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De satanische rituele kalender
Met dank aan: Robin de Ruiter
Jan. 1
Jan. 7
Jan. 17
Jan. 20
Jan. 26
Febr. 2
Febr. 25
Mrt. 1
Mrt. 20
Mrt. 24
Apr. 19-24
Apr. 24
Apr. 25
Apr. 26-30
Apr. 30
Mei 1
Juni 21
Juni 23
July 1
July 20
July 25
July 27
July 3
Aug. 3
Aug. 24
Sept. 7
Sept. 20
Sept.22
Okt.23-30
Okt. 29-30
Nov. 1
Nov. 4
Nov. 11
Dec. 16-23
Dec. 21
Dec. 22
Dec. 24

Druïde feest Bloedige rituelen
Sint Winebald Day Bloedige rituelen
Satan’s feest Sex Rituelen
St. Agnes Avond Ontvoering en Voorbereiding
Dag van de Grote Climax Mensenoffer
Candlmas Heksensabbath
St. Walpurgis Dag Bloedige rituelen en dierenoffers
St. Eichatadt Day Bloedig ritueel en eerbetoon aan demonen
Het nachtelijke feest Sabbath, sex en bloedige rituelen
Satanisch ritueel Feest van een 16 jarige bruid voor Satan
Bloedheer Ontvoering en voorbereiding
St. Markus avond Kinderoffers
Dag van de Grote Climax Vrouw of Kinderoffers
Heilige dagen voor Beltaine Mensenoffers
Walpurgisnacht Bloedige rituelen en heksen sabbat
Walpurgisdag of Meidag Bloedig ritueel met vuurfestival
Zonnewende-feest Dierlijk of menselijk offer
Midden-zomer-avond Uitoefening van magie
Demonische rituelen Sex met demonen
July feest Ontvoering en voorbereiding
St. Jamesday Kinderoffers
Dag van de Grote Climax Vrouwenoffer
Lammas/St. Pietersdag Dierlijk of menselijk offer
Satanische rituelendag Sexuele rituelen
St. Bartelomeusdag Grote sabbat, vuurfestival
Huwelijk van het Beest Sexuele rituelen met vrouwen onder de 21
Middernacht heer Het prijzen van de heer en bloedrituelen
Nachtelijk feest Sexuele riten
Oktoberfeesten De Dood komt terug naar de aarde
Allerheiligen Ontvoeringen en bloedige rituelen
Halloween Sexuele uitspattingen en kinderoffers
Satanische rituelen Sexuele uitspattingen en kinderoffers
Allerheiligen avond De oude datum
December feesten Ontvoeringen, voorbereiding en offers
St. Thomasdag Vuur festival en Grote Sabbat.
Zonnewende feestdag Sex rituelen en begrafenisrituelen
Hoge Grote Climax Zeer bloedig ritueel

Resonantie
‘RESONANCE’ heet de sensationele, baanbrekende documentaire, die
menigeen al de ogen heeft geopend. Wij willen je graag op deze plek attent
maken op deze documentaire, die de schade onthult, die we aanrichten door
in een oceaan van menselijk draadloos geweld te leven, in de vorm van o.a.
mobiele telefonie en wireless internet..!
We worden niet alleen omgeven door natuurlijke frequenties, maar onze lichamen zijn er ook nog eens van
vervult. Onze cellen communiceren met elkaar door uiterst kleine elektro-magnetische pulsen. Onze
hersenen zenden een constante stroom van frequenties uit, maar vooral ons DNA, zo blijkt uit nieuw
wetenschappelijk onderzoek, blijkt een unieke frequentie uit te zenden, die feitelijke instructies bevat. Zonder
deze instructies van ons DNA zouden we niet langer dan een paar seconden kunnen leven..
De mensheid blijkt zich onder te dompelen in een oceaan van kunstmatige frequenties.. En die zijn overal
om ons heen, ze vullen de ether en duwen de natuurlijke, aardse resonantie naar de achtergrond. Voor het
blote oog lijkt onze planeet nog immer dezelfde, maar op een cellulair niveau blijkt dit de grootste
verandering die het leven op Aarde te verduren heeft gekregen. De effecten van deze onnatuurlijke
stralingen en frequenties beginnen we nu pas te zien en voelen.
Trailer Resonance: http://www.youtube.com/watch?v=kPv81Snb4tM
Lees verder + Full film op Wanttoknow: http://www.wanttoknow.nl/overige/resonantie/
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Advocaat Jan Vlug is een vrijmetselaar
In de Volkskrant van zaterdag 8 december 2012 verscheen
een artikel over de advocaat van Jasper S., Jan Vlug. In dit
artikel wordt het optreden van Vlug in het programma
Nieuwsuur van 7 december becommentarieerd door drie
hoogleraren, twee advocaten en iemand van de Vereniniging
voor Strafrecht-advocaten. Sommige van hen zijn uiterst
kritisch en andere iets gematigder;
Advocaat Nico Meijering:
(….) Het is een uiterst hachelijke onderneming om uit de vertrouwelijkheid van gesprekken met je cliënt te
treden, zeker over zoiets. (….)
Hoogleraar advocatuur Britta Böhler:
Deze advocaat heeft een aantal keren zijn geheimhoudingsplicht opzijgezet. Dat mag niet. (….)
Hoogleraar strafrecht Taru Spronken, co-auteur van het ‘Handboek Verdediging’ voor strafpleiters:
(….) Het tuchtrecht kent een grote vrijheid aan de verdediging toe om te bepalen wanneer je naar buiten
treedt. (….)
Bart Nooitgedagt van de Vereniging voor Strafrecht-advocaten:
(….) Het bevreemdt me dat hij zich bijvoorbeeld ook heeft uitgelaten over het contact tussen zijn cliënt en
diens familie – dat zijn privézaken. (….)
Hoogleraar strafrecht Theo de Roos:
‘Ik heb met grote verbazing naar Nieuwsuur zitten kijken. Ik begrijp niet welk cliëntenbelang met dit optreden
gediend is. (….)
Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot:
‘Ik laat me niet uit over het specifieke optreden van Jan Vlug, maar in algemene zin geldt: niet naar buiten
treden, tenzij het echt nodig is. (….)
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11845/Moordzaak-MarianneVaatstra/article/detail/3360418/2012/12/08/Wat-bezielde-Jan-Vlug-de-advocaat-van-Jasper-S.dhtml
Vlug werd zelf om een commentaar gevraagd op de reacties van zijn vakbroeders. Hij zegt in zijn reactie in
één adem dat hij toestemming heeft geklregen van Jasper S. om naar buiten te treden en zijn verhaal te
doen, maar tevens dat Jasper doet wat hij zegt.
“Maar mijn cliënt heeft toestemming gegeven. Hij doet wat z’n advocaat zegt. Natuurlijk heb ik hem
aangeraden om dit te doen.”
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11845/Moordzaak-MarianneVaatstra/article/detail/3360418/2012/12/08/Wat-bezielde-Jan-Vlugde-advocaat-van-Jasper-S.dhtml
Dus Jasper heeft hem toestemming gegeven, maar pas nadat Vlug
hem heeft gezegd dat te moeten doen. Lust u nog peultjes? Dit
maakt wel erg duidelijk, dat de rollen hier 180 graden zijn
omgedraaid. Jasper doet wat zijn advocaat hem zegt, om Vlug
daarna zonder blikken of blozen te kunnen laten verklaren dat hij
in opdracht handelt van zijn cliënt. Dit is de wereld op zijn kop.
Waaruit moge blijken dat de advocaat niet in dienst staat van
Jasper en diens belangen behartigd, maar dat Jasper in dienst
staat van Vlug en diens belangen behartigd en die van de
marionettenspelers van Vlug. Het is nu wel onomstotelijk bewezen,
dat Vlug in dienst staat van het OM, die hem gebruikt om Jasper te
bespelen.
Vlug zit op een bepaald niveau in de machtspiramide, met boven
hem de hem aansturende lagen. Dit blijkt tevens uit de foto die de
Volkskrant bij het artikel plaatste, waarop een oplettende bezoeker
van Argusoog waarnam dat Vlug een Vrijmetselaars handgebaar
maakte. De onderstaande foto, met de daaraan gekoppelde
afbeeldingen, laat de aard van dit gebaar zien. Onze dank aan die
oplettende bezoeker.
Het commentaar van deze bezoeker:
“Ik zag vandaag een foto van Jan Vlug, dit is een nieuwe foto
gemaakt door het ANP. Het rare van die foto is dat hij op een brug
staat met twee snelwegen onder hem. Maar nog vreemder -als je
goed kijkt- is dat Jan Vlug het gebaar van de “Lion’s Paw” maakt.
Dit is een signaal teken van de vrijmetselaars.
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Probeer dit handgebaar maar eens na te doen, het is totaal onnatuurlijk omdat je je vingers moet krommen
in de vorm van een leeuwen poot. Iets wat je niet zomaar even spontaan doet.”
Ook zo’n soortgelijk metselfoto’tje:
Hier nog meer foto’s van de Devil’s Claw/ Lion’s Paw:
http://www.whale.to/b/devil_claw.html (met dank aan Ramon)
Door mijn eigen observaties tijdens rechtzittingen van Micha Kat en Ben van den Brink,
heb ik zelf kunnen waarnemen hoe die zittingen één grote Vrijmetselaars-show zijn.
Waarbij er tussen verschilende aanwezigen, al dan niet behorende tot de zwarte
togamaffia, driftig middels handgebaren werd gecommuniceerd. Sommige Officieren
van Justitie presteren het zelfs om tijdens de zitting met hun meesters op de
achtergrond te sms’en.
Ja, we leven in een demoncratische rechtsstaat!!!
Voor hen die een petitie willen tekenen om Jan Vlug te ontmantelen, zie de volgende link:
http://www.activism.com/nl_NL/petitie/jan-vlug-moet-per-direct-aftreden-als-advocaat-voor-jasper-steringa/41135

Egyptische Moslimbroeders tonen trots martelkamers aan journalist
Geplaatst door Michael van der Galien - © Terminally Incoherent
Toen president Morsi zich onlangs boven de wet verhief moest
het de objectieve waarnemer al duidelijk zijn: de
Moslimbroederschap is een totalitaire club. Nu komt daar echter
iets bij: martelkamers.
Ten opzichte van het westen probeert de Moslimbroederschap de
schijn nog even op te houden dat men een ‘democratische
volksbeweging’ is, die de rechten van minderheden en
oppositieleden (min of meer) respecteert. De feiten zijn echter
anders: het betreft hier die hard Islamisten, totalitaire dictators in de
dop. Het is met name belangrijk dat progressief Nederland dit stuk even leest. U stond zo te springen dat de
Arabische Lente eindelijk was gearriveerd, dat die landen eindelijk zouden ‘democratiseren’, toch?
Zie hier wat u heeft gewrocht:
Tijdens het bezoekje, dat drie uren duurde, werd de verslaggever verteld dat “demonstranten die verdacht
worden van anti-Broederschap activiteiten gemarteld en geslagen worden… met medeweten van de politie.
Daarna worden ze overgedragen aan de officiële autoriteiten”.
De journalist doet verslag (vertaald door Al-Monitor):
We entered the chamber with a great difficulty, after a fellow journalist from the Misr 25 TV channel
facilitated. The channel is owned by the Brotherhood. There are brigades and police officers in military
uniforms, as well as others in civilian clothes from al-Nozha police station, who oversee the beatings,
whippings and torture. Fifteen others from the group, distinguished by their strong bodies, are supervised by
three bearded and well-dressed men who decide who will be in the chamber and who may leave, even if the
person is a member of the Brotherhood.
The torture process starts once a demonstrator who opposes President Mohammed Morsi is arrested in the
clashes or is suspected after the clashes end, and the CSF separate Morsi’s supporters from his opponents.
Then, the group members trade off punching, kicking and beating him with a stick on the face and all over
his body. They tear off his clothes and take him to the nearest secondary torture chamber, from which CSF
personnel, members of the Interior Ministry and the State Security Investigations Services (SSIS) are absent.
Zoals The Blaze uitlegt kunnen oplettende waarnemers hier niet bepaald door verrast zijn: de
Moslimbroederschap is sinds jaar en dag totalitair en geweldadig. Maar toch, dat ze hier zo openlijk over
spreken, en zelfs journalisten toelaten in hun martelkamers, is buitengewoon zorgwekkend.
Sterker nog, een aantal martelingen vond plaats voor de ogen van de verslaggever van Al-Masry. De reden?
De Moslimbroeders hopen de oppositie hiermee angst aan te jagen. “Ga terug naar huis of onderga
hetzelfde lot”. Dat is het signaal dat ze willen afgeven.
“We verlieten het pand en zagen bloed stromen op de stoep van het paleis”, aldus de journalist. “Iemand
probeerde het bloed te verbergen door er aarde op te gooien, maar niemand kan het beeld van dit bloed
voor honderden jaren verwijderen van het collectieve geheugen van Egyptenaren”.
De gemartelde demonstranten moeten onder andere vertellen wie ze steunen: Mohamed ElBaradei,
Hamdeen Sabahi, of de afgezette Egyptische nationalistische beweging (van Hosni Mubarak). De hele
‘ondervraging’ wordt geflimd door mensen die voor de media-tak van de Moslimbroederschap werken.
Het nieuwe Egypte, het Egypte van na de zogenaamde Arabische Lente, is niet slechts ‘net zo erg’ als dat
van Mubarak, maar erger. En de Moslimbroeders zijn nog maar net begonnen.
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Amerika toegang tot EPD?
De Amerikaanse overheid kan mogelijk toegang krijgen tot het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat
stelt het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Het bedrijf dat het programma
bouwt, CSC, heeft een Amerikaans moederbedrijf en valt dus onder Amerikaanse wetgeving, zoals de
Patriot Act. Deze wet houdt in dat overheidsinstanties, zoals de FBI, alle gegevens van bedrijven mogen
opvragen als de nationale veiligheid in het geding komt. CSC is daarom verplicht om de informatie te geven,
dus ook bijvoorbeeld de medische gegevens van Nederlandse patiënten.
Edwin van Velzel, directeur de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), eiste bij de
NOS dat CSC een verklaring geeft dat ze niet onder de Patriot Act vallen. Als ze dit niet doen dreigt VZVZ
de samenwerking op te zeggen en moet er een nieuw programma gemaakt worden.
'Een harde garantie kunnen ze in contracten niet geven als ze onder Amerikaanse jurisdictie vallen. Die
mogelijkheid biedt deze Amerikaanse wetgeving niet,' stelt Joris van Hoboken van het Instituut voor
Informatierecht.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3356329/2012/11/30/Amerika-heeft-mogelijk-toegang-tot-EPD.dhtml

Beveiligingsexpert: het is te makkelijk om misbruik te maken van patiëntendossier. Beveiligingsexpert
Guido van 't Noordende van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het elektronisch patiëntendossier
gehackt kan worden. De beveiliging is niet goed en dat noemt hij "eng".
http://nos.nl/video/445819-beveiligingsexpert-het-is-te-makkelijk-om-misbruik-te-maken-van-patientendossier.html

"Veel minder mensen dan wij dachten hebben toestemming gegeven. Dat betekent dat we 95 procent van
de dossiers verliezen", zegt Edwin van Velzel, bestuurder van VZVZ. De organisatie wil nu een extra half
jaar om mensen ertoe te bewegen zich vrijwillig aan te melden.Tot nu toe hebben hooguit 400.000 mensen
toestemming verleend voor de opname van hun gegevens in een EPD, dat dan mag worden uitgewisseld
tussen medici onderling. In totaal zijn er zo'n 8 miljoen dossiers in het systeem. Een campagne die al het
gehele najaar duurt, heeft geen grote toeloop van patiënten teweeg gebracht. In de afgelopen weken is juist
veel ophef ontstaan over de veiligheid van een dergelijke landelijke infrastructuur. De dossiers zouden
moeten worden opgeslagen in een regionale database en niet zomaar landelijk toegankelijk moeten zijn. Wel
zouden ze op aanvraag kunnen worden ingezien door medici.http://webwereld.nl/nieuws/112684/nauwelijks-belangstelling-vooropname-in-epd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29

“Geld mag nooit een middel zijn om huisartsen te verleiden de privacy van hun patiënten met een korreltje
zout te nemen.” : http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/24/arts-en-apotheker-verdienen-aan-patient-die-dossier-deelt/
De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen spant een kort geding aan tegen de vier grote
zorgverzekeraars. De VPH verzet zich tegen de verplichting van de verzekeraars om zich aan te sluiten bij
het elektronisch patiënten dossier : http://nos.nl/artikel/448837-huisartsen-naar-rechter-om-epd.html
NB : Voor de buitenstaanders: de gegevens over de patiënt zijn niet van de patiënt zoals je zou verwachten,
maar van de zorginstelling die ze ooit vastgelegd heeft.

Rusland bewapent Syrië met krachtige ballistische raketten
Geplaatst in Midden Oosten op 9 december 2012
Iskander: de nachtmerrie voor ieder raketverdedigingssysteem
Uren nadat NAVO instemde met het sturen van Patriot raketten naar
Turkije, vanwege de crisis in Syrië, deed Rusland zijn eerste levering
van Isrkander raketten aan Syrië. De superieure Iskander kan zich
verplaatsen met een hypersonische snelheid van 2 kilometer per
seconde, en heeft een reikwijdte van 450 kilometer. De Iskander, 680
kilo zwaar, is de nachtmerrie voor iedere raketverdedigingssysteem.
Syrië blijft Rusland’s rode lijn
Volgens de Mashregh, een uitgave van de Iraanse Revolutionary
Guard, heeft Rusland Turkije gewaarschuwd, om de situatie niet te laten escaleren. Maar door Turkije’s
verzoek om patriots aan de NAVO, heeft Rusland de Iskanders geleverd. Vandaag berichtte Mashregh dat
de levering plaatsvond, toen Rusland met zijn marineschepen aankwam in Tartus, Syrië.
De Iskander is een oppervlak-tot-oppervlak raket, die door geen enkel raketverdedigingssysteem op te
sporen of te vernietigen is, volgens Mashregh. Rusland heeft eerder gedreigd tot vergelding over te gaan,
door Iskander raketten te plaatsen bij Kaliningrad (bij Baltische Zee), als Amerika een raketsysteem in Polen
zou plaatsen.
De levering van de Iskanders laat duidelijk zien, dat Syrië Rusland’s rode lijn blijft. Ondanks uitspraken van
Panetta, waarmee Panetta suggereerde dat Rusland en Amerika hetzelfde doel nastreven m.b.t Syrië.
www.theinnoplex.com
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Waarom jij (nog) staatseigendom bent..!
Door GuidoJ.10 december 2012
Addertjes onder het gras.
“Bent U Pietje Puk, burgerservicenummer 06757493? Mag ik Uw identiteitsbewijs even zien?” Hoe vaak heb
ik niet instemmend geknikt op “Bent U…?” en gehoorzaam het identiteitsbewijs getoond als daarom door
een gezagdrager gevraagd werd? Net als ruim 16 miljoen Nederlanders heb ik jarenlang in de matrix
geleefd, geloofd dat ik mijn naam ben en dat ik een staatsburger ben, omdat ik op Nederlands grondgebied
geboren ben.
In 1958 heeft mijn vader mij(n geboorte) aangegeven bij de gemeente Gennep
en is daar van een juridisch document, de ‘Geboorteakte’, opgemaakt door de
ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Nederlandse Staat heeft de
(voor)namen, die ik van mijn ouders gekregen heb, ongevraagd gebruikt voor
een juridisch etiketje (de Natuurlijk Persoon). Aan dit etiket was meteen het
Nederlands staatsburgerschap gekoppeld. Het etiket heeft inmiddels ook een
Burger Service Nummer (BSN) en sinds kort eist de Staat ook vingerafdrukken
voor het verplichte identiteitsbewijs.
Het staatsburgerschap is verplicht…
Volgens de Nederlandse Wet kun je slechts door overlijden of emigreren naar een ander land onder het
staatsburgerschap uit. En daar zitten 3 addertjes onder het gras die ik 50 jaar over het hoofd gezien heb.
Want waar is de overeenkomst met de Nederlandse Staat dat ik toestemming gegeven heb voor het
gebruik van mijn namen om een juridisch etiketje aan te plakken? Waardoor ik staatsburger,
belastingplichtig ben, ondergeschikt aan ambtenaren van de Nederlandse Staat en financieel garant sta voor
de miljardenschulden van die Staat?
Artikel 6 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zegt dat ik het recht heb op een
Persoon. Dus niet de plicht ! Internationale verdragen gaan boven Nederlandse wetgeving (art. 94 van onze
Grondwet). Het tweede addertje onder het gras is dus dat wij ‘verplicht’ worden tot het hebben van een
Natuurlijk Persoon en voor lief te nemen dat de Staat ons behandeld alsof we die Natuurlijk Persoon ZIJN...
Wat in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat zegt dat
niemand in slavernij of horigheid gehouden mag worden!
Je bent en blijft feitelijk een onafhankelijke geest! En soms moet je
daar formeel wat voor rechtzetten..
Ieder van ons is een bezielde spirituele entiteit met een universeel
bewustzijn. Gedurende enkele tientallen jaren verblijft de ziel in dit
stoffelijk lichaam als onderdeel van een cycli van incarnaties. Alle
wereldreligies leren ons al duizenden jaren, dat wij geschapen zijn
naar Gods evenbeeld. Pas veel later zijn er wetten gekomen, ons
opgelegd door veroveraars en heersers. Wetten zijn papier, een fictie bedacht door mensen om macht over
onderdanen en staatsburgers uit te oefenen.
Addertje nummer 3
Oftewel addertje nummer 3, want geen enkele mens heeft het recht zich boven een ander mens te stellen.
We zijn allen gelijkwaardig, aldus artikel 2 in de Universele Mensenrechtenverklaring en artikel 26 van het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Dus als mevrouw Beatrix van
Amtsberg – zur Lippe Biesterfeld beweert ‘Bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden’ te zijn, dan vraag
ik: “Waar staat dat dan?”
De eenvoudige oplossing.
Op de websites IkClaimMijnNaam.nl (voor Nederland) en IkClaimMijnNaam.be (voor België) staat uitgebreid
het stappenplan beschreven om op een vreedzame en harmonieuze wijze het eigendom over jouw juridisch
etiketje terug te claimen. In respect voor je medemens, moeder Aarde en onze Schepper. Na het doorlopen
van dit stappenplan ben je weer een soeverein Mens van vlees en bloed, die door middel van zijn Natuurlijk
Persoon naar eer en geweten deel neemt aan het maatschappelijk verkeer. Want er wachten ons serieuze
uitdagingen als gevolg van een staatssysteem dat tot grote ontwrichtingen in milieu, welzijn,
gezondheidszorg, economie en het sociale domein geleid heeft.
21 december 2012..
Welke ‘pil’ kies je; jouw realiteit is een keuze, ook al denk je dat er maar één is.. Die
realiteit die zich ‘buiten je’ lijkt af te spelen..
In de bioscoopfilm ‘The Matrix’ krijgt de hoofdpersoon Neo de keuze om door het
slikken van een rode of een blauwe pil zijn bestaans-realiteit te kiezen. Voor die keuze
staan wij in 2012 nu allemaal. Kiezen we de blauwe pil en blijven we eigendom van de
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Staat in een systeem van vaccinaties, satanisch kindermisbruik, 9/11, de transhumane mens,
elektromagnetische straling, Nieuwe Wereldorde, girale geldschepping, Codex Alimentatius en tal van
andere ‘verworvenheden’? Of…
Of kiezen we voor de rode pil en claimen we onze grondrechten terug, met de bijbehorende
verantwoordelijkheden naar onze medemens, de planten- en dierenwereld en de planeet, welke ons
huisvesting en een bestaan biedt? We weten inmiddels dat niet kiezen ook een keuze geworden is. Het is nu
bijna 21 december; de unieke dag dat de Aarde astrologisch gezien deel uit maakt van de Galactische
Uitlijning met tal van planeten richting het middelpunt van het Universum en dat een reeks natuurvolkeren
met hun kalenders aangeduid hebben als een bijzondere dag. Rood of Blauw: wat kies jij……?
Ik, gekend als Luca, Mens van vlees en bloed en geboren uit de familie Van Dinter.
Luuk van Dinter
December 2012
Aanbevolen bronnen:
ikclaimmijnnaam.nl
projectwonderland.nl/maarten
ikmaakbezwaar.net

’Wat kunnen we nog verwachten van de burger?’ (lezersreacties)
Hoe kunnen we nu verwachten dat er normen en waarden in dit land bestaan als ambtenaren aow’ers
aanmatigende brieven sturen, managers, bestuurders en politici graaien en frauderen wat ze kunnen met
een premier voorop die met een gulle glimlach zijn hele electoraat constant bedondert! Wat kunnen we dan
nog verwachten van de gemiddelde burger met al die slechte voorbeelden die we dagelijks in het nieuws
tegen komen? Hoezo voorbeeldfunctie? Wat is dat?
L.Tinga, Uden
Oorzaak
De diagnose is gesteld, de dood van de grensrechter is waanzin. Maar achter elke ziekte en of afwijking zit
een oorzaak. In het geval van het voetbalgeweld luidt dat: laf en dom beleid van de overheid gedurende
zeker veertig jaar.
M.A. Wever, Haarlem
Vlotjes
Lang is premier Rutte weggekomen met het luchtigjes, vlotjes en nonchalant wegpraten en -lachen van
problemen. Dit werd door velen gezien als een vlotte en aangename vorm van communicatie. Zo
langzamerhand blijkt overduidelijk dat de totstandkoming van dit kabinet ook luchtigjes, vlotjes en nonchalant
is geschied.
B. de Mars, Groningen
Minachting
Terwijl het beroerd gaat in dit land beleven de corruptie en graaiculturen gouden tijden. Waarschijnlijk is
datgene wat tot nog toe is ontdekt maar een drupje in de zee van sjoemeldeclaraties,
belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en andere vormen van zelfverrijking. Het risico dat men loopt bij
ontdekking lijkt niet zo groot te zijn. Politici zijn weer zwaar geschokt en de storm waait weer over. Men zou
zich eens moeten realiseren hoe groot de minachting van de burger is voor de politiek en politici. Bestaat er
eigenlijk nog wel enig verschil tussen een bananenrepubliek en een poldermonarchie.
J.Bonthuis, Eeserveen
Oplossing
Voortaan geen grensrechters meer want dan is het probleem opgelost. De oplossing is echt zo simpel als
wat. Als het olielampje op het dashboard van mijn auto brandt haal ik het bolletje er gewoon uit! Slaap lekker
Nederland.
Bartus J. van der Wenden, Delft
Schuld
Co Verdaas treedt af vanwege zijn bonnetjesaffaire en Mark Rutte krijgt de schuld. Van welke partij was die
Verdaas eigenlijk?
Ed Verstraten, Lelystad
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Willekeur
Er zijn plannen om de zendtijd niet meer te verdelen op basis van het ledenaantal van een omroep, maar op
basis van creativiteit en kwaliteit van de programma’s. Dat wordt een boeiende exercitie, want kwaliteit en
creativiteit zijn subjectieve begrippen die door vele mensen anders beoordeeld zullen worden. De
toekenning van zendtijd wordt een loterij, gebaseerd op de willekeur van enkele keuzeheren of -dames.
Theo Hoogland, Heerhugowaard
Overlast
De ANWB adviseert om thuis te blijven vanwege de te verwachten overlast door de sneeuwval. Als die komt
tenminste… Nee, NS en de wegbeheerders moeten zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben na zoveel
jaren van blunderen als de winter weer eens onverwacht intreedt! En voor diegenen die thuis zijn gebleven:
zij kunnen hun bankrekeningnummer sturen naar de ANWB. Om deze werkdag te overbruggen.
J.Elbersen, Veldhoven
Lijden
Onze NS lijkt steeds meer op een realityreeks met een uiterst dunne verhaallijn. Als overal in ons land trams
en bussen gewoon rijden, post en kranten nog stipt worden bezorgd en alle autorijders in Nederland gewoon
van A naar B rijden, staat het o zo machtige raderwerk van de NS alweer stil of zo goed als stil. De reiziger
lijdt dus het meest door het lijden dat ProRail vreest!
Willem Vizee, Tiel
Boemel
Hanzelijn boemeltrein (Tel.06/12). Die kan dus worden toegevoegd aan het bekende lijstje: Betuwelijn,
Hogesnelheidslijn, Noord-Zuidverbinding.
J. van Houten, Leiderdorp
Schoonmaak
Na de belachelijke vleestaks en fraude met declareren komt er weer iemand met het idee om kinderen
schoon te laten maken bij hun ouders. Ik weet niet aan welke eisen je moet voldoen om lid van de Tweede
Kamer te worden maar m.i. is het tijd voor een grote schoonmaak daar en eerst te kijken of de mensen wel
competent en integer zijn. Natuurlijk wel door iemand die ook competent is…
Chris Cats, Almere
Tegel
Het vertrouwen in de politiek verliest snel terrein. Mijn oma zei het al: ’Vertrouwen komt te voet, maar gaat te
paard’. Dit zou eigenlijk als levensgroot plakkaat in de Tweede Kamer moeten hangen en op een tegeltje
moeten staan in het Torentje.
F. Christian Brouwer, Den Haag
Tandenborstel
Momenteel kan men een overheidsbericht op de radio horen, waarin een man vertelt, dat hij zo blij is omdat
hij een nieuwe vriendin heeft. Hij is heel voorzichtig met zijn aow-uitkering, want stel je voor dat hij wordt
betrapt met de beruchte tweede tandenborstel in zijn badkamer. Met ingang van 1 januari 2013 wordt n.l.
fraude met de aow zwaarder bestraft. Raar hè, dat een frauderende staatssecretaris wordt beloond met een
wachtgelduitkering.
Joke van Leeuwen, Amersfoort
Respect
Het woord ’respect’ is in sommige kringen heel iets anders gaan betekenen dan wat de gemiddelde mens
eronder verstaat. Als je het hebt over ’respect afdwingen’ dan heb je het over bewondering voor iemands
goede prestaties. In sommige subgroepen heeft men het ook veel over ’respect’. En daar betekent het dat je
bang voor iemand moet zijn en dat je anders in elkaar geslagen kunt worden. En op die manier wordt het
woord ’respect’ veel gebruikt door dezelfde soort jongeren die de scheidsrechter te lijf gingen. Dus
voorzichtig met dat ’respect’. Sommige jongeren weten echt niet wat dat woord betekent .
Maarten v. Veen, Nieuw Vennep
Eervol
Een frauderende politicus wordt door de Koningin eervol ontslag verleend. Kan de politiek dat uitleggen
zonder zich te schamen. Wat voor een misdrijf moet een politicus plegen om oneervol ontslagen te worden
en zijn recht op vergoeding te verliezen?
H. ten Kate, Winterswijk
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Paus ontkent letterlijke eindtijd en roept opnieuw op tot vorming wereldregering
Benedictus verwerpt letterlijke en spoedige terugkeer Jezus Christus
De terugkeer van Jezus Christus is volgens de paus niet meer dan
een 'herinnering' aan ons geloof.
In een toespraak voor de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en
Vrede heeft paus Benedictus SVI opnieuw opgeroepen om een
wereldregering te vormen. Paradoxaal genoeg moet deze
wereldregering volgens de man die zich als de enige onfeilbare
religieuze autoriteit ter wereld beschouwt 'geen supermacht in de
handen van slechts enkelen zijn, die alle volken overheerst en de
zwakken uitbuit.' De afgelopen jaren pleitte Benedictus regelmatig
voor de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde en een
wereldregering. In zijn toespraak voor de genoemde raad op 3 december beschreef hij zijn visie van een
'morele kracht' of morele autoriteit die 'de macht heeft om, in overstemming met de redelijkheid, te
beïnvloeden - een deelnemende autoriteit met door wetten beperkte jurisdictie.' In 2010 stelde het Vaticaan
voor om een Centrale Wereld Bank te creëren die de verantwoordelijkheid voor het reguleren van de
wereldwijde financiële industrie en geldvoorziening zou moeten krijgen. Deze 'supranationale' autoriteit zou
'universele bevoegdheden' gegeven moeten worden om de wereldeconomie te sturen en te controleren. (1)
VN, Vaticaan en New Age bundelen krachten
Ruim twee maanden geleden nam aartsbisschop Dominque Mamberti in een toespraak voor de Algemene
Vergadering van de VN namens het Vaticaan letterlijk het woord 'wereldregering' in de mond. De Kerk van
Rome is al tientallen jaren één van de belangrijkste onderdelen van de Nieuwe Wereld Orde en streeft
behalve naar een wereldregering ook naar een wereldreligie, waar één en dezelfde persoon het hoofd van
moet worden. Hiertoe werd in 1995 de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht. Deze VN
tak, die 10 jaar later operationeel werd, streeft naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Al in
1955 werd dit concept gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, door velen beschouwd
als de vader van de New Age beweging. Dat de VN, het Vaticaan en de New Age beweging nauw
samenwerken in hun streven naar één algemene wereldautoriteit bleek ook op de in oktober gehouden
Awakened World Conferentie in Rome. Hoge vertegenwoordigers van onder andere de Rooms Katholieke
Kerk en de New Age beweging besloten hier om hun krachten te bundelen en 'toe te werken naar de
vereniging van de mensheid in een nieuwe, alomvattende religieuze orde.'
Letterlijke eindtijd past niet in Nieuwe Wereld Orde Vaticaan
In deze Nieuwe Wereld Orde past volgens de paus geen 'eindtijd' en geen 'einde van de wereld' en dus ook
geen letterlijke terugkeer van Jezus Christus. Tijdens een preek in de Sint Pieter op 18 november ontkende
Benedictus dan ook dat Jezus tijdens Zijn beroemde rede op de Olijfberg het over het letterlijke einde van de
wereld had, ondanks het feit dat Hij de letterlijke vraag van de discipelen naar de tekenen van dit 'einde'
letterlijk beantwoordde. (2). Jezus profetie dat er pal voor Zijn terugkeer een verdrukking komt waarin valse
profeten zullen opstaan, zon en maan worden 'verduisterd', de 'sterren van de hemel' zullen vallen waarna
de 'Zoon des mensen... op de wolken' komt 'met grote macht en heerlijkheid' (Marcus 13), moet volgens de
paus 'geestelijk' worden gelezen. Die terugkomst zou enkel bestaan uit de reeds gesproken woorden van
Jezus. 'Daarom beschrijft Jezus hier niet het einde van de wereld... zoals een 'ziener'. Integendeel, hij wil de
nieuwsgierigheid in ieder tijdperk aangaande data en voorspellingen wegnemen.'
Terugkeer Jezus slechts een 'herinnering'
Deze ontkenning van Jezus' letterlijke terugkeer op de wolken door de paus is niet nieuw. In november 2009
verwierp Benedictus tijdens een toespraak in het kader van de naderende kerst het gevoel van veel
christenen dat we in de eindtijd leven en Jezus spoedig zal terugkeren om bij de mensen te zijn. Die belofte
zou er niet één 'van tijd en ruimte' zijn, maar 'van liefde'. De terugkeer van Jezus moet volgens hem dan ook
worden opgevat 'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof... die we ervaren als we
de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien.' (schuingedrukt toegevoegd). Een jaar
eerder had de paus zich ook al uitgesproken tegen 'messiaanse voorspellingen' aangaande het einde van de
wereld. 'De geschiedenis gaat gewoon door, inclusief allerlei menselijke tragedies en natuurrampen.'
Paus door Petrus weersproken
Uitgerekend de apostel wiens opvolger de paus beweert te zijn, Petrus, schreef in zijn tweede brief echter:
'Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen
begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen
zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping af geweest is.
Want willens en wetens ontgaat hun dat... de tegenwoordige hemelen en de aarde door hetzelfde woord als
een schat (zijn) weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der
goddeloze mensen.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden (SV:
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verbranden). Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn... vol verwachting u
spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de
elementen in vuur zullen wegsmelten.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.'
Kortom: christenen behoren geen door de VN en het Vaticaan geleide Nieuwe Wereld Orde te verwachten laat staan daar naar te streven-, maar wel degelijk 'vol verwachting' uit te zien naar het letterlijke einde van
de wereld en een letterlijk nieuw begin onder leiding van de letterlijk teruggekeerde Jezus Christus.
Xander - (1) The Globalist Report, (2) Logos Apologia

