belangrijke handicap voor kenniswerkers, het feit dat ze het met hun statische biologische brein af
moeten leggen tegen de snel toenemende machineintelligentie, wordt geneutraliseerd. Machines werken
niet meer tegen hen, maar voor hen. Ook wordt het gemakkelijk je geheugen uit te breiden of nieuwe dingen
te leren. Een kwestie van een extra abonnement nemen. Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood, of
een beroerte of dementie, want je kan een backup maken van je brein. Er zijn echter ook grote nadelen.
Hoeveel van je identiteit is er dan nog over als om welke reden dan ook internet lokaal of globaal uitvalt,
aangezien je geheugen je identiteit bepaalt? Wat als een hacker of een computervirus inbreekt in je online
geheugen? Waar bevindt je ik zich, in je lichaam of verspreid over internet?
Kortom: iets waar we maar beter goed over kunnen nadenken…
BRON
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Amerika heeft toegang tot cloudgegevens Nederlanders
Geplaatst door xandrah op 14 oktober 2012
Amerikaanse opsporingsdiensten hebben toegang tot Nederlandse clouddiensten. Een cloud dienst heeft
vaak de vorm van een webapplicatie waarmee gebruikers hun persoonlijke data op het internet kunnen
plaatsen en bewerken. Een goed voorbeeld van een een cloud dienst is het gebruiken van e-mail via een
webbrowser (bijv. via G-mail).
Patriot Act, en stelsel van wetgeving op het gebied van toegang tot gegevens voor justitie, politie en
veiligheidsdiensten, maakt het mogelijk dat de Amerikaanse opsporingsdiensten toegang hebben. Steeds
meer consumenten maken, vaak ook zonder zich ervan bewust te zijn, gebruik van de cloud, om gegevens
te plaatsen op externe servers. Zowel Apple, als Microsoft en Google bieden de diensten aan. Een backup
hebben is praktisch maar helaas is de eigenaar niet de enige die erbij kan. (zie hier)
Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat onder andere de Amerikaanse
opsporingsdiensten makkelijk bij de gegevens kunnen. Het instituut onderzocht hoe en in welke mate de
overheden tot de data kan komen. SURF gaf de opdracht tot dit onderzoek (ICT organisatie voor hoger
onderwijs en onderzoek).
De Amerikaanse wet biedt verstrekkende mogelijkheden voor Amerikaanse opsporingsdiensten om te kijken
in de cloud. Met name naar gegevens van niet-Amerikanen, omdat Patriot Act niet-Amerikanen een stuk
minder rechten geeft dan Amerikanen. Het maakt niet uit of de clouddienst zich in Nederland of Amerika
begeeft, wanneer een bedrijf activiteiten ontplooit in Amerika valt het onder de reikwijdte van Patriot Act. Dus
een Nederlands bedrijf met een backup server in Amerika valt er ook onder.
Gevoelige gegevens, zoals die van nucleair onderzoek, zijn makkelijk toegankelijk voor de Amerikaanse
autoriteiten. Maar ook gegevens die bedrijfs- of staatgevoelig zijn. De consument moet zich dus bewust zijn
van wat hij in de cloud zet. als de consument bijvoorbeeld een belastingformulier ergens zet om er op zijn
werk ook bij te kunnen, kunnen Amerikaanse opsporingsdiensten er ook bij. (nos)
Dat internetvrijheid niet veel meer voorstelt blijkt uit project CleanIT van de Europese commissie. Een
uitgelekt document waar bof.nl in januari al over berichtte, laat gedetailleerde informatie zien over de aanpak
van terrorisme op Internet. CleanIt is geen schone zaak, opgezet door de Europese Commisssie om
‘terroristisch gebruik van internet’ op te sporen, aan te pakken en te doen verdwijnen.
CleanIt in vogelvlucht:
 De politie moet het recht krijgen om online te ‘patrouilleren’, bijvoorbeeld op social media. Dit omvat
het (anoniem?) deelnemen aan discussies tussen gebruikers.
 Het internetverkeer van werknemers moet ongehinderd kunnen worden gefilterd.
 ISP’s worden aansprakelijk als ze zich niet redelijkerwijs inspannen (reasonable efforts) om door
middel van technische surveillance, het ‘terroristisch gebruik’ van internet aan het licht te brengen.
 Opsporingsdiensten moeten informatie offline kunnen halen zonder formele en ‘arbeidsintensieve’
notice-and-action procedures te hoeven volgen.
 Het bewust hyperlinken naar ‘terroristische content’ – onduidelijk is of hiermee informatie wordt
bedoeld die door een rechter als illegaal is aangemerkt – moet net zo strafbaar worden gesteld als
de content zelf.
 Er moet een juridische basis komen voor ‘real name policies’ om anoniem gebruik van online
diensten te voorkomen / beperken.
 ISPs worden aansprakelijk wanneer ze zich onvoldoende inspannen om ‘terroristisch gebruik’ van
het internet tegen te gaan.
 Wanneer er internetfilters zijn geinstalleerd, moeten die ook gebruikt worden. Internetbedrijven en
hun klanten kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld als ze nalaten activiteiten die het filter als
illegaal bestempelt, te melden aan de autoriteiten.
 Tegelijkertijd moeten klanten aansprakelijk worden gesteld wanneer ze ‘bewust’ (knowingly)
rapporteren over content die niet illegaal blijkt te zijn.
 Overheden mogen bij het aangaan van overeenkomsten met IT dienstverleners selecteren op hun
‘behulpzaamheid’, oftewel de mate waarin ze voldoen aan deze ‘aanbevelingen’.
 De anonimiteit van gebruikers die (mogelijke) illegale content melden, moet worden beschermd… en
tegelijkertijd wordt hun IP adres opgeslagen, zodat ze kunnen worden vervolgd als ze er van worden
verdacht opzettelijk legale content te melden. Ook moet IP logging er voor zorgen dat meldingen van
‘betrouwbare’ gebruikers sneller worden verwerkt. Daar is natuurlijk niets anoniems aan.
 Bedrijven moeten uploadfilters installeren om er voor te zorgen dat informatie die al eerder
verwijderd is – of die daar sterk op lijkt- niet opnieuw online wordt geplaatst.
Lees op BitsOfFreedom meer over CleanIt en lees de documenten
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Acht Britse ministers willen uit de EU als Brussel geen macht teruggeeft
Minister van Onderwijs wil ultimatum aan EU: 'Geef ons afgepikte bevoegdheden terug, of we stappen eruit' Cruciale Kabinetsminister Letwin wil sowieso uit de EU
Veel Britten en politici vinden dat hun land gevangen zit in de EU en
willen desnoods uit de Unie stappen om hun soevereiniteit terug te
krijgen.