De Japanners en hun politiek tegenover de moslims
Heeft U al ooit in de krant gelezen dat een politieke leider of eerste minister van een Islamietische staat een
staatsbezoek bracht aan Japan?
Heeft U al ooit er bij stil gestaan dat er een berichtgeving kwam met een officieel staatsbezoek van Iran of
Saoudi Arabie aan Japan? Japan is een land dat de islam achter gesloten gordijnen houdt ,
en zeer strikte beperkingen heeft opgelegd aan de islam en alle moslims .
De redenen zijn de volgende :
a) Japan is het enige land dat geen burgerschap (nationaliteit) geeft aan moslims ;
b) In Japan kunnen moslims geen permanente verblijfsvergunning krijgen ;
c) Zijn er zeer strikte verbodsregels inzake het verspreiden van de Islam in Japan ;
d) Op de universiteiten van Japan, worden er geen arabische of andere islamitische talen onderwezen ;
e) Het is verboden om de gedrukte Koran in te voeren ook als deze gedrukt is in het Arabisch ;
f) In overeenstemming met de verschenen richtlijnen van de japanse regering, zijn er enkel voor 2 moslim
Lakhs een visum verstrekt voor tijdelijk verblijf en zij moesten conform de japanse wet verplicht japans
spreken en moesten verplicht hun godsdienstige rituelen uitvoeren in hun wettelijke verblijfplaats .
g) Japan is het enige land in de wereld welke een zeer beperkt aantal onbelangrijke ambassades hebben
van de islamstaten ;
h) De Japanners zijn totaal niet aangetrokken door de Islam ;
i) De in Japan verblijvende moslims zijn enkel werknemers van buitenlandse bedrijven ;
j) Zelfs vandaag, worden er geen visas toegestaan aan moslim geneesheren, ingenieurs of beheerders
welke door buitenlandse bedrijven worden gezonden ;
k) Het grootste deel van desbetreffende bedrijven voorzien in hun onderrichtingen dat enkel niet moslims
zich mogen kandidaat stellen voor een job ;
l) De Japanse overheid is van mening dat de moslims fundamentalisten zijn en dat zij zelfs in het tijdperk van
de globalisatie, niet bereid zijn om hun moslim wetten te wijzigen ;
m) De moslims moeten er niet aan denken om een gehuurd appartement te krijgen in Japan ;
n) Indien iemand te weten komt dat zijn buurman een moslim is, wel dan slaat de ganse buurt alarm ;
o) Niemand mag een islam cel of een Arabische kring in Japan ;
p) Er is geen wet (sharia) in Japan;
q) Indien een japanse vrouw huwt met een moslim, dan wordt zij beschouwt als een paria voor altijd ;
r) In overeenstemming met dhr Komico Yagi ( Departementshoofd van de Universiteit van Tokio ) Is er een
mentaliteit in Japan waarbij de moslim godsdienst een zeer intollerante religie is en men deze ten stelligste
moet mijden ; ( er ver van wegblijven)
Vraag : Zijn ze aan het dwalen (of vergissen ze zich )??????
Ik durf de vraag stellen of we op grond van het grondwettelijk beginsel van de wederkerigheid OOK niet deze
regels zouden kunnen opleggen . Als we zien hoe priesters, en wij zelf worden behandeld als wij in moslim
landen komen als christenen?
Allez reageer maar en ja maak me maar uit voor fascist ! ben het gewoon van rascist te zijn !
Toch eens rustig nadenken en ja er zit wel een gezonde terughoudendheid in de Japanse methode en die
kunnen we zeker hier gebruiken als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog het recht krijgen
om in hun buurt te leven zoals wij er hebben geleefd .
Vergeet niet ik kom uit Nieuw Gent en ik weet hoe ik als tolerante autochtoon dankzij mijn goede politieke
vertegenwoordigers en buurtwerkers uit mijn wijk ben weggewerkt. Ik herhaal en blijf het herhalen –
moslims mogen nooit meer dan 20 % in een wijk worden want anders worden ze echt dominant en
dwingen zij hun sharia met zachte en daarna zeer harde hand af.
Reageer maar het is er voor vertaald !
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Het einde van het traditionele gezin
Dinsdag, 11 december 2012
Boeken die een “traditioneel” gezinsbeeld geven van moeders
die voor hun kinderen zorgen of vaders die naar hun werk gaan,
binnenkort verboden in EU?
In Zweden worden op sommige kleuterscholen de woorden “hem” en
“haar” al niet meer gebruikt.
Boeken die een “traditioneel” gezinsbeeld geven van moeders die
voor hun kinderen zorgen of vaders die naar hun werk gaan kunnen
verboden worden als een recent Europees rapport over gelijkheid van
seksen wordt geïmplementeerd.
Er is zo'n aanbeveling uitgebracht welke zegt dat het “stereotiep
neerzetten” van de seksen de beeldvorming van jongens en meisjes beïnvloedt in de manier waarop ze zich
zouden moeten gedragen waardoor de carrièrekansen van vrouwen in de toekomst wordt geschaad.
Wel is er de nodige kritiek op het rapport. Eén Europees parlementslid noemde het “politiek correcte” onzin
en anderen claimden dat dit soort voorstellen om “studiemateriaal” aan te passen zou betekenen dat
klassieke kinderboeken zullen verdwijnen.
Het rapport stelt verder: “Kinderen worden geconfronteerd met stereotiepe rollen van de seksen op een
jonge leeftijd door series en advertenties op televisie, studiemateriaal en opvoedkundige programma’s.
Hierdoor wordt hun beeldvorming over hoe mannelijke en vrouwelijke karakters zich zouden moeten
gedragen beïnvloedt”.
“Er zouden daarom speciale opvoedkundige programma’s en studiemateriaal geïntroduceerd dienen te
worden waarin mannen en vrouwen niet langer afgespiegeld worden in hun traditionele rollen met de man
als kostwinner van het gezin en de vrouw als degene die voor de kinderen zorgt”.Het rapport voegt verder
toe: “Met betrekking tot de media en het adverteren dient er te worden opgemerkt dan het aantal kinderen
dat op een hele jonge leeftijd zonder toezicht televisie kijken aan het toenemen is”.
“Negatieve stereotiepe uitbeelding van de seksen kunnen daarom een aanmerkelijke invloed uitoefenen op
het zelfvertrouwen en eigendunk van jonge vrouwen, in het bijzonder teenagers, hetgeen zal resulteren in
een beperking van hun aspiraties, keuzes en mogelijkheden voor hun toekomstige carrière”.
Het comité dat het rapport heeft samengesteld roept dan ook op tot aanpassing van de EU wetgeving:
“ondanks de doelstelling van de EU om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen is er nog
steeds een gat in de wetgeving die moet voorzien in het niet discrimineren van vrouwen en gelijkheid van
seksen op de gebieden van sociale zekerheid, opvoeding en de media, waardoor de nadruk ligt op de
noodzaak tot aanpassing van de wetgeving op deze gebieden”.Ook verzoekt het document de Europese
Commissie het probleem van de gelijkheid van de seksen mee te nemen in al haar beleidsonderwerpen.
De conservatieve Europarlementariër Marina Yannakoudakis, woordvoerder van de Vrouwenrechten in het
Europese Parlement zei: “voor de zoveelste keer verspilt het Comité voor de Vrouwenrechten de tijd van het
parlement en het geld van de belastingbetaler met linkse politiek correcte onzin”.“Ik ben er helemaal voor om
vrouwen aan het werk te krijgen, maar ik geloof dat vrouwen de keus moeten hebben of ze willen werken of
thuisblijven om de kinderen groot te brengen”.
Ondanks deze woorden van Yannakoudakis zullen er steeds meer van dit soort voorstellen komen. Ze zullen
worden aangenomen en geïmplementeerd omdat de doelstelling van het grotere plan is om het traditionele
gezin te doen verdwijnen(!) en kinderen het liefst op zo jong mogelijke leeftijd onder volledige controle van
de staat te brengen. Niet alleen dient dit doel bereikt te worden via de overheid, maar ook de door de
Illimunati (Jezuïeten) gecontroleerde megabedrijven werken hier volop aan mee.
Onderstaand een afbeelding uit de nieuwe Ikea catalogus, het meest gedrukte boek ter wereld.
Commentaar van Ikea: “met de nieuwe manier van denken over
seksen is er niets dat goed of fout is. Een stuk speelgoed is niet voor
een jongen of een meisje, het is voor een kind. Wij denken dat dit de
toekomst is”.
En de waanzin gaat verder. Zo zijn er nu al kleuterscholen in Zweden
waar men weigert om de woorden hem of haar te gebruiken. Ze
worden “vrienden” genoemd of aangesproken met hun naam en als
het niet anders kan gebruiken ze een nieuw woord dat ze uit het Fins
hebben geleend, “hen”. Dit is een woord dat voor alles gebruikt wordt zonder onderscheid van de
verschillende seksen. Ook de boeken zijn aangepast. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen zijn verdwenen en
vervangen door een boek dat gaat over twee giraffen die een verlaten krokodillenbaby aantreffen en deze
adopteren. Vorig jaar ging het in Zweden zelfs al zover dat een stel besloot om het geslacht van hun kind dat
ze "Pop" hadden genoemd geheim te houden voor de buitenwereld. Alleen de naaste familieleden wisten of
het een jongen of een meisje was.
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Alles zal in het werk gesteld worden om het traditionele gezin met wortel en tak uit te roeien. De staat zal de
voortplanting bepalen en de staat zal zorgdragen voor de opvoeding waarin vooral de nadruk zal liggen op
gelijkheid. Alles gelijk, alles grijs, uitblinkers worden afgestraft en belachelijk gemaakt. Wie heeft er straks
nog die nu gevreesde robots nodig?
Bronnen: Iona Institute ; Telegraph ; BBC
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3618:het-einde-van-het-traditionele-gezin&catid=37:wereld&Itemid=50

Toestand Syrië brengt wereldvrede in gevaar: rebellen hebben groen licht van Amerika om Russen,
Iranezen en Oekraïnen te vermoorden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 15 december 2012
Het door Amerika gesteunde ‘Vrije Syrische Leger’ (FSA) heeft ‘de rode lijn overschreden’ en dreigt Russen
en Oekraïenen in Syrië te vermoorden.
Amerika en zijn bondgenoten heeft het groene licht gegeven aan hun proxy FSA om Russen, Iraniërs en
Oekraïenen te bedreigen en vermoorden.
De beslissing kwam niet van de rebellen, maar direct uit Washington.
Dit is een opzettelijke provocatie aan het adres van Rusland, die Assad steunt.
Zoals inmiddels bekend is, steunen Amerika en zijn bondgenoten rechtstreeks de diverse
terroristengroeperingen. Franse, Britse, Turkse en Qatari troepen zijn al enige tijd betrokken in de werving
en training van de rebellen. Nu is het de bedoeling om Russische, , Oekraïense, maar ook Iraanse burgers
die in Syrië wonen, te bedreigen en te doden, op order van Washington. Dit pleegt een forse aanslag op de
internationale diplomatie.
Van RT com, 13 december:
Het Vrije Syrische leger tart de mensheid door de ontvoering en bedreiging van een Oekraïeense journaliste,
en kondigen aan alle Russische en Oekraïeense burgers die zij kunnen vinden in Syrië, te vermoorden. Dit
kan men opvatten als een oorlogsverklaring, het is duidelijk dat de rebellen aangespoord worden tot
overtreding van de wet. De rebellen bedreigen ook de Russische en Oekraïeense diplomatieke missies.
Deze recentelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een kettingreactie van gebeurtenissen, die Rusland op
directe onverbloemde wijze in het conflict betrekken. Wanneer Russische levens in gevaar zijn, heeft
Rusland het recht om zijn burgers te beschermen en ook om Oekraïne te steunen. Het werpt een nieuw
gevaar op in Syrië en wel een gevaar voor de wereldvrede. Deze situatie is riskant. Rusland wordt mogelijk
gedwongen door de rebellen en het westen, tot militaire actie in Syrië. Wanneer de Syrische regering de
hulp van Rusland vraagt, hoe gaan Amerika en zijn bondgenoten, de soennietische landen en de rebellen
dan reageren?
Dit regionale conflict staat op het punt een globaal conflict te worden.
Rusland, weliswaar het Syrische regime steunend, heeft tot nu toe op een beschaafde manier gehandeld.
En ook met de nodige voorzichtigheid, ondanks de stunts van Turkije (uitlokking van Syrië), terroristen,
moordenaars, oproerkraaiers. Maar het zou wel eens heel goed voorbij kunnen zijn met deze beschaafdheid
en voorzichtigheid, wanneer Russen, Oekraïenen (en trouwens ook Iraniërs) aangevallen, vermoord en
geëxecuteerd gaan worden. Als er een Amerikaanse journalist ontvoerd zou zijn door de rebellen, en de
rebellen zouden dreigen alle Amerikaanse en U.N. missies te dwarsbomen, wat zou Amerika”s reactie dan
zijn? Direct handelen. en wat zou de reactie daarop dan zijn van het internationale publiek? Juist, begrip.
Grote kans, dat er op elke actie van Rusland zonder begrip gereageerd wordt en dit genadeloos afgestraft
gaat worden.
Proxy oorlogsverklaring
Amerika gebruikt de rebellen om de oorlog te verklaren aan Rusland, Oekraïne en Iran, omdat Amerika nooit
zelf de oorlog aan Rusland zal verklaren. Het is dus een proxy oorlogsverklaring, aangezien de rebellen
gesteund worden door het westen. Openlijke oorlogsverklaringen doen de Amerikanen nu eenmaal niet, dat
deden ze ook niet aan het adres van Irak, Afghanistan, Libië, Joegoslavië, Syrië en Iran. Amerika laat
anderen hun oorlogen uitvoeren. In dit geval: zij laten de rebellen verklaringen afgeven als ” laat geen enkele
Rus, Oekraïeen of Iraniër levend Syrië verlaten.”
Wat betreft de Oekraïeense journaliste die ontvoerd is: Anhar Kochneva werkt al jaren in Syrië en is altijd
bezig geweest om de waarheid omtrent Syrië en de rol van het Westen, naar boven te krijgen. Het is een
van de redenen waarom ze het op haar voorzien hadden. Ze heeft gewerkt voor verschillende Russische
media, waaronder NTV, RenTV, RT en UTRO. Volgens zeggen staat zij achter Assad.
Anhar Kochneva vraagt om hulp:
http://www.syrianews.cc/terrorists-in-syria-execution-of-ukrainian-journalist-anhar-kochneva/
http://english.ruvr.ru/2012_12_13/Reporters-Without-Borders-ask-US-EU-for-help-to-free-Ukrainian-reporter/
http://english.ruvr.ru/2012_12_10/Syrian-rebels-threaten-Ukrainian-journalist-with-death/
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Hoe je een economie vakkundig sloopt
Geschreven door Jack Hoogland
Ik heb het niet op die Wilders. Maar op een paar punten is hij helaas de enige die (economisch gezien) geen
onzin verkoopt. Gisteren verklaarde hij als reactie op de nieuwe economische ramingen van De
Nederlandsche Bank dat het kabinet-Rutte Nederland sloopt met belastingverhogingen.
Hoewel hij op andere economische punten (hypotheekrente aftrek en verhoging pensioenleeftijd) bewijst dat
hij een typische politicus is die zijn eigen doelgroep naar de mond praat, heeft hij op dit punt 100% gelijk.
Belastingverhogingen schadelijk voor schatkist
En niet omdat ik het toevallig zeg. Wel omdat al zó vaak is bewezen dat belastingverhogingen voor de
schatkist juist tot minder inkomsten leiden, dat ik me afvraag of politici in de gehele Eurozone nu écht zo
dom zijn, of dat ze bewust voor de gemakkelijkste weg kiezen.
Op mijn Twitter account plaatste ik vorige week een link naar een artikel over hoe desastreus een verhoging
van het Britse toptarief in 2009 heeft uitgepakt. In dat jaar waren er officieel 16.000 Britten die meer dan een
miljoen pond verdienden. In 2011 waren het er nog maar 6.000. In plaats van extra opbrengsten leidde deze
belastingverhoging juist tot 7 miljard pond minder inkomsten voor Her Majesty's Coffers.
Desastreuze formule
In dit artikel vertelde ik u al eerder hoe desastreus een combinatie van belastingverhogingen en
kaasschaafbezuinigingen is, als je een land economisch weer op het juiste spoor wilt krijgen. Politici in de
gehele eurozone passen echter juist deze rampzalige formule toe. Zonder dat ze zich ook maar één moment
afvragen of de rol die de overheid in onze samenleving speelt, niet veel te groot en véél te duur is geworden.
Met de huidige malaise als resultaat.
Er is er maar één die u kan beschermen...
Consumenten in de gehele Eurozone houden de hand op de knip. Sterke eurolanden zijn hard op weg om
zwakke eurolanden te worden. Zwakke eurolanden zijn hard op weg om nog een stuk zwakker te worden.
En Draghi zal nog veel meer geld printen.
Politici kiezen voor de gemakkelijkste weg en denken niet verder dan de volgende verkiezingen. Centrale
bankiers hebben als enige échte doel om banken te beschermen. En er is er maar één die ons (burgers) kan
beschermen. Dat zijn wijzelf.
Wees daarom voorbereid en heb een plan!
Vraagt u hier het gratis rapport aan (zie de bijlage) waarin we u vertellen wat wij de komende jaren WEL met
ons geld gaan doen en wat we vooral NIET gaan doen.

Hoofd inlichtingendienst: Amerika ‘bezorgd’ om Iran’s plotten tegen Amerika
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 13 december 2012
Amerika ‘bezorgd om terroristische aanval van Iran’
U.S. inlichtingen diensten denken dat Iran bereid is, om een terroristische aanval te doen binnen Amerika.
Dit zou dan een reactie zijn op de dreigingen van Amerika en bondgenoten, zo zei een hoofd Spionage van
Amerika afgelopen dinsdag. ( bron)
Directeur van National Intelligence James R. Clapper Jr. zei in een voorbereide verklaring dat een door Iran
geclaimd plot om een Saudische ambassadeur in Washington te vermoorden, een agressieve nieuwe
bereidheid van Iran laat zien aangaande aanvallen tegen Amerika. Het plot werd verleden jaar verhinderd.
Amerika schuift landen graag iets in de schoenen
Nu is Amerika er goed in om landen iets in de schoenen te schuiven wat ze niet hebben gedaan. ( Syrië,
Libië, Irak) Geruchten gaan, dat Amerika en NAVO eerst Syrië willen aanpakken en dan Iran. De vraag is
dus hoe waarheidsgetrouw de uitspraken van het hoofd Spionage zijn. De timing nu, om dit plot te onthullen,
is ook wel apart.
Alle niet-westerse landen zitten vol plotten, en Amerika niet, als je het mag geloven
Het plot zou laten zien dat Iraanse leiders, waaronder Ali Khameini, hun calculus veranderd hebben en nu
bereidwilliger zijn om een aanval op Amerikaans grondgebied te doen. De verklaring van Clapper, is
overgedragen aan het Senate Intelligence Committee in afwwachting van een hoorzitting over het potentiële
gevaar 17 december a.s. . Amerika is ‘erg bezorgd over Iraanse plotten tegen Amerika of Amerika’s
bondgenoten. ‘ Clapper zegt dat Amerika een gewelddadige confrontatie met Iran wil vermijden, en in plaats
hiervan voor het opleggen van meer sancties kiest.
Amerika lijkt zich ergens op voor te bereiden, samen met Israël:
2 dec. : WAAROM BOUWT AMERIKA EEN GEHEIME ONDERGRONDSE FACILITEIT MET
MYSTERIEUZE INSCRIPTIES, IN ISRAËL?
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'Te lang is gedacht: wij zijn superieur, wij martelen niet'
Boerenoorlog 1899-1902 : Britten uitvinders van de concentratiekampen. Ruim 120.000 vrouwen en
kinderen van de Boeren werden met hun zwarte bedienden opgesloten. Bijna 20.000 mensen stierven
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3359780/2012/12/07/Te-lang-is-gedacht-wij-zijnsuperieur-wij-martelenniet.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20121207
'Te lang is gedacht: wij zijn superieur, wij martelen niet'
Trouw, Arjen van der Horst − 07/12/12 - Journalist Ian Cobain: 'Het gaat om ons zelfbeeld'. © Linda Nylind.
In uw boek 'Cruel Britannia' beschrijft u in detail hoe de Britten marteltechnieken gebruikten tegen
Duitse gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waren de Britten pioniers op het gebied van
martelen?
"Na 1945 ontwikkelden ze een systeem dat uniek Brits was en dat bekend zou worden als de 'vijf
technieken'. De Britten leerden van experimenten die ze gezamenlijk hadden uitgevoerd met de Amerikanen
en Canadezen tijdens de Koreaanse oorlog, maar ze putten ook uit hun eigen ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog. De vijf technieken waren uithongering, slaaponthouding, het bedekken van de hoofden met
een kap, het gebruik van een sissend geluid en gevangenen voor lange periodes met gespreide armen en
benen laten staan tegen een muur. Het waren technieken die geen sporen achterlieten. De Britten
experimenteerden bijvoorbeeld met geluiden om te ontdekken hoeveel decibels zouden leiden tot
beschadiging van het trommelvlies. Ze stelden vervolgens het volume in net onder dat niveau. De vijf
technieken werden in 1970 voltooid. In Noord-Ierland gebruikten we alle vijf tegen gevangen van de Ira."
In uw boek stelt u dat de Britten een martelbeleid hadden.
"Het was ook echt beleid! Het gebruik van de vijf technieken werd gestuurd door leden van de Britse
regering. Het bewijs dat ik gevonden hebben in de staatsarchieven is overduidelijk."
Is er een verband tussen dit beleid en het uiteenvallen van het Britse rijk?
"De Britten moesten voortdurend opstanden in hun rijk onderdrukken en gebruikten daarbij veel geweld. In
Aden (het huidige Jemen, red.) ging dat gepaard met de ergste wreedheden. De Britten hebben verder
marteltechnieken gebruikt in Kenia, Cyprus, Brits Guyana, Kameroen, Swaziland en Noord-Ierland. Het is
geen verrassing dat martelen hand in hand ging met de koloniale missie."
In de jaren vijftig sloegen de Britten de opstand van de Mau Mau in Kenia met harde hand neer. Vele
gevangenen zijn toen gemarteld. Slachtoffers hebben nu de Britse staat aangeklaagd. Hoe belangrijk is deze
rechtszaak? "Dit heeft in potentie verstrekkende gevolgen. De Britten hebben de meest afschuwelijke dingen
gedaan bij het onderdrukken van de Mau Mau-opstand. Sommige gevangenen werden levend geroosterd.
Een van de slachtoffers die nu de Britse staat aanklaagt, heeft geen testikels meer. De Britse regering heeft
dat nooit ontkend, ze heeft toegegeven dat ze ongekende wreedheden heeft begaan tegen de Mau Mau.
"Maar de Britse regering stelt wel dat het niet langer haar verantwoordelijkheid is en dat de slachtoffers de
Keniaanse overheid moeten aanklagen, omdat die alle wettelijke verplichtingen heeft overgenomen van het
koloniale bewind. De Britse rechter vond dat een schaamteloos argument en heeft het verworpen. Je snapt
wel waarom de regering zich verzet, want dit kan een precedent scheppen. Londen zit niet te wachten op
nog meer schadeclaims uit bijvoorbeeld Cyprus en Aden.
Gaat het dan puur om geld?
"Nee, het gaat niet om geld. Het gaat om ons zelfbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië
uitgeput en kapot gemaakt door de oorlog tegen het monstrueuze nazi-Duitsland. Maar we konden ons in
ieder geval getroosten met de gedachte dat dat we moreel superieur waren. Wij waren de 'good guys'. Wij
doen niet aan genocide, wij doen niet aan martelen. Dit zelfbeeld koesteren we nog steeds en daarom
hebben opeenvolgende regeringen altijd gelogen over onze betrokkenheid bij marteling en andere
wreedheden. Die leugens zijn klakkeloos en kritiekloos overgenomen door de media, die te vaak de andere
kant op keken, waar ze mistanden hadden moeten onderzoeken. De kloof tussen het zelfbeeld en de
werkelijkheid was te groot voor ons. Uiteraard heeft de Britse bevolking die leugens ook geloofd."
Hebben de Britten hun koloniale verleden verwerkt of moet dat proces nog beginnen?
"Als je ziet welke non-fictie boeken over ons koloniale verleden goed verkopen, dan zijn dat stuk voor stuk
boeken die dat verleden rooskleurig beschrijven. Ja, hier en daar wordt melding gemaakt van een bloedbad
dat de Britten aanrichtten. Maar geen van die boeken legt uit dat het Britse Rijk een proces was waarmee we
de wereld uitbuitten. Het einde van het Britse Rijk was buitengewoon bloedig, omdat we vastbesloten waren
aan elke rots of stuk zand vast te klampen waarvan we geloofden dat het van ons was."
Die houding bestaat nog steeds. Ex-premier Brown zei nog niet zo lang geleden dat de Britten trots
kunnen zijn op het Britse Rijk.
"Ook vanwege ons zelfbeeld. Neem Jack Straw, de voormalige minister van justitie. Hij ontkende in het
Lagerhuis dat de Britten na 11 september betrokken waren bij het geheime CIA-programma waarbij
terreurverdachten over de wereld werden verplaatst. Hij verklaarde in het parlement dat dit niet meer dan
complottheorieën waren. Nu weten we dat Straw loog. Die houding verklaart ook waarom de huidige
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regering zich verzet tegen de schadeclaims van de Mau Mau-slachtoffers. Niet omdat ze veel geld moet
betalen, maar omdat deze rechtszaak de geschiedenisboeken over het Britse Rijk kan herschrijven. Ik denk
dat dat proces nu is begonnen."
Wie is Ian Cobain?
Ian Cobain (1960) is onderzoeksjournalist van dagblad The Guardian. Sinds de aanslagen van 11
september verdiepte hij zich in Britse betrokkenheid bij martelpraktijken in Irak en Afghanistan. Voor zijn
onderzoekswerk heeft hij verschillende journalistieke prijzen gewonnen zoals de Martha Gelhorn Prize en de
Paul Foot Award. In zijn boek 'Cruel Britannia' beschrijft hij hoe de Britse geheime diensten de afgelopen
zeventig jaar marteltechnieken systematisch en op grote schaal hebben gebruikt bij de vele conflicten
waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken was. Cobain kreeg toegang tot geheime staatsdocumenten die
onthullen hoe de Britse regering voortdurend loog over haar betrokkenheid bij martelingen.
http://www.historien.nl/de-boerenoorlog-1899-1902/
Blader: Home / de Boerenoorlog 1899-1902
de Boerenoorlog 1899-1902
Door Philip Vos op 29 augustus 2009
De Boerenoorlog van 1899 tot 1902 is de tweede Boerenoorlog tussen blanke Zuid-Afrikanen van
Nederlandse afkomst en het Britse leger. Met deze oorlog komt een einde aan de Boerenrepublieken
in Zuid-Afrika.
Sinds de Jameson Raid in 1896 en de verkiezing van Sir Alfred Milner (1854-1925) als Hoge commissaris in
1897, waren de spanningen tussen de Transvaal onder leiding van Paul Kruger (1825-1904) en de Oranje
Vrijstaat onder leiding van Mathinus Steijn (1857-1916) enerzijds en de Britse Kaap Kolonie en Natal
anderzijds steeds verder toegenomen. De spanningen waren ontstaan uit het feit dat de niet-Afrikaanse
Europese inwoners van de staten Transvaal en Oranje Vrijstaat veel minder rechten bezaten dan de
Afrikaners zelf. Terwijl Kruger ijverde voor een grote zelfstandigheid van de Afrikaners, wilde Milner de twee
Afrikaner staten incorporeren in een Brits Zuid-Afrikaanse dominion. Milner werd hierin gesteund door de
Britse minister van koloniën Joseph Chamberlain (1836-1914).
Volgens Milner was de enige oplossing voor het Zuid-Afrikaanse probleem het breken van “the dominion of
Afrikanderdom” wat neerkwam op een verovering van de Transvaal. Langs de grenzen met de Transvaal
had Milner bovendien Britse troepen opgesteld. In 1899 werd er een conferentie in Bloemfontein gehouden
om over de verschillende problemen te praten maar zowel Kruger als Milner wilden elkaar niet tegemoet
komen. En nadat op 7 oktober meer Britse troepen waren aangekomen in Durban, stuurde Kruger een
ultimatum naar Engeland met daarin de volgende eisen: “ a) dat alle punten van onderling geschil zouden
worden geregeld langs den vriendschappelijken weg van Arbitrage, of door zulke andere vriendschappelijke
middelen, als beide Gouvernementen zouden overeenkomen b) Dat de troepen op de grenzen van de
Republiek onmiddellijk zouden worden teruggetrokken c) Dat alle troepen-versterkingen, die sedert 1 Juni
1899 in Zuid-Afrika waren aangekomen, binnen een redelijken tijd, nader overeen te komen tusschen de
beide Gouvernementen, verwijderd zouden worden , met wederkeerige verzekering en waarborg van de
zijde van de Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Republiek, dat geen aanval of vijandelijkheden tegen
eenig deel van H.M.”s bezittingen zouden worden ondernomen door de Republiek gedurende de verdere
onderhandelingen, binnen een tijdperk nader overeen te komen tusschen beide Gouvernementen terwijl het
gouvernement der Republiek, in overeenstemming daarmede, bereid zou zijn de gewapende burgers terug
te trekken van de grenzen. d) Dat H.M.”s troepen nu in volle zee, in geen enkele haven van Zuid-Afrika
zouden worden aan land gezet.” Toen het ultimatum door de Britten werd verworpen besloot de Transvaal
tot oorlog over te gaan.
De Boeren besloten tot een preventieve inval in Natal, generaal P.J. Joubert (1831-1900) trok met zijn leger
de grens over nabij Majuba. De op 7 oktober gearriveerde troepen, onder leiding van luitenant-generaal Sir
George White (1835-1912), werden hierdoor ingeklemd rondom Ladysmith. Maar voordat Joubert de
havenstad Durban bereikte waren daar inmiddels nog meer troepen geland waardoor Joubert zich terug
moest trekken tot de rivier de Tugela. Eind 1899 belegerden zij Ladysmith, Kimberly en Mafeking.
Ondertussen waren ook nieuwe troepen, onder leiding van Sir Redver Buller (1839–1908), geland bij
Kaapstad. Een groot deel van dit leger werd gebruikt om Kimberly en Mafeking te ontzetten, zij vochten zich
een weg naar de Modder Rivier maar werden door de Boeren tegengehouden. De Britten verloren hierbij
ruim 500 man.
De Boeren kregen hulp uit Europa, onder andere van deze Scandinavische vrijwilligers. Bron: Wikipedia
De Boeren hadden het grote voordeel dat zij het gebied heel erg goed kenden en dat zij de beschikking
hadden over de meest moderne wapens uit Frankrijk en Duitsland. Deze moderne wapens gebruikten
bovendien rookloos kruit zodat de Britten nooit konden zien waarvandaan geschoten werd. Het werd voor de
Britten hierna nog veel erger: in de tweede week van december leden zij enorme nederlagen bij Stormberg
en Magersfontein. Tegelijkertijd probeerde Buller via de Tugela rivier aan de oostkant de Boeren aan te
vallen maar ook hier hadden de Boeren de opperhand door hun kennis van het terrein en de moderne
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wapens. De Britten verloren honderden soldaten, hadden vele zwaargewonden en veel vermisten. Deze
week kwam later bekend te staan als “Black Week”.
De Britten trokken zich hierna terug waarna de Boerenlegers uit elkaar vielen. De legerleiding van de Boeren
had grote moeite om de soldaten in het veld te houden aangezien de meeste soldaten meenden dat de
oorlog nu voorbij was en dus terugkeerden naar hun huizen. Ondertussen werd het Britse leger uitgebreid
met soldaten uit Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en kon deze zich heroriënteren. Voordat dit
zover was ondernam het leger onder leiding van Buller echter nog twee aanvallen op de Boerenposities
maar dit leidde tot nog grotere nederlagen bij Spion Kop en Vaal Kranz.
Pas onder de leiding van Field Marshal Lord Roberts (1832-1914), die eerder grote successen had geboekt
in het Afghaanse Kabul en Kandahar, en zijn stafchef Generaal Lord Kitchener (1850-1916) ging het Britse
leger haar strategie aanpassen aan de Boeren en wisten zij in de februari 1900 Kimberly te ontzetten. De
belangrijkste troepenmacht van de Boeren werd bij Magersfontein verslagen. Johannesburg en Pretoria
werden in juni bezet en in het oosten werd Ladysmith ontzet waarna het Britse leger daar ook optrok naar de
grenzen van de Transvaal. President Kruger vertrok in augustus per Nederlands schip naar Europa en stierf
vier jaar later in Zwitserland. De Britten hadden nu de Transvaal en Oranje Vrijstaat in handen.
De Britten zijn de uitvinders van de concentratiekampen. Op de afbeelding zijn Boerengezinnen in Britse
kampen te zien. Bron: Wikipedia
In september 1900 verwachtten velen dat de oorlog nu definitief voorbij was. Maar vele Boeren bleven door
vechten en gebruikten hierbij guerrilla techniek om de communicatielijnen en bevoorrading van het Britse
leger aan te vallen en te vernietigen. Ook ondernamen zij “raids” in Natal en de Kaap Kolonie. Hoewel de
Britten hier in eerste instantie door werden overrompeld pasten zij, in de loop van de volgende twee jaar,
hun strategie aan en sloegen terug met soortgelijke technieken. Boerderijen en vee van Boeren die de
guerrilla”s hielpen werden vernietigd en ruim 120.000 vrouwen en kinderen van deze Boeren werden
samen met hun zwarte bedienden opgesloten in gevangenkampen, concentratiekampen. In deze
kampen stierven bijna 20.000 mensen door ziekte en honger.
Hoewel de oorlog in eerste instantie in Engeland nog kon rekenen op een grote steun van de bevolking en
genoeg vrijwilligers opleverde om te gaan vechten tegen de Boeren, zorgde de strategie van Kitchener voor
een tempering van dit enthousiasme, vooral in humanistische en socialistische kring.
In de loop van 1901 begonnen beide kampen oorlogsmoe te worden en werd in april 1902 langzamerhand
begonnen aan vredesonderhandelingen. Deze resulteerden in de “Vrede van Vereeniging” die op 31 mei
1902 in Pretoria werd getekend. De Britten verkregen hiermee hun politieke macht over de twee
Boerenrepublieken, de Boeren kregen 3 miljoen pond schadevergoeding, Nederlands en Engels werden
gelijkwaardige talen, bovendien kregen zij de belofte dat de handelingsvrijheid van de twee nieuwe kolonies
uiteindelijk hersteld zou worden.
Dit laatste gebeurde pas toen Milner in 1905 vertrokken was en opgevolgd werd door William Waldegrave
Palmer, earl of Selborne (1859-1942). Op 31 mei 1910 kwam de Unie van Zuid-Afrika tot stand waarbij de
vier Zuid-Afrikaanse kolonies (de Transvaal, Oranje Vrijstaat, Natal en Kaap Kolonie) samen verder gingen
onder een regering en waarbij de Afrikaners een opmerkelijke dominante positie gingen innemen.
De Boer War (BBC)
Deel 1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0i-hy_0VWZ8
Deel 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=94-Pt7NFuvU
Deel 3 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jQRAHBl4_lc
Deel 4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o8bhm7Gngkg
Deel 5 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nSox7HcHslA

Merkkleding barstensvol giftige stoffen
Grote kans dat de merkbroek die je nu aanhebt giftige stoffen bevat.
Twintig internationale modemerken verkopen namelijk kleding die
gevaarlijke chemicaliën bevat en een risico vormt voor de gezondheid
en het drinkwater. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace dat
gisteren in Peking werd gepresenteerd.
Modehuis Zara is koningin als het gaat om het verkopen van giftige
kleding. Greenpeace trof in de kleding stoffen aan die hormoonverstorend werken en kankerverwekkend
kunnen zijn. Het gaat om verfstoffen met amines die in de EU ten strengste verboden zijn.
Ook kleding van merken als Levi’s, Esprit en Tommy Hilfiger bleken niet vrij van gif.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/11/merkkleding-barstensvol-giftige-stoffen

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 17

Ik begrijp het niet meer!!!!!
Ze zijn niet gelukkig in Egypte.
Ze zijn niet gelukkig in Libië?
Ze zijn niet gelukkig in Marokko.
Ze zijn niet gelukkig in Iran.
Ze zijn niet gelukkig in Irak.
Ze zijn niet gelukkig in Gaza.
Ze zijn niet gelukkig in Afghanistan.
Ze zijn niet gelukkig in Jemen.
Ze zijn niet gelukkig in Syrië.
Ze zijn niet gelukkig in Libanon.
Ze zijn niet gelukkig in Pakistan.
*En waar zijn ze dan wel gelukkig?*
Ze zijn gelukkig in Engeland.
Ze zijn gelukkig in Frankrijk.
Ze zijn gelukkig in Italië.
Ze zijn gelukkig in Duitsland.
Ze zijn gelukkig in Zweden.
Ze zijn gelukkig in de Verenigde Staten
Ze zijn gelukkig in Noorwegen.
Ze zijn gelukkig in Nederland.
Ze zijn gelukkig in België
Ze zijn kennelijk gelukkig in elk land dat een niet-moslimland is.
En wie geven ze de schuld?
NEE...
Niet de islam. Niet hun leiders. Niet zichzelf:
Neen, ze verwijten het de bevolkingvan de landen waar ze wél gelukkig zijn.
En dan willen ze juist DEZE LANDEN zo veranderen dat ze precies worden
als de landen waar ze ontevreden over zijn.!!!
Begrijp jij het nog???

De 20 grootste supervulkanen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Yellowstone
Wyoming, VS
Long Valley
Californië, VS
Valles Calderas New Mexico, VS
Lake Toba
Sumatra, Indonesië
Taupo Nieuw Zeeland
Aira Caldera
Kyushu, Japan
Siberische Trappen
Rusland
Laacher See Duitsland
La Garita Caldera
Colorado, VS
Kikaki Caldera Osumai, Japan
Mount Aso
Kyushu, Japan
Mount TamboraSumbwawa, Indonesië
Campi Flegrei Napels, Italië
Baekdu China-Noord Korea
Whakamaru
Nieuw Zeeland
Snowdonia
Wales
Lake District
Engeland
Glen Coe
Schotland
Cerro Golan
Argentinië
Bennett Lake British Columbia, Canada
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Zijn we bezig om ons te onderwerpen aan de islam?
Het wordt verontrustend... instructief en angstaanjagend !
Wat helaas niet valt te ontkennen gebeurt reeds in Frankrijk en België, en in de rest van Europa !!!
- Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat
dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten? (Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in
gemeentelijke zwembaden? (Bron: Revue politique)
- Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun
echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen?
(Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat een moslimorganisatie ('Unir' aan de Université Paris' XIII) het recht van een professor
'behorende tot de westerse cultuur' betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen?
(Bron: l'Express)
- Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen?
- Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod
eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen? (Bron: Le Parisien)
- Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op scholen
waar zij in de meerderheid zijn?
- Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze
feesten?
- Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten?
- Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden
aangepaste uurroosters eisen?
- Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van
hun land en hun godsdienst in op te nemen? (Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen
worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen?
- Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken)
te mogen uitoefenen met een hoofddoek op?
- Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)
- Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder
toelating van diens echtgenoten? (Bron: Le Monde, Le Figaro)
- Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van afro-maghrebijnse afkomst zitten,
opschriften worden aangetroffen als 'Mort aux Juifs', 'Mort aux chrétiens' of ' Vive Ben Laden'?
- Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen
van Ben Laden of Saddam? (Bron: Les 4 vérités)
- Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de
wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht?
(Bron: televisiejournaal op France 2)
- Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een
supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad?
(Bron: Témoignage de l'avocat)
- Wist u dat een handboek voor goed gedrag 'Wat toegelaten en verboden is in de Islam', een boek dat al 10
jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : 'met de hand', 'zonder
zweep' of 'houten stok', en 'terwijl hij het gelaat spaart'? (Bron: l'Express)
- Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde 'de
slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden' en hun eigen wetten toe te laten passen?
(Bron: Libération)
- Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting
opleggen om bij voorrang 'jongeren' uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen,
waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen
ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel?
(regerings- en vakbondsbronnen)
- Wist u dat in scholen, moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde
niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te
laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school
zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop
tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen? (Bron: Le Monde 09/07/04)
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- Wist u dat men bij diverse Franse lagere scholen voor de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes
heeft ingevoerd, het éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, en dat een plaatselijke
afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om in afzonderlijke kleedkamers te voorzien bij de sportzalen
omdat volgens hem 'een besnede zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine'?
(Bron: Le Monde 09/07/04)
- Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, christenen, hindoes, boeddhisten en
dergelijke) niet soortgelijke eisen stellen?
Gelieve dit aan zoveel mogelijk mensen door te sturen, zodat zij beseffen dat wij in een hoog tempo bezig
zijn om onze maatschappij te onderwerpen aan de Islam...
Hoelang kunnen en mogen we deze emails nog versturen?

25 jarig Hamas belooft Palestijnen 'bevrijding' Jeruzalem en Palestina
Hamas bedankt Iran en Turkije voor steun tegen Israël en spreekt over 'gezamenlijke Arabische en
islamitische strategie'
Tijdens de massabijeenkomst stond een model van een Iraanse M-75
raket, waarmee Israël recent werd bestookt, prominent voor het podium.
De Palestijnse terreurbeweging Hamas bestaat 25 jaar en dat moet
natuurlijk op de gebruikelijke wijze gevierd worden met macromanische
beloftes dat eerst Jeruzalem en daarna ook Haïfa, Jaffa en heel
'Palestina' 'bevrijd' zullen worden. Met andere woorden: dat Hamas
onverminderd zal doorgaan met gewelddadige terreur totdat de Joodse
staat Israël compleet is vernietigd.
Gisteren bezocht de politieke leider van Hamas, Khaled Meshaal, voor het eerst de Gazastrook. Nadat
vanuit Egypte de grens was overgestoken knielde hij neer om Allah te danken. Vervolgens werd hij
verwelkomd door Hamas premier Ismail Haniyeh en stak hij de loftrompet over het verzet van de Palestijnen
tegen Israël.
Meshaal noemde zijn allereerste bezoek aan Gaza zijn 'derde geboorte'. Zijn 'wedergeboorte' vond plaats in
1997, toen hij een moordaanslag van de Israëlische Mossad overleefde. 'Ik bid tot Allah dat mijn vierde
geboorte plaatsvindt als we Palestina bevrijden. Vandaag Gaza, morgen Ramallah en daarna Jeruzalem en
Haïfa en Jaffa,' beloofde hij.
Feest vanwege 'overwinning' op Israël
De Hamasleider zal onder andere het huis van Sheikh Ahmed Yassin, de oprichter van Hamas, bezoeken.
Yassin werd in 2004 door Israël geliquideerd. Tevens gaat hij naar de huizen van Ahmad al-Jaabari, Hamas'
militaire commandant, en diens lijfwacht Mohammad al-Hams; zij kwamen op 14 november bij een gerichte
raketaanval om het leven, het begin van Israëls Operatie Wolkkolom / Pilaar van Defensie.
Vandaag organiseerde Hamas een massale openluchtbijeenkomst om de 'overwinning' op Israël te vieren.
Deze 'victorie' bestond uit 170 Palestijnse doden -tegen 6 Israëlische- en talloze verwoeste
raketopslagplaatsen, bunkers, commandocentra, smokkeltunnels en andere bouwwerken van de
terreurbeweging.
Een woordvoerder van de Izz al-Din al-Qassam brigades, waar de uitgeschakelde Jabari het hoofd van was,
dankte Iran en Turkije voor hun steun tijdens het recente conflict met Israël en zwoer dat Hamas Gaza nooit
in de steek zal laten. (2)
'Heel het in 1948 bezette land wordt bevrijd'
Hamaspremier Haniyeh dankte in zijn toespraak de hele Arabische wereld en zei dat 'er nu een Arabische
en islamitische strategie wordt ontwikkeld om Palestina te bevrijden.' In een officiële verklaring bevestigde
Hamas vandaag nog eens dat het zowel Jeruzalem als 'heel het in 1948 bezette land' wil 'bevrijden'. In dat
jaar werd de staat Israël (her)opgericht.
Een paar weken geleden zei Meshaal in een interview met CNN dat hij een Palestijnse staat binnen de
'1967' grenzen zal accepteren - tenminste, voorlopig. Dat hij dit slechts als een tussenstap ziet bleek wel uit
het feit dat hij blijft weigeren het bestaansrecht van Israël te erkennen. (1)
Bij het feest zijn ook leden van de rivaliserende Palestijnse terreurbeweging Fatah, onderdeel van de PLO /
Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas, aanwezig.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News
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Amerika: over rfid-chipping voor 23/03/13, cybersecurity en streven naar controle/volgen van burgers
en bedrijven
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 13 december 2012
Obama chipping voor 23 maart 2013
13/12/12, 9.30 uur. Obama zou Amerika gechipped willen hebben rond 23 maart
2013. (Senate Healthcare bill HR3200, pagina 1000) Hoewel er al veel
nieuwsberichten zijn, die aantonen dat Amerika druk bezig is met het uitbreiden van
het rfid-chipping programma, is een geïmplanteerde RFID-chip voor maart 2013 echt
onwaarschijnlijk. Dan is er nog wel héél veel werk aan de winkel.
Veel alternatieve media wijzen met regelmaat antichristussen aan en
‘vrijmetselaars’, op basis van géén bewijs
Het is soms oppassen geblazen met de alternatieve media. Juist zij, verspreiden
hoaxen. Het is heel goed, dat er blogs en nieuwssites zijn, die nieuws belichten, waarover in de MSM
nauwelijks iets te lezen is. Maar als je bijvoorbeeld ziet hoeveel filmpjes er in omloop zijn, over 23 maart
2013, denk ik dat de elite erg blij is met de alternatieve media. Want zij nemen hun werk klakkeloos over:
paniek zaaien. Zo ook met de hoax van 12-12-2012 ( zie artikel van 7 dec. jl ‘gelukkig de Maya hoax is bijna
over’ ). Alternatieve media wijzen met de regelmaat van de klok antichristussen aan (zoals Obama) en
vrijmetselaars (zoals Jan Vlug, de advocaat van Jasper S.) op basis van géén bewijs. En men gelooft dat
zonder meer, zonder kritisch te zijn. Iedereen in Amerika een chip vóór 23 maart 2013, volgens HR 3200,
een hoax dus. Het lijkt er op dat sommige artikelschrijvers de bijbel naar hun hand willen zetten
(openbaring). Gelooft u dit nog, en dan binnen 3 maanden?
De voorgestelde wet gaat niet over burgers die iets geïmplanteerd moeten krijgen. Het gaat om nationale
registratie van een groot aantal medische diensten, van pacemakers tot implantaten. In het register worden
data verzameld, over hoe veilig en effectief de diensten zijn. HR 3200 is NIET gepasseerd. Het ging om HR
3590, en deze is niet geregistreerd. Een geïmplanteerde RFID chip is slechts één voorbeeld van een
medische dienst. Andere zijn: catheters, protheses, gehoorapparaten, implantaten (voor zicht en gehoor)
tubes en dergelijke. Waar het wel om gaat, kunt u hier lezen. .”
Geen RFID-chip voor elke burger, wél elke burger kunnen volgen en controleren
Desalniettemin is Amerika wél op weg naar een totalitaire staat. De RFID-chip voor iedere burger zit er nog
lang niet aan te komen. Feit is wel, dat Amerika druk bezig is met uitbreiding van een RFID-programma.
Chipping is al geïntroduceerd op verschillende scholen (let wel: het gaat niet om een geïmplanteerde chip,
maar een biometrische ID kaart), waar studenten gestraft worden indien zij weigeren. Ook in Disney World
moeten de klanten gevolgd worden, en sommige werkgevers willen via chip hun werknemers volgen (deze
zijn wel geïmplanteerd). Het valt dus niet te ontkennen dat er een vreemde vrijheidsverandering gaande is in
Amerika. In dit stadium gaat deze ommekeer niet zozeer om een chip voor iedereen, maar om het kunnen
controleren en volgen van iedereen. Ook sociale media worden hiervoor gebruikt.
Federal werknemers moeten cybersecurity training volgen en spionnen worden
In het kader van controle gaat er een nieuwe executive order ondertekent worden door Obama, aangaande
Cybersecurity. Onder het mom van Cybersecurity kunnen beleidsvoerders en medewerkers van DHS
(Department of Homeland Security) zichzelf dictatoriale macht toeëigenen. Want de vraag is , of de regering
moet zorgen voor de cyberveiligheid van burgers. De burger heeft toch immers zelf de verantwoordelijkheid
om daarvoor te zorgen? Maar Obama Administration vindt van niet. Hoewel S. 3414, the 2012 Cyber
Security Act (CSA) er 2x niet in slaagde te passeren, gaat er nog een poging gewaagd worden. ( bron,
bron) De interesse van de regering, in de cyberveiligheid van burgers en bedrijven, zou alarmbellen moeten
doen gaan rinkelen. Het is logisch wanneer een regering de overheidswerkzaamheden wil beschermen,
maar de nieuwe executive order vereist dat burgers en bedrijven gevoelige data afstaan aan de overheid.
Het eerste deel van de Executive Order heet: “IMPROVING CRITICAL INFRASTRUCTURE
CYBERSECURlTY” .
By the Authority vested in me as President by the Constitution and laws of the United States of America, it is
hereby ordered as follows:
Sec. I. Policy. Repeated cyber intrusions into critical infrastructure demonstrate the need for improved
cybersecurity. The cyber threat to critical infrastructure continues to grow and represents one of the most
serious national security challenges we must confront. The national and economic security of the United
States depends on the reliable functioning of the Nation’s critical infrastructure in the face of such threats. It
is the policy of the United States to enhance the protection and resilience of the Nation’s critical
infrastructure and to maintain a cyber environment that encourages efficiency, innovation, and economic
prosperity while promoting safety, security, business confidentiality, privacy, and civil liberties. We will
achieve these goals through a partnership with the owners and operators of critical infrastructure that
includes cybersecurity information sharing and the collaborative development and the adoption of risk based
standards.
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Deze eerste paragraaf van de Executive Order laat aan duidelijkheid niets te wensen over; het gaat om een
gedwongen partnerschap tussen overheid en particuliere bedrijven en/of individuen.
Dan is er nog SEC 404 van S. 3414, the 2012 Cyber Security Act (CSA) met de titel “FEDERAL CYBER
SCHOLARSHIP-FOR-SERVICE PROGRAM”. Deze laat zien hoe trainees spionagetraining krijgen en
uiteindelijk spionagewerkzaamheden voor de FSA (Federal Service Agency) gaan verrichten. Een uitleg over
hoe al deze trainees hun cyber security training gaan krijgen:
SEC. 404. FEDERAL CYBER SCHOLARSHIP-FOR-SERVICE PROGRAM.
(a) IN GENERAL.—The Director of the National Science Foundation, in coordination with the
Secretary, shall establish a Federal Cyber Scholarship-for-Service program to recruit and train the
next generation of information technology professionals, industry control system security
professionals, and security managers to meet the
 1 needs of the cybersecurity mission for the Federal Govern 2 ment and State, local, and tribal governments.
 3 (b) PROGRAM DESCRIPTION AND COMPONENTS.—
 4 The program established under subsection (a) shall—
 5 (1) incorporate findings from the assessment
 6 and development of the strategy under section 405;
 7 (2) provide not more than 1,000 scholarships
 8 per year, to students who are enrolled in a program
 9 of study at an institution of higher education leading
 10 to a degree or specialized program certification in
 11 the cybersecurity field, in an amount that covers
 12 each student’s tuition and fees at the institution and
 13 provides the student with an additional stipend;
 14 (3) require each scholarship recipient, as a condition of receiving a scholarship under the program,
 16 to enter into an agreement under which the recipient
 17 agrees to work in the cybersecurity mission of a
 18 Federal, State, local, or tribal agency for a period
 19 equal to the length of the scholarship following receipt of the student’s degree if offered employment
 21 in that field by a Federal, State, local, or tribal
 22 agency;
 23 (4) provide a procedure by which the National
 24 Science Foundation or a Federal agency may, consistent with regulations of the Office of Personnel
(bronnen>zie in tekst)
Msm totaal niet in de ban van doemdenkerij over gigantische asteroïde, maya’s en supervulkaan
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 13 december 2012
Maya-hoaxen, maart 2013 RFID-chipping hoaxen, asteroïde hoaxen, u leest ze op veel alternatieve
nieuwsmedia. De MSM houden gelukkig het hoofd koel en doen niet mee aan de doemdenkerij. Nuchterheid
versus zomaar wat roepen.
 Van HLN.BE EN HET AD (ALGEMEEN DAGBLAD):
Uit de artikelen ‘Enkel gigantische asteroïde kan mensheid wegvagen’ en ‘Supervulkaan zou einde
mensheid kunnen betekenen’ en nemen de realiteit van zulke scenario’s kritisch en nuchter onder de loep.
‘De kans is gering’. Komt er op 21 december een apocalyptisch einde aan de ons nu bekende wereld – zoals
blijkbaar één à twee procent van de wereldbevolking lijkt af te leiden uit de Mayakalender? Een
wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is er niet. Volgens de meeste Mayadeskundigen is op zijn minst
sprake van een verkeerde interpretatie van de Mayareligie.
AD noemt de kans op uitbarsting supervulkaan gering
Uitbarstingen van supervulkanen zullen in de toekomst zeker nog voorkomen, en het mag dan ook duidelijk
zijn dat het menselijke ras erdoor bedreigd kan worden. Wetenschappers verwachten dat ze zulke
uitbarstingen een tijd op voorhand kunnen voorspellen, maar over hoe lang op voorhand is geen consensus.
Vroeger werd gedacht dat een uitbarsting van categorie 8 tientallen jaren lang zou worden voorafgegaan
door aardbevingen van 8 of 9 op de schaal van Richter, maar tegenwoordig houden meer en meer
wetenschappers rekening met een kortere waarschuwingsperiode. Het gaan dan over enkele jaren,
sommigen hebben het over amper enkele maanden, en een kleine minderheid acht enkele weken een
mogelijkheid.
HLN.BE noemt de kans op inslag door superasteroïde ook gering
‘De periode dat de aarde letterlijk gebombardeerd werd door meteorieten en asteroïden is al lang voorbij’
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Prikbord nr 324 (leo j.j. dorrestijn)
25 jaar haat
Hamas ‘viert’ een bestaan van 25 jaar haat. Een hele generatie is er inmiddels mee besmet. Het
onderstreept tevens 25 jaar steun aan terreur en corruptie door zowel de VN als de EU. Wie in Gaza zou
rondkijken, raakt verbijsterd door de luxe en de legertjes waarmee de machthebbers zich omringen. Intussen
bemoeien VN en EU zich met de democratie en mensenrechten in Syrië, terwijl Noord-Korea, Egypte,
Rusland, Iran, China, Turkije en een reeks andere staten buiten beeld blijven. Dan tellen de slachtoffers van
terreur en dictatuur opeens minder zwaar mee of zijn het ‘binnenlandse aangelegenheden’. Het wordt tijd dat
de internationale maatstaven voor alle daders gaan gelden.
Afgeserveerd
Met drie volzinnen heeft de heer Bolkestein in het tv-prgramma P&W alle eurofielen die achter Van Rompuy
aanlopen, afgeserveerd. Inclusief de heer A. van Dis, nota bene de opsteller van het Groot Dictee der
NLTaal 2012. Misschien zou premier Rutte wat vaker naar zijn voormalige leermeester moeten luisteren.
Bankenunie
De bankenunie met controle van een beperkt aantal grote banken door de EU, dreigt een lachertje te
worden. Het gaat immers niet om de controle – dat kunnen nationale overheden zelf wel als ze willen – maar
om de sancties. Die zijn er niet, want zolang een dergelijke bank nog steeds niet mag omvallen, zullen de
gezonde banken straks moeten meebetalen aan de maffia. Dezelfde constructie dus als het permanent
weglekken van miljarden aan belastinggeld naar de zuidelijke eurolanden.
Omerta bankenmaffia
Toen enkele jaren geleden een Italiaans zuivelconcern Parmalat failliet ging, wilde niemand vertellen wie in
Nederland voor 6 miljard schade had(den) geleden. Na de overname van de Italiaanse bank Antonveneta
door ABN-Amro werd niets meer vernomen van dit ‘voordeeltje’. En de huidige president van ING beweerde
in strijd met de waarheid, dat de bank niet beschikte over waardeloos Amerikaans schuldpapier. Zomaar wat
voorbeelden uit een lange lijst waarop ook Barclays voorkomt. Internationaal is het nog erger: Portugese,
Spaanse, Britse en Duitse banken die op omvallen staan. Geknoei met de internationale rentevoet Libor, en
Franse banken die in het geheim worden gesteund (misschien wel met geld uit EU-subsidies?). Intussen
lopen er nog steeds onderzoeken naar Belgische en Duitse bankiers, maar niemand wordt er gearresteerd
zolang iedereen zwijgt. Zo hebben Duitse banken nog voor meer dan 45 miljard in de Zuid-Europese landen
‘geïnvesteerd’ en voor bijna 100 miljard in dubieuze zeetransportprojecten. En net als met de Griekse
bankenmaffia, geldt ook daar: zwijgen is goud.
PvdA-definities
Voor de PvdA is een regeerakkoord iets wat je meteen begint te saboteren zodra de handtekeningen zijn
gezet: illegalen, ontslagregels, ontwikkelingshulp, cultuursubsidies, uitkeringsfraude, staatsschuld.
Dat bij de PvdA een handtekening niets waard is, onderstreept ‘meneer’ Verdaas. Waar in het normale leven
elke verantwoordelijkheid daarmee wordt vastgelegd, geldt dit volgens hem niet voor de bonnetjesfraude (of
is de definitie: oplichting?). Ook de PvdA-wethouder van Maastricht, die één miljoen euro betaalde om een
criminele familie die in illegaal gebouwde ‘woonwagens’ woonde, rustig te houden, wist kennelijk niet dat
echte woonwagens verplaatsbaar (moeten) zijn zonder een gigantische oplegger eronder te schuiven. De
leugens waarmee hij zijn beleid ‘verdedigde’, maken hem prima geschikt als opvolger van Verdaas.
Tot slot de aanwezigheid van OS-minister Ploumen (PvdA) in Afrika waar ze naar verluidt uitspraken deed
over een mogelijke Europese interventie. Wie vertegenwoordigde ze daar eigenlijk: de EU, de regering, de
minister van Buitenlandse Zaken (ook PvdA !), de minister van Defensie, het parlement of alleen haar eigen
(in)competentie? Want wat had ze daar te zoeken? Als lid van de EU hebben we toch andere
vertegenwoordigers aangewezen en meebetaald aan de tientallen Europese
‘ontwikkelingshulpambassades’.
Is premier Rutte te koop?
Als het gerucht klopt over een EU-functie voor premier Rutte, dan is de vraag gerechtvaardigd welke prijs
Nederland daarvoor moet betalen. 4 Miljard in de komende vier jaar of is het méér? Want ook de weerstand
van Nederland tegen budgetverhoging en tegen kwijtscheldingspresentjes voor de Griekse maffia staat op
het spel, alsmede de machtsgreep door Van Rompuy. In ieder geval is de EU verblijd met een absurde
Nobel-prijs voor de ‘vrede’ waarbij premier Rutte aanwezig was. Wat had hij daar eigenlijk te zoeken?
Uitkeringsfraude
Waar AOW tot dusver een staatspensioen werd genoemd, heeft de Sociale Verzekeringsbank nu in een
brief de omschrijving ‘sociale uitkering’ gehanteerd. Heel merkwaardig, want bij de omschrijving van
uitkeringsfraude door Marokkanen die zich in Marokko laten uitbetalen, is de AOW buiten schot gelaten. Nog
opvallender is deze nadruk in het licht van de fraude met de WAO, bijstand, subsidies, kinderopvang,
kinderbescherming, persoonlijke verzorgingsbudgets, onkostenvergoedingen voor bestuurders en
ambtenaren, Hbo-studenten, belastingen, zorgdeclaraties, jaarrekeningen (overheid en goede doelen),
bouwprojecten en wachtgelden. Het is daarom onbegrijpelijk dat Nederland nog zo gunstig scoort op de
internationale corruptieschaal; of zou fraude daar niet onder vallen?
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Interessante nieuwslinks
Raar bericht van NASA:
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/105192/nasa-video-over-het-einde-van-de-wereld-als-u-dit-ziet-heeft-u-het-overleefd-2.html

De VS schijnen zich geheel en al terug te trekken uit het Midden-Oosten en de vloot keert terug naar
de thuis-basis!
http://www.niburu.nl/financieel/grote-inval-bij-deutsche-bank-top-verdacht-van-belastingontduiking.html
http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2012/12/us-pulls-war-fleet-from-syrian-water-2543182.html
http://thecomingcrisis.blogspot.nl/2012/12/us-pulls-war-fleet-from-syrian-water.html
http://www.debka.com/article/22618/US-pulls-war-fleet-from-Syrian-water-Ahmadinejad-cancels-Turkey-visit
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2085541/pg1
Hongarije:
Forint verliest aan waarde, Viktor Orban’s “Goulash-economie” faalt
http://www.pesterlloyd.net/html/1251forintkeller.html
Cyprus:
Redding van Cypriotische economie mislukt… Het land gaat mogelijk failliet
http://info.kopp-verlag.de/nachrichten/erste-rettung-gescheitert-ohne-schnelle-troika-hilfe-ist-zypern-zahlungsunfaehig.html

Plunderingen en rellen in Argentinië
http://www.handelsblatt.com/politik/international/unruhen-pluenderungswelle-in-argentinien-fordert-todesopfer/7557128.html

Rajoy: Referendum over Catalonië moet in heel Spanje plaatsvinden.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/22/rajo-auf-konfrontation-mit-katalonien-referendum-ueber-austritt-in-ganz-spanien/

Corruptie in Griekse ziekenhuizen…..
http://www.griechenland-blog.gr/2012/beschleunigungsgebuehr-in-krankenhaeusern-in-griechenland/10646/
2013 brengt nieuwe Wikileaks…
http://www.guardian.co.uk/media/2012/dec/20/julian-assange-wikileaks-speech
Japan wil een leger dat ook mag aanvallen als het nodig is….
http://www.myfoxdc.com/story/20399473/japans-next-leader-wants-freer-rein-for-military#axzz2Fn1Cm1lg
Overstromingen in Groot-Brittannië
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/floods-stall-britains-great-christmas-getaway-as-severeweather-warnings-are-issued-in-southwest-8429832.html
Onrust in Noord Ierland houdt aan…
http://www.rte.ie/news/2012/1222/belfast-union-flag.html
Sandy Hook is een leugen
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21082/sandy-hook-is-een-leugen
Duitse bejaarden naar Oost-Europa gedeporteerd?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253922/Germany-accused-deporting-elderly-Rising-numbers-movedAsia-Eastern-Europe-sky-high-care-costs.html
Iran begint “oefening” in de straat van Hormuz
http://info.kopp-verlag.de/nachrichten/manoever-iran-faehrt-kriegsschiffe-an-der-strasse-von-hormus-auf.html

Amerikaans parlement komt zondag in spoedzitting bijeen.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324669104578205421234901266.html?mod=WSJ_hpp_LEFTTopStories

Deal over “Fiscal Cliff” onwaarschijnlijk!
http://www.politico.com/story/2012/12/fiscal-cliff-deal-increasingly-unlikely-85511.html
Sterven en erven om de belastingen te ontduiken? Amerikaanse miljonairs deinzen nergens nog voor
terug!
http://www.cnbc.com/id/100341727
Bankrun in Egypte gevreesd
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253525/Egypt-fears-run-banks-imposes-limit-people-withdraw.html
Ons staatshoofd (lid van een ons door de Britten opgelegde dynastie) en vertrouwen
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/12/25/hare-schijnheiligheid-is-aan-zet-openheid/
Nieuw politiek schandaal in Duitsland in de maak. Zowel Merkel als Gauck spioneerden mogelijk voor
de Stasi
http://www.iknews.de/2012/12/28/aufarbeitung-von-stasiakten-zitterpartie-fuer-gauck-und-merkel/
Depressie: Japanse Yen stort in…
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/28/waehrungskrise-japanischer-yen-auf-dem-weg-zum-kollaps/

Komt dat zien, komt dat zien. Komeet Ison zal helderder dan de maan zijn. Komeet 2014L4 tweede
zeer heldere komeet die wij volgend jaar zien.
http://www.independent.co.uk/news/science/brighter-than-a-full-moon-the-biggest-star-of-2013-could-beison–the-comet-of-the-century-8431443.html
Vertrek Groot-Brittannië uit de EU kan zelfs per ongeluk gebeuren.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/28/david-cameron-britain-eu-accident
Leven in Alleppo, een verslag
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/28/aleppo-revolution-abu-ali-sulaibi
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Frankrijk is de problemen met immigranten zat en gaat de uitkeringen van alle immigranten vrijwel
stopzetten in Maart 2013.
http://www.eutimes.net/2012/12/french-government-cuts-immigrants-welfare-by-83/
In Duitsland is men begonnen met het deporteren van bejaarden naar Azie en Oost-Europa omdat de
zorg onbetaalbaar is geworden:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2253922/Germany-accused-deporting-elderly-Risingnumbers-moved-Asia-Eastern-Europe-sky-high-care-costs.html
Herman van Rompuy bedreigt, herstel waarschuwt, de Britten. Blijf in de EU of anders
http://www.handelsblatt.com/politik/international/beitritts-jubilaeum-van-rompuy-warnt-briten-vor-verlassender-eu/7570794.html
Duitsers moeten allemaal kijk en luistergeld betalen of ze nu een TV hebben of niet. WDR directeur
noemt het democratie-belasting
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/30/arroganz-pur-wdr-chefredakteur-verhoehnt-kritikernennt-gez-eine-demokratieabgabe/
10% van de dienstplichtige Zwitsers komt niet voor hun schietoefeningen opdagen…..
http://www.srf.ch/news/schweiz/schuss-nach-hinten-wehrmaenner-schwaenzen-obligatorisches
Islamhatende vrouw duwt islamitisch uitziende man voor de metro. Motief: Wraak voor 9/11
http://www.nypost.com/p/news/local/queens/mad_push_revenge_vjt6xiNjodFt7WwnPr33mJ
Gelukkig Nieuwjaar! Hier is de wereldwijde recessie…
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/28/investor-grundlach-2013-beginnt-eine-weltweite-rezession/

Einde van de wereld dichterbij dan je denkt… Zeggen wetenschappers. Een asteroïde-inslag is zeer
goed mogelijk.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/18/forscher-warnen-vor-ueberraschendem-asteroiden-einschlag/

Britse conservatieven rechtser dan Thatcher?
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/9770922/David-Cameron-well-help-the-strivers-not-welfare-claimants.html

Volkswoede na verkrachtingen in India houdt aan…..
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/9770764/Death-of-Delhi-gang-rape-victim-horrifies-India.html

Egypte gaat banden met Hezbollah aansnoeren!
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1555331/2012/12/30/Egypte-gaat-banden-met-Hezbollah-aansnoeren.dhtml

IJsland stuurt 1ste bankier de gevangenis in

http://usahitman.com/icjsfbtp/
Frankrijk gaat uitkeringen immigranten stoppen
http://www.eutimes.net/2012/12/french-government-cuts-immigrants-welfare-by-83/

Advies aan Deense joden: draag niet openlijk keppels, noch davidster
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 15 december 2012
In de Scandinavische landen gaat het nog steeds van kwaad naar erger met Zweden
en Denemarken op kop.
Toenemende anti-semitische overvallen
De Israëlische ambassadeur Arthur Avnon heeft Joden in Denemarken ervoor
gewaarschuwd om een keppeltje in het openbaar te dragen. Ook raadt hij af om hardop
Hebreeuws te spreken. Reden voor deze waarschuwingen zijn de toenemende
antisemitische overvallen in het land.
Volgens berichten in de media zei ambassadeur Avnon woensdag tegen het
persbureau AFP: “Wij adviseren Israëli´s in Denemarken om hun keppeltje pas binnen
in de synagoge op te zetten. Het zou niet openlijk op straat gedragen moeten worden.” Ook raadde hij af om
in het openbaar hardop Hebreeuws te spreken en joodse sieraden, zoals de Davidsster, te dragen.
” Kindermoordenaars”
De reden voor de aanbevelingen van Avnon aan de joodse bewoners van Denemarken en aan die Joden die
het land willen bezoeken, is het toenemende aantal antisemitische overvallen. Het dagblad “Ha´aretz” meldt,
dat er het afgelopen jaar alleen al in de hoofdstad Kopenhagen 39 antisemitische overvallen hebben
plaatsgevonden. Bij anti-Israëlische demonstraties vonden er overvallen op de ambassade van de joodse
staat in Denemarken plaats. Het vandalisme aan de ambassade werd duidelijk door graffiti zoals
“kindermoordenaars”, meldt het “Coördinatieforum ter bestrijding van het antisemitisme”.
De voorzitter van de joodse Veiligheidsraad “Nordic”, Michael Gelvan, zei tegen de “Jewish-Telegraphic
Agency” (JTA): “We hebben de politie met deze situatie geconfronteerd. Als antwoord kregen we de
uitspraak dat er gebieden in Kopenhagen bestaan, waarin ze niet in uniform zou kunnen optreden. Dit is
geen bevredigend antwoord voor ons, laat echter de chaotische toestanden in de stad zien.”
Bron
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Patent op handboeien met elektroshocks en injectienaalden
Vrijdag, 14 december 2012
Het willen creëren van een politiestaat is één ding, maar met de dan
verwachte toestroom van gevangenen moet je die wél in toom kunnen
houden. Geen nood! Binnen niet al te lange tijd krijgen gevangenen
elektroshocks en injecties als ze niet snel genoeg gehoorzaam “jawel
mijnheer” zeggen. In deze zieke wereld waarin wij leven kun je
verwachten dat er ook dito uitvindingen worden gedaan. Wat dat betreft
worden we niet teleurgesteld. Er is in Amerika een patent afgegeven op
handboeien die elektroshocks kunnen toedienen aan de drager ervan en
bovendien nog gas en chemische middelen injecteren indien gewenst.
Het ding is op afstand te bedienen door mensen/bewakers en is de
volgende stap in het in bedwang kunnen houden van de almaar toenemende stroom gevangen.
Het zijn niet alleen handboeien die onder dit patent vallen, maar ook riemen, dwangbuizen (een uitkomst
voor Micha Kat dus als het aan de demoniserende Peter R de Vries ligt), een helm, een nekband en nog een
aantal varianten.
Het systeem zit zodanig ingenieus inelkaar dat men de verleiding om dit uit te voeren in samenhang met
RFID chips niet kon weerstaan. De boeien kunnen als optie worden uitgerust in combinatie met een RFID
chip. Deze zendt een signaal uit en als het een antwoord ontvangt van een andere chip die ergens in is
geplaatst (een mens of in handboeien of iets dergelijks), dan volgt een elektroshock. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn als een gevangene te dichtbij een deur komt of een ander gebied waar hij of zij zich niet mag
begeven. Naast de chip kan de handboei ook geactiveerd worden door bepaalde stemgeluiden of het
ontbreken daarvan. Als er bijvoorbeeld een vraag wordt gesteld en deze wordt niet beantwoord met het
voorgeschreven “jawel mijnheer” treedt ook een elektroshock op.
Echter, dit gaat 'ze' nog niet ver genoeg. De uitvinding is ook voorzien van microscopisch kleine naalden
waarmee men naar believen bij de gevangen kan inspuiten wat men wenst. Dit kan zijn een vloeistof, gas,
verdovingsmiddelen of nog veel erger, arsenicum. Dit laatste wordt er niet bij verteld in de documentatie,
maar dit zou het ultieme middel zijn om lastige gevangen op afstand op te ruimen. Het bedrijf wat deze
uitvinding heeft gepatenteerd is gespecialiseerd in het uitvinden van nieuwe speeltjes voor de SM (Sado
Masochisme = het (seksueel) plezier beleven aan het domineren en/of pijn doen van een ander mens )
markt. In onze zieke maatschappij gaan deze dingen hand in hand met autoriteit en macht, getuige de vele
verhalen van seksueel betasten en erger, ondermeer door instanties zoals de TSA (Transportation Security
Administration die op vliegvelden in Amerika de veiligheids-checks van passagiers doet).
Wanneer deze demonische handboeien in de praktijk gebruikt zullen gaan worden dan komt de controle en
de bediening ervan in handen van vaak psychopatische “wetshandhavers” en bewakers. Dit geeft hen het
ultieme speelgoed om hun lusten ongebreideld te kunnen botvieren op weerloze mensen/gevangenen.
Je kunt niet verwachten dat het invoeren van martelwerktuigen in een politiestaat gepaard zal gaan met
respect, moreel en compassie. Dit zal in ieder geval een aantal van de door de staat aangestelde
handlangers een “ultieme kick” opleveren. Zo zijn er weer een aantal mensen meer die ’s morgens met
plezier naar hun "werk" gaan.
Bron: Natural News
Aankomend senatrice VS pleegt coup tegen de banken
donderdag, 13 december 2012 0
Nieuwkomer in de Amerikaanse Senaat en hoogleraar aan de Harvard
Law School Elizabeth Warren heeft een coup tegen de banken gepleegd
door plaats te nemen in de bankencommissie van de Senaat.
Doordat ze zitting neemt in het panel oefent ze in tegenstelling tot nietcommissieleden invloed uit op zowel de toezichthouders als de
bankindustrie.
De commissie zal verder worden versterkt door de senatoren Joe Manchin en Heidi Heitkamp. De voorzitter
van de Senaat, de Democraat Harry Reid, juichte de benoemingen woensdag toe.
“Ik kijk er naar uit om samen te werken met leden van onze meerderheid. Onze caucus is nog nooit zo divers
geweest. Een recordaantal van 16 Democratische vrouwelijke senatoren zullen deel uitmaken van het
volgende Congres,” zei Reid. “Door de benoemingen kunnen alle leden van onze caucus hun unieke
talenten en expertise aanwenden terwijl we samenwerken om de belangen van de middenklasse te
behartigen.”
Time Magazine noemt Warren ook wel de nieuwe sheriff van Wall Street. Bron: Huffingtonpost.com
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HAARP kan ook onze geestesgesteldheid sturen (video)
Vrijdag, 14 december 2012
Er doen over HAARP (High Frequency Active Auroral Research
Program) vele verhalen de ronde en er worden allerlei mogelijke
rampen en weersbeïnvloedingen aan toegeschreven.
Wat waarschijnlijk weinig mensen weten is dat je met HAARP de
stemming van de bevolking kunt sturen; van hysterie tot passiviteit.
Eén ding is zeker, het vermogen van HAARP is fenomenaal. Om je dat
enigszins voor te stellen volgt hier een voorbeeld wat je met 30 Watt vermogen kunt doen. Met dit kleine
vermogen kun je op zoek gaan naar olie en gas. Een elektromagnetische golf van 30 Watt wordt de grond in
gestuurd en de diverse lagen in de aarde reageren hierop net zoals de snaren in een piano dat doen. Door
de frequenties die zij terugsturen is het mogelijk om te bepalen om welk type laag in de aarde het gaat.
HAARP heeft de beschikking over in totaal 3,6 miljard Watt vermogen wat geconcentreerd wordt in een
straal van 1 miljard Watt en de ruimte wordt ingestuurd. Als 30 Watt, de aarde ingestuurd, de grondlagen al
doet resoneren, wat doet dan een geconcentreerde straal van 1 miljard Watt met de lagen in om onze aarde,
de atmosfeer en de ionosfeer?
Wat HAARP doet in de ionosfeer is in feite hetzelfde als wat de zon doet alleen dan zeer lokaal. De kleine
subatomaire deeltjes gaan sneller bewegen waardoor de ionosfeer opwarmt en feiltelijk omhoog getild wordt.
Er wordt een geweldige hoeveelheid energie opgewekt en afhankelijk van de frequentie die men kiest kan
ontlading via de door HAARP gecreëerde lokale oplifting plaatsvinden. Het creëert een soort gat in de
ionosfeer waar dan alle natuurlijk aanwezige energie naartoe stroomt en zich daar ontlaadt, waardoor de
daaruit ontstane bliksemflits de aarde inslaat met een kracht honderd keer groter dan die met een natuurlijke
oorsprong. Men kan met HAARP dus de ionosfeer als het ware “optillen”, waardoor een gat ontstaat dat dan
door de atmosfeer die als een bubbel om de aarde stroomt, weer snel gevuld moet worden om de natuurlijke
balans te behouden. Deze actie met reactie zou wellicht een verklaring kunnen zijn voor bepaalde extreme
weersomstandigheden.
De geconcentreerde golf die wordt uitgezonden door HAARP raakt de lagere ionosfeer en wordt afgebogen
in zogenaamde ELF (Extreem Lage Frequenties) golven die als een soort elektronische rivier (electronic jet
stream) rond de aarde stromen. Op ieder punt in die rivier kan men weer golven terugsturen richting aarde
voor allerlei doeleinden zoals het opsporen van ondergrondse mineralen, zoals de public relations afdeling
van HAARP zegt of het kan misschien ingezet worden voor de meer sinistere mogelijkheden zoals de
beïnvloeding van de menselijke geest, zoals door sommige wetenschappers wordt gesuggereerd. De rivier
dient ook als een soort radiokanaal om informatie over te vervoeren.
Zo zegt één onderzoeker, Dr. Patrcik Flanagan, die al meer dan 40 jaar het effect van radiogolven op het
brein bestudeert: “omdat ook het menselijk brein een laag frequent elektrosignaal genereert, ongeveer 13
Hrz als we actief bezig zijn en 8 Hrz als we mediteren, kun je met de laagfrequente door HAARP gecreëerde
radiogolven het menselijk brein besturen. Je kunt iedere stemming creëren die je wilt, van blijdschap tot
intense droefheid”.
Dit betekent dat je HAARP ook kunt gebruiken als wapen. Je kunt er ziekte meer veroorzaken, maar ook
hysterie of totale passiviteit. Naast geestelijke veranderingen, kunnen er ook lichamelijke worden
bewerkstelligd zoals kanker en het veranderen van de genetische structuren in je lichaam. Het kan cellen
uiteen laten vallen of mensen simpelweg laten doodbloeden.
Wij mensen zijn electromagnetische wezens en dus een soort wandelende (radio)communicatietorens. Onze
lichamen communiceren de hele dag door met allerlei electrische verschijnselen in onze omgeving en dus
naast artificiële electromagnetischestraling (EMV) ook bijvoorbeeld met het voor ons ontontbeerlijke veld van
moeder aarde. Door allerlei stralingsvervuiling wordt onze afstemming met het natuurlijke veld dagelijks
verstoord en daar worden we ondermeer ziek van. Steeds meer wordt daar gelukkig wetenschappelijk ook
over duidelijk. Wat bijna niemand weet is dat zodra de stroom uitvalt bij bijvoorbeeld een storing, mensen
zich meer ontspannen voelen en zodra deze weer terugkeert, komt ook de spanning terug. Denk maar eens
terug aan het moment dat het jou een keer overkwam. Wij herkennen dat gevoel van sereniteit wel. Tesla zei
al in 1912 dat hij in staat zou zijn om door middel van elektromagnetische golven de aarde in tweeën te
splijten. Tot wat zal de mensheid nu in staat zijn, honderd jaar later?
De onderstaande in het Nederlands ondertitelde video kregen we toegestuurd door een lezer. Alhoewel het
een al wat oudere video is, geeft het een uitstekend beeld van wat er allemaal mogelijk is met
elektromagnetische golven en installaties zoals HAARP. Deze video is een absolute aanrader voor eenieder
die basiskennis wil opdoen over HAARP en de mogelijkheden die men ermee heeft.
Bedenk daarbij dat we inmiddels alweer een aantal jaren verder zijn in de technische ontwikkelingen. Jaren
waarin steeds meer vreemde verschijnselen op aarde optreden, waarin steeds meer mensen ziek worden
met allerlei vage en mysterieuze symptomen waar vaak geen duidelijke aanleiding of oorzaak voor te vinden
is. Bedenk vooral ook dat het niet de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid is (Atlantis) dat
complete beschavingen worden weggevaagd door op hol geslagen wetenschappers.
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Anonieme vrijmetselaar vertelt over de vrijmetselarij
Beste lezer,
Ik ben een vrijmetselaar (macon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de
vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. (…)
Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.
De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de
Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en
liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door
gebruik te kunnen maken van het krachtige maconnieke netwerk.
Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling,
zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De
maconnieke wereld is alleen geinteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties
(kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijke hoge positie lid zijn, des te groter de macht
van de vrijmetselarij is.
Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de
ministeries van jusititie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen,
de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal
belang. Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaars zijn.
Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren.
Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.
Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij
slechts instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maconnieke orde veel macht.
Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen
worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen
en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.
Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen.
Vervolgens wordt er een probleem/situatie gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen
beslissing) al hebben. * De media en/of de “onafhankelijke” organisatie(s) attenderen de samenleving dan op
het “grote” probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de
beslissing die wij reeds genomen hebben, ook officieel door die “onafhankelijke” instanties genomen.
De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (…) Zonder overdrijven, en met
een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld.
Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn.
Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen
zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel
bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtsstreeks) door de burgers gekozen orgaan
van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden,
zoals de heer Barosso die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons
luisteren.
Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen
zullen besturen. Bestuur de bestuurders. Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en
tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van
mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.
Zo kan de vrijmetselarij achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen
of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij
bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar
multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn, hebben
we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te
laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of
groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.
De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de
IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden
zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en
staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil, zal eer
ook niks veranderen.
Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste
obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als
proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons
gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van
deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij in
deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 28