Maar liefst acht ministers uit het kabinet van de Britse premier David
Cameron willen dat het Verenigd Koninkrijk dreigt met het verlaten
van de Europese Unie als Brussel niet een groot aantal
bevoegdheden aan de Britten teruggeeft. De minister van
Binnenlandse Zaken Theresa May vindt dat haar land zo'n 140 'opt
outs' (uitzonderingen) moet krijgen op gebieden waar de EU reeds
meer macht heeft dan de nationale overheden van de lidstaten,
zoals justitie en criminaliteitsbestrijding. De acht bewindslieden, waaronder de minister van Onderwijs
Michael Grove en minister van Defensie Philip Hammond, zijn allemaal lid van de Conservatieve Partij
(Torries) van premier Cameron. Met hun eisen liggen de Torrie ministers op ramkoers met de Liberaal
Democraten, hun coalitiepartners, die weigeren zich achter hun conservatieve collega's te scharen.
Ultimatum: Onze soevereiniteit terug, anders eruit
Premier Cameron verklaarde onlangs dat hij aanstuurt op een nieuwe overeenkomst met Brussel, waarin de
EU een aantal aanvullende eisen moet inwilligen. In ruil daarvoor zal Groot Brittannië verdere politieke en
economische integratie van de eurozone -waar de Britten zelf geen deel van uitmaken- niet in de weg staan.
Minister Grove wil zelfs dat de regering een ultimatum stelt aan Brussel: 'Geef ons onze soevereiniteit terug,
of anders stappen we eruit. We moeten hen laten weten dat als ze sommige belangrijke bevoegdheden die
ze van ons hebben afgepikt niet teruggeven, wij vertrekken. We hoeven nergens bang voor te zijn.'
Cruciale Kabinetsminister wil sowieso uit EU
Minister Hammond sloot zich bij hem aan en zei dat veel ministers niet blij zijn met hoe de EU zich heeft
ontwikkeld en daarom de bestaande afspraken met Brussel willen herzien. Kabinetsminister Oliver Letwin,
een belangrijke sleutelfiguur in de vertrouwenskring van premier Cameron, denkt nu al dat Groot Brittannië
het beste de EU compleet de rug moet toekeren. Letwin is zeer gefrustreerd vanwege het feit dat de
handelingsbevoegdheid van de premier steeds verder aan banden is gelegd door de dictaten uit Brussel.
'Oliver (Letwin) loopt iedere keer keer als hij nieuw beleid wil doorvoeren tegen de lange arm van Brussel
aan,' gaf een hoge bron binnen de Conservatieve Partij als commentaar. 'Hij is steeds gedesillusioneerder
geraakt door de controle die zij uitoefenen.' Minister van Arbeid en Pensioenen Duncan Smith wil dat Groot
Brittannië net als Noorwegen en Zwitserland enkel een handelsrelatie met de EU blijft onderhouden. Volgens
Smith staat de meerderheid van het Britse publiek inmiddels achter hem.
Verzet Liberaal Democraten
De Liberaal Democratische Vicepremier Nick Clegg ziet echter niets in het eisen van meer opt-outs, laat
staan dat hij de EU zou willen verlaten. 'We zullen niet toestaan dat de eurosceptische obsessie het Britse
publiek in gevaar brengt. Alle deze opt-outs zouden de openbare veiligheid in gevaar brengen,' aldus een
bron dicht bij Cable. De Liberaal Democraten bezetten overigens slechts 5 van de 23 posten in het kabinet
Cameron. Cleggs partijgenoot minister van Economische Zaken Vince Cable waarschuwde vorige week
voor de 'onberekenbare' gevolgen van het instorten van de eurozone. Naar aanleiding van het toekennen
van de Nobelprijs voor de Vrede voor de EU zei hij dat het niet ondenkbaar is dat deze instorting zal
resulteren in een nieuw gewapend conflict.
Hoopgevend
Voor de in de eurozone gevangen zittende burgers is het enigszins hoopgevend dat tenminste één land zich
verzet tegen het overdragen van steeds meer macht, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht aan de
Brusselse dictatuur. Hopelijk gaan ook in de eurozone bij steeds meer politici de ogen open dat juist de
ingeslagen weg naar meer integratie, minder democratie en uiteindelijk één centrale fascistische EU
regering in Brussel de stabiliteit, welvaart en de toekomst van Europa in groot gevaar brengt.
Xander - (1) Telegraph

Fluoride is afvalstof
Deze korte documentaire kijkt naar de aanvankelijke theorieën over de effectiviteit van fluoride en legt uit
waar de stof vandaan komt. Aangetoond wordt hoe het gebruik van fluoride niet wordt ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek en dat fluoride in feite een afvalstof is.
Het zal niet gemakkelijk zijn de waarheid over fluoride onder ogen te zien. De documentaire onthult tot
besluit namelijk waarom fluoride werkelijk wordt gebruikt : http://www.youtube.com/watch?v=7aTfyo0Xz_c
De Gevaren van Fluoride in Drinkwater & Tandpasta : http://www.youtube.com/watch?v=tghyea6pqic
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Leerlingen ziek door draadloos internet
Schoolbesturen zijn zo verblind door de uitstraling van de draadloze technologie dat zij geen oog hebben
voor de gezondheidsklachten van hun leerlingen. Geen wonder als alle docenten met een smartphone
rondlopen.
Terwijl het al jaren bekend is dat sommige medewerkers averechts reageren op de installatie van wifi, het
Europees parlement opgeroepen heeft de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden te
verlagen en de WHO de draadloze technologie in de klasse 'mogelijk kankerverwekkend' heeft ingedeeld,
zien de meeste schoolbesturen er geen enkel bezwaar in om leerlingen het studeren onmogelijk te maken.
Ervaringen uit de praktijk
http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Anederlandleerlingen-ziek-door-draadloos-internet&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1

Zon, kom terug: 9 op 10 hebben nu al tekort aan vitamine D
16/10/12 – 13u49 Bron: Daily Mail en HLN (BE.)
Ben je al een tijdje verkouden? Heb je vaak hoofdpijn? Of ben je altijd
moe? Als dat het geval is, dan heb je misschien te maken met een
tekort aan vitamine D. Dat zou geen verrassing zijn, want volgens
recente cijfers hebben negen op de tien mensen daar vandaag al last
van.
En niet in een lichte vorm, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Want terwijl
één op de negen mensen te maken hebben met een ‘tekort’, gaat het
bij twee op drie zelfs om een ‘ernstig gebrek’.
Zonlicht
Vitamine D is erg belangrijk voor ons lichaam, want het geeft een boost aan het immuunsysteem. Wanneer
je niet genoeg opneemt, zijn de lichaamscellen niet in staat om gevaarlijke infecties af te weren. Het tekort
wordt dan ook vaak geassocieerd met aandoeningen zoals oververmoeidheid, botpijn, spierpijn,
gewrichtspijn, migraine en problemen met de huidpigmentatie. Veel mensen met een tekort aan vitamine D
ontwikkelen ook een winterdepressie.Het tekort aan vitamine D is hoofdzakelijk te wijten aan een gebrek aan
zonlicht, waaruit we 90 procent van onze dagelijkse hoeveelheid halen. De overige 10 procent komt uit
voeding. Aangezien 77 procent van de volwassenen in de enquête van BetterYou aangaf dat ze het grootste
deel van hun dag op kantoor doorbrengen, is het geen verrassing dat ze te weinig zonlicht opnemen.
Lees ook
 Hoe te weinig zon schadelijk is voor zijn erectie
 Vitamine D even goed tegen te hoge bloeddruk als medicijnen
 Probleem bij zwangere vrouwen: te weinig zon
Bijgevolg bekende bijna de helft van de ondervraagden dat ze regelmatig last hebben van een energietekort,
terwijl 40 procent regelmatig pijn krijgt aan botten en gewrichten. “Onze bevindingen bewijzen dat het
probleem veel groter is dan algemeen wordt gedacht”, zegt Andrew Thomas, de stichter van
gezondheidsorganisatie BetterYou.
Compensatie?
“Bijna 90 procent van de proefpersonen had te maken met de klassieke symptomen van het tekort aan
vitamine D of somden verschillende levensstijlelementen op die hen vatbaarder maken.”Een groot probleem
is ook dat het tekort niet op een andere manier wordt gecompenseerd. Van degene die geen supplementen
namen, kreeg 71 procent de diagnose van ‘ernstig tekort’. Dat wijst op een duidelijke link tussen de twee.
Zo herken je de symptomen…
- zwak immuunsysteem, inclusief frequente verkoudheden
- vermoeidheid en bot-, gewricht- of spierpijn
- depressie
- hoofdpijn en migraine
- rachitis (of Engelse ziekte, een bot aandoening)
… en zo doe je er iets aan:
- dagelijkse spray van vitamine D
- vette vis en levertraan
- breng zonnecrème pas aan nadat je 10 à 15 minuten onbeschermd de UV-stralen hebt opgenomen
- kies voor lichttherapie aan de hand van zonnelampen of UV-lampen.
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Wat staat Europa te wachten als Catalonië onafhankelijk wordt van Spanje?
oktober 16, 2012 - Tip van: Leo J.J. Dorresijn
De islamitische republiek Catalonië
Een succesvolle stimulans tot onafhankelijkheid in de autonome
Spaanse regio Catalonië zou leiden tot de oprichting van een land
met het op twee na grootste percentage moslims in WestEuropa, net achter Frankrijk en België en ver voor GrootBrittannië en Duitsland.
Een onafhankelijk Catalonië, met de hoofdstad Barcelona in de
provincie Barcelona, zou ook de thuisbasis zijn van de
grootste concentratie radicale islamisten in Europa; het zou
naar voren treden als een ground-zero voor de salafistische
jihad op het continent en uitgroeien tot een van de grootste broeinesten voor islamistisch terrorisme
in het Westen.
Catalonië, van oudsher een van de rijkste en meest geïndustrialiseerde regio’s van Spanje, heeft vanaf de
Middeleeuwen een sterke drang naar onafhankelijkheid gekend, toen Barcelona een mediterraan
handelscentrum met een eigen parlement was. Maar de aanhoudende economische crisis in Spanje heeft
de oproepen tot een Catalaanse afscheiding van Spanje en de oprichting van een onafhankelijke staat nog
meer doen toenemen.
Catalonië, waarvan de economie sterker is dan die van Portugal (zij is goed voor een vijfde van de
Spaanse productie en brengt 30% van de export op), heeft het moeilijk om aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen vanwege zijn € 40 miljard (51,5 miljard dollar) schuld. Op 31
augustus heeft het ratingbureau Standard & Poor de schuld van Catalonië drastisch verlaagd tot de
junkbond status. (obligaties waaraan door de kredietbeoordelaar de kredietwaardering ”non-investment
grade” (lager dan BBB) toegewezen is).
Catalaanse politici geven de centrale regering in Madrid de schuld van de economische ellende in de
regio. Ze zeggen dat de centrale overheid elk jaar € 16 miljard meer aan belastingen uit Catalonië int dan
dat zij in het gebied uitgeeft.
Op 20 September heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy een eis van de Catalaanse president Artur Mas
dat aan Catalonië zou moeten worden toegestaan om zijn eigen belastingen te innen en te besteden,
vierkant afgewezen. Deze eis tot ‘zelfbeschikking’ kwam slechts enkele dagen na een massale proonafhankelijkheid betoging in Barcelona op 11 september, waar 1,5 miljoen Catalanen opriepen tot de
vorming van een nieuwe Europese staat.
Op 25 september heeft Mas vervroegde verkiezingen in Catalonië aangekondigd (die op 25 november
gehouden zullen worden), die worden gezien als een volksraadpleging om de steun van de bevolking voor
zijn pro-onafhankelijkheid platform te peilen. Het Catalaanse parlement keurde ook een resolutie goed om
een niet-bindend referendum over afscheiding te houden, zodra de nieuwe volksvertegenwoordiging wordt
geïnstalleerd.
De regerende partijen van Catalonië hebben ook geprobeerd om
praktische informatie van Brussel te krijgen over de rechtmatigheid
van afscheiding van Spanje, waarbij zij een ‘stappenplan’ voor het
lidmaatschap van de Europese Unie aanvroegen, tezamen met
informatie over het gebruik van de euro, voor het geval zij een
onafhankelijke staat zouden worden.
Catalonië heeft 7,5 miljoen inwoners, met inbegrip van een
geschatte 450.000 moslims, die goed zijn voor 6% van de totale
Catalaanse bevolking. In sommige Catalaanse steden loopt de
moslimbevolking nu op tot 40% van de bevolking.