zich in de wereld heeft afgespeeld, en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u
alles vanuit een vogelperspectief bekijkt. Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer
kunnen gebruiken. ** In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili Pinochet gebruikt. (…)
Een grote hindernis is voor ons het internet. Door de opkomst van internet verloren de traditionele media, en
daarmee de gevestigde orde, macht. (…) Internet ondersteunt democratie, terwijl wij eigenlijk geen
democratie willen hebben. (…) Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij
creëerden met onze media een gevoel dat internet onveilig en gevaarlijk is, en dat internet vooral gebruikt
wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om
controle op en over internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau,
veel wetgeving kwam die de vrijheden van internetters beperkte.
Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers, hebben wij de mensen van
bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben, is het individualisme
een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien
we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.
U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu
de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen on u heen beter zal kunnen
doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar
op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen
de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte.
Het woord ‘wij’ en ‘ons’ heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet
omdat ik trots ben macon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel. Voor een
mooiere wereld.
Anonieme vrijmetselaar. (was niet ondertekend)
bron:http://deburchtsion.blogspot.nl/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html

'Saudi Arabië in het bezit van Pakistaanse kernwapens'
Pakistan werkt samen met China aan productie van kleinere
kernkoppen met grotere explosieve kracht
De voormalige Amerikaanse overheidsofficial Larry Werline heeft
in het wekelijkse magazine van het omstreden particuliere
militaire 'leger' van Blackwater -dat tegenwoordig Academi heetgeschreven dat de Pakistaanse inlichtingendienst ISI informatie
heeft overhandigd waaruit blijkt dat Pakistan al in 2004
kernwapens heeft overgedragen aan Saudi Arabië, de grootste
financier van het Pakistaanse nucleaire programma.
Samenwerking met China
Daarnaast zou de ISI hebben aangegeven samen te werken met China bij de productie van lichtere en
kleinere plutonium kernkoppen die op Chinese ballistische raketten kunnen worden geplaatst. Plutonium
kernkoppen hebben een hogere explosieve kracht dan atoombommen die zijn gebaseerd op verrijkt
uranium. Deze technologie zouden de Chinezen hebben gestolen van de VS en Groot Brittannië.
Iraanse dreiging
Op 30 december 2010 berichtten we al dat Pakistan kernwapens ter beschikking stelde aan Saudi Arabië,
dat zich bedreigd voelt door een toekomstig nucleair bewapend Iran. Het is ook mogelijk dat Pakistan
kernwapens in Saudi Arabië wilde opslaan vanwege het risico dat deze in handen zouden vallen van
islamistische terreurbewegingen.
Steun aan terreurgroepen
Pakistan is zelf echter één van de grootste promotors van jihadistische groepen zoals de Taliban en
Lashkar-e-Taiba, voornamelijk om via hen aartsvijand India te treffen. Lashkar-e-Taiba was verantwoordelijk
voor een op 28 november 2008 gepleegde serie terreuraanslagen in het Indiase Mumbai (Bombay), waarbij
164 mensen omkwamen en 308 gewonden vielen. Vooral Joden waren hierbij speciaal het doelwit.
Dubbelrol
De ISI onthulde al in 2004 dat een Pakistaanse kernwetenschapper aan het einde van de jaren '90 al-Qaida
leider Osama bin Laden in Afghanistan heeft opgezocht. Werline stelt dat deze ontmoeting juist geregeld en
uitgevoerd werd door de ISI, die de afgelopen jaren al vaker van een dubbelrol werd beticht. (1)
Pakistan werd in 1998 een kernwapenmacht en heeft tot nu toe naar schatting tussen de 90 en 110
kernkoppen geproduceerd.
Xander - (1) World Net Daily
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EU: Christendom moet beledigd kunnen worden, islam niet
Wat zou toch de reden zijn dat death-metal rockers zoals Adam Darski
(van de band Behemoth) zich vrijwel uitsluitend tegen het christendom
verzetten en bijna nooit tegen een andere religie?
Het christendom moet beledigd kunnen worden maar de islam niet. Dat is
althans de strekking van wat de Europese Unie tegenwoordig verstaat
onder 'vrijheid van meningsuiting'. De EU heeft Polen op de vingers getikt
omdat het een 'shock rocker' vervolgt die de katholieke kerk een 'moorddadige sekte' noemt en tijdens een van zijn concerten een Bijbel aan stukken scheurde. Het kwetsen van
religieuze gevoelens is volgens Brussel echter een groot goed in Europa - behalve als het om moslims gaat.
Verscheurde Bijbel
Adam Darski is de frontman van de Poolse death metal band Behemoth. Het hoogste gerechtshof in Polen
heeft onlangs de vrijspraak van Darski door de rechtbank in Gdansk nietig verklaard, waardoor hij alsnog
vervolgd kan worden voor het verscheuren van een Bijbel in 2007 en het kwetsen van de religieuze
gevoelens van de overwegend katholieke Polen.
Darski betoogde aanvankelijk met succes dat het concert enkel voor zijn fans werd gegeven en er dus geen
'religieuze gevoelens' van mensen werden gekwetst, omdat er toch geen christenen aanwezig waren. Het
hoogste gerechtshof zag dit echter anders en heeft de zaak terugverwezen naar de rechtbank in Gdansk. De
'shock rocker' riskeert nu een 2 jaar durende gevangenisstraf.
EU huldigt 'shockerende' denkbeelden
De EU springt is echter voor hem in de bres gesprongen. Op zich al vreemd, aangezien de relatie tussen
kerk en staat nog altijd een strikt interne aangelegenheid van de lidstaten is. Niettemin voelde de EU
Commissie zich genoodzaakt de Poolse justitie te berispen: Darski mag niet worden veroordeeld omdat dit
tegen de 'Europese waarden' ingaat.
De EU staten moeten internationale verdragen zoals de EU mensenrechtenconventie, die ook door Polen
werd ondertekend, respecteren, betoogt de Commissie. Het recht op vrije meningsuiting beschermt niet
alleen geaccepteerde denkbeelden, maar ook 'beledigende, shockerende of verontrustende' ideeën, aldus
de Europese autocraten.
Polen boos: Islam mag niet worden beledigd, christendom wel
In Polen valt de Brusselse terechtwijzing bepaald niet in goede aarde. Volgens de nieuwsdienst Interia zijn
diverse Poolse parlementariërs hevig gepikeerd vanwege de inmenging van de EU. Veel Poolse christenen
vinden het bovendien oneerlijk dat de EU belediging van de islam of homoseksuelen wél bekritiseert, maar
degenen die het christendom beledigen juist verdedigt.
Recent moest een Turkse Tv-zender € 25.000 euro boet betalen omdat God en de duivel in een aflevering
van The Simpsons als mensen werden weergegeven en God als dienstknecht van de duivel werd
voorgesteld. Als het Brussel écht om de vrijheid van meningsuiting zou gaan, dan had er kritiek op de Turkse
regering geleverd moeten worden vanwege de onderdrukking van dit 'recht'. Echter, Turkije is een islamitisch
land en dan blijkt Brussel er zoals gewoonlijk totaal andere principes op na te houden. (1)
Verbannen in Iran
The Simpsons werden dit jaar al eerder het onderwerp van censuur in een ander islamitisch land: Iran. De
tekenfilmserie en alle bijbehorende merchandise zoals poppen werden verbannen omdat de familie Simpson
een slechte invloed op de Iraanse jeugd zou hebben. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

China wil op maan en Mars groenten telen
Bron: A.D.
Chinese astronauten willen op de maan en op Mars hun eigen groenten
telen, zodat ze tijdens hun verblijf daar de beschikking hebben over
verse producten. Een experiment in de hoofdstad Peking is geslaagd,
meldden Chinese media dinsdag. Groenten werden geteeld onder
omstandigheden die met die op de maan en op Mars vergelijkbaar zijn.
Vier groenten werden geteeld in een ‘ecologisch levensondersteunend systeem’, een cabine van 300
kubieke meter. Het systeem berust op planten en algen. Om welke groenten het gaat, wordt niet gemeld. De
deelnemers aan het experiment konden ‘verse groenten voor maaltijden oogsten’, zei onderzoeker Deng
Yibing tegen het persbureau Xinhua. Het is volgens hem het eerste experiment van deze aard in China.
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Adolf Hitler steeds populairder in India
'Held' Hitler vergeleken met Gandhi
In India houdt men er een wat andere kijk op de geschiedenis op na.
Adolf Hitler is er inmiddels dermate populair geworden dat recent een
modewinkel en enige jaren terug een restaurant naar de Duitse
massamoordenaar werden vernoemd. Om duidelijk te maken dat het
om de 'enige echte' Nazi ging voegden beide zaken een hakenkruis aan
hun logo toe. De autoriteiten haalden de neonletters weer weg, maar de
modezaak is niet van plan dat zomaar te slikken. 'Wij zijn juist vanwege deze naam geliefd,' verklaarde
mede-eigenaar Rajesh Shah.
De klanten van 'Hitler' willen dat deze naam behouden blijft. 'De inwoners van Ahmedabad houden van de
naam omdat ze weten dat Hitler India niets ergs heeft aangedaan,' legde Shah uit. De enigen die
protesteerden zouden buitenlanders zijn geweest. Shah gaat daarom via een rechtszaak proberen de naam
weer terug te krijgen. 'Wij zullen om de naam Hitler strijden.' De internationale ophef is overigens nu al goed
voor de omzet van de modewinkel.
Na internationale protesten moest het restaurant 'Hitlers Kruis' in
Mumbai onlangs zijn naam -dat het jaren had gedragen- veranderen.
'Held' Hitler vergeleken met Gandhi
Hitler is 'booming business' in India. Net als in de moslimwereld is zijn
boek 'Mein Kampf' er een blijvende bestseller en worden mensen die
iets gepresteerd hebben op TV vaak vergeleken met de Duitse dictator.
Afgelopen jaar kwamen er twee films uit die verwezen naar de man die
verantwoordelijk was voor de dood van tientallen miljoenen mensen: de
komedie 'Held Hitler Verliefd' en 'Gandhi bij Hitler', een positief portret
van de laatste dagen van de Nazi opperbevelhebber.
'Geen antisemitisme'
In andere delen van de wereld is Hitler vooral geliefd bij moslims en Westerse radicale splintergroeperingen,
hoofdzakelijk vanwege zijn pogingen de Joden uit te roeien. Volgens Business Week zou de populariteit van
Hitler echter niets met antisemitisme te maken hebben. Navras Jaat Aafreedi, professor Sociale
Wetenschappen aan de Gautam Buddha Universiteit in New Delhi, stelt dat Indiase kinderen op school leren
dat Hitler het Britse Rijk verzwakte en dat de Britten hierdoor gedwongen werden India te verlaten. Dat zou
de reden zijn dat Hitler in India zo geliefd is.
In het restaurant Rasranjan in Ahembabad kan een 'Hitlers Sundae'
worden besteld. Het is niet bekend of deze 'tractatie' compleet met
Zyklon-B saus wordt geserveerd.
Massamoord genegeerd
Klaarblijkelijk krijgen de kinderen in het opkomende industrieland niets
mee van Hitlers massamoord op Joden, christenen, zigeuners, Russen,
homo's en andere ongewenste 'niet-Ariërs'. Desondanks is het
opvallend dat de Joodse gemeenschap in India, nog slechts bestaand
uit 5300 mensen (in de jaren '50 nog 35.000), gelaten op Hitlers
toegenomen populariteit reageert. Volgens professor Aafreedi komt dat omdat de Joden in India niet worden
vervolgd en met rust worden gelaten. 'Zelfs door de moslims die hier wonen,' voegde Solomon Sopher, de
president van de Joodse gemeente in Mumbai*, eraan toe.
* Niettemin waren Joden specifiek het slachtoffer bij de terreuraanslagen in Mumbai in 2008. Veel Joden in
India besloten dan ook om de Aliyah te maken naar Israël.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Kyle Bass: Het is wachten op een grote oorlog
Posted in Videos
In de reacties vonden we een Youtube van Kyle Bass. Die zijn het altijd waard
om nog eens te noemen. Kyle Bass spreekt in deze video een klein uurtje over
de schuldencrisis, geldcreatie, de balansen van de centrale banken (lees ook:
Centrale bankiers creëren utopische wereld), de pschologie van de huidige crisis
en de naderende oorlog. Actie vanaf 02.00. Leuk feitje: Sinds het begin van de
kredietcrisis zijn de balansen van de 4 grootste centrale banken ter wereld met
$10 biljoen toegenomen. Momenteel hebben ze samen $13 biljoen op hun
balansen staan. Bekijk de video van Kyle Bass hier.
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Open brief aan de NOS
Visionair: Douwe op 16 december 2012
Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik, 16 december 2012
Geachte NOS,
Met enige verbazing en met grote bezorgdheid heb ik de afgelopen maanden gekeken naar jullie gebrek aan
verslaggeving rond een aantal belangrijke openbaringen betreffende de kwalijke rol van Nederland in de
internationale mensenhandel en kindermisbruik.
Zoals u weet werd op 4 oktober 2012 (14.00 u lokale tijd) in de Verenigde Staten een hoorzitting gehouden
van de Helsinki Commissie onder leiding van congreslid Chris Smith in Washington. In deze twee uur
durende hoorzitting komt duidelijk naar voren dat Nederland internationaal gezien een belangrijke en
daarmee dus zeer kwalijke rol speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik. In de hoorzitting
komt onder meer de rol van Joris Demmink aan bod die van 2002 tot november 2012 secretaris-generaal
van het ministerie van Veiligheid en Justitie was. Rondom Demmink spelen al lange tijd geruchten van
kindermisbruik maar dit heeft tot nu toe nog nooit tot een goed onderzoek geleid vanuit het openbaar
ministerie. Iets wat gezien zijn machtige positie binnen dit ministerie in de afgelopen 10 jaar een schijn van
belangenverstrengeling niet kan uitsluiten. U kunt deze hoorzitting in zijn geheel nakijken op het internet, de
hoorzitting op videoverslag, en de hele hoorzitting is inmiddels ook na te lezen in dit transcript.
Naast deze hoorzitting in de VS werd er op 7 december 2012 bekend dat de Italiaanse voorzitter van de
Europese Volkspartij Luca Volonté ook vragen heeft gesteld over de Demmink affaire, aan de 47 Europese
ministers van buitenlandse zaken. In dit online terug te luisteren interview op Radio 1 licht Pieter Omtzigt dit
verder toe: Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Demmink.
Inmiddels is het 16 december en kan ik in jullie online nieuwsarchief op nos.nl niets vinden over deze
wijdverbreide internationale aandacht voor Nederland. Ik begrijp niet waarom hier geen berichtgeving van
jullie kant van komt aangezien het hier om aantijgingen van zeer ernstige aard gaat waarbij de hoogste
persoon van het ministerie van justitie bij betrokken zou zijn en dit inmiddels op het hoogste internationale
politieke niveau speelt in zowel de VS als in Europa. Hoe kan het dat de belangrijkste nieuwsdienst van
Nederland, de NOS, dit volledig lijkt te negeren in haar berichtgeving?
In november dit jaar werd in Engeland duidelijk dat in de organisatie van de BBC zelf sprake was van
kindermisbruik en dat dit decennia lang intern in de doofpot is gehouden. De Huffington Post maakte recent
een excellente uitzending over hoe kindermisbruik binnen instituten vaak zeer lang in de doofpot kan blijven.
In deze uitzending komt onder andere naar voren hoe dit bij de BBC heeft kunnen gebeuren met de Savile
zaak en ook komt de Demmink affaire een aantal keren aan bod. Door het systematische gebrek aan
berichtgeving in deze affaire kan ik helaas niet anders dan een vermoeden uiten dat er binnen het NOS
wellicht dezelfde praktijken kunnen spelen als die bij de BBC hebben gespeeld.
De reden dat de NOS deze internationale ontwikkelingen waar Nederland een hoofdrol in speelt negeert is
voor mij onduidelijk maar ik maak me hier grote zorgen over. De NOS wordt in Nederland door veel mensen
als de belangrijkste nieuwsbron gezien. Het feit dat Nederland internationaal zo een belangrijke rol speelt in
de mensenhandel en kindermisbruik is zeer kwalijk, maar zolang de NOS dit negeert in haar berichtgeving
zal dit probleem minder snel worden aangepakt. Het is daarom van het grootste belang dat de NOS de
inwoners van Nederland eerlijk verslag doet van wat er momenteel speelt zodat de rol van Nederland in het
algemeen, en de Demmink affaire daarbij als belangrijk detail, tot op de bodem kan worden uitgezocht.
Hopelijk kan daarmee de mensenhandel en het kindermisbruik in Nederland grondig worden aangepakt.
Het nalaten van berichtgeving hierover heeft de consequentie dat de mensenhandel en het kindermisbruik
vrijelijk door kunnen gaan in Nederland. Ik wil hierbij dan ook een beroep doen op het persoonlijke geweten
en de persoonlijke integriteit van elke NOS medewerker om ervoor te zorgen dat de NOS hier eerlijk over
gaat berichten zodat de kwalijke rol die Nederland nu lijkt te spelen zo snel mogelijk aangepakt kan worden.
Elke dag dat dit nieuws genegeerd wordt door de NOS is een bijdrage aan een klimaat in Nederland waarin
mensen gemakkelijker het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel en kinderen het slachtoffer van
seksueel misbruik kunnen worden.
Neem daarom als NOS alstublieft de verantwoordelijkheid die de belangrijkste nieuwszender in Nederland
zou horen te vervullen. En als u als individuele medewerker bij de NOS ziet dat dit onderwerp binnen de
organisatie wordt tegengehouden trek dan alstublieft aan de bel bij externe partijen zodat er zo snel mogelijk
een einde kan worden gemaakt aan de kwalijke rol die Nederland momenteel internationaal speelt in de
mensenhandel en het kindermisbruik.
Hartelijk dank voor uw aandacht en het lezen van deze open brief.
Aangeboden door:
D.P. Beerda, namens o.a. Mensenrechten Nederland

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 32

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Helsinki Commissie Washington – Videoverslag van de hoorzitting
-) Helsinki Commissie Washington – Transcript van de hoorzitting
-) Nu.nl artikel – Kritiek vanuit Europa op Nederlandse aanpak Demmink Affaire
-) Radio 1 – Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Justitie
-) NBCnews – Sweeping child abuse scandal shakes BBC and other British institutions
-) Huffington Post – A Powerful Pedophile
-) Boek – Kinderen te Koop door Marcel Vervloesem
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Is de Nederlandse rechtstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Argusoog Radio - Het internationale kinderhandel en -pornonetwerk en de rol die Nederland hierin speelt
Mocht u als lezer zich ook zorgen maken over deze materie en de kwalijke rol die Nederland hierin lijkt te
spelen, verspreid dan alstublieft deze open brief via uw eigen contacten en stuur het eventueel ook door
naar de NOS, overige nieuwsredacties en verschillende lagen van de politiek in Nederland. Door zelf een
belangrijk signaal hierover af te geven naar o.a. de media en de politiek kunnen we laten zien dat de
Nederlandse bevolking wil dat de rol die Nederland momenteel speelt in de internationale mensenhandel en
kindermisbruik zo snel mogelijk wordt aangepakt en het liefst zo snel mogelijk helemaal gestopt kan worden.
(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er
misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er
maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen
overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen collega`s,
politici, rechters, ambtenaren, medewerkers van het Openbaar Ministerie, professoren, politie agenten, etc.
Hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat
mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oDiZ3aCJp18

Obama wijst mogelijk anti-Israël senator als minister Defensie aan
'Arabieren zouden enorm gerustgesteld zijn als Obama Hagel aanstelt' 'Benoeming Hagel Obama's wraak op Netanyahu'
Chuck Hagel, 'één van de meest Israëlvijandige senatoren ooit.'
In pro-Israëlische christelijke en Joodse kringen maakt men zich grote
zorgen dat Obama voormalig senator Chuck Hagel aanwijst als zijn
nieuwe minister van Defensie. Hagel staat bekend om zijn anti-Israël
houding en weigert bijvoorbeeld Hezbollah, dat als officiële doelstelling
de vernietiging van de Joodse staat heeft, als terreurorganisatie te kenmerken. Ook zou hij fel tegen iedere
actie zijn om een nucleair bewapend Iran te voorkomen.
Volgens de Daily Beast noemde een belangrijke pro-Israël aanhanger in Washington de nominatie van
Hagel 'extreem negatief' vanwege zijn 'zeldzame vijandigheid' tegenover Israël. Davig Brog, uitvoerend
directeur van Christians United for Israël, wees op het feit dat Hagel tot nu toe geen steun heeft willen
verlenen aan mogelijke actie tegen het Iraanse kernwapenprogramma, de Revolutionaire Garde en de
islamitische terreurbeweging Hezbollah.
Arabieren blij met Hagel
Josh Block, voormalig AIPAC woordvoerder en thans president van het Israël Project, onderstreepte dat er
zelfs vanuit Hagels eigen Democratische partij al eerder verzet was tegen de benoeming van Hagel als
vicevoorzitter van het de Presidentiële Adviesraad voor Buitenlandse Inlichtingen, juist vanwege zijn
ongewoon heftige anti-Israël houding.
De voormalige burgemeester van New York Ed Koch, een invloedrijke Democraat, noemde de eventuele
aanstelling van Hagel door Obama dan ook een 'verschrikkelijke' keuze voor de Joodse staat. 'Dit zou de
Arabieren enorm geruststellen dat president Obama afstand wil scheppen tussen zijn regering en Israël. Ik
hoop dan ook dat de benoeming niet doorgaat... want dat zou een enorme fout zijn.'
'Eén van de meest vijandige senatoren ooit'
Ook de president van de Zionist Organisation of America, Morton Klein, bevestigde al in september -toen
Hagels naam voor het eerst werd genoemd- dat Hagel 'één van de meest vijandige critici van Israël is die er
ooit in de Senaat hebben gezeten.' Zo was Hagel in het jaar 2000 één van de slechts vier senatoren die
weigerde een steunbetuiging aan Israël te ondertekenen.
Een jaar later behoorde hij opnieuw tot een zeer klein groepje van 11 senatoren die de oproep aan president
Bush om de Palestijnse leider Yasser Arafat pas te ontmoeten als deze het geweld tegen Israël zou
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afzweren niet ondertekende. In 2009 pleitte hij met enkele anderen voor directe onderhandelingen met de
Palestijnse terreurbeweging Hamas, die net als Hezbollah de Joodse staat totaal wil vernietigen.
Wraak op Netanyahu
Het is dus niet vreemd dat Stephen M. Walt, auteur van 'The Israël Lobby and U.S. Foreign Policy' en één
van de bekendste en felste anti-Israël activisten in Amerika, de eventuele benoeming van Hagel openlijk
toejuicht omdat hij 'de juiste vijanden' zou hebben. Walt suggereert zelfs dat Obama doelbewust voor Walt
kiest om wraak te nemen op de Israëlische premier Netanyahu, die tijdens de recente Amerikaanse
verkiezingscampagne duidelijk zijn voorkeur liet blijken voor de Republikein Mitt Romney.
Xander - (1) The Blaze