Als gevolg van de massa-immigratie uit islamitische landen, die begon in de jaren 1980, heeft Catalonië zich
ontpopt tot ‘een belangrijk mediterraan centrum voor radicale islamisten’ en de Verenigde Staten hebben
zelfs voorgesteld om een centrum van de veiligheidsdienst in het Amerikaanse consulaat in
Barcelona op te zetten tegen de toenemende dreiging, die overeenkomt met Amerikaanse
diplomatieke berichten die door Wikileaks werden buitgemaakt en die werden gepubliceerd door de
in Madrid gevestigde krant El País.
Een bericht van vijf pagina’s, van 2 oktober 2007, beschrijft bijvoorbeeld het verband tussen massaimmigratie naar Catalonië en de opkomst van de radicale islam in de regio.
Het document, dat wordt geclassificeerd als “geheim” en dat blijkbaar is geschreven door de toenmalige
ambassadeur Eduardo Aguirre, luidt als volgt: “Aanzienlijke immigratie – zowel legaal als illegaal – uit NoordAfrika (Marokko, Tunesië en Algerije) en Zuidoost-Azië (Pakistan en Bangladesh) heeft gemaakt dat
Catalonië een magneet voor terroristische ronselaars is …. de Spaanse nationale politie schat dat er
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zo’n 60.000 Pakistani of meer in Barcelona en het gebied er omheen wonen, de overgrote meerderheid
zijn mannen, ongehuwd of alleen, en zonder wettelijke documentatie. Er zijn zelfs meer van dergelijke
immigranten uit Noord-Afrika …. ze leven aan de rand van de Spaanse samenleving, ze spreken de taal
niet, ze zijn vaak werkloos en ze hebben zeer weinig mogelijkheden om hun godsdienst waardig uit
te oefenen…. Deze omstandigheden zouden stuk voor stuk, als men die bij elkaar voegt, vruchtbare bodem
bieden voor de rekrutering van terroristen; het gevaar is duidelijk”.
Het bericht beweert ook: ”Er bestaat weinig twijfel dat de autonome regio Catalonië zich heeft ontwikkeld tot
een uitstekende uitvalsbasis voor terroristische activiteiten. Spaanse autoriteiten vertellen ons dat ze bang
zijn voor de bedreiging die van deze versplinterde migrantengemeenschappen, die gevoelig zijn voor
radicalisme, uitgaat, maar ze hebben heel weinig inlichtingen over of mogelijkheden om in deze groepen
door te dringen”.
Volgens het Spaanse Nationale Intelligence Center (CNI) is Catalonië de thuisbasis van honderden en
mogelijk duizenden salafistische islamisten, die volgens CNI de grootste bedreiging voor de veiligheid van
Spanje vormen.
Het salafisme is een tak van de radicale islam die ernaar streeft met geweld opnieuw een islamitisch
rijk (kalifaat) tot stand te brengen dwars door het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje, dat de
salafisten beschouwen als een islamitische staat die moet worden heroverd voor de islam.
Een groot deel van Spanje werd vanaf 711 en 1492 geregeerd door islamitische veroveraars en salafisten
zijn van mening dat het grondgebied van de moslims, dat zij verloren tijdens de Spaanse Reconquista
(herovering), nog steeds hen toebehoort en dat ze het recht hebben om terug te keren en hun heerschappij
daar te vestigen.
De ironie wil dat, in tegenstelling tot de rest van Spanje,
Catalonië historisch slechts kort deel uit maakte van alAndalus, de Arabische naam voor de Spaanse gebieden onder
islamitische heerschappij. Barcelona werd bijvoorbeeld in het jaar
801 heroverd op de islamitische veroveraars, slechts 90 jaar na de
invasie van de Omajjaden in 711. Gedurende vele jaren diende
Catalonië eigenlijk als een bufferstaat (die bekend stond als de
Marca Hispanica) die voorkwam dat er vanuit het noorden een
verspreiding van de islam naar Zuid-Frankrijk zou plaatsvinden. Als
gevolg van de relatieve vrijwaring van islamitische bezetting, bezit
Catalonië niet het islamitische culturele erfgoed (met name op het gebied van architectuur) dat
gewoon is voor andere delen van Spanje.
Tegenwoordig heeft Catalonië echter niet alleen de grootste moslimbevolking van Spanje, maar is het ook
een van de meest geïslamiseerde gebieden van het land. (Zie hier een 45-minuten durende documentaire
over de islamisering van Catalonië.). Neem bijvoorbeeld de gemeente Salt, een stad in de buurt van
Barcelona, waar islamitische immigranten nu 40% van de bevolking uitmaken. Salafistische moslims hebben
Salt veranderd in wat wel het ‘Nieuwe Mekka van het meest radicale islamisme’ is genoemd. De salafisten
zijn, te midden van andere projecten, van plan een door Saoedi-Arabië gefinancierde megamoskee in de
stad te bouwen, waar ongeveer 12.000 van de 30.000 inwoners van Salt moslimimmigranten zijn. Het
bouwwerk, dat vier verdiepingen heeft, beslaat 1.000 vierkante meter en tezamen met torenhoge minaretten
zou het de grootste salafistische moskee in Europa zijn.
In navolging van Salt zijn andere steden in Catalonië uitgegroeid tot centra voor de salafistische islam in
Spanje. De beweging heeft haar hoofdkwartier in de Catalaanse stad Tarragona, maar de salafistische islam
is ook duidelijk aanwezig in de gemeenten Badalona, Calafell, Cunit, El Vendrel, Gerona, Lleida, Mataró,
Reus, Roda de Bara, Rubí, Santa Coloma de Gramenet , Sant Boi, Torredembarra, Valls, Vic enVilanova,
om Barcelona niet te vergeten, dat onderdak biedt aan vijf salafistische moskeeën.
Salafistische predikers in Catalonië leren dat de islamitische
sharia boven het Spaanse burgerlijk recht staat. Ze bevorderen
ook de oprichting van een parallelle islamitische samenleving in
Catalonië. Salafistische imams hebben sharia rechtbanken
opgezet die het gedrag van zowel praktiserende als nietpraktiserende moslims in de regio beoordelen, en ze straffen
degenen die weigeren mee te werken en te gehoorzamen.
In Lleida, waar moslims nu ongeveer 20% van de totale bevolking
van de stad uitmaken, hebben inwoners moslimimmigranten
beschuldigd van de vergiftiging van tientallen honden in de
stad, omdat volgens de islamitische leer honden ‘onreine’ dieren zijn.
In Reus ontvoerden negen islamisten een vrouw, lieten haar op basis van de sharia terecht staan voor
overspel en veroordeelden haar tot de dood. De vrouw wist maar nauwelijks aan executie te ontkomen door
te vluchten naar een plaatselijk politiebureau.
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In Tarragona heeft een imam een 31-jarige Marokkaanse vrouw gedwongen om een hijab (een vorm van
islamitische hoofdbedekking) te dragen. De imam heeft ook gedreigd het huis van de vrouw plat te
branden: volgens hem werkt ze buitenshuis, rijdt ze in een auto en heeft niet-moslim vrienden; ze is
dus een ‘ongelovige’. De plaatselijke officier van justitie had de rechter gevraagd om de imam en drie
anderen vijf jaar naar de gevangenis te sturen wegens pesterijen, maar de imam werd vrijgesproken van
alle aanklachten, nadat de socialistische burgemeester van de stad zei dat ze ‘een sociaal conflict’
wilde voorkomen.
In Terrassa, een industriële stad ten noorden van Barcelona, stimuleert een imam uit Marokko, die preekt in
een grote moskee in het centrum van de stad, geweld tegen vrouwen, door zijn luisteraars te instrueren
om ’vrouwen te slaan met gebruik van een stok, de vuist of de hand, zodat er geen botten gebroken
worden en zij niet bloedt.´ Toen hij door de politie ondervraagd werd, weigerde hij om bewijs te leveren, hij
zei dat hij de legitimiteit van de Spaanse staat niet erkende.
In Gerona werd een 8-jarig Marokkaanse meisje geschorst op de openbare school, omdat zij weigerde om
haar hijab in het lokaal af te doen. De Catalaanse overheid greep in door de school de opdracht te geven om
het meisje toe te staan de hijab te dragen. Als de school dat niet zou toestaan, zou deze beschuldigd
worden van discriminatie.
In Barcelona zei een Marokkaanse imam dat het absoluut noodzakelijk is om van nu
af aan zowel de islamitische waarden als de Europese waarden te accepteren; bij het
beschrijven van de Westerse beschaving zouden de Europeanen de term ‘joodschristelijk’ moeten vervangen door de term ‘islamitisch-christelijk’.
Elders in Catalonië dringen islamitische immigranten de sharia op in openbare
scholen, waar niet-islamitische schoolkinderen regelmatig worden lastig gevallen,
omdat zij broodjes belegd met ham (zie hier de video) voor de lunch meenemen naar
school.
Veel van de huidige problemen van Catalonië met de salafistische jihad heeft
Catalonië aan zichzelf te wijten. In een poging om het Catalaans nationalisme en de
Catalaanse taal te bevorderen, hebben de Catalaanse pro-onafhankelijkheid partijen
opzettelijk meer dan drie decennia immigratie uit Arabisch sprekende islamitische
landen bevorderd, in de overtuiging dat deze immigranten (in tegenstelling tot
die uit Latijns-Amerika) de Catalaanse taal zouden leren in plaats dat zij Spaans zouden spreken.
Hoewel sommige Catalanen bij nader inzien twijfelen aan de wijsheid om islamitische massa-immigratie te
bevorderen als een strategie om Catalaanse onafhankelijkheid te bereiken, wordt geschat dat tot 10.000
Catalanen, die banden hebben met de separatistische beweging, zich in de afgelopen jaren in feite
hebben bekeerd tot de islam. Men denkt bijvoorbeeld dat twee op de tien Catalaanse radicalen, die
behoren tot de extreem linkse politieke partij Republikeinse Links van Catalonië (ERC), bekeerlingen
van de islam zijn.
Volgens een krantenartikel, “weigeren de nieuwe bekeerlingen kerst te vieren, worstjes te eten, champagne
te drinken of de Sardana [een Catalaanse cirkeldans] te dansen, maar ze bereiden hun maaltijden met halal
vlees, lezen de koran in het Catalaans en nemen deel aan het maken van bekeerlingen, in het bijzonder
onder de meer radicale Catalaanse nationalisten. Een nieuwe bekeerling zegt: “Ik ben Arabisch aan het
leren, maar ik lees liever de koran in het Catalaans. Ik prijs Allah in het Catalaans. Het is de taal die ik van
binnen voel”.
Catalaanse multiculturalisten zijn ook actief met het bekeren van islamitische immigranten tot de religie van
het Catalaanse nationalisme. In juli bijvoorbeeld plaatsten Catalaanse pro-onafhankelijkheid activisten, die
probeerden om toekomstige islamitische kiezers te vangen, borden aan de voorkant van moskeeën in
Catalonië, waarop wordt beweerd dat “Catalaanse soevereiniteit zal helpen om islamitische immigranten te
integreren”.
Salafitische predikers, die niet in democratie geloven – zij is een vorm van bestuur dat door de mens
gemaakt is en niet door Allah — doen een beroep op moslims die stemrecht hebben om Catalaanse
separatistische partijen te steunen, als een middel om het islamisme stevig in Catalonië te vestigen.
Abdelwahab Houzi bijvoorbeeld, een salafistische jihad prediker in Lleida, die zich houdt aan de radicale
Wahhabi sekte van de islam:
“Moslims moeten op pro-onafhankelijkheidpartijen stemmen, omdat die onze stemmen nodig hebben. Maar
wat ze niet weten is dat, wanneer ze ons in staat stellen om te stemmen, we allemaal op islamitische partijen
zullen stemmen, omdat we niet geloven in links en rechts. Dit zal ervoor zorgen dat we gaan winnen in
lokale gemeentes en als onze macht in de Catalaanse autonome regio groter wordt, zullen we de islam in
daden gaan omzetten.”
Beangstigend beeld van wat ook elders in West Europa aan de orde is: de Islamisering van de autochtone
samenleving! Het is al heel wat dat er nu over geschreven wordt. Het issue is immers sinds ca 1975 volstrekt
onbespreekbaar gemaakt door de multiculti-beweging en dito magistraten!
Wanneer ook daar het licht op zal gaan………………..? Verdringing is een heel bekende reactie in de
psychologie!
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Geruchten van oorlog… niet alleen in het Midden-Oosten. Update China / Japan
Geplaatst door xandrah op 15 oktober 2012
Een korte samenvatting van het hoog oplopende conflict
De situatie in het Midden Oosten verergert en het lijkt op een oorlog
uit te lopen. Ook de spanningen tussen China-Japan beginnen naar
een hoogtepunt te lopen. Al medio september, verergerde het
conflict, dat een territoriale reden heeft. Het gaat om de Senkaku
Eilanden (Diavutai). Het is Japan die zich steeds meer van de
eilanden toeëigent. 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. Ondertussen werken Japan en Amerika samen om de
eilanden te krijgen. Japan had al één eiland in het bezit, heeft onlangs 3 eilanden genationaliseerd, tot
woede van de Chinezen, en gaat nu voor het in bezit nemen van een vijfde eiland. Dit alles resulteerde in
gewelddadige anti-Japan protesten in China, én in Amerika. (Houston, Chicago).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 en 26 augustus werden militaire oefeningen gehouden
door US Marine Corps en Japan Ground Self Defense Force met als doel: het terugkrijgen van de 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.