Rusland: Syrië conflict op doodlopende weg. Assad gaat niet weg
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 december 2012
Syrië’s burgeroorlog zit op een doodlopende weg. Internationale
inspanningen om Assad zo ver te krijgen dat hij aftreedt, zullen mislukken.
Aldus Sergei Lavrov, Russisch minister van BZ. (zaterdag 22 december)
Met name soennietische moslimrebellen proberen Assad weg te krijgen
en vechten al dagenlang om de hoofdstad Damascus. Vanuit hun
noordelijke bolwerken in Aleppo en Idlip gaan ze steeds zuidelijker richting
het centrale gedeelte van de provincie Hama. Assad, die tot de Alawietenminderheid behoort (Shi’itische Islam), antwoordt met geschut,
luchtaanvallen en volgens NAVO (—bij de beweringen van NAVO zou men
altijd kanttekeningen moeten plaatsen—red–), met Scud raketten.
Eerder deze maand sprak Rusland uit, dat de rebellen Assad’s troepen konden verslaan en dat Moskou
bezig was met de voorbereidingen van een eventuele evacuatie van Russen. Dit waren de sterkste
tekenenen dat men zich aan het voorbereiden was op een post-Assad Syrië. Deze opmerkingen werden
later weer door Rusland teruggetrokken. De evacuatie van Russen is overigens geen overbodige luxe,
omdat niet alleen de Russen, maar ook Oekraïners en Iranezen behoorlijk gevaar lopen in Syrië. Het gevaar
komt van de rebellen. Ze bedreigen en vermoorden deze nationaliteiten.
Het Westen en soennietische Arabische landen dachten ook dat de tijd van een post-Assad Syrië
was aangebroken en riepen eensgezind om het aftreden van Assad.
Lavrov echter, zegt dat de Syrische president niet van plan is te buigen voor de druk van de tegenstanders.
Hij zei: ‘Niemand gaat deze oorlog winnen. Assad gaat echt niet weg, wat iedereen ook zegt. Rusland heeft
verzoeken van landen in de regio, om druk op Assad uit te oefenen of hem een veilige haven te bieden,
afgewezen en waarschuwde dat de vlucht van Assad zou kunnen leiden tot een oplaaiing van de strijd. Ook
zei Lavrov dat de Syrische autoriteiten bezig waren om de chemische wapens van het land te verzamelen en
dat ze ‘onder controle’ waren. ‘Syrië doet wat het kan voor veiligheid (chemische wapens), volgens de
inlichtingen die wij en het Westen hebben.’
Het Westen zei drie weken geleden dat Assad mogelijk bezig was met de voorbereidingen van gebruik van
gifgassen tegen rebellen.
Laatste nieuws over de rebellen
In Hama, hebben strijders gedreigt om twee (voornamelijk) christelijke steden binnen te stormen. De
rebellen zeggen dat ze het meeste van het westelijke gedeelte van Hama veroverd hebben. Volgens de
rebellen, worden de twee christelijke steden door Assad’s troepen gebruikt als bases. Boven Aleppo, wordt
de lucht beschouwd (door kolonel Abdel-Jabbar-al-Oqaidi, rebellenleider) als no-fly zone en kondigden de
rebellen aan dat ze vliegtuigen zullen aanvallen. Schutters vuurden inderdaad op een vliegtuig en
verhinderden het vertrek. De luchthaven waarop dit plaatsvond werd gebruikt om militair transport tussen
Assad en de Revolutionary Guards (Iran) te realiseren. Dit is nu niet meer mogelijk. Geweld is er tussen de
rebellen en Assad’s strijders bij het zuidelijke deel van het Yarmouk Palestina vluchtelingenkamp, deze
werd deze week overgenomen door de rebellen. Er vielen doden.
In Damascus doodde een autobom 5 mensen en tientallen mensen raakten gewond in de wijk Qaboun:
bron
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Europese Denktank: Eurobonds in 2014, daarna politieke unie
Die Welt journalist en auteur: Dit zijn de laatste dagen van Europa
Die Welt journalist Henryk Broder vergelijkt de EU met de Titanic en de
Europeanen met de passagiers die van geen ijsberg willen weten.
De Europese Denktank LEAP/E2020 blijft uitermate optimistisch over de
toekomst van de eurozone. 2013 wordt nog wel een moeilijk jaar, maar
daarna wacht ons een stralende toekomst als in 2014 eurobonds
worden ingevoerd, de staatsschulden van de lidstaten op één hoop
worden gegooid en het zuinige Noord Europa -waaronder Nederland- ten koste van de welvaart van de
eigen bevolking permanent de schulden van Zuid Europa zal moeten betalen. Vervolgens zullen eurobonds
de weg vrijmaken voor een politieke unie, een federaal Europa waarin de nationale parlementen nauwelijks
nog iets te zeggen zullen hebben. Alle werkelijke macht bevindt zich toch al in Brussel, stelt de denktank.
'2014 wordt het jaar van Eurobonds', stelt LEAP/E2020 vast. De Duitse kanselier Angela Merkel zal het
verzet van haar land opgeven, vooral als haar positie na de verkiezingen in 2013 nog verder verzwakt zal
zijn. Van de Nederlandse regering hoeven we zoals bekend -behalve een nieuwe serie van nu al berucht
geworden loze beloften van eurofiel Mark Rutte- geen enkele substantiële actie te verwachten om onze
soevereiniteit en de zeggenschap over onze eigen financiën en toekomst te behouden.
2013 moeilijk en gevaarlijk
De socialistische SPD in Duitsland, die volgens peilingen weer de grootste partij kan worden, is sowieso
fervent voorstander van de invoering van Eurobonds. Voordat het zover is gaat Europa eerst nog een
moeilijk 2013 tegemoet. Niettemin is de verwachting van velen dat Griekenland in 2012 uit de euro zou
moeten treden niet uitgekomen en wil ook Polen in 2016 de euro invoeren. Het zouden twee positieve
signalen zijn dat de eurozone niet alleen zal overleven, maar zelfs sterker uit de crisis tevoorschijn zal
komen. 2013 wordt voor alle landen en machtsblokken een overgangsjaar, wat behalve moeilijk ook
gevaarlijk zal zijn voor de vrede, vooral in het Midden Oosten en Azië. Europa zal volgens de denktank
ondanks de recessie één van de weinige havens van vrede, stabiliteit en comfort blijven. Het herstel zal
echter bepaald niet zonder pijn gepaard gaan, zoals vooral de Grieken en Spanjaarden aan den lijve moeten
ondervinden.
'VS staat stil, Euroland gaat vooruit'
LEAP/E2020 blijft bijzonder pessimistisch over de Verenigde Staten, waar beide politieke partijen elkaar in
een wurggreep houden en er als gevolg niets gebeurd aan de pijlsnel oplopende staatsschuld. Het AngloAmerikaanse machtsblok zal daarom steeds meer invloed en macht moeten prijsgeven, ten koste van de
opkomende BRICS economieën (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika) en 'Euroland', dat door middel
van bezuinigingen weer op de juiste koers komt.
Terwijl de VS en Groot Brittannië stil blijven staan gaat 'Euroland' echter vooruit. De Bankenunie in 2014 is
samen met de invoering van Eurobonds een belangrijke stap richting een echte politieke unie, stelt de
denktank. Tevens zal het ESM in 2015 voldoende geloofwaardigheid hebben opgebouwd om de interne
problemen van de eurozone op te lossen.
Echte macht bevindt zich voortaan in Brussel
De Europese experts verwachten dan ook dat de crisis in de eurozone nog maar één jaar zal duren. 2014
wordt het eerste jaar van herstel. De denktank ziet in de teloorgang van traditionele politieke partijen in
bijvoorbeeld Frankrijk, Groot Brittannië en Duitsland een signaal van de toenemende integratie van
'Euroland' en de marginalisering van de macht van de nationale lidstaten. 'Het is voor iedereen duidelijk
geworden dat de echte macht zich voortaan op Europees niveau bevindt in plaats van op nationaal niveau.'
Die Welt journalist: Dit zijn de laatste dagen van Europa
Zo optimistisch de technocraten in Brussel en van LEAP/E2020 zijn, zo pessimistisch zijn veel anderen die
in tegenstelling tot eerstgenoemden wél in contact staan met de realiteit en de belangen van de gewone
man in het oog houden. Die Welt journalist en auteur Henryk M. Broder noemt de EU zelfs de grootste
poging de samenleving te beroven van democratie sinds het einde van de Sovjet Unie.
In tegenstelling tot LEAP/E2020 geeft Broder geen cent voor de overlevingskansen van Europa. 'Ook als de
gasten op de Titanic niets willen horen over de ijsberg waarop het oude continent op afstevent.'
'Huis van de buren in brand'
'Brussel' kan met de kerst in het vooruitzicht dan wel feestvieren omdat het de Nobelprijs voor de vrede
kreeg toegekend, maar dat verandert niets aan het feit dat Europa er beroerd voorstaat. 'Hoe kunnen we in
alle rust en vrede kerst vieren als we weten dat het huis van de buren in brand staat en het vuur óf zal
overslaan op ons eigen huis, óf we onze dakloos geworden buren permanent moeten opnemen en
verzorgen. Het is moeilijk te zeggen welk vooruitzicht erger is.'
Europa zal weliswaar als continent blijven bestaan maar in filosofisch-metaforische zin ten ondergaan,
verwacht de journalist. Hij ziet dit onder andere bevestigd in de enorme kloof tussen de Brusselse
autocraten, die voor zichzelf gigantische salarissen, bonussen, vergoedingen en privileges hebben geregeld
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en zo trots zijn op hun Europroject, en de gewone Europeaan die het steeds moeilijker krijgt de eindjes aan
elkaar te knopen en met lede ogen toeziet hoe de politiek zijn welvaart en vrijheid stap voor stap afpakt.
EU handelt als Opperste Sovjet
De Nobelprijs voor de Vrede vergelijkt hij dan ook met het geven van een prijs aan het Leger des Heils
omdat ze zich niet bezighouden met drugs- en wapenhandel, of aan het Rode Kruis omdat het geen
concentratiekampen heeft opgezet. Bovendien is de vrede in Europa niet te danken aan politici, maar aan
een buitenlandse militaire interventie.
De EU doet hem echter vooral denken aan de Opperste Sovjet, het Centrale Comité van de
Communistische Partij van de voormalige Sovjet Unie. Die waren ook ontzettend blij met zichzelf en
beweerden voortdurend en vol arrogantie dat zij voor vrede, veiligheid en welvaart in Europa hadden
gezorgd. Dat de burgers van hun land en de door hen overheerste Oost Europese landen straatarm waren,
geen enkel recht op vrije meningsuiting hadden en uren in de rij moesten staan voor iets basaals zoals WCpapier, daar maalde men in Moskou niet om.
EU legt burgers onderdrukkend en barbaars systeem op
Net als destijds in het Oostblok is de 'vrede' in de EU dan ook een complete farce en een voorwendsel om
een barbaars en onderdrukkend systeem aan de Europese burgers op te leggen. De president van het
Europese parlement, Martin Schulz, vertrouwde onlangs aan Broder toe dat 'als de EU een staat was en lid
wilde worden van de Europese Unie, de aanvraag afgewezen zou worden vanwege een gebrek aan
democratie.'
Het Europese parlement is er enkel voor de show. Het mag geen wetten opstellen en dient enkel om de
besluiten van de autoritaire Europese Commissie goed te keuren. Een Europarlementariër die de journalist
sprak noemde het dan ook enkel een 'protocolparlement' dat hem letterlijk aan het voormalige Oost
Duitsland doet denken.
'De EU lost geen problemen op, is zélf het probleem'
'Daarom koester ik sinds mijn bezoeken aan Brussel en Straatsburg geen illusies meer,' betoogt Broder. 'De
EU lost geen problemen op - ze is zélf het probleem. Sinds het einde van het reële socialisme is de EU de
massaalste poging de burgers monddood te maken en de samenleving te ontdemocratiseren. Men beweert
keer op keer dat er geen alternatieven voor de EU zijn en dat het uiteenvallen van de Unie een einde aan
onze welvaart zou maken en oude conflicten weer zou doen opleven, inclusief klassenstrijd en
oorlogstoestanden.'
'In de praktijk betekent dit dat ons bevolen wordt om juist degenen die de boel hebben laten ontsporen en
ons nu verzekeren dat zij alles kunnen repareren en weer op de rails kunnen krijgen -zowel de kapotte auto
als het beschadigde huis- onvoorwaardelijk te vertrouwen. Maar zou u een arts vertrouwen die in plaats van
onze amandelen onze blindedarm heeft verwijderd? Zouden wij een belegger vertrouwen die ons complete
vermogen erdoorheen heeft gejaagd? Zou u nogmaals in een hotel gaan slapen waar alles wat u bezat werd
gestolen omdat het alarm er niet werkte?'
'Nee, dat zouden wij niet. Maar als het om Europa gaat doen we het wél, omdat we geen keus zouden
hebben, geen alternatief. En dus gaan we ermee door, niet omdat we ervan overtuigd zijn dat het de goede
weg is, maar omdat we het 'point of no return' hebben overschreden.'
Als de Titanic richting de ondergang
Broder twijfelt er dan ook niet aan dat we met zijn allen op een ramp afstevenen. Niettemin zullen de meeste
Europeanen dit niet willen weten, net zoals destijds de passagiers van de Titanic het nooit geloofd zouden
hebben als iemand hen had gewaarschuwd dat het schip op een ijsberg zou varen en zou zinken. Op
dezelfde noodlottige wijze koerst Europa anno 2012 op de onvermijdelijke ondergang af.
Xander - (1) LEAP/E2020, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Rutte genoemd als opvolger Juncker
BERLIJN - Premier Mark Rutte wordt genoemd voor de functie van voorzitter van de eurogroep, het overleg
tussen de 17 ministers van Financiën van de eurolanden.
De huidige voorzitter, Jean-Claude Juncker, maakte onlangs bekend eind dit jaar of begin volgend jaar terug
te treden.
Over wie het voorzitterschap gaat vervullen wordt dit weekend druk gespeculeerd door diverse Duitse
media. Sommige media melden op basis van diplomatieke bronnen dat er een voorkeur is voor een Fin of
een Nederlander, waarbij Rutte en de Finse premier Jyrki Katainen specifiek worden genoemd.
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble wilde tegen Bild am Sonntag zichzelf niet uitsluiten als
potentieel kandidaat. Hij zei dat ''de nieuwe persoon in ieder geval de Europese integratie verder moet
brengen''. Duitsland zou de voorkeur hebben voor een van de ministers van Financiën.
Door: ANP.
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Wij moeten ons grote zorgen maken….
december 18, 2012By: silviavideler (tip van leo j.j.dorrestijn)
Vrijwel buiten het zicht van de gewone man om in Europa voltrekt zich
een stille en gewiekste staatsgreep van ongekende proporties. De
nieuwe machthebbers zijn de totalitairen van de EU en hebben een
broertje dood aan vrijheid en democratie. Een weg terug via normale
landelijke verkiezingen is er niet meer. Dit tij zal niet meer te keren zijn
zonder geweld en chaos.
Al op 1 juni 2005 wees een meerderheid van de Nederlanders in een referendum het plan voor een
Europese grondwet af. De reden was overduidelijk: Nederland wilde geen Europese superstaat die hier de
dienst zou uitmaken. Ons door de eeuwen heen zwaar bevochten vrije land, onze thuishaven en onze enige
toekomst mocht ons niet nogmaals worden afgenomen.
Desondanks werd op 13 december 2007 het verdrag van Lissabon getekend. Dezelfde grondwet met
een andere naam, zonder officiële vlag en volkslied. De stem van het volk bleek toen al geen dubbeltje meer
waard voor de Eurofielen in het parlement. Ze leverden onze vrije democratische rechten uit aan een
vreemde mogendheid. De contouren van een ondemocratische totalitaire superstaat werden nu
zichtbaar.
Inmiddels is het Brussel die hier de dienst uitmaakt. Tweederde van de wet- en regelgeving wordt door
ongekozen EU-ambtenaren gemaakt en niet door gekozen volksvertegenwoordigers in Den Haag.
In de schaduw van een monetaire crisis werden de Nederlandse belastinggelden doorgesluisd naar
corrupte landen in het zuiden. Het is een dwaze illusie om te denken dat die landen daardoor financieel zo
gedegen zullen worden als de noordelijke landen. Nee, het is super-nivelleren. Iedereen, noord en zuid,
moet even arm worden uiteindelijk. Zoals de ongekozen grondwet er is doorgedrukt zonder
toestemming van de Nederlanders is nu met het ESM-verdrag ook de sleutel van de schatkist aan
Brussel overgedragen. En da’s nog maar het begin want ook de nationale banken moeten er straks aan
geloven. Ooit nog uit zo’n verdrag stappen is onmogelijk daar er een meerderheid van andere landen
toestemming voor moet verlenen. En dat doen ze nooit want het kost ze zelf meer geld als er een
grote betaler wegvalt. Ons huishoudboekje is in handen van Brussel. Als Brussel morgen 40 miljard
wil van Nederland om de Spaanse banken te redden dan hebben we dat maar even over te maken
binnen een week. Geld dat we niet hebben. Dus moeten we het lenen op de kapitaalmarkt tegen
rente. U mag drie maal raden wie dat betalen mag.
De volgende stap in deze witte boorden coup d’état is de politieke partijen onder controle te krijgen. Partijen
die in het Europees parlement zijn vertegenwoordigd maar de Europese Unie afwijzen zullen daardoor geen
subsidie meer krijgen. Exit PVV en UKIP dus. Ook aan nieuwe partijen zullen eisen worden gesteld. Het
is daarmee de EU die bepaalt welke partij geoorloofd is en welke niet. Hiermee gaat het laatste
sprankje democratie overboord en ligt de vrije parlementaire democratie aan banden. Beter gezegd:
die is opgeheven. Een veto-recht heeft Nederland niet dus gaat dit plan zeker door.
U ziet het beeld: hoe stapje voor stapje eerst de bevolking monddood is gemaakt, toen onze wetgeving werd
overruled, dan ons geld wordt geconfisqueerd en nu dus de democratie zelf de nek wordt omgedraaid.
Parlementaire verkiezingen in Nederland stellen sinds 12 september j.l. niets meer voor. Het is immers
Brussel die bepaalt. Ons land is hiermee bezet. En de grote meerderheid heeft het niet in de gaten.
Wij moeten ons heel erg grote zorgen gaan maken.
Auteur: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
Ex-elite insider legt gedetailleerd bevolkingsreductieplan van elite uit
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 18 december 2012
Interessante video van 10 minuten.(onderstaand). Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
Monopolyspel dat in handen is van de Federal Reserve manipuleert de dollar, opzet: armoede. Vooral in
2013 schijnt er nogal wat aan te komen. Er zijn teveel mensen op deze planeet. Elite gaat voor god spelen:
wie blijft leven, wie gaat dood.
Een plan van de elite is ook: Derde Wereldoorlog. Het gaat gebeuren, zegt de ex-elite man: er is ook een
monument voor opgezet, de georgia guidestones. Verder nog: één wereldmunt. Homeland Security gaat een
noodtoestand uitroepen, waardoor alles afgesloten zal worden. Dan zijn er nog de gevangeniskampen voor
‘vijanden‘ (dissidenten). De ex-elite man heeft zelf het contract hiervan. Hier zijn ze nu al mee bezig, met de
beruchte executive orders en de totale controle. De ondergrondse bases zijn voor de elite. De ’overtollige’
mensen, daar moeten ze vanaf, en die stellen ze bloot aan nucleaire radiatie om ervan af te komen. De elite
geeft er niet zoveel om, wat/of wij weten van hun plannen: we kunnen er toch niks aan doen.
Erg informatief !
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Djgsg8pik20
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Laatste Batmanfilm toont naam basisschool moorddrama VS
'Ook verwijzing naar schietpartij afgelopen juli in bioscoop in Aurora'
Een meisje is in tranen als ze hoort dat haar jonge zusje is
doodgeschoten op de Sandy Hook basisschool.
Een bizar toeval, of opnieuw een verontrustend en eng staaltje
predictive programming? De naam van de basisschool 'Sandy Hook' die
enkele dagen geleden het toneel was van één van de gruwelijkste
massamoorden in de Amerikaanse geschiedenis, blijkt namelijk in de
laatste Batmanfilm 'The Dark Knight Rises' voor te komen en zelfs te worden aangewezen als het doelwit
van een gewelddadige actie. Volgens sommigen is dit nieuw bewijs dat de regering Obama voor niets
terugschrikt, zelfs niet voor het laten vermoorden van jonge kinderen, om wetgeving in te voeren die de
Amerikanen dwingt al hun wapens in te leveren, zodat ze weerloos zijn voor een komende wereldwijde VN
dictatuur. In de bewuste filmscène plannen de autoriteiten actie tegen een vrachtwagen waarin terroristen
een kernbom hebben verborgen die heel 'Gotham City' (New York) dreigt te verwoesten. Omdat er meerdere
valse trucks rondrijden willen ze de vrachtwagen waarin de bom zou zitten tijdens een afleidingsmanoeuvre
voorzien van een GPS zendertje, zodat er later een aanval op de juiste truck kan worden uitgevoerd.
Op het moment dat commissaris Gordon op een kaart wijst en zijn mannen het bevel geeft te proberen het
GPS apparaatje op de rijdende vrachtwagen te plaatsen, waarna kan worden uitgezocht hoe deze kan
worden gestopt, wijst hij met zijn vinger op de kaart. Als ingezoomd wordt blijkt dat zijn vinger op de enige
leesbare naam blijft rusten: 'Sandy Hook', de naam van de basisschool waar de 20 jarige Adam Lanza
afgelopen vrijdag 20 kinderen van 6 en 7 jaar oud doodschoot. Daarnaast schoot hij, nadat hij eerst zijn
moeder had omgebracht, 6 volwassenen en tenslotte zichzelf neer.
Aurora
In een andere video laat iemand zien dat ook het woord 'Aurora' in 'The Dark Knight Rises' voorkomt (2). Op
20 juli vond er een grote schietpartij plaats in een bioscoop in het stadje Aurora (Colorado). De 24 jarige
James Holmes, die met zijn felgekleurde haar iets weg had van 'The Joker' uit eerdere Batman films, schoot
12 bezoekers dood en verwondde er nog eens 70.
Ook dit drama werd omgeven door vreemde 'toevalligheden'. Zo kreeg het publiek in de bioscoopzaal pal
voor de schietpartij een trailer te zien van de film Gangster Squad, waarin gangsters 'door' het scherm heen
op de bezoekers schoten. Slechts enkele dagen eerder had rapper Lil Wayne zijn nieuwste videoclip
uitgebracht waarin skeletten in een bioscoopzaal waren te zien.
Predictive programming - en de missers
De afgelopen jaren hebben we regelmatig aandacht besteed aan het verschijnsel 'predictive programming'
en aan de vraag of het inderdaad waar kan zijn dat de (Vrijmetselaars / 'Illuminati') machtselite achter de
schermen films, serie en andere media gebruiken om via verborgen of 'sublimale' boodschappen het publiek
te tonen wat hun plannen voor de toekomst zijn. De bekendste, op deze site al vaker aangehaalde
aangetoonde voorbeelden zijn de aanslagen op 9/11 die werden voorspeld in onder andere 'The Lone
Gunmen' en afleveringen van 'The Simpsons'. Sinds 'predictive programming' in met name de alternatieve
internetmedia veel aandacht kreeg zijn er echter ook behoorlijk wat missers geweest. Zo kwam er in 2011
niets uit van de voorspelde aanslag met een kernbom op het WK vrouwenvoetbal in Berlijn, noch van de
verwoesting van het nieuwe Olympisch Stadion in Londen tijdens de openings- of sluitingsceremonie van de
Olympische Spelen die in de zomer van dit jaar werden georganiseerd.
'Complot' om vuurwapens af te pakken
In de door het Witte Huis gecontroleerde Amerikaanse media wordt de roep om na het zoveelste
moorddrama het in de Grondwet vastgelegde recht op het bezit van vuurwapens in te trekken steeds luider
(3). De regering Obama heeft al enige jaren plannen om het vuurwapenbezit aan banden te leggen, maar
stuitte tot nu toe op hevig verzet uit de samenleving. Complotdenkers stellen dan ook dat 'Aurora' en 'Sandy
Hook' in werkelijkheid door de Amerikaanse overheid georganiseerde slachtpartijen zijn die bedoeld zijn om
het publiek zover te krijgen hun vuurwapens -waarvan er in de VS naar schatting 200 miljoen zijn- op te
geven. De gruwelijke moord op jonge schoolkinderen lijkt dit te kunnen bewerkstelligen, aangezien burgers
door heel het land nu al vrijwillig hun vuurwapens aan het inleveren zijn (4). Desondanks zijn er sinds het
aantreden van president Obama record hoeveelheden vuurwapens in de VS verkocht.
Burgers weerloos tegen VN dictatuur
De achterliggende reden voor dit veronderstelde overheidscomplot zou de in de maak zijn VN wetgeving zijn
om het bezit van vuurwapens door burgers te verbieden. Dit laat ook het Amerikaanse volk weerloos als er
plotseling een wereldwijde dictatuur wordt ingevoerd die in ieder weerspanning land zal worden
afgedwongen met militaire macht, bij voorkeur door troepen uit het buitenland.
De komende jaren zullen mogelijk gaan uitwijzen of het hier opnieuw om een 'echte' 9/11 achtige aanwijzing
gaat of dat het wederom een van de inmiddels vele missers betreft. Voor de gewone man -ook in Nederlandis zeer te hopen dat het laatste het geval zal zijn.
Xander - (1) Infowars, (2) YouTube, (3) Infowars, (4) Infowars
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Sandy Hook massacre is een set-up? (2)
Bron: www.herstelderepublek.wordpress
(Voor deel 1 scroll even naar beneden.)
Met deze massa-moord gaan de werkelijke daders en hun
opdrachtgevers onherroepelijk voor de bijl, onder voorwaarde dat het
recht zijn loop krijgt.
De titel voeren we nog even met een vraagteken, maar hoe lang dat
nog duurt is de vraag. De tegenstrijdige berichtgeving wordt nu zo
overweldigend, dat er bijna geen touw meer aan is vast te knopen.
Behalve voor hen, die het allemaal al menen te weten en de gangbare media blind volgen.
Internet wemelt nu van de scherpe waarnemers, die direct talloze vragen stellen om duidelijk te krijgen wat
er werkelijk is gebeurd én waarom de ene na de andere versie over elkaar heen rolt.
Hier is iets vreemds aan de gang, wat we al (veel) eerder constateerden en reageerders met ons, we voelen
ons nu genoodzaakt boven op de berichtgeving te blijven zitten en vooral zoveel mogelijk informatie op te
slaan, met name de initiële berichtgeving en eerste getuigenverslagen. Want we weten het immers:
“De eerste berichten zitten gegarandeerd het dichtst bij de werkelijke gang van zaken – zoals altijd”.
Samenvoegen van berichtgeving.
Deze methode moeten we volgen om het overzicht te houden.
De allereerste berichten repten al direct van verschillende verdachten die ter plaatste werden aangehouden.
Later werd gemeld, dat de politie pas 20 minuten na de aanslag op het plaats delict arriveerde. Als op
commando rapporteerde vrijwel de voltallige pers, dat er sprake was van een “lone nut”, slechts één dader.
Maar toch rapportererden verschillende media, dat er een tweede verdachte (in camouflage-pak) is
aangehouden en in de boeien geslagen door de politie [BRON]. Kinderen die in de school waren hebben dit
ook bevestigd [BRON]. Nog een verdachte zou in de bossen zijn achterhaald en ook zijn gearresteerd
[BRON]. Lokale verslaggevers hebben ook bevestigd dat er nog iemand is gearresteerd en door de politie is
afgevoerd. De autoriteiten spreken halstarrig over één dader en die heeft zelfmoord gepleegd.
Binnen 24 uur is het verhaal over een tweede dader compleet uit het nieuws geëlimineerd. Dit was ook zo bij
de bioscoopschutter in Aurora, een opvallende overeenkomst. James Holmes zou niet alleen zijn geweest
getuige de eerste berichten. Overigens is dat in het geval Breivik bijna identiek te noemen. Ook daar
spraken getuigen van een tweede schutter op het eiland Utoya en ook dat nieuws is volledig verdwenen.
Ook is het merkwaardig te constateren, dat de “daders” zijn voorzien van een arsenaal met een waarde van
tienduizenden euro’s, de vraag is hoe ze daarover de beschikking hebben gekregen, als student.
Integere journalisten moeten doorvragen over die eerste berichten, maar het gebeurt niet en daaruit trek ik
dan maar de conclusie, dat er geen integere journalisten (meer) zijn. Maar iedereen is alert geworden
omtrent dat eerste nieuws en velen hebben de documentatie van de verslaggeving veilig gesteld, zo ook wij.
Hieronder nog een aantal bronnen, die over die tweede schutter gaan. Wij hebben het vermoeden dat die
tweede schutter uiteindelijk de “patsy” heeft geliquideerd en de benen heeft genomen. Het geweer is daarbij
in de auto teruggegooid en de man in camouflagepak is het bos ingevlucht.
http://www.foxnews.com/us/2012/12/14/police-respond-to-shooting-at-connecticut-elementary-school/
http://newyork.cbslocal.com/2012/12/14/police-respond-to-report-of-school-shooting-in-conn/
http://abcnews.go.com/US/gunmen-connecticut-elementary-school-shooting-dead/story?id=17973836
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j_fI0hm1dqY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p_ODW4JG9y8#
Waarom we de berichten moeten blijven volgen mag wel duidelijk zijn. Deze golf van terreur, dit soort
Gladio-achtige massa-moorden hebben verdacht veel weg van de aanslagen van de bende van Nijvel in de
jaren tachtig van de vorige eeuw in België.
Bij de Bende van Nijvel en de “onderzoeken” ernaar zijn de doofpotten niet aan te slepen geweest. Dit kwam
omdat er geen rode, maar een roze lijn door die aanslagen liep. De lijn van de Roze Balletten, feesten van
hooggeplaatsten, die bij de beesten af waren. U snapt wel waar we het dan over hebben: sex-feesten die
ontaarden in kindermisbruik en rituele moordpartijen. Bij ieder van de op het oog willekeurige aanslagen zijn
getuigen van die Roze Balletten geliquideerd. En opeens was het afgelopen…. waren de getuigen toen op?
http://www.bendevannijvel.com/motief/roze_balletten.html
In Australië draaide een geestelijkgehandicapte op voor een massa-moord in Port Arthur met als gevolg het
direct invoeren van een wapenwet. Het zekerstellen van het geweldsmonopolie van de regering.
Ook bij deze terreur in Amerika denk ik dat we met hetzelfde fenomeen moeten rekenen. In het proces
worden sleutelpersonen geliquideerd of in het gareel geterroriseerd, met als bijkomstigheid, dat in Amerika
het 2e Amendment om zeep moet worden geholpen: het recht op het hebben van wapens ter
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zelfverdediging. Koortsachtig zal nu gewerkt worden aan het definitief vestigen van het geweldsmonopolie.
Want overheden zijn moordmachines en dat willen ze graag exclusief houden. We weten waar dat toe leidt.
CONCLUSIE
We herhalen het nog maar eens: “De eerste berichten zitten gegarandeerd het dichtst bij de werkelijke gang
van zaken – zoals altijd”. De conclusie is gerechtvaardigd, dat er van het verhaal weer volstrekt niets klopt
en er veel te veel versies de wereld in worden geslingerd, een bewuste doelgerichte misleiding. Derhalve
moeten we dan aannemen, dat hier geen sprake is van een eenzame, autistische blanke massamoordenaar, die alleen handelde, zijn moeder vermoordde (CIA-medewerkster, geen lerares) en na zijn
“zelfmoord” het geweer terug in de auto heeft gegooid.
Hier is sprake van georganiseerde staatsterreur en het zal nog een hele toer worden voor de “autoriteiten”
om dat te weerleggen.
Sterker nog: daar zijn ze al te laat mee, de geest is uit de fles.
SANDY HOOK MASSACRE IS EEN SET-UP?
De president van Corporate DC (Verenigde Staten) is een psychopaat, die op
commando zijn tranen de vrije loop kan laten.
Aandoenlijk grienend over de vermoorde 20 kinderen en 7 volwassenen, stond deze
“DRONE WARRIOR” in de camaera’s zijn “medeleven” te betuigen. Waarschijnlijk had
hij daags daarvoor een executie-bevel getekend, waardoor een Amerikaanse drone een
verzetshaard van de Taliban op moest blazen, waarbij als “collateral damage” een
aantal kinderen de dood hebben gevonden. Obama is van het soort hufters die geen
traantje laten over het door henzelf gefiatteerde dood- en verderf beleid. Ook die
massaal afgeslachte Amerikaanse kindertjes zullen hem aan zijn achterwerk roesten,
neemt u dat maar gerust van mij aan.
Om met de onvolprezen ethicus L. de Winter te spreken: “Die lui fokken maar door, er zijn gewoon veel te
veel kinderen die ons in de weg lopen”. Dit is mijn vrije interpretatie van ‘s mans oplossingsgerichte
wereldvisie. In een normaal land word je daarvoor opgesloten en behandeld, in ons land wordt hij
schaterlachend bejubeld als een grappenmaker eerste klas.
THE DRONE WARRIOR en zijn wapenfeiten…..
Terug naar de Sandy Hook Massacre in Newton, CT USA.
Sinds de Columbine massamoord in 1998 hebben er meer dan 60 van dit soort
massa-moorden in het “Land of the brave and the free” plaatsgevonden, een
trieste opsomming is op het internet te vinden, doch op het NOS Journaal blert
men slechts met de sociopaat Obama mee.
Direct nadat het bekend werd, gingen bij mij de antennes op scherp staan om
vooral de eerste nieuwsfeiten niet te missen.Want u weet, zolang de massamedia de zaak nog niet onder controle heeft, zijn de naar buiten komende nieuwsberichten het meest
waardevol. Een ongekend drama, woorden schieten je er voor tekort, dit is toch niet normaal meer?
Direct ook komen er weer twee lobbies op gang. De eerste is de Wapenwet lobby, die ernaar streeft
iedereen in Amerika te ontwapenen, hetgeen een grondwetswijziging vereist. De tweede lobby is die van de
wapenindustrie, die steevast de staat Georgia aanhaalt, waar wapens in sommige counties verplicht zijn en
waar derhalve de misdaad volledig is verdwenen.
Tevens komen er direct ook vragen naar boven, die hebben te maken met de plaats en vooral het tijdstip
van de gebeurtenissen. We gaan er (nog even) niet al te diep op in, maar een aantal opvallende zaken zijn
inmiddels wel duidelijker geworden. We moeten voorzichtig zijn met voorbarige conclusies. Maar we worden
misschien overmoedig, omdat de FBI een consigne heeft doen uitgaan, dat het verspreiden van geruchten
via het internet die de officiële lezing bestrijden STRAFBAAR wordt gesteld. Zover is het dus al in het “Land
of the brave and the free”.
Neemt niet weg, dat we via CNN gewaar zijn geworden dat een geweer van de vermeende schutter Adam
Lanza (20) na de moorden weer in de kofferbak van zijn auto terecht is gekomen. Neemt ook niet weg, dat
er direct na de moorden een (medeplichtige?) in het bos is gevangen genomen en vrijwel direct is afgevoerd.
De eerste getuigenverklaringen spreken van drie schutters. Ook lijkt het er op, dat de “dader” geen
zelfmoord heeft gepleegd, maar is geliquideerd. Zoals vrijwel altijd wordt door de eerste getuigen (die later
spoorloos zijn verdwenen) gerept over meerdere daders. Vrijwel altijd wordt door de gecontroleerde media
gesproken over een losgeslagen idioot die “on a murder-spree” is geraakt, zelfmoord pleegt en een moeilijke
jeugd met medicatie heeft gehad. Hij zou eerst zijn vader en moeder hebben doodgeschoten. Zijn broer is
opgepakt en de identiteit van Adam Lanza zou niet kloppen. Het hele verhaal wordt met de dag troebeler,
zodat de autoriteiten wel zijn gedwongen om andere versies strafbaar te stellen. Maar er zijn twee
raakvlakken met andere gebeurtenissen, die we hier geheel onverplicht even aan u mededelen.
1. Benghazi Gate
Op 11 september j.l. werd in Benghazi de Libische ambassadeur vermoord door “terroristen”. Dit drama
heeft al heel wat koppen laten rollen, onder anderen die van CIA-chef David Petraeus en Hillary Clinton.
Maar het scenario “October Surprise” wil maar niet uit zichzelf verdwijnen. De operatie was een “false flag”
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die volkomen verkeerd is afgelopen. Het was de bedoeling de ambassadeur te gijzelen en als opsteker voor
Obama’s herverkiezing een bevrijdingsactie te organiseren. Amerikaanse militairen boden tegenstand,
Stevens raakte opgesloten en is de verstikkingsdood gestorven. Direct werd als noodverband de film
Innocent Muslim de wereld ingeschopt, rellen in de moslim wereld geënsceneerd om zo de aandacht van
deze criminele actie af te leiden. Ook na de herverkiezing blijft het Obama achtervolgen. Noem het
doorgeschoten complotdenken, maar het is niet de eerste keer, dat een lokaal drama een president heel wat
steun oplevert. Net als een oorlogje of een gijzelingsdrama, zie Netanyahu en Gaza.
2. Aurora Shooting
Inmiddels is duidelijk geworden, dat de vader van de bioscoopschutter moest getuigen voor een
senaatscommissie inzake het LIBOR schandaal. Geen toeval, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Want ook de
vader van Adam Lanza, de eenzame gek in Sandy Hook, moest getuigen voor diezelfde commissie inzake
hetzelfde LIBOR schandaal. We zijn benieuwd hoe vaak dit verhaal zal worden “genuanceerd”.
CONCLUSIE
Het zoveelste voorbeeld, dat we ons door de media absoluut niet op sleeptouw moeten laten nemen. Het
direct aanwijzen van een dader die zelfmoord pleegt nadat hij twintig kleine kinderen meerdere kogels door
het hoofd jaagt, door de gecontroleerde pers: van hetzelfde criminele gehalte als de opdrachtgevers. Evenzo
zijn de autoriteiten medeplichtig als ze zo hun best doen om alle informatie onder controle te houden. Wij zijn
inderdaad medeplichtig als we als goedgelovige sukkels de krantje napraten en luisteren naar
levensgevaarlijke idioten als Leon “genocide” De Winter en andere anti-semieten.
Het laatste woord is er nog niet over gesproken, ook al is het nog zo strafbaar.
UPDATE 17-12-2012
Inmiddels is duidelijk dat de moeder van de vermeende dader, Nancy Lanza werkzaam was bij de afdeling
DARPA van de CIA/P2. Deze afdeling houdt zich bezig met zogenaamde psy-ops en er zijn verbindingen
met de operatie benghazi. Of zij daarbij was betrokken is (nog) niet duidelijk. DARPA heeft ook toegezien op
de inrcihting van Facebook, een CIA operatie, met de dekmantel van een briljante “computer-nerd”, destijds
ruimhartig gefinancierd door de Goldman Sachs Bank, grootaandeelhouder van de Federal Reserve Bank.
Facebook wordt volledig gecontroleerd en gemanipuleerd door geheime diensten.

'Reguliere media krijgen door dat alle grote banken crimineel zijn'
Grote banken en drugskartels twee handen op één buik - Nederlandse
ING en ABN Amro sluisden miljarden weg via Amerikaans
bankensysteem. Als vampieren zuigt het internationale
banken/misdaadkartel alle leven uit de samenleving weg.
Nadat de Amerikaanse overheid onlangs besloot om megabank HSBC
niet te vervolgen vanwege maar liefst $ 60 biljoen (!) aan verdachte
transacties zoals het witwassen van drugsgeld, beginnen sommige
reguliere media in de VS eindelijk in te zien dat de grote banken feitelijk
enorme criminele organisaties zijn. 'De zwakheden van het financiële systeem liggen dan ook... bij de in
maatkostuum gestoken bankiers in Londen, Amsterdam en Genève, en bij hun Amerikaanse filialen,' aldus
de Washington Post.
Bankensysteem draait op criminele fraude
In de alternatieve media wordt al jaren geschreven dat de banken de spil van de financiële crisis en zelfs de
grootste vijanden van de hele mensheid zijn. Zo is aangetoond dat de Amerikaanse Federal Reserve
doelbewust de Grote Depressie in de jaren '30 van de vorige eeuw veroorzaakte en criminele fraude de
basis is van het zakenmodel van alle grote banken, waardoor de economie nooit meer kan herstellen, tenzij
deze banken worden opgesplitst.
Het officiële beleid van de regering Obama is de massale financiële fraude door deze banken niet te
vervolgen. Integendeel, deze 'banksters' worden juist beloond met miljarden kostende bailouts waarvan de
kosten middels keiharde bezuinigingen op de belastingbetalers worden afgewenteld. Hetzelfde gebeurt in
Europa via de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken.
Too big to fail = too big to jail
De New York Times noemt het een 'zwarte dag' voor de gerechtigheid nu de Britse HSBC bank geen enkele
boete kreeg opgelegd, ondanks het feit dat de bank 17.000 verdachte rekeningen en activiteiten heeft,
inclusief $ 60 biljoen aan malafide financiële transacties en illegale witwaspraktijken voor Mexicaanse
drugskartels en Saudische banken met banden met terreurgroeperingen. De reden was dat de Amerikaanse
regering vreesde dat de bank hierdoor zou omvallen en mogelijk het hele wereldwijde systeem in zijn val zou
meesleuren.
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'Het is duidelijk dat de regering van mening is dat 'too big to fail too big to jail' is,' constateerde de NY Times.
'Als aanklagers besluiten om zo'n kolossale zaak niet te vervolgen wordt afbreuk gedaan aan de wet zelf. De
afschrikking van criminele vervolging is hiermee verzwakt, zo niet verloren gegaan.'
'Criminele organisatie van epische omvang'
'Als deze mensen niet worden vervolgd, wie dan wel?' vroeg advocaat Jack Blum, voormalig speciaal
adviseur van een Comité van de Senaat dat zich bezighoudt met witwaspraktijken en financiële misdaden,
zich af. 'Wat moet je dan wel doen om vervolgd te worden? Ze hebben iedere duidelijke bankrichtlijn
overschreden... Wanneer is een vergrijp van een grote bank dan wel erg genoeg om vervolgd te worden?'
William Black, de top fraude expert van Wall Street, schreef letterlijk dat bewezen is dat de HSBC bank al
minstens 15 jaar een criminele organisatie 'van epische omvang' is en leverde felle kritiek op het feit dat
zowel de Amerikaanse als de Britse regering de bank ongemoeid laten. 'Integriteit en rechtvaardigheid gaan
op deze manier teloor,' schreef hij.
'Steel veel en ze maken je koning'
The Guardian haalde poplegende Bob Dylan aan: ''Steel een beetje en ze gooien je in de gevangenis. Steel
veel en ze maken je koning'. In deze tijd zou hij het mogelijk zo gesteld hebben: deal een beetje drugs en ze
gooien je in de gevangenis; was narcomiljarden wit en je hoeft enkel je excuses aan te bieden.' Enkele jaren
geleden werd ook de Wachovia bank betrapt op het massaal witwassen van Mexicaans drugsgeld. Ook toen
werd een schikking getroffen en hoefde niet één van de topbankiers naar de gevangenis. Voor de Barclays
bank geldt hetzelfde verhaal, alleen kwamen de drugsbaronnen in hun geval niet uit Mexico maar uit
Colombia.
ING en ABN Amro
In de Amerikaanse krant Washington Post werden de Nederlandse banken ING en ABN Amro met name
genoemd bij banken die de afgelopen jaren schikkingen hebben getroffen met de Amerikaanse regering voor
miljarden dollars aan malafide financiële transacties. In juni werd er niemand bestraft toen de Nederlandse
ING bank een boete van $ 619 miljoen kreeg (2) voor het illegaal wegsluizen van miljarden dollars in het
Amerikaanse bankensysteem.
'Drugshandel pilaar van internationaal bankensysteem'
Het voormalige hoofd van het VN kantoor voor Drugs en Misdaad, Antonio Maria Costa, noemde het
witwassen van drugsgeld, het teniet doen van controlerende maatregelen en sancties, het ontduiken van
belasting en de wapenhandel de vier belangrijkste pilaren van het internationale bankensysteem. The
Guardian constateerde dat de politici in ieder land bewust wegkijken en niets doen tegen de illegale
praktijken van de banken, simpelweg omdat er veel te veel geld mee gemoeid is en daarnaast ook omdat
oud politici zich na hun politieke carrière graag door het bankwezen laten inschakelen en dik laten betalen
voor hun (al dan niet adviserende) functies.
'Wereldwijde banken en criminelen vormen één geheel'
Andersom gebeurt overigens ook. Zo heeft de Britse regering een voormalige voorzitter van HSBC
aangesteld als minister van Handel en zijn de Italiaanse premier Mario Monti en ECB directeur Mario Draghi
uit de beruchte 'Goldman Sachs' stal afkomstig. 'Het idee dat er een tweedeling zou bestaan tussen de
wereldwijde criminele economie en de legale economie is een fantasie. Erger nog, het is een leugen. Ze
vormen één geheel en zijn wederzijds van elkaar afhankelijk - één en hetzelfde systeem,' concludeerde The
Guardian dan ook.
Diezelfde banken, die dus niet alleen samenwerken met de grootste criminele organisaties ter wereld maar
zelfs een onlosmakelijk geheel met hen vormen, worden de laatste jaren met honderden miljarden
Amerikaanse en Europees belastinggeld overeind gehouden.
Boodschap politiek aan banken: Misdaad loont
'Misdaad loont, is de boodschap aan de (bank)directeuren,' verklaarde Neil Barofsky, voormalig speciaal
inspecteur-generaal van het Amerikaanse TARP programma voor de banken, tegenover CNN. 'Ga je gang,
doe wat je wilt, geniet van je winst, en het ergste wat je kan overkomen is dat je een boete krijgt die je
hooguit een paar weken winst kost.'
Over het niet vervolgen van HSBC merkte hij op: 'Wat het ministerie van Justitie heeft gedaan is ronduit
afschuwelijk. Het verzwakt de afschrikking voor de megabanken in zowel buiten- als binnenland, die het
besluit (HSBC niet te vervolgen) feitelijk kunnen interpreteren als toestemming om te stelen.' Barosfky denkt
dat dit er toe zal leiden dat de banken nóg grotere financiële risico's zullen nemen die het financiële systeem
zullen ondermijnen, waardoor er uiteindelijk een veel ernstigere instorting zal plaatsvinden.
Banken schuldig, maar wij betalen de rekening
De BBC weet aan wie de rekening voor het 'redden' van de criminele banken wordt gepresenteerd: 'Als
banken verplicht worden meer kapitaal te vergaren worden de lasten afgewenteld op de beleggers en
vervolgens op de klanten, die gedwongen zullen worden meer te betalen voor bancaire diensten. Of om het
op een andere manier te zeggen: de banken worden schuldig bevonden, maar wij worden allen gestraft.' (1)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU
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Assad richt 24 hypersonische kruisraketten uit Rusland op NAVO doelen
In Syrië opgestelde Iskander kruisraket dreigt in handen te vallen van
Iran - Turkije noemt terugtrekking vloot VS door Obama 'onacceptabel'
Noch de NAVO, noch Israël kunnen zich verdedigen tegen de
Russische Iskander kruisraket ('SS-26 Stone').
Kort na de aankomst van Amerikaanse, Nederlandse en Duitse Patriot
afweerraketten in Turkije zo'n 2 weken geleden meerden er 3 Russische
oorlogsbodems af in de Syrische havenstad Tartus. Aan boord
bevonden zich naast enkele honderden mariniers ook 24 Iskander
9K720 ('SS-26 Stone') hypersonische kruisraketten, die vervolgens op
Amerikaanse en/of NAVO doelen in Turkije, Jordanië en Israël werden gericht.
Terwijl het Westen zich al dan niet terecht zorgen maakt over de mogelijke inzet van chemische wapens
leverden de Russen één van hun meest geavanceerde vernietigingswapens aan het regime van president
Bashar Assad. Noch de NAVO, noch Israël kunnen zich verdedigen tegen de Iskander kruisraket, aangezien
deze een topsnelheid van ruim 2 kilometer per seconde heeft en daarmee onhoudbaar is voor ieder
bestaand raketafweersysteem, ook voor de Amerikaanse en Nederlandse Patriots.
De Iskander heeft een bereik van 450 kilometer en kan met uiterste precisie een 1500 pond wegende lading
op een doelwit laten exploderen. De Russische president Vladimir Putin beloofde de presidenten Bush en
Obama dat hij de superkruisraket, die ook kernkoppen kan vervoeren, nooit in handen van Syrië en Iran zou
laten vallen. Nu de Iskander toch in Syrië staat opgesteld dreigt ook de apocalyptische Iraanse Ayatollah
Khamenei de beschikking over dit dodelijke wapen te krijgen.
Rusland in kamp Teheran-Damascus-Hezbollah
Afgelopen zaterdag waarschuwde de stafchef van de Iraanse strijdkrachten generaal-majoor Hassan
Firouzabadi dat de Patriot raketten van de NAVO in Turkije een wereldoorlog dreigen te veroorzaken. Nu het
Kremlin als tegenreactie Assad de Iskander kruisraketten heeft gegeven hebben de Russen zich duidelijker
dan ooit aangesloten bij de as Teheran-Damascus-Hezbollah.
In sommige Westerse kringen ziet men de Russische militaire interventie in Syrië als een voorbode van
Assads spoedige val. De realiteit is echter dat hij serieus overweegt om door middel van aanvallen met de
kruisraketten en mogelijk ook chemische wapens op buitenlandse doelen een laatste wanhopige poging doet
om aan de macht te blijven. (1)
Turkije boos om terugtrekking Amerikaanse vloot
President Obama, zojuist benoemd tot de man van het jaar 2012, heeft de grote Amerikaanse vloot uit
voorzorg teruggetrokken uit de wateren bij Syrië, waardoor alleen de Russische Zwarte Zeevloot nog
marineschepen voor de Syrische kust heeft liggen (3). De terugtrekking van de Amerikaanse vloot is niet in
goede aarde gevallen bij Obama's bondgenoten in de regio. Een hoge Turkse official in Ankara noemde het
zelfs 'onbegrijpelijk' en 'onacceptabel' (2).
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA

IMF ‘helpt’ mogelijk Egypte, dat in financiële nood zit
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 30 december 2012
De Egyptische regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) praten in januari verder over een lening
van omgerekend ruim 3,6 miljard euro. Dat heeft premier Hesham Kandil zondag gezegd. De gesprekken
werden eerder deze maand gestaakt vanwege de ophef rondom de inmiddels aangenomen nieuwe
grondwet. (bron)
Het begrotingstekort op het BNP bedraagt 11% en een tekort op de handelsbalans bedraagt 16% op het
BNP. Egypte moet de uitgaven beperken om financieel te kunnen overleven. De Egyptische regering echter,
zal er niet in slagen om besparingsmaatregelen op te leggen aan de burgers, die leven van minder dan 2
dollar per dag. Jordanië is bezig Egypte economisch hard te treffen. (bron)
Elk land dat met het IMF in aanraking komt, gaat financieel de vernieling in
In Egypte is namelijk weer een soort Arabische Lente gaande, in reversal: protesten van de oppositie. Dat
het IMF Egypte mogelijk wil ‘helpen’ is interessant: het is bekend dat elk land dat met IMF in aanraking komt,
financieel flink de vernieling in gaat
Egypte kampt met een fors begrotingstekort en slinkende buitenlandse reserves. De regering hoopt met de
lening van het IMF buitenlandse investeerders aan te kunnen trekken. De regering kapte de
onderhandelingen af. Aan de lening zijn bezuinigingsmaatregelen verbonden, die waarschijnlijk tot verdere
onrust zouden hebben geleid
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Prikbord nr 325 (leo j.j. dorrestijn)
550.000
Waar zijn nu die ‘voorspellers’ met hun gejammer over een dreigend tekort aan arbeidskrachten. De grenzen
moesten open, onze academici moesten in eigen land blijven, over buitenlandse ‘studenten’ moest niet
moeilijk worden gedaan, evenals over de (overtollige) cultuurstudenten, en onze uitkeringen … die waren
toch voor ‘iedereen’. Intussen telt Nederland 550.000 werklozen – een onvoorstelbaar aantal – en de
economie krimpt nog steeds. Want dankzij het linkse gedram tegen bezuinigingen, heeft de VVD ingestemd
met een nieuwe ronde nivellering, zodat straks de koopkracht van iedereen is gehalveerd. Nu nog even de
getallen bekend maken van werkloze allochtonen, beeldende kunstenaars, musici, acteurs,
overheidsadviseurs, cultuurhistorici, antropologen, sociologen en ontwikkelingswerkers, zodat duidelijk wordt
waaraan die 100 miljoen voor stimuleringsmaatregelen met voorrang moet worden besteed: omscholing.
Europees recht
In toenemende mate krijgen bedrijven en particulieren te maken met vorderingen die in Nederland niet
kunnen worden geïnd. Doorgaans omdat de schuldenaar zich in het buitenland heeft gevestigd of daar
naartoe is gevlucht. Bij vorderingen tot € 2000 kan men zich tot een rechtbank in het buitenland wenden
zonder advocaat in te schakelen. Maar het Europese recht maakt die weg volstrekt ontoegankelijk door de
gerechtskosten, eventuele vertaalkosten en de privacy-bescherming waardoor woonadressen nauwelijks te
achterhalen zijn. Dus is eigen onderzoek nodig of via een gespecialiseerd bureau. Dit betekent dat de
procedure veelal méér kost dan er uiteindelijk wordt geïncasseerd. Waar de nationale rechtstaat al geen
antwoord heeft op de dagelijkse praktijk van (telkens verhuizende) oplichters en flessentrekkers, heeft het
Europese recht alleen een papieren tijger in de aanbieding.
Ferrari
Zou de Algemene Rekenkamer al opdracht hebben gekregen om de aanschaf van Ferrari-treinstellen te
onderzoeken? Want bij zoveel wanprestatie moet toch de vraag worden beantwoord: wie had(den) er
allemaal belang bij deze Fyra-order? Wie zijn in Italië gaan ‘praten’, wie hebben de eisen op papier gezet en
wie heeft de keuze gemaakt uit de offertes of testresultaten? Eerst dan kan worden bepaald of corruptie dan
wel incompetentie doorslaggevend is geweest om een peperduur project grondig te verzieken. En een
minister die dit debacle nog ’verdedigt’ na haar eerdere blunders met Chipshol, de treinvertragingen en de
NS-computers, kan beter opstappen.
Mediafonds
Wie wil meepraten over de geldsmijterij door onze cultuurbobo’s, moet de jaarrekening over 2010 van het
Mediafonds eens lezen. U weet wel; de club die een pand huurt aan de Herengracht voor € 137.000 per jaar
(belastinggeld!). Met een subsidiepot van € 18 miljoen kun je best één miljoen uitgeven aan personeelskosten en € 400.000 innen aan rente. Want gemiddeld € 10 miljoen op de bank tegen 4% moet dan kunnen,
nietwaar? Vraag niet waar die miljoenen aan worden besteed, want u heeft er waarschijnlijk nog nooit van
gehoord (als u geen bobo bent) of meende dat het betaald werd uit de honderden miljoenen voor de omroepen. Geen wonder dat de cultuurelite zichzelf niet tot de werkende klasse rekent, die moet bezuinigen…
Voedselbank
De organisatie die zich Voedselbank noemt, bulkt kennelijk van het geld. Mensen die hun bruiloft niet zelf
kunnen betalen, krijgen ook al steun. Maar mensen die hun rechtszaak niet kunnen voeren met
rechtsbijstand van de staat, en daardoor in de bijstand komen of hun huis moeten verkopen, staan in de kou.
Want wie zijn advocaat zelf moet betalen, mag rekenen op een factuur tussen € 10.000 en € 50.000. Ook als
die kosten worden veroorzaakt door falende rechters die klagen over een te hoge werkdruk, of louche
curatoren die niet worden gecontroleerd door de rechter-commissaris.
Weekers
Ook staatssecretaris Weekers (VVD) heeft bij zijn aantreden de premier verzekerd dat er niets onoorbaars
over hem te melden viel. En bij mevrouw Dijksma had de premier kennelijk genoeg aan één vraag met
dezelfde strekking. Intussen blijkt ‘iedereen’ belastende informatie te hebben over bewindspersonen,
Kamerleden of hun wethouder-‘vriendjes’ in den lande – al dan niet met opzet verzameld – waar de AIVD
geen weet van heeft. Of wordt het met opzet voor de premier verzwegen totdat de tijd er ‘rijp’ voor is; net als
bij de onthullingen over de PVV?
Het was een grap: Russische premier Medvedev die over aliens praatte buiten camara’s om
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 december 2012 - www.nieuwsbreker.wordpress.com
De hele Wereld en media waren in rep en roer nadat premier Medvedev uit Rusland bevestigde dat aliens
onze planeet bezochten, dit was dan ook wereldnieuws. Het bleek net zo een grap te zijn die de Australische
premier ook eerder uithaalde op TV door te zeggen dat de Wereld zou vergaan op 21 December.
LEES VERDER
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Nederland dreigt het Internationaal Gerechtshof kwijt te raken!
Bron: http://herstelderepubliek.wordpress.
Wat we nu te horen krijgen is een wel heel apart verhaal.
Het Katholiek Nieuwsblad publiceert naar aanleiding van de door deze
krant ingezette klopjacht op Joris D., een voormalig topambtenaar bij
Justitie en Veiligheid, dat de Amerikanen dreigen om het Internationaal
Gerechtshof uit Nederland weg te halen.
Tenminste, als Nederland niets doet om een onderzoek in gang te
zetten inzake de handel en wandel van de van pedofilie verdachte Joris
D. Daar waar Ivo Opstelten kort geleden nog beweerde, dat er “geen spoor van bewijs” was en er dus geen
aanleiding is om een onderzoek te starten, wordt de Nederlandse “regering” links ingehaald door de
Amerikanen. Er is teveel materiaal voorhanden om deze zaak zomaar dood te laten bloeden en eerlijk is
eerlijk, de mensen van de PVV helpen er goed aan mee. De gewezen topambtenaar had via zijn advocaat
beloofd het Algemeen Dagblad een bodemprocedure te bezorgen, maar we horen er niets meer over. En
beloofd is beloofd, dus…. Hoe het mogelijk is dat deze al jaren slepende zaak maar niet op waarheid wordt
getoetst, weten wij natuurlijk allang. Voor dit soort traineringen moet je helemaal bovenaan wezen, hare
majesteit van amsberg is hoofd van de regering en de baas van de minister. Je kunt hoog of laag springen,
mevrouw tekent alle haar welgevallige wetten en weigert te tekenen als haar iets niet aan staat. Dit laatste
vertaalt zich het best in: “Als haar privé belang er niet mee is gediend”. Het burgerbelang interesseert dat
soort over het paard getilde olichargische typjes geen snars.
De Amerikanen?
Maar…. wat schetst onze verbazing dat de Amerikanen deze zaak zo opvolgen. Ze weten immers drommels
goed, dat de belangen van het staatshoofd voor die van onze integriteit gaan? Als Joris D. goed heeft
opgepast (en dat zal wel) heeft hij de kluizen vol met belastend materiaal liggen. Als hij moet boeten, zal hij
niet de enige zijn. Als men dit doorzet, dan koken de doofpotten over en walmt de gore lucht je tegemoet.
Doch… zal het ooit zover komen? Nu wordt er plotseling gedreigd met het weghalen van het Strafhof, iets
wat ons als nepstaat goed van pas komt, opgeruimd staat netjes. De reden die de Amerikanen ervoor
opgeven is belachelijk: “Niemand staat boven de wet, ook Joris D. niet”. En nu weet u vast ook nog wel, dat
de Amerikanen voor hun oorlogsmisdaden nimmer kunnen worden vervolgd? De VS leveren geen
staatsburgers aan Den Haag uit, gaat niet gebeuren. ALLE Amerikanen staan boven de Internationale
wetten! En die gaan dit soort eisen stellen? Amerikanen die eisen stellen, terwijl ze een boterkarn op het
hoofd hebben zijn dan wel gedwongen ten tonele te verschijnen voor Scheveningen met een nucleaire
carrier en een dito amphibisch landingsschip.
Of… zou het er op gaan lijken, dat het vermeende “staatshoofd” een dealtje aan het maken is? Het Strafhof
opofferen voor het laten rusten van de zaak Joris D., een stinkende affaire die veel te dicht bij het
zogenaamde “koningshuis” aanschurkt, meer in het bijzonder bij studiegenote van Joris, mevrouw van
amsberg – Zur Lippe B..
Het zou ons niets verbazen, er wordt op dagbasis met onze centen gerotzooid.
Dat Gerechtshof hoort hier helemaal niet eens. Ruimen is een goed idee, kunnen we het straks gebruiken
om het Volkstribunaal te huisvesten.
BRONNEN:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3080-resolutie-haal-internationaal-gerechtshof-weg-uit-nederland-vanwege-demmink.html

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/resolutie-amerikaans-congres-int.html
Een van de krachtigste supercomputers ter wereld staat nu helemaal compleet en bedrijfsklaar op
afgelegen, hoge locatie in de Noord-Chileense Andes.
Daarmee is de voltooiing van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
(ALMA), een opstelling van 66 schotelvormige antennes verspreid over
afstanden van maximaal zestien kilometer, bijna een feit.
De speciaal ALMA gebouwde ‘correlator’ heeft een snelheid die vergelijkbaar
is met die van de snelste universele supercomputers van dit moment.
Op zijn maximale capaciteit moet hij 17 biljard (17.000.000.000.000.000)
berekeningen per seconde uitvoeren. De correlator is een cruciaal onderdeel
van ALMA. Zijn 134 miljoen processors zijn voortdurend bezig om de zwakke
kosmische signalen die de afzonderlijke antennes opvangen met elkaar te
combineren en vergelijken.
Dat maakt het mogelijk om de schotelantennes als één enorme telescoop te
laten fungeren. ALMA is zal in maart 2013 feestelijk in gebruik worden genomen.
Door: NU.nl/Allesoversterrenkunde.nl
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Werkgroep Morkhoven van het internet gehaald
Door Redactie op 22 december 2012
De blog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd gisteren van het
internet gehaald. Skynet vergrendelde de blog (en andere blogs) van de
vzw Werkgroep Morkhoven omdat de beheerder van de blogs zijn
account zogezegd afgesloten had, wat nooit gebeurde.
Het is niet de eerste poging van de Belgische politiek en Justitie om de
vzw Werkgroep Morkhoven monddood te maken.
Els Van Eeckhaut, de dochter van de bekende Gentse advocaat Piet Van Eeckhaut en nu zelf als advocaat
werkzaam te Gent, eiste destijds dat de blog(s) van de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer zou
opgenomen worden in de zoekresultaten van Metatele, een kleine zoekrobot waar haar eigen blog als ’één
van de meest bezochte blogs’ wordt aangegeven. Van Eeckhaut schreef een vernietigend artikeltje over
Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem terwijl deze reeds jarenlang het slachtoffer was van een
misleidende media-campagne waarin hij een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘laffe kindermisbruiker’
en een ‘geestesgestoorde’ werd genoemd. Vervloesem is de man die in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort
aan het licht bracht die bijna 90.000 slachtoffers (waaronder zelfs babies) telde maar door de Justitie nooit
onderzocht werd, wat verklaart waarom de misbruikers van peuters in de Amsterdamse kinderkribben,
jarenlang hun gang konden blijven gaan. Na het artikeltje contacteerde zij een vriend-internetspecialist die
voordien haar verkiezingswebsite had opgesteld en die samen met haar deel uitmaakt van de vzw ‘Gent
Blogt’. Deze laatste begon, via zijn blog, Marcel Vervloesem voor het vuil van de straat uit te maken, wat
vanzelfsprekend een reactie uitlokte bij de vzw Werkgroep Morkhoven. Die werd door hem dan weer handig
benut om een klacht bij Skynet in te dienen. Skynet nam de klacht zonder meer ernstig en sloot toen twee
blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder de drukbezochte blog ‘Doofpot Justitie’, af.
Van Eeckhaut is lid van de sp.a, de vroegere vlaamse socialistische partij. Zij werkte destijds op het kabinet
van minister Freya Vanden Bossche (sp.a) die mede verantwoordelijk was voor het feit dat Marcel
Vervloesem en zijn vrienden het slachtoffer werden van pesterijen en door de Geelse Huisvesting zonder
pardon uit hun woning werden gezet. In het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt toevallig de lokaal
beruchte Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem, die na de bekendmaking van de
kinderpornozaak Zandvoort, alle verdachtmakingen en klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde en
die door de Vlaamse commerciële zender VTM, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Laatste
Nieuws te contacteren, het mediaproces tegen Marcel Vervloesem in gang zette. Over Victor Vervloesem
bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden en
waaraan de media, die het te druk hadden met het beschermen van kindermisbruikers, geen aandacht
besteedden. Victor Vervloesem werd, na wat aangemodderd te hebben in andere politieke partijen, een
bestuurslid van sp.a Herentals, en wordt reeds jarenlang onvoorwaardelijk gesteund door de Herentalse
burgemeester Jan Peeters (sp.a). Jan Peeters is volksvertegenwoordiger, was 4 jaar staatssecretaris en
werd in 1999 even minister. Men kan zich afvragen wat beiden met elkaar gemeen hebben.
Victor Vervloesem die sinds enkele jaren in snel tempo benoemd werd en het met een 100-tal stemmen tot
gemeenteraadslid van Herentals schopte, zetelt thans in de politieraad ‘Neteland’ die door Jan Peeters wordt
voorgezeten. Zowel de uitdrijving van Marcel Vervloesem als die van zijn vrienden uit de sociale woningen
van de Geelse Huisvesting, werd in de wijk waar Victor Vervloesem eveneens een sociale woning betrekt
van de Geelse Huisvesting, vooraf gegaan door een onbenullige petitie met dito klachten die door de
vrienden van Victor Vervloesem was getekend.
De petitie rondom Marcel Vervloesem kwam, via de tussenkomst van een CD&V-gemeenteraadslid uit
Morkhoven, tevens op de werkagenda van de Herentalse gemeenteraad terecht. Burgemeester Jan Peeters
zei dat hij ‘wel oren had naar de slechte naam die Marcel Vervloesem aan Herentals en zijn omgeving
bezorgde’. Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk de belangstelling van de internationale pers, waaronder
Australische, Nieuw-Zeelandse en Japanse kranten, voor de kinderpornozaak Zandvoort. Dat kwam omdat
deze kinderpornozaak voor het eerst het bestaan van internationale kinderpornonetwerken aantoonde,
terwijl de Belgische politici en Justitie het bestaan van dergelijke netwerken steeds waren blijven ontkennen
en stelden dat Marc Dutroux slechts een ‘éénzame pervert’ was. Voor de verwijdering van de vzw
Werkgroep Morkhoven van het internet, beloofde Jan Peeters contact te zullen opnemen met de juridische
dienst van de gemeente.
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven - werkgroepmorkhoven@gmail.com
(http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/)
Foto: Justitieminister Turtelboom aan wie herhaaldelijk gevraagd werd om de kinderpornozaak Zandvoort en
de klachten tegen Marcel Vervloesem, grondig te laten onderzoeken. Het probleem is echter dat de minister
die een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels
van het gerechtshof te Turnhout (waar dat Marcel Vervloesem werd vervolgd en de kinderpornozaak
Zandvoort werd dichtgedekt) tot kabinetschef benoemde…
http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/
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‘We beleven de laatste dagen van Europa’
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 23 december 2012
De EU is de meest ver-gaande poging om de burger onmondig te
maken sinds het communisme, zegt Die Welt-columnist Henryk Broder.
Een oud Russisch spreekwoord zegt: ‘Er zijn geen lelijke bruiden, er is
alleen maar niet genoeg wodka.’
Dat geldt niet voor de economie. Een slechte economie kun je niet
oppoetsen door te gaan feesten. Je kunt ook niet gezellige kerstliedjes
gaan zingen als je weet dat het huis van de buren in brand staat. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat
het vuur naar je eigen huis overslaat of dat je de dakloos geworden buren moet opnemen en te eten moet
geven. Je weet niet wat erger is.
Wij maken de laatste dagen van Europa mee
Wij maken de laatste dagen van Europa mee. Zoals Karl Kraus ‘De laatste dagen der mensheid’ voorzag in
zijn monumentale werk uit 1922, zo liggen ‘De laatste dagen van Europa’ direct voor ons. Of nee, ze liggen
er niet gewoon, ze bespringen ons.
Ik heb vorige week de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie gezien, live op
televisie. Ik neem aan dat ik de enige ben die dat gezien heeft, want de uitzending vond plaats op een tijdstip
dat normale mensen werken. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen. De EU onderscheiden omdat ze de
vrede in Europa heeft bewaard, is net zo raar als het Leger des Heils onderscheiden omdat het niet in
alcohol, drugs, hoeren en wapens is gaan handelen. Verder heeft niet het vreedzame Europa, maar een
militaire interventie de vrede gewaarborgd. Als die niet had plaatsgevonden, zaten we vandaag niet zo
gezellig bij elkaar.
De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de EU deed me ergens aan denken. Precies zo
fêteerde het Centraal Comité van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie zichzelf. Men speldde elkaar
onderscheidingen op en getuigde om beurten van de extreem belangrijke bijdragen die men aan de vrede en
veiligheid in Europa en de wereld had geleverd.
Iemand als ik, die de eerste jaren van zijn leven in Polen heeft doorgebracht, blijft altijd licht allergisch voor
het begrip ‘vrede’. Niet omdat ik voor oorlog ben, maar omdat ‘vrede’ het alibi is dat elke vorm van barbarij
kan rechtvaardigen. Ook de Berlijnse Muur werd ons gepresenteerd als een vrede bewarende, in elk geval
onontkoombare maatregel.
Er was geen alternatief, zeg maar.
Een dag na de prijsuitreiking in Oslo, de hoofdstad van een land waarvan de bevolking tot twee keer toe de
toetreding tot de EU heeft afgewezen, las ik dat er in Brussel tot het laatst toe was geruzied en
gemarchandeerd over wie er bij de prijsuitreiking mocht spreken en de onderscheiding in ontvangst mocht
nemen.
De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, de voorzitter van de Raad, Van Rompuy, en de
voorzitter van het Parlement, Schulz, hadden geprobeerd elkaar de tent uit te vechten. Tot er een
compromis werd gevonden. Van Rompuy en Barroso namen de oorkonde samen in ontvangst, maar Van
Rompuy mocht hem als eerste aanraken. Vermoedelijk mocht hij hem ook mee naar huis nemen, om hem
daar te liefkozen en onder zijn kussen te leggen. Martin Schulz mocht alleen zijn nek uitsteken om er een
medaille om te laten hangen. Beter dan niets. En aan het eind was er een groepsfoto die eensgezindheid
suggereerde – ook weer een parallel met Sovjet-gebruiken.
Als u een verklaring voor deze ijdelheid van de Brusselse alfamannetjes zoekt, raad ik u aan hun websites te
bezoeken. Barroso heeft tenminste nog economische en sociale wetenschappen gestudeerd en is docent
aan een universiteit geweest. Zijn sociaal-democraten zijn een conservatieve partij, die in het Europees
Parlement deel uitmaakt van de Europese Volkspartij. Hij is minister van Buitenlandse Zaken en premier van
Portugal geweest voor hij in 2004 voorzitter werd van de Europese Commissie.
Herman van Rompuy, de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, begon zijn politieke carrière
als vicevoorzitter van de jeugdorganisatie van de Vlaamse christen-democraten en verwierf vanwege zijn
onopvallende optreden de bijnaam ‘de sfinx’. Ook toen hij van december 2008 tot november 2009 ministerpresident van België was, bleef hij voor de meeste Belgen een onbekende. Welke functie hij als permanente
voorzitter van de Europese Raad vervult, is raadselachtig. In zijn agenda voor vorige week donderdag staat:
17 uur: Bijeenkomst om van gedachten te wisselen met de voorzitter van het Europees Parlement, Martin
Schulz. 17.30 uur: Groepsfoto. 17.45 uur: Eerste werksessie. 20 uur: Werkdiner, gevolgd door een
persconferentie.
LEES VERDER www.volkskrant.nl
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Vrouwelijke zelfmoordterroristen: niet goed genoeg om te trouwen, wel om te sterven
Geplaatst door xandrah op 22 december 2012
De Palestijnse Wafa Samir Ibrahim al-Biss toont fier haar nieuwste ‘explosieve’
wonderbra aan pers en publiek, die ze op de rommelmarkt van Gaza voor een
prikje had gekocht. “In de C&A in Ramallah kost die twee keer zo duur,” zei
Wafa, blozend van plezier om zoveel onverwachte aandacht. Wafa Al Biss was
één van de 27 vrouwelijke Palestijnse terroristen (op een totaal van 1027) die in
oktober 2011 werden vrijgelaten in ruil voor IDF korporaal Gilad Shalit. In 2005
haalde Wafa Al Biss het wereldnieuws met haar mislukte poging om behangen
met 20 kilogram explosieven zichzelf op te blazen. “Ik bleef maar drukken en
drukken en drukken, maar dat verrekte drukknopje deed het niet,” vertelde Wafa destijds in een interview
met de Israëlische televisie.
Zelfmoordterroristen worden officieel gevierd als helden – maar in het geheim veracht. Voor
vrouwelijke “heilige strijders” die zichzelf opblazen gelden andere motieven dan mannen.
De 21-jarige Palestijnse Wafa Samir Ibrahim al-Biss ging geregeld door de grensovergang Erez naar
Israël. Daar liet zij zich behandelen het Soroka ziekenhuis in Beersjeba voor ernstige brandwonden,
opgelopen door een gaslek in haar keuken in Gaza. Maar toen ze werd gearresteerd in 2005 op die Erez
grensovergang, was haar reisdoel een ziekenhuis in de buurt van Tel Aviv. Hier zou zij met haar bomgordel
meer joden in de dood kunnen jagen als in Beersjeba. Toen de grenspolitie achterdochtig werd, probeerde
Wafa om de tien kilo explosieven te laten ontploffen. Een technisch defect echte redde haar leven en dat van
de soldaten.
Waarom doet iemand zoiets?
Deze vraag onderzoekt dr. Anat Berko, psycholoog aan het Internationaal Instituut voor Contra-Terrorisme
(ICT) in Herzliya, een tijdelijk gestationeerde professor vanuit de George Washington University. In haar
nieuwste boek ‘De slimmere bom – vrouwen en kinderen als zelfmoordterroristen’ onderzoekt zij de motivatie
van vrouwen en kinderen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen door mislukte
zelfmoordaanslagen. De verslagen van de interviews met de gedetineerden, hun advocaten en islamitische
geleerden geven inzicht in een verkrampte maatschappij, waarvan de ideeën over familie, eer en religie voor
Europeanen zowel exotisch als inconsistent voorkomen – en waarvan de zwaksten in die samenleving het
slachtoffer zijn die als daders bekendheid wilden krijgen.
Ongelukkig in de liefde
Wafa werd geïnterviewd op de Israëlische televisie. Daarop was de jonge vrouw te zien als fanatieke
strijdster voor het geloof. Maar wat de Palestijnse vertelde aan de rechtbank klinkt heel anders: “Ik mislukte
op de universiteit en mijn vader heeft mij altijd slecht behandeld. Hij sloeg mij voortdurend en vertelde mij dat
ik nooit zou trouwen. Hij zei dat ik zou worden verlamd voor de rest van mijn leven. Ik heb derdegraads
brandwonden van de nek tot aan de knieën, en mentaal ben ik net zo gewond. Mijn gezondheid is slecht. Ik
kan nog steeds mijn linkerhand en de pink van mijn rechterhand niet bewegen.
De man die mij gezonden heeft, buitte mij uit. Ik was ongelukkig in de liefde. Ik had een vriend in Gaza. Als
ik andere vrouwen zag, hoe gezond die zijn, werd ik somber. Ik wilde mijn leven beëindigen. Ik wilde mij bij
de Erez grensovergang in de lucht laten springen, om mijn leven te beëindigen.”
Vanuit het perspectief van haar ouders was Wafa “beschadigd materiaal”: Niet aan de man te brengen
omdat zij twee keer was verkracht, toen zij elf jaar was en met zestien. Haar eigen ouders hadden haar
bewust aangemoedigd om een ‘martelaar’ te worden. Op deze manier zouden ze zich ontdoen van een
financiële last en zou de familie eer kunnen worden hersteld.
Politiek speelt ondergeschikte rol
Dit geval is een typisch voorbeeld van vrouwelijke zelfmoordterroristen. Politiek speelt vrijwel nooit een echte
rol. De voortdurende hersenspoeling waarin Palestijnse kinderen vanaf jonge leeftijd worden blootgesteld,
maakt wel dat empathie met de Joodse slachtoffers afwezig is. Maar de echte reden waarom vrouwen de
vastberadenheid hebben om op deze manier te sterven zijn bijna altijd van sociale aard en met meestal een
seksuele achtergrond.
Officieel worden terroristen beschouwd als helden, maar elke Arabische gaat ervan uit dat een vrouw deze
stap alleen neemt als zij iets “goed te maken” heeft. Dienovereenkomstig zijn de perspectieven op een
normaal Arabisch leven – een huwelijk en kinderen – somber voor de tijd na de gevangenis.
“Zij is een held, maar ik zou nooit mijn zoon of broer met zo een vrouw laten trouwen,” is een veelgehoorde
opmerking. Trouwens net zo veel gehoord als schuine moppen over de martelaar (Shaheeda), die zou in
feite een hoer (Sharmuta) zou zijn of “geëxplodeerd was onder het masturberen”.
Actief deelnemen aan de gewapende strijd wordt gezien als onvrouwelijk. Oorlog is mannenwerk, bij de
voorbereiding moet de dader haar tijd doorgebracht hebben met vreemde mannen.
Gestigmatiseerd
In feite zijn er meestal vrouwelijke helpers, zowel vanwege de psychologische ondersteuning als om
praktische redenen: de explosievengordels zitten onder de kleding.
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Zelfs de gevangenistijd leidt tot speculaties. In een van de afleveringen van een antisemitische Turkse tvserie werden vrouwelijke terroristen door Israëlische soldaten verkracht in de gevangenis. De echte
gevangenen waren woedend en vroegen de gevangenisautoriteiten aan de media te melden dat geen
Israëlische soldaat ooit hun eer had bezoedeld.
Toch is men niet trots op een vrouwelijk familielid in de gevangenis trots – in tegenstelling tot zonen of
broers. Daarover denkt men toch dat die een broek aan heeft.
Vrouwen als zelfmoordterroristen hebben grote tactische voordelen. Ze wekken minder argwaan bij de
controles en mannelijke soldaten en politieagenten zijn voorzichtiger met fouilleren. Toch zijn vrouwen
minder dan gemiddeld ‘succesvol’; zij blazen zich minder vaak daadwerkelijk op en veroorzaken minder
dodelijke slachtoffers.
Daarbij kan motivatie een rol spelen: Terwijl mannen en jongens als zelfmoordterroristen het paradijs
verwachten met zijn (in het algemeen zeer fysieke) genoegens, kunnen vrouwen hun huidige bestaan ook
anders beëindigen. Het is ook voldoende om zwaaiend met een mes naar een wegversperring te rennen of
de explosievengordel vóór de detonatie te laten ontdekken.
Zo kan de vrouw zonder te sterven, ontsnappen aan hun privé-hel, en de familie is sociaal verplicht om haar
te eren – maar alleen in de gevangenis. Sommige vrouwen willen daarom blijven, zelfs na het uitzitten van
hun straf in de gevangenis, in plaats van terug te keren naar onbeminde gezinnen, waar de man inmiddels
een veel jongere tweede vrouw heeft genomen.
Slachtoffers van seksueel geweld
Zelfs jonge mannen en tieners gaven in de gesprekken met Anat Berko volkomen rationele redenen voor
hun – soms zeer amateuristische aanvallen – op Israëlische soldaten: wie stenen of molotovcocktails gooit
komt voor een paar jaar in de Israëlische gevangenis – maar wordt beschouwd als een held en kan daarna
rustig zijn middelbare schoolopleiding af maken. Geen slechte optie voor jonge criminelen die werden
beschouwd als educatieve mislukkingen of die vanwege het hebben van oudere broers geen kans maken
als erfgenaam en dus op een gerespecteerde positie in de samenleving.
Een ander fenomeen is voornamelijk waargenomen bij vrouwelijke gevangenen: Ze komen vaak uit
gebroken gezinnen, waar een sterk mannelijk hoofd van de familie ontbreekt. Zonder een dergelijke
beschermer zijn zij een makkelijk seksueel doelwit. Niet zelden werden aanslagplegers eerst verkracht en
vervolgens gechanteerd: “Wanneer ik dat rondpraat, ben je sociaal toch al dood, dus dan kun je net zo goed
direct naar het paradijs.”
http://brabosh.com/2012/12/22/pqpct-m9l/ - Video: Allah’s Bräute (Duits)
>BEKIJK OOK DE ANDERE DELEN VAN DE SERIE “ALLAH’S BRÄUTE”