 Geruchten van oorlog..niet alleen in het Midden Oosten I
 Geruchten van oorlog…niet alleen in het Midden Oosten II
 China/Japan/Amerika: machtstrijd en spanningen nemen toe
 Chinese leger oefent…nu spanningen met Japan toenemen
Tentoonspreiding van marinemachten
Zondag 14 oktober vierde de Japanse zijn 60e jubileum, die gepaard ging met een militaire parade op zee.
De oefening, die plaatsvond in het water ten zuiden van Tokio was duidelijk bedoeld om de marinemachten
tentoon te spreiden. Aan de parade nam de marine in volle glorie deel: de hovercrafts, onderzeeërs en
torpedo’s. Amerika, Singapore en Australië deden ook mee aan de parade.
Afgevaardigden uit meer dan 20 landen, waaronder China, waren aanwezig op de parade. De Japanse
Premier Yoshihiko Noda verklaarde dat het land momenteel voor een aantal ernstige uitdagingen staat wat
betreft zijn maritieme veiligheid, en hoewel hij China niet specifiek noemde, was het meer dan duidelijk dat
hij hierop doelde. De groeiende militaire kracht van China was een reden tot bezorgdheid voor Japan en
andere Aziatische landen. En de Chinese patrouille schepen die vlakbij de eilanden voeren in de afgelopen
weken heeft Tokio meer dan ooit gealarmeerd.
Aan de Japanse aanwezige mariniers werd op de dag van de parade door de premier te kennen gegeven
dat zij klaar moesten zijn voor nieuwe verantwoordelijkheden omdat de veiligheid van het land verandert. De
marine-oefening wordt elke 3 jaar gehouden, maar deze keer gingen alle remmen los. De Japanse
Kustwacht zou ook meedoen aan het evenement, maar moest het laten afweten, omdat diens aanwezigheid
bij de betwiste eilanden de prioriteit had.
Gebruikte bron bij het artikel/ vertaling xandrah

Een steeds machtiger Brussel ziet haar lidstaten uiteen vallen
www.trouw.nl
Het is de paradox van de Europese Unie; de macht van Brussel verzwakt
de positie van nationale overheden, wat onafhankelijkheidsgevoelens van
welvarende regio’s met een sterk identiteitsgevoel aanwakkert.
Afgelopen weekend was het België waar de Vlaams-nationalistische partij
N-VA uitstekende resultaten haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Schotland houdt in het najaar van 2014 een referendum over
onafhankelijkheid van Londen. En wat te denken van de Catalaanse geest
die uit de fles lijkt. Net als de Schotten wil de Catalaanse president Artur
Mas een volksraadpleging over onafhankelijkheid, tot woede van de
Spaanse regering in Madrid.
Lees meer: http://www.nujij.nl/politiek/een-steeds-machtiger-brussel-ziet-haar-lidstaten.19535729.lynkx#ixzz29USZCjLB
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'Instorting financieel systeem uitgesteld; versnelde invoering één-wereldmunt in 2013'
EU wil speciale belasting om gebruik cash-geld te ontmoedigen
Na 7 maanden maakte elite-insider Lindsey Williams vorige week
weer eens zijn opwachting bij Alex Jones, voorman van 's werelds
bekendste alternatieve internet nieuwsbron Infowars. Nadat Jones
een aantal opvallende uitgekomen voorspellingen van Williams had
herhaald -zoals bijvoorbeeld de sterk fluctuerende olieprijs van $ 80
naar $ 150 naar $ 40 en weer terug richting de $ 100, alsmede ook
de Arabische Lente crises in het Midden Oosten- vertelde Williams
dat zijn hoge bron in de machtselite achter de schermen hem heeft
laten weten dat de geplande instorting van zowel de dollar als de
euro met circa 6 tot 8 maanden is verschoven naar 2013, maar dat de invoering van een nieuwe wereldwijde
munt juist is versneld. Williams en Jones herhaalden hun waarschuwing dat het plan van de elite om de hele
wereld zo diep mogelijk in de schulden te steken en uiteindelijk al het bezit van de mensen af te pakken op
schema ligt. In de VS wordt er voor dat doel door de FED inmiddels iedere maand $ 40 miljard uitgegeven
om hypotheken op te kopen, zowel de slechte als de goede. In ruil voor de federale hulp kopen de grote
hypotheekverstrekkers -zoals Fannie Mae- Amerikaanse staatsobligaties op.
Banksters scheppen op over totale controle
De plannen van de elite voor de nabije toekomst staan al maanden open en bloot te lezen in de financiële
kranten en media zoals de Financial Times en CNBC. De banksters scheppen er onbeschaamd voor de
camera's over op dat ze het volk door hun frauduleuze praktijken hebben veroverd en dat de gewone man
nu een slaaf van hen is geworden, rijp om straks zonder tegensputteren een wereldregering en een nieuwe
wereldmunt te accepteren - ja, hier zelfs om te smeken.
Geen tekorten, wel torenhoge prijzen
De gewone man hoeft niet bang te zijn dat er straks geen voedsel meer in de winkels ligt of dat er geen
uitkeringen en andere sociale voorzieningen meer zullen zijn, zoals velen nu vrezen. De elite wil namelijk ten
koste van alles een volksopstand voorkomen. In plaats daarvan zullen de dollar en de euro veel minder
waard worden, waardoor zelfs voedsel straks onbetaalbaar dreigt te worden. Deze instorting van alle
belangrijke wereldvaluta -inclusief de dollar en de euro- stond oorspronkelijk gepland voor eind 2012, maar
is voorlopig uitgesteld naar 2013.
De dollar IS dood, men beseft het alleen nog niet
Williams voorspelde vorig jaar dat de dollar eind 2012 'dood' zou zijn, en volgens hem is dat inmiddels
inderdaad het geval, ook al beseft de gewone man dit nog niet. Hij wees daarbij op het feit dat China en
Japan sinds februari 2012 hun onderlinge handel niet meer in dollars afrekenen. China en Rusland besloten
op 7 september j.l. hetzelfde. De Chinezen sloten vergelijkbare overeenkomsten met Brazilië, Australië, India
en bijna heel Afrika. Op 6 september kondigde Beijing officieel aan dat ieder olieproducerend land voortaan
in andere valuta dan de dollar mag verkopen. Kortom: de dollar IS al dood.
In een periode van 6 tot 8 maanden komen al die biljoenen dollars die niet meer worden gebruikt terug naar
de VS, wat volgend jaar voor 'de meest verwoestende situatie' ooit zal zorgen. De dollar zal compleet
instorten waarna er hyperinflatie ontstaat. De euro zal eveneens ten onder gaan. Zodra deze valuta
instorting een feit is zal er zo snel mogelijk een nieuwe, digitale wereldvaluta worden geïntroduceerd.
Nieuwe wereldvaluta: SDR
Deze nieuwe digitale munt zal niet de Amero zijn en ook niet een combinatie van deze fictieve munt met de
euro. Deze aanvankelijk geplande tussenfase zal worden overgeslagen. De nieuwe wereldvaluta zal
gebaseerd zijn op de Special Drawing Rights van het IMF en op een nieuwe goud- en zilverstandaard. Voor
dit doel wil men vóór de introductie de goudkoers eerst laten stijgen tot $ 3000 per ounce.
Vervolgens krijg iedereen een SDR creditcard waar je digitale 'credits' in de valuta van je eigen en andere
landen op kunt zetten. Alle financiële transacties zullen echter worden afgerekend in de nieuwe SDR valuta.
Volgens Alex Jones werden al 2 jaar geleden de eerste goederen verscheept op basis van deze SDR's. Het
nieuwe wereldwijde financiële systeem zal voor een groot deel worden gefinancierd met torenhoge Co2belastingen die vooral door de Westerse burgers opgebracht zullen moeten worden.
Oudere elite is Barack Obama spuugzat
Williams kreeg van zijn bron te horen dat de oudere elite het helemaal gehad heeft met Barack Obama en hij
wat hen betreft niet herkozen wordt op 6 november. Obama is volgens hen impulsief, irrationeel en ontbeert
leidinggevende capaciteiten. De oudere elite is vooral boos omdat Obama een nieuwe oliepijpleiding uit
Canada heeft geblokkeerd en ook nieuwe Amerikaanse oliebronnen weigert te exploiteren. De Amerikaanse
president zou op zijn beurt woedend op de elite zijn omdat een aantal van zijn linkse plannen door hen
werden gedwarsboomd.
Jonge elite is 'lui en roekeloos'
Jones merkte op dat er een groot verschil is tussen de oudere en jongere elite. Beiden zijn even crimineel,
maar de oudere elite 'is professioneler, werkt hard en geeft om de toekomst van hun kinderen.' De jongere
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elite is 'roekeloos en lui, werkt nauwelijks, drinkt hun eigen 'cool aid' en gelooft hun eigen propaganda.' Beide
groepen bestrijden elkaar steeds vaker en werken toe naar hun eigen versie van de 'Nieuwe Wereld Orde'.
Miljarden om banken en derivaten overeind te houden
Een precieze datum waarop de grote instorting plaatsvindt en de nieuwe SDR wereldvaluta en daarmee de
Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd is nog niet bekend, maar alle noodzakelijke signalen en
omstandigheden om dit te bewerkstelligen -zoals valuta oorlogen, het ingrijpen van de FED en de ECB- zijn
reeds aanwezig. De Centrale Banken pompen voortdurend miljarden in het bankensysteem en in de
derivatenmarkt, want als deze uit elkaar klappen zal het huidige systeem onmiddellijk bevriezen en instorten.
Renteverhoging laatste voorteken
Het laatste teken dat de komende instorting zal aankondigen is volgens Williams' bron een flinke
renteverhoging in de VS. Zowel Jones als Williams dringen er bij de mensen op aan om zo snel mogelijk
voorbereidingen te treffen voor een hyperinflatoire implosie van het huidige financiële systeem, waarna de
digitale SDR valuta wereldwijd zal worden ingevoerd, mogelijk al in 2013.
EU gaat cash geld belasten
De EU neemt alvast een voorschot op de complete afschaffing van cash geld door een speciale belasting in
te voeren die het gebruik van cash geld moet ontmoedigen (2). Sowieso zal straks iedereen verplicht worden
om alleen nog maar gebruik te maken van de digitale SDR kaart.
Midden Oosten
Over de geopolitieke situatie in de wereld merkte Williams nog op dat de chaos in het Midden Oosten de
komende tijd steeds groter zal worden. Na Libië, Egypte en binnenkort Syrië zullen ook Jemen en enkele
andere landen ten prooi vallen aan extremistische krachten zoals de Moslim Broederschap. De laatste prooi
zal Saudi Arabië zijn. Volgens Jones zou de elite het onderling echter oneens zijn over een eventuele oorlog
met Iran, vooral omdat Rusland en China zo hun eigen ideeën hebben over de toekomstige inrichting van de
wereld.
Xander - (1) Infowars, (2) KOPP

Amerika: kind geschorst van school voor drinken van gezond drankje
Geplaatst door xandrah in Uncategorized op 15 oktober 2012
De Amerikaanse bemoeienissen worden steeds vreemder en irreëler.
Lunches van kinderen worden al snel beoordeeld als niet voedzaam, en
vervangen door nuggets: hapjes gemaakt van vleesafval. Alsof dat
voedzaam is. Op scholen is een heuse lunchbrigade, om controle uit te
oefenen op lunchboxes. Zodat kinderen die een plastic mes bij zich
hebben, te laten arresteren. (Gebeurt in Florida, bron)
In Californië deze week, nam de bemoeizieke ‘zero tolerance’-controle ook
weer vreemde vormen aan. De lunchbrigade ontdekte een drinkfles Kombucha en nam het gezonde drankje
in beslag. De jongen moest de volgende dag een bezoek brengen aan de conrector waar een agent in
uniform op hem wachtte. Volgens de school had de jongen met het drankje het no-drugs-and-alcohol beleid
geschonden. De agent vertelde de jongen dat Kombucha verboden was en gevaarlijk in combinatie met
medicijnen en antibiotica. Dit verhaal klopt niet want Kombucha kan gedronken worden in combinatie met
medicijnen en antibiotica. Het kind moest antwoord geven op de vraag of, wanneer, en welke medicijnen hij
gebruikt. De jongen werd een hele dag ondervraagd en vastgehouden in het kantoor, zonder dat de ouders
op de hoogte werden gesteld. Kombucha is slechts gefermenteerde thee met de voordelen van probiotica,
enzymen, aminozuren, vitamines. Het is ontgiftigend, geeft energie en helpt naar verluid kanker te
voorkomen. Het wordt steeds vaker in restaurants geschonken.