FBI, NASA, Pentagon getroffen door mega hack attack (‘global terror alert’)
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 13 december 2012
1.6 miljoen gegevens vrijgegeven
Hacktivist groep GhostShell heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor
een grootscheepse hackoperatie. De hackoperatie heeft websites van FBI,
NASA, Federal Reserve, Interpol en Pentagon lamgelegd. Ook een groot
aantal bedrijven, die samenwerken met genoemde organisaties, zijn
gehacked. De groep heeft 1.6 miljoen gegevens en dossiers vrijgegeven.
Deze gegevens betreffen informatie van: defensie, banken, nanotechnologie,
aerospace, justitie, luchthavens, overheid.
Oppositie tegen ITU plannen (plan voor internet: spionage op grote schaal)
In deze verklaring, neemt Ghost Shell stelling in tegen de ITU plannen. Leden van V.N.’s International
Telecommunications Union (ITU) zijn het er namelijk over eens, om toe te werken naar de implementatie van
een plan voor Internet, dat het mogelijk maakt om op wereldwijde schaal te spioneren.
‘Als je op het net zit, kijkt iemand met je mee’
Maar de aanval lijkt vooral gemotiveerd te zijn, door de verdenking dat de bij ITA betrokken bureaus al een
lange tijd mensen online bespioneren:
Since it’s our final stand this year, we’ve made the call to invite you guys to our event as well. How? Well,
how about by starting with the fact that anti-terror agencies have been keeping an eye on us from the
beginning. GlobalTerrorAlert you and the rest thought were invisible just because your own websites were
set to ‘hidden’? Silly kids, if you’re on the net, then you can be sure that someone is watching you, no matter
how hard you try to hide.
Bij de gestolen data zitten ook IP adressen, namen, logins, emailadressen, wachtwoorden, telefoonnummers
en huisadressen. GhostShell heeft onder meer emails gestuurd naar ICS-CERT Security Operations Center,
Homeland Security Information Network (HSIN), Lessons Learned en Information Sharing (LLIS), FBI’s
Washington Division en Seattle location, Flashpoint Intel Partners, Raytheon, en NASA.
thenextweb.com
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Echte cijfers economie VS na 4 jaar Obama dramatisch
Familie Obama kost belastingbetaler 20 x zoveel als Brits koningshuis
Er wordt wel eens afgegeven op de hoge kosten van koningshuizen
zoals in Nederland en Groot Brittannië, maar de Amerikanen zijn 20 x
zoveel kwijt aan de 'Royal Obama's'.
Wie iets verder kijkt dan de propaganda van de door het Witte Huis
gecontroleerde Amerikaanse media moet aan het begin van Barack
Obama's tweede termijn constateren dat de economie van de Verenigde Staten er dramatisch veel slechter
voorstaat dan 4 jaar geleden. Dankzij het neo-socialistische beleid van de eerste zwarte president
explodeerde de officiële Amerikaanse staatsschuld van $ 10,6 naar $ 16,3 biljoen. Obama zorgde daarmee
in zijn eentje voor meer schuld dan alle presidenten van George Washington tot George W. Bush bij elkaar.
Ondanks Obama's geldsmijterij is de gewone Amerikaan echter nog nooit zó arm geweest.
Terwijl de grote TV-zenders zoals CNBC en CNN de loftrompet over Obama blijven steken en voortdurend
beweren dat het weer de goede kant op gaat met de economie, nam het aantal Amerikanen dat afhankelijk
is van voedselbonnen onder zijn bewind toe van 31,6 miljoen naar 47,7 miljoen, een groei van meer dan
50%. Eén op de 6,5 Amerikanen heeft dus niet genoeg om dagelijks voldoende voedsel te kopen. Van de
jonge gezinnen (onder de 30) leeft zelfs 37% in armoede.
Veel minder werk - Minder welvaart, minder inkomen, meer armoede
Het gaat dan ook helemaal de verkeerde kant op met de gewone Amerikaanse huishoudens. Het
gemiddelde jaarinkomen is 4 opeenvolgende jaren gedaald met ruim $ 4000. Nog geen 59% van de
arbeidsgeschikte Amerikanen heeft een baan, een cijfer dat al sinds 2009 niet meer veranderd is. In totaal
zitten ruim 100 miljoen mensen zonder (voldoende) werk. Onder Obama worden een record laag aantal
nieuwe banen geschapen, slechts 7,8 per 1000 inwoners, veel minder dan onder de vorige presidenten
Bush sr. (11,3), Clinton (11,2) en Bush jr. (10,8). Ieder half jaar verdwijnen er bijna een half miljoen
Amerikaanse banen naar China. Het aandeel van de VS in de wereldeconomie is al langer tanende. In 2001
droeg het land nog 31,8% bij, in 2011 was dit nog slechts 21,6%. Het land viel dankzij Obama's beleid voor
het eerst uit de welvaart top-10 van de wereld. 62% van de middeninkomens moest het afgelopen jaar
bezuinigingen. Bijna de helft van alle Amerikanen -en 57% van alle kinderen- behoort tot de lage inkomens
of tot de armoede groep. 77% van de bevolking houdt geen cent over om opzij te leggen.
Hierdoor zijn inmiddels ruim 100 miljoen Amerikanen afhankelijk van enige vorm van bijstand door de
overheid. Als we alle overheidsbanen hierbij optellen dan stijgt dit aantal tot meer dan de helft van de
bevolking. Onder Obama kwamen er meer dan 8,5 miljoen langdurig werklozen -die niet meer tot de
arbeidsmarkt worden gerekend en daarom niet op de officiële statistieken verschijnen- bij. Tijdens de hele
recessie in de jaren '80 bedroeg deze toename slechts 2,5 miljoen.
Derde Wereld statistieken
Ondertussen worden zowel energie, water als de woonlasten voor de gewone Amerikaan pijlsnel duurder.
25 miljoen volwassenen kunnen geen eigen woning betalen en wonen nog bij hun ouders. Het aantal
verkochte huizen lag in 2005 dan ook 3 x hoger dan in 2012. Ondertussen raken complete steden in snel
tempo in verval; in het ooit welvarende Detroit leeft ruim 50% van alle kinderen in armoede en is bijna 50%
van alle volwassen functioneel analfabeet - waarlijk Derde Wereld statistieken. Zelfs in één van de rijkste
regio's -Washington DC- steeg het aantal dakloze gezinnen sinds het begin van de huidige recessie met
23%. Tegelijkertijd worden de Amerikanen er niet gezonder op. De medische behandelingen voor veel te
dikke Amerikanen (obesitas) kosten de samenleving jaarlijks ongeveer $ 147 miljard. De ongedekte medische kosten bedragen voor de komende 75 jaar al ruim $ 38 biljoen, gemiddeld $ 328.404 per huishouden.
Obama kost 20 x meer dan Brits koningshuis
Voor ambtenaren -inclusief politici- is het echter steeds beter toeven in Amerika. Bijna een half miljoen van
hen verdient minstens $ 100.000 per jaar, een stijging van 12% in 2006 naar 22% in 2012. 77.000
Ambtenaren verdienen zelfs meer dan de gouverneurs van hun eigen staten. En er wordt nogal eens
geschreven over de hoge kosten van de koningshuizen in bijvoorbeeld Nederland en Groot Brittannië, maar
de Amerikaanse belastingbetaler is 20 x zoveel kwijt aan de familie Obama.
1% bezit meer dan 95% - Socialistisch 'paradijs'
De wereldwijde machtselite, waarvan het grootste deel in de VS zit, heeft ondertussen zo'n $ 18 biljoen op
bankrekeningen in belastingparadijzen zoals de Kaaiman eilanden geparkeerd. De top 1% in Amerika bezit
meer dan de onderste 95% bij elkaar opgeteld. 400 elitaire families zijn rijker dan de onderste 50% van de
hele Amerikaanse bevolking. Bedrijven hebben percentueel nog nooit zulke enorme winsten gemaakt, maar
de lonen van de arbeiders zijn verhoudingsgewijs nog nooit zó laag geweest.
Kortom: onder Obama veranderen de Verenigde Staten in razendsnel tempo in een waar socialistisch
'paradijs' à la het voormalige Oostblok, waarin een kleine absolute topklasse vrijwel alle welvaart en alle
macht bezit en de rest vrijwel niets. Zoals bekend gaat het in grote delen van Europa snel dezelfde kant op
en is men vaak al verder gevorderd met de feitelijke afbraak van de welvaart en daarmee de
financierbaarheid van de verzorgingsstaat. - Xander - (1) Zero Hedge
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Meer hormonen in sommige groenten dan in anti-conceptiepil
2012 WantToKnow -Bron: INS-net 2012
WECF heeft meetgegevens van pesticideresiduen in groenten en fruit
uit de Nederlandse winkelschappen geanalyseerd en vond vele resten
van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Deze chemische stoffen
kunnen al in hele lage dosis de ontwikkeling en gezondheid van
kinderen aantasten. WECF vond in 55% van de geteste aardbeien en in
90% van de appels uit Nederlandse supermarkten pesticideresiduen met hormoonverstorende werking,
ondanks het feit dat Europa blootstelling aan zulke stoffen in voedsel sinds 2009 niet toelaat.
Naar aanleiding van Europees onderzoek door PAN-Europe, heeft WECF in Nederland een steekproef
uitgevoerd naar residuen in groenten en fruit in de winkelschappen en vond vele verschillende pesticide
residuen, waarvan grote aantallen hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Hiervoor werden de
analyseresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder de loep genomen. (Dit is de
controlelijst van de Voedesel- en Warenautoriteit HIER (pdf))
Bijvoorbeeld in één monster Nederlandse aardbeien werd een cocktail van 9 verschillende pesticide
residuen gevonden, waarvan 2 met hormoonverstorende werking. In totaal werden 9 verschillende
hormoonverstorende residuen in 90 aardbeien monsters gevonden. De gemiddelde (cumulative)
concentratie was 0,50 mg/kg. “De vervuiling met deze stoffen in groenten en fruit in Nederlandse winkels ligt
op een vergelijkbaar niveau als in andere Europese landen, zoals blijkt uit het onderzoek van PAN-Europe.
Soms zelfs hoger zoals in sla”aldus Hans Muilerman van Pan-Europe. “Een half pondje sla uit de
Nederlandse winkels bevat gemiddeld meer stoffen met hormonale werking dan de anticonceptiepil”.
De totale hoeveelheid hormoonverstorende stoffen per product overschrijdt bovendien dikwijls de EU-norm
voor baby- en peutervoeding[v] (0,01 mg/kg). Bijvoorbeeld voor aardbeien, appel, sperzieboon wordt deze
norm gemiddeld 50x overschreden, tot 136x in sla. Daarbij werden uitschieters gevonden tot 490 x de norm
(propamocarb in sla). Bijna de helft van de onderzochte en in Nederland geteelde appels is vervuild met
Captan – de hoogste gemeten waarde van 0,75 mg/kg is 75x de baby norm.
“Terwijl die norm wel wordt gehanteerd voor een potje babyvoeding, wordt er bij verse producten de hand
mee gelicht. Dit is onacceptabel. Ouders moeten hun opgroeiende baby’s veilig een zelfgemaakte hap
kunnen geven. En vooral voor zwangere vrouwen is het belangrijk dat ze groenten en fruit zonder hormoon
verstorende stoffen consumeren – het gaat direct door de placenta naar het kind” concludeert Margriet
Samwel van WECF.
In de biologische producten werden geen pesticidenresten aangetroffen. “Gelukkig waren ook een aantal
conventionele producten met weinig of geen pesticideresiduen vervuild, zoals bloemkool, broccoli,
champignons, Chinese kool, courgette, rode biet, rode kool, witte kool en uien – eet dus liever dit soort
winterkost, dan sla en aardbeien voor het kerstmaal” zegt Marie Kranendonk van WECF.
WECF raadt zwangere en borstvoeding gevende vrouwen aan om zoveel mogelijk biologische
producten te eten en die ook voor bereiding van baby- en kindervoeding te gebruiken. De Europese
Unie heeft in 2009 besloten dat er in het geheel geen blootstelling mag zijn aan hormoonverstorende
residuen van pesticiden in voedsel – waarom gebeurt er dan niets? WECF is zeer bezorgd en vraagt om
wetgeving die deze hormoonverstorende pesticiden verbiedt.
Hormoonverstorende stoffen zijn bijzonder gevaarlijk voor het ongeboren kind en baby’s. Zelfs kleine doses
kunnen de ontwikkeling onomkeerbaar in de war sturen. Volgens nieuwe inzichten van de wetenschap kan
dit mogelijk leiden tot hersenschade, verminderde vruchtbaarheid en chronische ziekten bevorderen als
diabetes, obesitas en borst –of prostaatkanker.
www.wecf.eu

Maar liefst anderhalf miljoen bunkers rond Moskou
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 december 2012
De Russische hoofdstad Moskou zou op een eind van de wereld goed
voorbereid zijn. Rondom de grootste stad van Europa staan circa
anderhalf miljoen bunkers. Tientallen van die ondergrondse
schuilkelders zijn dieper dan de tunnels van de wereldberoemde metro
van Moskou. Dat zegt Vadim Michailov van de Russische organisatie
‘Digger’.
Bij de meeste schuilkelders gaat het om gerenoveerde bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Slechts enkele
werden door de rampenjongeren voor de verwachte ondergang van de wereld op 21 december gebouwd.
De ‘Diggers’ – naar het Engelse werkwoord ‘to dig’ (graven) – verkenden ondergrondse tunnels en grotten.

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 51

2013 wordt wettelijk gezien t.a.v. voedingsproducten (supplementen) en aanverwanten een
verschrikkelijk jaar
Wie denkt dat het komende jaar 2013 een gelukkig jaar gaat worden op het gebied van persoonlijke vrijheid
zal zwaar bedrogen uitkomen.
De wurggreep van de totalitaire staat wordt met de dag groter en het nieuwe jaar moet nog beginnen….
Dit komende jaar zou op diverse fronten wel eens cruciaal kunnen worden. Het jaar dat het verschil zal
tonen tussen een land met min of meer vrije en zelfstandig denkende mensen en dat van een totalitaire
politiestaat waarin je vriendelijk doch nadrukkelijk wordt verzocht te stoppen met denken en te doen wat je
wordt voorgeschreven.
En nóg zinkt het bij het merendeel van de bevolking niet in. Nog steeds beseffen ze niet dat ze hun hoofd al
in de strop hebben gestoken en dat deze alleen nog maar hoeft te worden aangehaald. Het komende jaar
wordt er een van “nu of nooit” want na 2013 hoeft het waarschijnlijk niet meer omdat de controlesystemen
zich dan dusdanig hebben uitgebreid dat vrijwel niemand meer in staat zal zijn om er nog iets tegen te doen.
Door het te negeren zal het niet weggaan. De alles consumerend zucht naar macht en overheersing van de
elite zal zich ook willen opdringen aan díe mensen die denken zich via een ander, beter ingericht leven te
kunnen onttrekken.
Een volgend slachtoffer van deze steeds verder voortschrijdende controlematrix is al gevallen. De populaire
website Earth Matters staats sinds gisteren op zwart. Een nieuws site waar een grote groep auteurs zinnige
informatie plaatste voor mensen die graag bewust bezig zijn en dan met name op het gebied van hun
lichaam en gezondheid.
Daar lopen we nu tegen de eerste van een serie maatregelen aan die het leven van de bewuste mens
steeds moeilijker zullen maken. De reden dat deze website op zwart is gezet staat op de site zelf en
navolgend een klein stukje daaruit:
“Op 14 december jl. werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius van kracht. Sinds
deze datum bepaalt EU-regelgeving dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en voedingssupplementen
in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Je mag nog wel over de werking van supplementen
schrijven, maar daarbij geen producten aanbieden of op enige manier (direct of indirect) verwijzen naar
producten.
Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal € 30.500,-. Nederland is het
eerste land waar deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in
2013. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging
van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buiten spel te zetten.
De gevolgen zijn immens voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers – een
grondrecht – er sterk door wordt beperkt. Direct getroffen worden onder meer producenten en distributeurs
van voedingsmiddelen en –supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met
onafhankelijk nieuws”.
Earth Matters komt dan ook tot de volgende conclusie:
“De consequentie voor Earth Matters is dat naar schatting 50-80% van de artikelen verwijderd zou moeten
worden en zelfs dan, een foutje is zo gemaakt. Het voldoen aan de nieuwe wet is voor ons dus eigenlijk
praktisch onuitvoerbaar”.
Wij wensen het team van Earth Matters veel wijsheid en sterkte en hopen dat ze een oplossing voor de
ontstane problemen kunnen vinden.
Niet alleen is er een heksenjacht ontketend op alles wat natuurlijk en gezond is, ook over wat er met je eigen
kind gebeurt mag je straks niet meer zelf beslissen.
LEES VERDER: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3725:2013-wordt-het-jaarvan-de-wurggreep-video&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
Earth Matters op zwart
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Op 14 december jl. werd in Nederland een volgende fase van de Codex Alimentarius van kracht. Sinds deze
datum bepaalt EU-regelgeving dat gezondheidsclaims bij voedingsmiddelen en voedingssupplementen in de
meeste gevallen niet meer zijn toegestaan. Je mag nog wel over de werking van supplementen schrijven,
maar daarbij geen producten aanbieden of op enige manier (direct of indirect) verwijzen naar producten.
Overtredingen worden streng bestraft met astronomische boetes van minimaal € 30.500,-. Nederland is het
eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in
2013. De wet is onder het mom van consumentenveiligheid gepresenteerd, maar in feite is het een poging
van de farmaceutische industrie om alle natuurlijke middelen buitenspel te zetten. De gevolgen zijn immens
voor vrijwel iedereen omdat de vrijheid van meningsuiting en van pers - een grondrecht - er sterk door wordt
beperkt. Direct getroffen worden o.a. producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en –
supplementen, uitgevers van gezondheidsbladen, journalisten en websites met onafhankelijk nieuws. Ook
Earth Matters is feitelijk gemuilkorfd. Rijp intern beraad heeft geleid tot maar één mogelijke conclusie: we
gaan het anders doen. En daar hebben we jou bij nodig!
Earth Matters heeft in 3 jaar tijd een enthousiast lezerspubliek opgebouwd dat inmiddels uit ruim 70.000
mensen bestaat. Met meer dan 50 auteurs en redacteuren hebben we bijna 7.000 artikelen online gezet en
daarmee een waardevolle bibliotheek opgebouwd. Ongeveer 65% van de bezoekers komt uit Nederland, de
rest komt structureel uit 133 andere landen. In november werd de site ruim 225.000 keer bezocht en er
werden meer dan 1 miljoen pagina’s bekeken.
Ons dilemma
Een concreet voorbeeld van wat nu niet meer mag: als we bijvoorbeeld zouden publiceren dat een plantje
als weegbree kan helpen tegen een loopneus bij allergieën of verkoudheid en we zouden waar dan ook op
onze site een link opnemen naar een site die waar dan ook op die site (een middel met daarin) weegbree te
koop aanbiedt - zelfs als dat is zonder enige toespeling op de werking van weegbree - dan zijn we al
strafbaar. Als je dit niet gelooft, wat we ons heel goed kunnen voorstellen, dan verwijzen we naar de website
van de NVWA. Diep verscholen vind je daar de informatie. Om ons heen hebben al verschillende
tijdschriften en websites zeer hoge boetes opgelegd gekregen die juridisch onherroepelijk zijn.
De consequentie voor Earth Matters is dat naar schatting 50-80% van de artikelen verwijderd zou moeten
worden en zelfs dan, een foutje is zo gemaakt. Het voldoen aan de nieuwe wet is voor ons dus eigenlijk
praktisch onuitvoerbaar. Ons dilemma is dan ook: of we voldoen aan de wet en kunnen bijna niets meer
schrijven of we zijn recalcitrant en riskeren torenhoge boetes. Met andere woorden: of het hoofd op het
hakblok of op onverantwoorde wijze verder... Kan het ook anders?
Onze conclusie
Marieke de Vrij (een van Nederlands grootste zieneressen en auteur bij Earth Matters) gaf kort geleden in
gesprek met Arjan Bos (oprichter van Earth Matters) aan dat “de tijd van de pioniers voorbij is. Ook de tijd
van de leerlingen van de pioniers en de leerlingen van de leerlingen van de pioniers is voorbij. Die hebben
hun werk gedaan. Het is nu het moment voor de samenleving om op te staan. Als de samenleving, de
gebruikers van complementaire gezondheidsproducten en -diensten nu niet opstaat en haar stem laat horen,
zal het tij niet gekeerd worden.” Arjan realiseerde zich toen dat het proces te ver gevorderd is om door
slechts een paar personen gedragen te kunnen worden. We hebben de nieuwe wet bestudeerd en naar
aanleiding daarvan serieus en minutieus naar onze bedrijfsvoering gekeken. We zijn tot de onverwachte
en onverhoopte, maar onvermijdelijke conclusie gekomen dat Earth Matters onder de huidige
wetgeving, in de vertrouwde vorm niet meer online kan komen.
(Uiteraard betreuren we het zeer dat onze uitgebreide database niet meer toegankelijk is. We zoeken nog uit
of we de database middels een andere constructie waarbij er bijvoorbeeld een vereniging wordt opgericht
kunnen aanbieden, maar we weten nog niet of dat wel mag.)
Wij kunnen en willen de feiten niet verbloemen noch negeren. Eén van de 10 bekende stappen uit het werk
van Naomi Wolf, die helder maakt hoe een democratie in een dictatuur verandert, is voor Earth Matters in
werking getreden. Shocking! We
leven toch in een vrij land?
Powered by the heart!
We laten ons niet de mond
snoeren. We gaan wel degelijk
verder met Earth Matters, met nóg meer spirit én dan wel revolutionair anders! De komende weken staat
alleen deze pagina online, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen informeren over deze stap. Daarna
komen we terug met een nieuwe, in eerste instantie lege Earth Matters, met andere rubrieken. Onze oude
slogan was: ‘Het andere nieuws’. Dat was het ook: ander nieuws dan mainstream, door velen uit de hele
wereld geschreven en door ons bijeengebracht. Eigen bijdragen waren er zeker, maar het betrof een klein
percentage. De nieuwe Earth Matters brengt alleen nog maar eigen nieuws. Maar niet zonder jóuw bijdrage!
Hoe kun je helpen?
Ons doel is te blijven luisteren naar wat ons hart ons vertelt. We willen gedeelde vaste grond onder onze
voeten krijgen en van daaruit gezamenlijk een nieuwe richting bepalen voor de eerlijke, vrije toekomst die
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ons geboorterecht is. Om die vaste grond onder de voeten te krijgen moeten we eerst het veld verkennen.
Hier kom jij om de hoek kijken. Help ons mee de huidige situatie in kaart te brengen en draag alternatieven
aan. Wij verzamelen alle alternatieven, onderzoeken ze grondig en gaan er dan zo verifieerbaar mogelijk
over berichten. Zo willen we op ieder levensgebied een aantal conclusies en aanbevelingen aandragen
waarmee we de wereld daadwerkelijk kunnen veranderen, een soort 'the best of the best' dus. De
argumenten moeten zó steekhoudend zijn dat ze niet weerlegd kunnen worden. Ook nemen we de
berichtgeving in de algemene media onder de loep en plaatsen die informatie in de 'echte' context met hulp
van experts. Met deze experts gaan we o.a. ronde tafelgesprekken organiseren, die we op een ‘Pauw &
Witteman-achtige’ manier presenteren.
Door ons mee te helpen, bouwen we samen onze eigen toekomst. Door gezamenlijk aan de slag te gaan,
banen we zowel energetisch als praktisch de weg waarlangs verandering kan plaatsvinden. Er is op vele
vlakken zó ontzettend veel prachtigs te ontdekken voor het grote publiek. Dat wordt op allerlei manieren
krampachtig onder de pet gehouden, maar dat geeft niet. De stem van het hart is niet langer stil te houden.
Het is tijd voor een vreedzame revolutie en Earth Matters wil deze van harte faciliteren!
Laten we beginnen met het standpunt in te nemen dat de overheid er is om het leven van iedereen in het
land zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk is er van alles aan te merken op de huidige politiek, maar
het is ook ongelofelijk complex om het in de huidige internationale samenleving goed te doen. Bovendien is
er veel - niet kwalijk te nemen - onwetendheid over veel onderwerpen. Dus, laten we ze in Den Haag een
handje helpen!
We beginnen met een burgerinitiatief met als thema: ‘Handen af van supplementen, vrijheid van
meningsuiting en pers’. Deze petitie, die op 18 maart zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen.
Maar we doen meer. Zonder aanvullende acties belandt een petitie vaak
in de prullenbak. In de aanloop naar de overhandiging zullen we zoveel
tam-tam maken dat het Nederland niet kanontgaan. In de drie
voorafgaande weekenden (2/3 maart, 9/10 maart en 16/17 maart) zetten
we (kleine en grote) ludieke acties op poten om kenbaar te maken wat
supplementen, homeopathie, allerlei andere complementaire
behandelmethoden en de vrijheid van meningsuiting en pers voor ons
allemaal betekenen. Laten we van de daken gaan schreeuwen dat de
natuur een perfecte genezer is! We kunnen bij ingangen van
ziekenhuizen, mediabedrijven, winkelcentra, stadspleinen,
gezondheidscentra, het Binnenhof, de NWVA en politiebureaus gaan
staan. Op allerlei manieren zullen we laten zien hoe het criminaliseren van supplementen feitelijk heeft
geleid tot een ernstige beperking in de keuzevrijheid op gezondheidsgebied en dat er sprake is van een
aantasting van de vrijheid van meningsuiting en pers.
Earth Matters zal hiervoor allerlei materiaal en ideeën beschikbaar stellen. Jij bent onmisbaar bij de
uitvoering! We houden je op de hoogte.
Earth Matters als organisatie
Onze plannen vragen om een totaal andere manier van werken, een proces van ongetwijfeld vallen en
opstaan. We zullen daarbij ook jullie financiële hulp hard nodig hebben. Met al
onze activiteiten (Orongo, Earth Matters en ONEheart) konden we onze broek
nog niet ophouden, maar door deze nieuwe wet gaan we er in financiële zin
onmiddellijk zo ernstig op achteruit dat het privé niet meer bij is te financieren.
Tot nu toe kregen we ongeveer € 300,- per maand aan donaties binnen en
daarvoor zijn we heel dankbaar. Het kostenniveau lag echter veel hoger en om
verder te kunnen gaan met onze plannen is er veel meer geld nodig. We
ontvangen geen subsidie en in de nieuwe vorm zijn advertenties wellicht minder
wenselijk. Ons kantoor in Groningen hebben we nodig om te kunnen opereren,
de website wordt weer omgebouwd, er zijn meer camera's en computers nodig
(we hebben nu 14 werkplekken met fat clients op een ubuntu server en voor
videomontage hebben we nog 2 mac's nodig) en er worden meer reiskosten gemaakt. Als het je aan het hart
gaat wat er nu gebeurt en je wilt en kunt een bijdrage leveren aan de totstandkoming van verandering, dan
kun je dat naast op hierboven beschreven manieren doen door ons een donatie te schenken.
http://www.earth-matters.nl/offline/offline.php
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Een effectief electromagnetisch pulsewapen voor massacontrole en militaire doeleinden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 23 december 2012
Poetin gaf toe: Rusland gebruikt wapen dat mensen in zombie-achtige staat
brengt
Het gebruik van het microwave auditory effect, ook wel bekend als het Frey effect,
wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog geen onbekend gegeven. Tijdens de
Koude Oorlog bestudeerde neurowetenschapper Allan H. Frey het fenomeen en
publiceerde in 1962 informatie over de effecten ervan. Elektrisch magnetische
pulse wapens worden standaard ingezet door landen. Zo begon China in 2011
met het bouwen van electrisch magnetische pulse wapens met de bedoeling deze
te gebruiken tegen de Amerikaanse luchtmacht. In 2012 bekende de voormalig
Russische premier Poetin dat Rusland een wapen had ontwikkeld dat mensen in
zombie-achtige staat kan brengen, in iedergeval voor korte tijd. Tenminste, dat
hopen we maar. Dit wapen maakt ook gebruik van electromagnetische straling en
wordt eveneens gebruikt voor massacontrol. De Russische overheid heeft verder
geen details gegeven, maar studies toenen dat het mogelijk is om gedachten en
suggesties te implanteren in de gedachten van mensen. Er zijn tal van verschillende soorten electrisch
magnetische pulse wapens.Wij denken misschien dat dit soort enge wapens voorbehouden zijn aan landen
als Rusland en China, en deze gedachte stelt ons gerust. Maar is dat wel zo?
U.S. rapport: wapen met microwave geluidsgolven is zeer effectief
Nee dus. In 2008 kondigde het Amerikaanse bedrijf Sierra Nevada Corporation de start aan, van de bouw
van MEDUSA. MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) is een niet dodelijk wapen dat
ontworpen is voor militaire- en massacontroldoeleinden . Het wapen exploiteert een microwave geluidsgolven: microgolven worden gegenereerd, van zeer onprettige hoge geluidsniveaus, die doordringen in de
menselijke schedels, via het gehoor. Lev Sadovnik van Sierra Nevada Corporatio werkte aan het systeem
voor de Amerikaanse marine. Een rapport van de U.S. marine wees uit dat het gebruik effectief was.
Niet alleen voor militaire doeleinden, ook voor de massa en het individu
Sadnovik zegt dat, hoewel het auditory effect luid genoeg is om incapaciteit en discomfort te bewerkstelligen
in de mensen, de gangbare audio veiligheidsgrenzen niet hoeven worden toegepast, omdat het geluid niet
via de trommelvliezen naar binnen gaat. Het is de combinatie van hardheid en de irritatiefactor die niet uit te
blocken zijn, wat dit wapen effectief maakt. Een nieuwe herconfigureerbare antenne, ontworpen door collega
Vladimir Manasson maakt de effectiviteit van het wapen compleet: het wapen kan zowel op grote schaal
doelwitten (mensen) bereiken als op kleine schaal (individu). Dit kan ook gelijktijdig. Sinister is wel, dat dit
wapen misbruikt kan worden en er ook makkelijk stemmen in iemands hoofd geplant kunnen worden.
Sadnovik zegt namelijk dat deze technologie ook non-militaire capaciteiten heeft. Vogels zijn hoogsensitief
voor geluidsgolven, dus het kan ook gebruikt worden om ongewenste zwermen vogels weg te jagen.
Nu is er in de laatste jaren sprake van massale vogelsterfte, en vogels die dood uit de lucht komen vallen.
Men kan zich afvragen, of dit iets met wapens als MEDUSA te maken heeft.
Risico op hersenbeschadiging
James Lin van the Electrical and Computer Engineering Department op de Universiteit van Illinois in Chicago
zegt dat MEDUSA aannemelijk en uitvoerbaar is. Ook hij werkt aan deze techniek en is zelfs door de
muziekindustrie benaderd. De muziekindustrie toonde interesse, omdat het de geluidssystemen kan
verbeteren. Toch is het nog maar de vraag of het qua muziek werkt: de kracht van shockwaves die dan
gebruikt moeten worden zouden risicovol kunnen zijn en neurale schade kunnen veroorzaken.
Het bouwen van de MEDUSA techniek, wat in 2008 startte, was geen langdurig proces: Sierra Nevada zei
dat het binnen een jaar gebouwd kon zijn, en in totaal inclusief een transportabel systeem, binnen 18
maanden. In 2002 werd MEDUSA gepatenteerd.
Ik heb dit artikel zo goed mogelijk onderbouwd met bronnen. Uiteraard sta ik open voor correctie en
aanvullingen. Mocht u iets op te merken hebben, dan kunt u dit mailen naar
nieuwsvandezetijd@gmail.com
Microwave ray gun controls crowds with noise – tech – New Scientist
The Microwave Scream Inside Your Skull | Danger Room | Wired.com
Meet the MEDUSA Ray Gun | Danger Room | Wired.com
MEDUSA (weapon) – Wikipedia, the free encyclopedia
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Spirituele site ‘gemuilkorfd’
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 23 december 2012
De website Earth Matters is tijdelijk op zwart gegaan
Van barricudanls.blogspot.nl
De wereld ging gisteren roemloos ten onder in een verpletterende anticlimax.
Geen aardbeving of chemtrail te bespeuren. Geen poolkanteling of zichtbare
grote bewustwording. Geen UFO’s uit de berg van Bugarach. Ook niet die
enorme zonnevlek die 2012-goeroe Patrick Geryl ons had beloofd. Jarenlang
hebben uiteenlopende zweefsites hun goedgelovige achterban getrakteerd op
de grootst mogelijke onzin, en nu het voorbij is wordt de nadruk gelegd op de Nieuwe Tijd, die natuurlijk
weer op geen enkele manier verschilt van de Oude.
Codex Alimentarus
En toch lijkt het erop dat een deel van de alternatieve media de Nieuwe Tijd niet (zonder meer) gaat
overleven. Gisteren ging de spirituele site Earth Matters op zwart. Niet vanwege de Dag des Oordeels, maar
omwille van de gevreesde Codex Alimentarius. De site ontleende inkomsten aan advertenties van
fabrikanten van voedingssupplementen, maar die mogen niet meer adverteren met slecht onderbouwde
gezondheidsclaims, en overtredingen worden bestraft met ‘astronomische boetes’.
Bericht van de redactie
De redactie: ‘Een concreet voorbeeld van wat nu niet meer mag: als we bijvoorbeeld zouden publiceren dat
een plantje als weegbree kan helpen tegen een loopneus bij allergieën of verkoudheid en we zouden waar
dan ook op onze site een link opnemen naar een site die waar dan ook op die site (een middel met daarin)
weegbree te koop aanbiedt – zelfs als dat is zonder enige toespeling op de werking van weegbree – dan zijn
we al strafbaar.’
De consequentie voor Earth Matters is dat naar schatting vijftig tot tachtig procent van de artikelen
verwijderd zou moeten worden. ‘Ook Earth Matters is feitelijk gemuilkorfd.’ Er is zelfs een petitie ‘Handen af
van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers’.
Gesponsorde artikelen
Totale onzin. Earth Matters mag nog steeds van alles opschrijven en beweren, en zelfs linken, zolang ze het
maar niet doen in een commerciële context. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mag zich
helemaal niet met de vrije journalistiek bemoeien (zie hun opmerking onder dit artikel), behalve als een
producent het stukje heeft betaald. Waarmee de aap uit de mouw komt: Earth Matters en vergelijkbare sites
leefden waarschijnlijk riant van homeopaten en distributeurs van voedingsmiddelen via gesponsorde
artikelen, en die zijn nu plotsklaps kopschuw geworden. Er komt overigens een doorstart voor Earth Matters,
maar dan zonder commerciële sponsors.

Noodtoestand in Zuid-Rusland: kouder dan -40 graden
Bron: DPA, Reuters - zaterdag 22 december 2012
Een gebroken waterleiding veroorzaakte deze ijskorst in een flatgebouw
in Kazachstan © Reuters
De Russische deelrepubliek Toeva ( Tuva) in Zuid-Siberië heeft de
noodtoestand uitgeroepen. De temperaturen doken er onder min 40
graden Celsius. Het gebied ruim 3.000 kilometer ten oosten van de
hoofdstad Moskou kampt met de strengste decembervorst in meer dan
50 jaar. De scholen in de gebieden aan de grens met Mongolië zijn
wegens de aanhoudende koude gesloten. Duizenden mensen zitten zonder stroom, omdat de leidingen
bevroren zijn. Aan het Bajkalmeer kwamen vijf vissers om toen een gascilinder ontplofte in een gasthuis. De
mannen wilden zich verwarmen. In de winter vriezen in Rusland dagelijks tientallen mensen dood.
In het gebied rond Tver, tussen Moskou en Sint-Petersburg, zijn wegrestaurants opgeroepen om de
benzine- en levensmiddelvoorraden te controleren. Er worden temperaturen kouder dan min 30 graden
verwacht. Ook Moskou bibbert onder de vrieskoude.
Kazachstan meet -59
In Karaganda, in het oosten van Kazachstan, zijn de voorbije dagen temperaturen tot -59 graden gemeten.
In de hoofdstad Astana klom het kwik deze week niet hoger dan -23 graden.
Ook Oekraïne, het op een na grootste land van Europa qua oppervlakte, lijdt onder temperaturen van min 20
graden. Minstens 83 mensen zijn al omgekomen. De meesten zijn van de snerpende kou op straat
gestorven, zegt het het ministerie van Gezondheid.
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Big Brother google wordt steeds enger en verzamelt ook offline gegevens van gebruikers
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 23 december 2012
reuters/jason lee
Google gaat online gebruikersinformatie mixen met offline
gebruikersinformatie
Het machtigste bedrijf van het Internet, is een stuk enger geworden: een
nieuwe dienst van Google mixt offline klanteninformatie met online
inlichtingen. Dit maakt het adverteerders mogelijk om gebruikers in het
vizier te krijgen, middels de informatie over hun online en offline
bezigheden. Zonder al te veel ophef, kondigde Google deze week dit
nieuwe advertentieproject aan. Weinig ophef dus: want had u er al over
gehoord? Gebruikersprofielen met allesomvattende gegevens zullen gebruikt worden.
In een blogpost van deze week op Google’s DoubleClick Search site zegt de Internetgigant dat het targeten
van klanten, gebaseerd op off line informatie, de adverteerders waardevolle informatie omtrent gebruikers
geeft. Conversions (technisch jargon; digitale metriek van acties online users) zijn incompleet, tot ze
aangevuld worden met offline gegevens, zo zegt Google. Dus riep Google ConversionsAPI in het leven.
Onze privacygevoelige gegevens worden te grabbel gegooid: alles voor de adverteerders
‘We begrijpen dat de online advertenties ook de offline conversions voeden.
Om deze verloren conversions te pakken te krijgen en de offline wereld in je
online wereld te brengen, kondigen we de open beta van onze Conversions
API aan, zodat offlline conversatie automatisch opgeladen wordt.’
Opgeslagen transacties en gesprekken, en andere online activiteiten
kunnen door Google gecombineerd worden met andere informatie om de
campagnes van adverteerders te optimaliseren. Maar met de rechten van
de gebruiker inzake privacy, wordt duidelijk geen rekening gehouden. Op
het blog is namelijk niet te lezen, dat google er alles aan doet om de
verzamelde off- en online informatie door een beveiligingssysteem te laten
gaan om de anonimiteit van de gebruikers te waarborgen.
Jeans gekocht? Verwacht dan ads voor bijpassende shirtjes
Het combineren van offline gegevens met online gegevens kun je als
volgt zien: als iemand bijvoorbeeld een G-Star jeans koopt met een
credit card, krijgt diegene online veel meer G-Star advertenties te zien
die suggereren dat een bepaald shirt heel goed bij de aangekochte
jeans staat. Het is natuurlijk heel goed mogelijk, dat al deze informatie
gedecodeerd wordt en in handen komt van mensen, waarvan je dit
absoluut niet wilt. Google meldt namelijk nergens dat de
gebruikersgegevens die gebruikt worden in Conversions API
geanonymiseerd worden. Alle informatie die Google over gebruikers
verzamelt, afkomstig van miljoenen servers over de hele wereld, wordt
in handen gegeven aan advertentiebedrijven. Afgelopen maand meldde Google dat de Amerikaanse
regering persoonlijke informatie opvroeg van 8000 individuele gebruikers. En dit in slechts 2 maanden tijd in
2012.
 Google: ‘dit is de 6e keer dat we data hebben vrijgegeven. Een nieuwe trend is geboren:
overheidsurveillance is geboren.’
 Google Conversions API