Er lijkt een hetze rond te gaan in Amerika tegen gezonde producten en het no drugs and alcohol beleid
maakt medewerkers van scholen paranoia en krampachtig. Het is zwaar overtrokken het drankje in beslag te
nemen. Maar nog absurder is het dat de conrector de jongen liet weten dat hij waarschijnlijk geschorst zou
worden. De conrector heeft gepoogd hem te doen deelnemen aan een AA voor tieners. Hij werd inderdaad
voor 5 dagen geschorst. Meer absurditeiten:
 Jongen 6 jaar, zingt liedje en wordt geschorst wegens sexuele aanranding
 Kleuter geschorst voor schrijven van zijn naam: het gebaar leek op grijpen naar wapen
 Jongen geschorst voor dragen T-Shirt met Jezus erop
 Amerika is hard op weg naar een totalitaire staat
 Totalitaire staat Amerika: controlfreaks, verraders en stricte regels
Bronnen:
 http://reason.com/blog/2012/10/12/kid-suspended-from-school-after-mom-pack
 http://www.eagleforum.org/educate/2009/june09/zero-tolerance-states.html
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Inlichtingendiensten: Iran heeft grootscheepse olieramp gepland in Straat van Hormuz’
Geplaatst door xandrah op 16 oktober 2012
‘Iran heeft grootscheepse olieramp gepland’
Iran zou mogelijk, volgens een artikel op
SpiegelOnline, een grootschalig olielek plannen in de
Straat van Hormuz, volgens een rapport dat
topgeheim is en verkregen is door Westerse
inlichtingsdiensten. Het doel van de operatie is om
zowel tijdelijk het scheepsverkeer te blocken en om
de westerse sancties terug te dringen. Nu komt er uit
westerse hoeken (o.a. media) wel vaker informatie,
wat men op zich niet direct als waarheid moet
aannemen, het is slechts een mogelijkheid in de trant
van: waar rook is is misschien vuur.
Het zou Generaal Mohammed Ali Jafari van de
Revolutionary Guards zijn, die dit zou realiseren.
Jafaris is gehad door martelingen in de de
gevangenissen van de voormalige Shah en was een
van de studenten die de amerikaanse ambassades
bestormden in Teheran in 1979. Later streed hij in de
Iran-Irak oorlog en in 2007 werd Jafari die ook
architect is, commandant bij de Revolutionary
Guards (Pasdaran). De groep die gesticht werd door Ayatollah Ruhollah Khamenei, om het islamitische
regime te verdedigen, heeft zich sindsdien als een staat binnen een staat ontwikkeld.
Vandaag de dag heersen de Pasdaran over meerdere bedrijven en hebben effectievere militaire macht dan
het reguliere leger. Van de 21 ministers in het kabinet, hebben er 13 een Pasdaran training gevolgd. Dit is
een groep hardliners en Jafari is behoorlijk onbuigzaam. In 2009 verklaarde hij bijvoorbeeld dat Iran raketten
zou afvuren op Israël’s nucleair onderzoekscentrum in Dimona, mochten de Israëli de nucleaire faciliteiten
van Iran aanvallen, wetende dat zo’n aanval zou resulteren in de dood van duizenden aan beiden kanten.
Nu beramen Jafari en zijn aanhangers, volgens het rapport, nieuwe ‘horrors’. De westerse
inlichtingsdiensten hebben een plan, waarop stond ‘top geheim’ in het bezit gekregen met de naam”Murky
Water.” Samen met admiraal van Pasdaran, Ali Fadawi, zou Jafari een sabotage-handeling gepland hebben
met een enorme impact: hij zou opzettelijk een milieuramp willen veroorzaken in de Straat van Hormuz.
Het doel van het plan lijkt te zijn, dat de Straat vanwege vervuiling tijdelijk gesloten moet worden voor
belangrijk scheepsverkeer van internationale olietankers. Hierbij slaat Iran dan twee vliegen in één klap: de
Arabische vijandelijke staten worden gestraft voor hun vijandigheid jegens Iran en het Westen wordt
gedwongen zich bij Iran te scharen bij een grootschalige opruim-actie. Deze opruiming zou de opschorsing
van de sancties tot gevolg hebben.
Het gaat heel slecht met Iran’s economie en dit plan zou een paar vliegen in één klap slaan
Iran: economische oorlog? Protesten tegen dictatorschap: ‘dood aan de dictator’
De westerse inlichtingsdiensten speculeren nu dat Jafari’s geplande operatie een uitdrukking van de
groeiende frustraties is. Het embargo tegen Iran gaat namelijk veel verder dan een slechts een wat
oncomfortabele uitwerking voor Iran. Iran loopt meer dan 50% mis uit olie-exporten. In juli 2011 was er nog
spraken van 2.4 miljoen barrels en in juli 2012. Iran produceert nu een kwart minder. Iran kan zijn olie nog
maar moeilijk verkopen vanwege het embargo. Zelfs de landen die zich niet gebonden zien aan het embargo
zeggen deals af, niemand wil de olietransport verzekeren.
Volgens de inlichtingsdiensten beschrijft Jafari’s plan gedetailleerd hoe een grote milieuramp gecreëerd kan
worden als de Iraniërs bijvoorbeeld met hun supertanker tegen een rots aanvaren. In 1991 dumpte Saddam
Hussein tijdens de Golfoorlog een miljoen barrels olie in de Golf. De visindustrie kon maanden geen werk
meer doen en de ecologische schade hield jaren aan. In 1994 en 1998 werd er olie gelekt en dit bedreigde
de onziltinginstallaties van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië. Vogens het leiderschap van
Pasdaran, moet het Compensation Fund for Oil Pollution Damage financieel instappen, mocht iets
soortgelijks gebeuren. De opruimingsactie kan dan alleen mogelijk zijn met medewerking van de Iraanse
autoriteiten. En dit zou het embargo opheffen. Iran’s oliemaatschappijen, sommigen in het bezit van
Pasdaran, zouden hier eveneens van profiteren. En last but not least zou het plan nog een voordeel hebben:
de Iraanse falende economie zou naar de achtergrond raken. Er zijn protesten geweest in de afgelopen tijd
tegen Ahmadinejad en zijn regime, omdat het heel slecht gaat met Iran’s economie. Geroepen werd onder
andere ; dood aan de dictator. Men denkt dat het Murky Water sabotageplan in handen van ayatollah Ali
Khamenei is, hij beslist hierover.
Bron: Spiegel.de/vertaling Jan D.
Zie ook: http://frontpage.fok.nl/nieuws/567507/1/...eramp.html
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