Nieuwe studie: baby’s met de meeste vaccinaties, vaker in het ziekenhuis en hogere sterftecijfers
In 1975 zei dr. Robyn Cosford: “In 1975 stopte Japan met vaccinaties onder de 2 jaar; de kindersterftecijfe
e
rs zakten daarop dusdanig dat Japan van de 17 plaats naar de laagste plaats ging in de wereld op de
ranglijst van kindersterftecijfers; 13 jaar later verlaagde Japan de vaccinatieleeftijd naar drie maanden,
waarna de sterftecijfers meteen weer omhoog gingen.”
Omdat we steeds meer horen over hetzes tegen mensen die zich niet willen laten inenten en ‘men’ meent
dat anderen (de gevaccineerden) daardoor gevaar zouden lopen, willen we afsluiten met een quote van mw.
Frankema van ‘Vaccinvrij’ (http://www.vaccinvrij.nl/):
“Als jij bent ingeënt, wat maakt het jou dan nog uit dat een ander dat niet is, jij bent toch beschermd (…)!”
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Aanval op alternatieve media gaat door
Door Redactie op 23 december 2012
Hooggeplaatste pedo’s schijten bagger
Nadat de zeer succesvolle pedojager Marcel Vervloesem op argusoogradio
had aangekondigd dat de Morkhovengroep tussen december 2012 en maart
2013 zeer groot nieuws over hooggeplaatste pedofielen naar buiten zou
brengen (Joris Demmink incluis), was de chaos compleet in het door
pedofielen geregeerde Nederland en België. En zeker nu de Morkhovengroep
een zeer goede vangst hebben gedaan door de kompaan van Warwick Spinks,
een grote pedovriend van Joris Demmink, in Tjechië op te pakken. Het dun
loopt ze door de broek. Er zijn alleen al in Nederland zo enorm veel
hooggeplaatste pedofielen en nog een veelvoud aan
medeplichtigen/doofpotters, dat je gevangenissen te kort komt om al deze
“mensen” in op te sluiten.
Doordat deze pedo’s bagger schijten, doen ze er werkelijk ALLES aan om
lichtstrijders als Micha te demoniseren, karaktermoord te plegen, te
psychiatriseren, enzovoorts enzovoorts. En nu als laatste “low life”
wanhoopspoging proberen deze psychopaten van de lelijkste pedofiele soort
Micha te beschuldigen van het verspreiden van kinderporno. Dit is toch wel het
grootste bewijs dat deze psychopaten geen enkele vorm van emotie hebben,
op de angst na dan want daar zijn ze 100% mee gevuld, dat ze dit nu durven
te beweren, en dat zelfs de politie nu “serieus” onderzoek gaat doen, terwijl
diezelfde politie in dienst staat van de hooggeplaatste pedofielen die ongestraft
kinderen kunnen bestellen bij onder andere ‘t Hofnarretje.
Mensen, deze psycho’s gaan er nu alles aan doen om de alternatieve websites
uit de lucht te krijgen. De websites van de Morkhovengroep, waar Marcel
Vervloesem deel van uitmaakt, hebben ze al uit de lucht gehaald. Niet dat je
daar de Morkhovengroep mee uitschakelt, want deze club werkt in het veld en
is daar zeer succesvol, dus daar heb je ze niet mee, maar het verspreiden van
info wordt er wel door bemoeilijkt. Het geeft de wanhoop aan die zich meester
maakt van de hooggeplaatste pedo’s.
Nu is Klokkenluideronline aan de beurt om te sneuvelen, en we zullen er alles
aan doen om dat te voorkomen. En daar hebben we ook uw hulp bij nodig.
Zegt het voort, verpreid de info onder zo veel mogelijk mensen, maak ze
wakker, trek ook aan de bel. Help mee in deze Fluwelen Revolutie waar de
“duisternisaanbidders” weinig grip op hebben. Daar waar alle revoluties uit het
verleden wel succesvol gekaapt zijn door deze “masters of darkness”, is deze
Fluwelen Revolutie er een van een andere soort, het is niet hun spel, het is
niet hun speelveld, want er komt weinig tot geen fysiek geweld voor in deze
revolutie, dus ze kunnen het geweld waarmee ze normaal op revoluties
reageren, niet “verkopen”. Ze weten niet hoe ze deze revolutie de nek om moeten draaien als we geen
geweld gebruiken, schaakmat mensen, de finale.
Soms denk ik wel eens dat ik nog droom, want deze wereld zit zo “satanisch debiel” in elkaar, dat dit gewoon
niet de realiteit kan zijn zoals die is bedoeld voor ons als mensheid. Help mee de vrijheid en
onafhankelijkheid te herstellen, we kunnen het, we verdienen het, help mee!
Bron: http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21263/hooggeplaatste-pedos-schijten-bagger#more-21263
Gerelateerde informatie:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21256/nieuwe-aanval-justitie-mafia-op-micha
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21292/micha-attackers-allemaal-zelf-crimineel
Ook website Steve Brown dreigt uit de lucht gehaald te worden:
Elite-gangsters op Billboard slaan keihard terug met flauwekul “Stichting Waakzaam-Geit Jerry Hoff’”
Dutch citizens should ask themselves why the liberal reputation of The Netherlands should be held hostage
by a small cabal of Untouchables who refuse to investigate these serious charges against high ranking
government officials.”
Bron: UPI.com Dutch Untouchables
Update: SNS Reaal distingeert zich binnen een uur als een raket van deze Jacobs en Van Es ‘Fake
Stichting’ Waakzaamheid (grove vorm van misbruik van recht) en zijn eigenaar ‘Mistery Jerry Hoff’ naar
aanleiding van onze publicatie “Elite-gangsters op Billboard slaan keihard terug met flauwekul “Stichting
Waakzaam-Geit Jerry Hoff”, waarvan acte:
“Kroes, R.E.A. (Roland) (Roland.Kroes@snsreaal.nl) 19:47
Aan: jestelesto@hotmail.com
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Goedenavond,
Naar aanleiding van uw vraag kan ik u melden dat Jerry Hoff optreedt als advocaat van de heer Groenhof en
niet als die van SNS REAAL. Dat geldt ook voor de op uw blog genoemde acties naar aanleiding van de
aandacht voor de heer Groenhof op uw blog. Van de stichting van de heer Hoff zijn wij niet op de hoogte en
voor vragen verwijs ik u dan ook door naar hem.
Groet, Roland Kroes
Volksnieuws uit Amsterdam-Noir wordt gesommeerd door Mr. Jerry Hoff de uitlatingen op deze
website te verwijderen en/of verwijderd te houden, alle naamsvermeldingen en afbeeldingen van
personen op deze website te verwijderen, en het bestaan van de website op te heffen en opgeheven
te houden. (…)
(…) Lees hier de sommatie van de “Stichting Waakzaamheid Muilkorf-Jerry Hoff ” om publicaties te
verwijderen van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir zonder die zelfs specifiek te noemen.
Lees verder: http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/12/15/elite-gangsters-op-billboard-slaankeihard-terug-met-flauwekul-stichting-waakzaam-geit-jerry-hoff/
http://www.argusoog.org/aanval-op-alternatieve-media-gaat-door/

Oorspronkelijke Koran bevatte meisjesbesnijdenis en bizarre verhalen
Allah zal alle levende wezens -inclusief de engelen- uitroeien
Extreem bizar: Volgens de oorspronkelijke Koran kreeg Noach van Allah de
opdracht de anus van een olifant te aanbidden. Vervolgens werd het verhaal
nóg onsmakelijker...
Moslims beweren nogal eens dat de Koran in de loop van eeuwen altijd
hetzelfde is gebleven. Dit valt echter onmogelijk te controleren, aangezien
veel oudere manuscripten van de Koran -in tegenstelling tot die van de Bijbel- stevig achter slot en grendel
worden bewaard en door niemand mogen worden onderzocht. In oude boeken over de islam staan echter
verwijzingen naar Koranteksten die in de huidige versies niet meer zijn terug te vinden. Hieruit blijkt onder
andere dat de besnijdenis van meisjes -een barbaarse verminking waarvan de VN afgelopen donderdag
verklaarde dit wereldwijd te willen verbieden (2)- wel degelijk in de oorspronkelijke Koran was opgenomen.
Johannes van Damascus, die leefde in de 8e eeuw in Damascus, was één van de eerste schrijvers over de
islam. In zijn boek 'Ketterijen' schreef hij dat Mohammed 'de besnijdenis tot wet verhief, ook voor vrouwen'.
Besnijdenis van meisjes wordt vrijwel uitsluitend uitgevoerd door moslims, een feit dat NU.nl even 'handig'
als opvallend -en geheel in overeenstemming met de richtlijn dat de islam niet in een negatief daglicht mag
worden gesteld- in zijn nieuwsbericht verzweeg (2).
'Mohammed stond sodomie toe'
In de 14e eeuw schreef renaissance auteur Riccoldo da Monte di Croce zijn Weerlegging van de Koran,
waarin hij verwees naar teksten die nu volledig onbekend zijn. Di Croce wist waar hij het over had want hij
sprak vloeiend Arabisch en leefde als missionaris in Irak, waar hij contact had met talloze islamitische
geestelijken. Hij schreef dat Mohammed in de 'Soera van de Koe' 'sodomie bij zowel vrouwen als mannen
lijkt te gedogen... hoewel dit later met meer eerzame verklaringen werd toegedekt.'
Anusaanbidding
Di Croce verwees ook naar een bizar, ronduit krankzinnig verhaal in de Koran, waarin Noach tijdens zijn
verblijf in de ark van Allah de opdracht krijgt de anus van een olifant te aanbidden. Als Noach gehoorzaamt
begint de olifant zijn behoefte te doen. Uit de berg stront komt vervolgens een varken tevoorschijn dat aan
de stinkende hoop begint te snuffelen, waar dan ook nog eens een muis uit kruipt.
Allah zal alle levende wezens uitroeien
Dezelfde auteur verwees naar een apocalyptische profetie in de Koran waarin staat dat Allah ieder levend
wezen zal vernietigen, inclusief alle engelen, met uitzondering van Adriel (Uzrael), de engel des doods. Die
krijgt namelijk van Allah de opdracht om zelfmoord te plegen. Dan zal Allah alleen zijn overgebleven en
uitroepen 'waar zijn de heersers en beheersers van de wereld?' Vervolgens begint de hele scheppingscyclus
opnieuw.
Westerse versies van Koran zijn verzacht
Overigens verschillen ook de in onze tijd gebruikte versies van de Koran hemelsbreed van elkaar. Speciaal
voor het Westen werden er vertalingen opgesteld waarin discriminerende, racistische en antisemitische taal
en ook bevelen om alle niet-moslims te vervolgen en -indien ze zich niet tot de islam willen bekeren- te
vermoorden bewust werden verzacht om zo de islam 'aanvaardbaar' te maken voor de doorgaans naïeve
Westerling. De in het Arabisch geschreven Koran is op veel punten dan ook totaal anders -en veel harderdan de softe versies waar Westerse 'experts' en veel hier levende imams zich voortdurend op beroepen.
Xander - (1) Walid Shoebat, (2) NU
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Project Tyler/Mayhem van anonymous: dataleaks politici, bankiers, overheden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 23 december 2012
Multinationals, bankiers, politici, overheden met de billen bloot?
Op 21 december jl. ging project Tyler van start, van Anonymous. (
facebookpagina)
Anonymous lekt steeds gevoelige informatie met politieke doeleinden. In
project Tyler lekt de hackersgroep informatie over de corrupte spelletjes die
multinationals, politici en overheden spelen. Het wordt tijd, dat informatie over
de praktijken van multinationals, bankiers, politici en overheden verspreid
wordt. Het unieke aan project Tyler is, dat deze informatie op zo’n grote schaal
gelekt wordt, dat wissen onmogelijk is. Project Tyler is gebaseerd op P2Ptechnologie, en is dus niet zo kwetsbaar als de reguliere servers. Dit kan interessant worden, toch moeten
we het nog even afwachten. Want de hackers doen wel meer aankondigingen voor projecten, die uiteindelijk
nooit van de grond blijken te komen.
Met dit project werkte het hackerscollectief aan een alternatief voor Wikileaks.
 Iedereen kan meedoen ; ( facebookpagina)
Hacker News kondigde al aan dat vanaf 21 december een concurrent van Wikileaks online zou staan. Leden
zijn een noodzakelijkheid, omdat gelekte bestanden verdeeld worden via torrents. De principes zijn: een
vrijhaven voor klokkenluiders en andere mensen die vertrouwelijke informatie in bezit hebben en die willen
delen via een publiek platform.
“Julian heeft tenminste al een keer gedreigd om de stekker te trekken uit het project omdat de
fondsenwerving niet aan zijn verwachtingen voldeed. Het was op dat moment dat Anonymous een eigen
platform begon te ontwikkelen voor het doen van onthullingen”, zegt de ‘vertegenwoordiger’ van het
hackerscollectief. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat de uitspraak van een Anonymous-lid niet
hoeft te betekenen dat de hele gemeenschap er achter staat.
Woest op Wikileaks
Het project kwam volgens het lid in een stroomversnelling toen Wikileaks besloot een betaalmuur in te
stellen voor mensen die toegang wilden krijgen tot de bestanden van Global Intelligence, een verzameling
vertrouwelijke documenten van spionnenorganisatie Stratfor. Dat betekent overigens niet dat de hele site nu
zo’n betaalmuur heeft. Anonymous reageerde vinnig op de stap en besloot zijn steun in te trekken aan
Wikileaks en Julian Assange, die momenteel is ondergedoken in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen.
Vandaag verspreidt een twitter bericht zich razendsnel: Operatie Tyler is voltooid. Het project staat ook
bekend als Project Mayhem 2012 of PM2012, en is daadwerkelijk de wereld ingegaan. Het project zou oorspronkelijk 5 december van start gaan, maar de ontwikkelaars konden dat niet redden en stelden de start uit.
Schending grondrechten
Burgers in heel Europa zijn op 14 december het recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking en gezondheid
kwijtgeraakt. Mochten we sinds juli al niet meer geïnformeerd worden waar specifieke homeopathische
middelen voor dienen, nu mogen we er zelfs niet meer over lezen. Want ook de pers wordt aan banden
gelegd. Wanneer een journalist schrijft dat bananen geel zijn en er in het zelfde tijdschrift of website toevallig
een advertentie staat waarin wordt geclaimd dat bananen gezond zijn, kunnen journalist, uitgever en
adverteerder worden beboet.
De 222 toegelaten claims zijn door de European Food Safety Authority beoordeeld of ze wetenschappelijk
zijn onderbouwd. Dus niet de wetenschap zelf is bepalend, maar de mening van een schimmig Europees
orgaan over die wetenschap. Daarmee staat de deur wijd open voor belangenverstrengeling en beïnvloeding
van de regelgeving door de lobby van de farmaceutische industrie. Gezonde mensen zijn ten slotte slechte
klanten voor de pillenverkopers.
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze interpretatie van de wet en de juiste wijze van
uitvoering. Ondanks dat is de NVWA inmiddels gestart met handhaven en zijn de eerste boetes uitgedeeld.
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=93881
In het verlengde hiervan is de dagelijks actieve informatieve website EarthMatters op 'ZWART' gegaan ("De
wereld is niet vergaan op 21 december 2012. Earth Matters wel. Voorlopig...."). De website heeft in 3 jaar tijd
een enthousiast lezerspubliek opgebouwd dat inmiddels uit ruim 70.000 mensen bestaat. Met meer dan 50
auteurs en redacteuren hebben ze bijna 7.000 artikelen online gezet en daarmee een waardevolle
bibliotheek opgebouwd. In november werd de site ruim 225.000 keer bezocht en werden meer dan 1 miljoen
pagina’s bekeken: http://www.earth-matters.nl/offline/offline.php
Burgerinitiatief met als thema: 'Handen af van supplementen, vrijheid van meningsuiting en pers‘.
Deze petitie, die op 18 maart aan het Kabinet zal worden overhandigd, kun je hier ondertekenen.

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 60

Prikbord nr 326 (leo j.j. dorrestijn)
Politie of Zembla in de fout
In het tv-programma Zembla werden enkele illegalen opgevoerd, die misbruik maken van het ver
doorgeslagen immigratie- en disciminatiebeleid. Daarbij werden ze niet alleen gesteund door een tweetal
wereldvreemde hoogleraren, maar ook door de Raad van State. Want illegalen uit Afrika opsporen op grond
van hun uiterlijk (donker), hun woonplaats (Bijlmer), hun busvervoer (veelal zonder kaartje), hun gebrekkige
of geen Nederlands (dus niet ingeburgerd), hun werkzaamheden in de villawijken van Aerdenhout,
Heemstede of Bloemendaal (zwart betaald), en hun relaties met andere illegalen of met uitbuiters, is
disciminatie. Kennelijk is de politie ervoor verantwoordelijk dat de meeste illegalen uit Afrika een donkere
huid hebben, dat ‘werkgevers’ in villawijken nooit naar verblijfspapieren vragen en dat buschauffeurs het beu
zijn dat bepaalde zwartrijders alleen Engels spreken. Voortaan maar alle buspassagiers naar hun papieren
vragen of alle Bijlmerbewoners?
Politiebudget
Bij Defensie is eindelijk echt gesneden in de kosten voor dienstauto’s (met chauffeur). Doch elders in de
overheidsbegroting is nog (te) veel ruimte. Niet alleen traumahelikopters vliegen af en aan, zelfs als er geen
trauma te bekennen is, maar ook de politiehelikopters, ICT-voertuigen, dienstauto’s en mobiele
commandocentra zijn de ‘militaire’ speeltjes van de politie geworden. Nu nog de bewapening en
schietopleiding op niveau brengen en het politie-orkest opdoeken, want de folklore van geldsmijterij moet
eens een keer stoppen. Dan kunnen meteen de vele peperdure ‘projecten’ tegen het licht worden gehouden
door de Algemene Rekenkamer. Zo staat er in Kaatsheuvel nog steeds een modern kantoorgebouw leeg,
nadat er aan de andere kant van het dorp een nieuw politiebureau werd gebouwd en die in Waalwijk en
Dongen gesloten. Mankracht voor onderzoek naar serie-oplichters is er echter niet.
Politieke kersttoespraak
De wijze waarop de elites zich in de afgelopen jaren hebben geuit in de media en nog steeds het ‘gewone
volk’ de les lezen, begint langzamerhand onverdraaglijk te worden. Als in lijn daarmee een
vertegenwoordiger van een zeer geprivilegeerde familie een politieke kersttoespraak houdt, waarin de
heersende onvrede, het gebrek aan respect, vertrouwen dan wel verdraagzaamheid (voor wie eigenlijk?) én
de zegeningen van de Europese Unie aan de orde worden gesteld, dan is de maat vol. Een land waar door
alle leugens over welvaart en solidariteit de staatsschuld is opgelopen tot 400 miljard, waar iedereen moet
inleveren behalve de schuldigen en van belasting vrijgestelden, waar honderden miljarden verdampt zijn
door woekerpolissen, pensioenspeculaties en hebzucht, waar door blunders miljarden zijn verspeeld aan de
VN, de EU, Griekenland, België (Fortis), Italië en de voormalige koloniën, waar diezelfde elites het land
bestolen hebben in duizenden fraude- en corruptieschandalen of belastingontduiking, waar de helft van de
bevolking ’s nachts wakker ligt vanwege de zorgen terwijl politici hun riante wachtgeld incasseren, waar
duizenden bedrijven per jaar failliet gaan en vervolgens worden geplunderd door de curator, waar zelfs de
politie en het OM niet te vertrouwen zijn, waarvan de ambassadeurs in paleizen wonen terwijl de
voedselbanken hier overspoeld worden met aanvragen, waar 550.000 mensen werkloos zijn, waar het
wantrouwen tegen de top van Justitie elke dag groeit, en waar nieuwkomers en internationale bendes voor
een golf van criminaliteit zorgen, verdient beter. Véél beter dan de verkapte kritiek van hooggeplaatste
‘dominees’, gesubsidieerde profiteurs, zakkenvullende regeringsadviseurs, (voormalige) bankpresidenten,
EU-verslaafden, losgezongen premiers of aan zelfoverschatting lijdende fractievoorzitters.
U wordt voor stupide gehouden
De schaamteloze onzin waarmee bestuurders hun falen proberen te verhullen, doet vermoeden dat ze de
burger én de media voor stupide verslijten. Zo mag het Haren-rapport van Cohen € 400.000 kosten, want het
wordt een ‘breed onderzoek’. Hoe breed dan wel: één verantwoordelijke korpsbeheerder en één
incompetente hoofdcommissaris? En burgemeester Bruls (Nijmegen) verklaarde dat er altijd wel iemand
door een integriteitsonderzoek glipt, hoe goed het systeem ook is. Maar het was helemaal niet goed in zijn
politiekorps; het was volgens het rapport juist een grote puinhoop waarvoor hij verantwoordelijk is.
Een andere burgemeester – Broertjes van Hilversum – reikte een koninklijke onderscheiding uit aan iemand
waarvan de strafrechterlijke veroordeling ‘verjaard’ zou zijn. Een onwaarachtige bewering, een
onbestaanbare schending van alle (fatsoens)regels en een belediging voor andere gedecoreerden.
Intussen wordt u voor zo stupide gehouden, dat de overheid de ene ‘voorlichtingscampagne’ na de andere
start via vriendjes uit de communicatie-industrie, vooral over zaken die u elke dag al in de krant leest. Of
kunt u niet lezen? Tja, dan begrijp ik waarom de vorige campagne mislukte…
En hier moet u het maar mee doen voor 2012
- geen bankier gearresteerd, geen pensioenbeheerder aansprakelijk gesteld
- geen zakkenvuller gekort op ‘bestaande rechten’
- geen incompetente politiecommissaris ontslagen
- geen minister ter verantwoording geroepen over de Chipsholaffaire
- geen parlementaire enquête over curatoren
- en géén bewijs voor de beweerde misdrijven van Joris D.
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Hare schijnheiligheid is aan zet – openheid!
Posted by ADMINISTRATOR ⋅ 25 december 2012
Zo, hopelijk heeft iedereen het schijnheilige kerstgeprevel van een raar brabbelende Duitsche mevrouw
zonder hoed met behulp van een paar glazen brandewijn “verteerd” en het resultaat na een uurtje het riool
doorgespoeld, want dan kunnen we ons nu weer wijden aan belangrijke zaken.
Ik heb begrepen van dit vleesgeworden overbodige verschijnsel genaamd “staatshoofd”, dat we elkaar wat
meer moeten vertrouwen. Door openheid te betrachten zou je dit automatisch opbouwen. Strak plan! We
kunnen binnenkort dus een verslag tegemoet zien van het wekelijkse gesprek met de “minister-president” en
de agenda van de Bilderberg-vergadering van volgend jaar. Ook meen ik te hebben begrepen dat er
maandelijks een overzicht van zowel staats- als privé-activiteiten van “koningin”, de “prinz van oranje” en
“maxima zorreguieta” wordt gepubliceerd. Het opgeven van gedetailleerde gegevens omtrent hun privé
activiteiten is zeer belangrijk en wel om iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling van deze
zogenaamde “vaderlanders” te vermijden.
We wachten het af….
Ondertussen gaan wij gewoon door met het voorbereiden van de Vrije Republiek der Nederlanden. Het is
daarom ook belangrijk dat Nederland haar naam zuivert op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld het rijke
verzetsleven na de bevrijding, onze heldendaden in Nederlands-Indië en de vredesmissies om particuliere
pijpleidingen in de woestijn te beschermen. In onze commentaren krijgen de gebruikelijke criminelen er weer
van langs, inclusief Paus Ratzinger en de koning der Belgen, het kreunprinzlijk paer op vakantie in
Argentinië, maar telkens lijkt het of een andere geïmporteerde top-crimineel de dans ontspringt: Papa
Zorreguieta, de aanstichter van de militaire coup van Videla.
Het probleem Zorreguieta gaat echter niet weg, integendeel. We werden eerder al geattendeerd op de
website HIJOS, wat staat voor:
HIJOS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO
(Kinderen van slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur voor Identiteit,
Rechtvaardigheid, tegen Vergetelheid en zwijgen)
Op 25 november j.l., een maand geleden dus, verscheen het volgende
persbericht van deze organisatie:
Goed en belangrijk nieuws!
Een van de grootste misdadigers en vrienden van J. Zorreguieta in Argentinië
wordt momenteel berecht: Carlos Blaquier, eigenaar van duizenden hectares
land. Hij wordt ervan verdacht vele mensen in ‘zijn’ regio te hebben laten
verdwijnen en vermoorden. Bewezen is al dat zijn vrachtwagens bij de verdwijningen gebruikt werden en hij
de ontvoeringen met anderen besprak.
Uit betrouwbare bronnen blijkt dat Blaquier dikke vrienden is met J. Zorreguieta; betaalde Maxima’s studie in
het buitenland, zorgde ervoor dat J. Zorreguieta benoemd werd als hoogste invloedrijke man in de
suikerkringen en Videla’s regering, hij schonk land aan J. Zorreguieta en was een van de ‘speciale gasten’
tijdens het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander.
HIJOS Nederland deed toen al het mogelijke om te voorkomen dat dergelijke criminelen bij het huwelijk
aanwezig zouden zijn, nu is er wederom bewijs waarom J. Zorreguieta en zijn vrienden hier NIET
verwelkomd moeten worden.
Volgens HIJOS Argentina heeft de ophef rondom Zorreguieta in Nederland er mede voor gezorgd dat daar
behalve Martinez de Hoz nu ook andere niet-militaire machthebbers zoals Blaquier worden onderzocht en
berecht. Donderdag as. wordt naar verwachting duidelijk hoe Zorreguieta in deze gruwelijke zaken
verwikkeld was, hetgeen snel bewezen zou kunnen worden. Er is geen ontkomen meer aan voor Nederland
om zich te distantiëren van J. Zorreguieta!
Rechtsstreekse verbanden met de vermeende Nederlandse “koninklijke” familie dus.
Omdat het al weer een maand geleden is, werpt zich de vraag op wat in die tussentijd is gebeurd. Daar
komen we nog wel achter. Ondertussen hebben we een dossier Zorreguieta aangelegd. Van alle kanten is te
bewijzen dat deze Jorge er voor heeft gezorgd, dat de militairen de coup namens de grootgrondbezitters
konden plegen. Mensen in zijn omgeving zijn verdwenen, naast de meer dan 30.000 andere “vermisten” uit
die periode.
Nederland kan er maar weer trots op zijn: de fijne neus van onze “oranje-familie” voor alles wat maar een
beetje riekt naar criminaliteit. De diepgewortelde hebzucht zit in de genen ingekankerd en woekert steeds
verder door. Paulientje de Ranitz, een bastaard die ons land verkwanseld heeft en het volk besodemieterd
en bestolen. Een Duitsche Nazi SS Prinz, die nog steeds de held van het verzet is, waar je hele
boekenkasten over vol kunt schrijven en en nog niet klaar bent. Weer een andere aangetrouwde Duitsche
SS-prinz met homofiele vrinden en pedofiele neigingen. Het kroost wat deze Klaasje van Amsberg samen
met die rare bekakte mevrouw ten paleize in de wereld heeft geschopt, wordt hier bevoordeeld én ontzien bij
het leven. Dikke uitkeringhen, niks presteren, geen belasting betalen en een grote morele bek opzetten waar
het maar uit komt. Arrogante kakkineuze vakantievierders en een aanstaande “koningin” die nog vreemd
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gaat ook. Moreel kompas, zo heet dat, deze geïmporteerde uitvretende en volstrekt overbodige Duitsche
parasieten-kliek. Voor 1 promille van hun individuele misdaden krijgt het gepeupel levenslang.
Wat een ongekend idiote toestand in deze nepstaat!
Er IS geen recht, de RECHTSSTAAT bestaat niet.
Hopelijk wordt die Jorge Zorreguieta eindelijk eens van zijn bed gelicht en naar Argentinië gedeporteerd.
Hopelijk is er dan een uitleveringsverdrag met Argentinië.
Hopelijk overleeft hij zijn proces en wordt levenslang opgesloten naast zijn praatgrage vriend Videla.
Mocht die familie dan zo oerstom zijn, de Overbodige de troon te laten beklauteren, dan hebben we hier
alsdan te maken met een staatshoofd en regeringshoofd, die alle wetten tekent, een moreel kompas voor
zijn onderdanen is, met een schoonvader die tot levenslang is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden,
medeplichtig aan verdwijningen, martelingen, uitbuiting, witwassen drugsgeld, etc.
En dan gaat het ongekozen en overbodige staatshoofd met een uitgestreken tronie het Nederlandse volk
een arrogant lesje leren over VERTROUWEN en OPENHEID??
Mevrouw is aan zet……
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/12/25/hare-schijnheiligheid-is-aan-zet-openheid/

De werkwijze van de Bilderbergers
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 december 2012
Gezamenlijk werken aan de Nieuwe Wereldorde
De Bilderbergers zijn de rijkste en machtigste mensen op deze aarde en
werken gezamelijk aan een nieuwe wereld orde. De Bilderbergorganisatie
heeft veel weg van een octopus omdat zij een grote controle hebben over
verschillende internationale industrieën. Al deze verschillende industrieën
hebben allemaal hun eigen taak om de nieuwe wereld orde te bewerkstelligen.
De Bilderbergers worden doelbewust op deze topposities geplaatst zodat zij politieke en economische
beslissingen kunnen manipuleren
De Bilderbergers bezitten allerlei topposities in
• Politieke systeem
• Financiële systeem
• Oliebedrijven
• Wapenhandel
• Media
• Bedrijfsleven
Bilderbergplannen worden elke keer werkelijkheid
De Bilderbergmeetings zijn gesloten bijeenkomsten en het is daarom bijzonder
vreemd dat de politiek en de media daar aanwezig zijn. ( de Bilderbergmeeting
in Italië, 2012, was iets anders van karakter) De bezoekers hebben allemaal
een geheimhoudingsplicht en mogen inhoudelijk niets vertellen over de inhoud
van deze meetings. Wanneer u naar de Bilderbergagenda’s kijkt dan ziet u dat
de plannen iedere keer werkelijkheid worden. De reden dat de de Bildebergers
zo succesvol zijn heeft te maken met hun strategie en de onwetendheid van
de burger. De Bilderbergers hebben een vaste werkwijze en het is belangrijk
om deze te doorzien.
Politiek
De politiek is zeer belangrijk voor de Bilderbergers omdat de politiek het land bestuurt en zij schrijven de
wetgeving en geven steun aan allerlei oorlogen terwijl de wapenhandelaren en olieindustrie aan dezelfde
tafel zitten. Op de Bilderbergbergconferenties worden alleen de belangrijkste nationale en internationale
politici uitgenodigd. De politici zijn nog corrupter als een prostutiee achter de Theemsweg omdat zij allerlei
tegenstrijdige belangen dienen.
• 2010
• INT Almunia, Joaquín Commissioner, European Commission
• Gucht, Karel de Commissioner, European Commission
• Holbrooke, Richard C. Special Representative for Afghanistan and Pakistan
• Koningin Beatrix
• Sheeran, Josette Executive Director, United Nations World Food Programme
• Solana Madariaga, Javier Former Secretary General, Council of the European Union
• Stigson, Björn President, World Business Council for Sustainable Development
• Tumpel-Gugerell, Gertrude Member of the Executive Board, European Central Bank
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• Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board • Zoellick, Robert B. President, The World
Bank Group
• 2011
• Almunia, Joaquín, Vice President, European Commission
• Daele, Frans van, Chief of Staff to the President of the European Council
• Kroes, Neelie, Vice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda
• Lamy, Pascal, Director General, World Trade Organization• Rompuy, Herman van, President, European
Council
• Sheeran, Josette, Executive Director, United Nations World Food Programme
• Solana Madariaga, Javier, President, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics
• Trichet, Jean-Claude, President, European Central Bank
• Zoellick, Robert B., President, The World Bank Group Olie industrie
Op de Bilderbergconferenties zijn ook de grootste oliebedrijven goed vertegenwoordigd. De
oorlogen in het Midden Oosten hebben allemaal te maken met oliebelangen en niet met het
zogenaamde terrorisme.
• Dick Cheney heeft een oliebedrijf genaamd Halliburton
• George Bush heeft een oliebedrijf genaamd Arbusto Energy
• Koningin Beatrix heeft een financieel belang in Royal Dutch Shell van 1 tot 5 miljard euro. (> Bea
Bilderberg Trix)
Koningin Beatrix heeft het leuk voor elkaar omdat dat Royal Dutch Shell in Nederland geen belasting betaalt.
Wanneer u naar de Bilderbergagenda van 2000- tot 2011 kijkt dan ziet u dat de top van shell aanwezig is
geweest op deze meetings http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda%201999-2011.htm
De partijen VVD ,CDA , PVDA zijn ook op de Bilderbergconferenties te vinden en zij verlenen weer politieke
steun aan de oorlogen. Het Financiële systeem Op de Bilderbergconferenties zijn de bankiers goed
vertegenwoordigd.De bankiers manipuleren de economieën zodat de politieke agenda’s
bezuinigingsagenda’s en wetgeving doorgevoerd kunnen worden. Een andere goed betaalde hobby van
deze bankiers is het financiëren van oorlogen. De bankiers die op deze lijst vind
http://corruptekamer.nl/bilderbergbankiers.htm
Mainstream Media
De internationale media is ook vertegenwoordigd op deze Bilderbergconferenties en dat is bijzonder
dubieus. Een lange tijd heeft de mainstream media de Bilderbergconferenties verzwegen terwijl zij wel
aanwezig waren.De mainstreammedia claimt altijd zeer objectief te zijn en hun taakstelling zeer serieus te
nemen namelijk
• Allereerst zorgen zij ervoor dat bepaalde dingen in de aandacht komen. Dit wordt ook wel de
agendafunctie van de media genoemd. Als bijvoorbeeld een voorstel tot wetswijziging in de media verschijnt,
gaat men er over nadenken. Dit punt komt hoger in hun eigen agenda te staan. Zo kan het dat de politiek het
ook belangrijker gaat vinden. Dit alles door de media- aandacht.
• Ook bekend is de waakhondfunctie. De media houden alles in de gaten. Zij controleren het bedrijfsleven
en de politiek of het er wel allemaal eerlijk aan toe gaat, door commentaar te geven en zaken te analyseren.
Men wordt dus weer aan het denken gezet
• Tenslotte hebben de media een socialiserende functie. De lezer, kijker en/of luisteraar krijgt door de media
continu de dominante normen en waarden van een cultuur voorgeschoteld. Rond de feiten in de media is
meer te zien; de traditionele gebruiken. Men slaat ook de interpretaties van gebeurtenissen op en deze
dragen daar ook aan bij. De mainstreammedia heeft meer weg van een enorme propagandamachine die
liegen bedriegen en manipuleren. De mainstreammedia word ook vaak ingezet om de geloofwaardigheid
van de politieke tegenstander te beschadigen zodat zij niet meer serieus worden genomen door het grote
publiek.
Hier vindt u 1 link met alle aanwezige media van 2008
http://corruptekamer.nl/de%20mainstream%20media.htm.
Hier vindt u 1 link met de Nederlandse namen http://www.corruptekamer.nl/mainstream%20media.htm
Wanneer u de Bilderbergagenda kent dan kunt u hun werkwijze goed doorzien.
1. Achter gesloten deuren worden de besluiten genomen.
2. De politiek schrijft de wetgeving die nodig is om deze besluiten uit te voeren.
3. De bankiers sponsoren deze plannen.
4. De Media word ingezet als propagandamachine om de mensen te laten geloven dat de aanpassingen
nodig zijn.
5. De politiek presenteert de nieuwe wetgeving en past de wet aan zodat dezelfde mensen die deze plannen
maken het meeste voordeel ervan hebben.
6. De wetgeving word door het parlement goedgekeurd.
Hieronder vind u de Bilderbergagenda’s van 2000- tot 2011 zoals u ziet zijn deze allemaal werkelijkheid
geworden. De partijen die deze conferenties bezocht hebben stemmen allemaal voor deze agenda’s
http://www.corruptekamer.nl/bilderbergagenda%201999-2011.htm
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De Nieuwe kleren van de Keizer: agressieve nieuwe richtlijnen voor “Prehypertensie”
Uit Wise Traditions 2003, nr. 3, pag. 13 – 20 - Door Paul j. Rosch, MD, FACP.
Nederlandse vertaling 2012 door Rob Hundscheidt
Tot enkele weken geleden was het zo, dat als je iemand zou vragen – ook een arts – wat beschouwd werd
als een normale of wenselijke bloeddruk voor een volwassene, dan zou het meest voorkomende antwoord
120 / 80 zijn geweest. Maar nu niet meer. Volgens de nieuwe “officiële” richtlijnen stopt de 120 / 80 je in een
nieuwe categorie die “prehypertensie” heet, en in een verhoogde risicogroep voor hartaanval, beroerte, of
nierziekte. De aanbevelingen voor verbetering deze potentiële dodelijke ziektetoestand is het gewoonlijke
advies om gewicht te verliezen, zout en natriumrijke voedselsoorten te vermijden, regelmatig
lichaamsoefeningen uit te voeren, te stoppen met roken, en stress te verminderen.
Alhoewel is het zo dat we allemaal weten hoe moeilijk het is om dit doel te kunnen bereiken en even moeilijk
om het te bereiken. En zelfs als je dat zo zou doen, dan zijn de resultaten niet lonend, zelfs niet voor
patiënten met een bloeddruk van 160/100 en hoger. Mensen met prehypertensie ontdekken gewoonlijk dat
geen van deze levensstijlveranderingen hun bloeddruk zal normaliseren, wat betekent dat er medicatie nodig
is. Verreweg een nieuwe piek voor de medicijnenfabrieken.
DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER.
De nieuwe richtlijnen liggen besloten in het Seventh Report van het Joint Journal Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7) dat werd uitgevaardigd in mei 2003.
De maatregelen die voorgesteld worden voor de behandeling van hoge bloeddruk in JNC-7 verschillen niet
van die die besloten liggen in het JNC-rapport dat in 1977 uitkwam, namelijk levensstijlveranderingen
(gewichtsreductie, het vermijden van zout, en natriumrijke voedselsoorten, regelmatige lichaamsoefeningen,
stoppen met roken en verminderen van stress, plus de verstrekking van thiazide diuretica (medicatie die het
vasthouden van water reduceert) voor diegenen wiens bloeddruk niet respondeert op dieet en
lichaamsoefening. Deze JNC-richtlijnen roepen het verhaal van de ijdele keizer in herinnering, die naakt door
de stad paradeert omdat twee kleermakers hem er van hebben overtuigd dat het weefsel dat ze gebruikten
voor de kleren die hij draagt onzichtbaar is voor iedereen die te dom en te incompetent is om de superieure
kwaliteiten er van te appreciëren.
De nieuwe ziekte die voorgesteld wordt door het JNC-7, is net als de nieuwe kleren van de keizer – een
onzichtbare en imaginaire ziekte die het goedgelovige publiek aangepraat wordt. Zelfs als hun authorative
sprekers oprecht en met goede bedoelingen werken, is er reden om te geloven dat ze onmatig kunnen zijn
beïnvloed door anderen die hun eigen privé agenda hebben.
HOGE BLOEDDRUK EN HARTZIEKTE.
Men zegt dat hoge bloeddruk de mens in de predispositie plaatst voor een hartaanval, beroerte en
nierziekte. Verrassenderwijs heeft er nog nooit enigerlei klinisch onderzoek bewezen, dat het verlagen van
een verhoogde systolische bloeddruk naar 140 het risico op overlijden als gevolg van coronaire hartziekte
verlaagt. Een goed voorbeeld daarvan was het multi-centrum Multiple Risk Factor Trial (MRFIT) dat opgezet
werd om te demonstreren dat het verminderen van hoge bloeddruk, hoog cholesterol en roken het coronaire
overlijden zou verminderen. Na het screenen van 350.000 personen van middelbare leeftijd, selecteerden de
onderzoekers bijna 13.000 waarvan ze geloofden dat die een groter gevaar waren vanwege een hegemonie
van deze grote risicofactoren. Ze werden verdeeld in twee groepen, namelijk een behandelingsgroep om
deze symptomen te verlagen, en een controle groep die ter vergelijking de normale zorg kreeg.
Na 10 jaar en 115 miljoen dollar, had de behandelingsgroep behoorlijk hun doel bereikt – ze hadden een
lager cholesterol en een lagere bloeddruk dan voordat ze er mee begonnen, en velen waren gestopt met
roken. Alhoewel was het zo dat deze bewust levende patiënten niet veel beter er uit kwamen dan hun
controlegroep. In feite hadden de hoge bloeddruklijders die met diuretica werden behandeld het hoogste
overlijdenspercentage, waarschijnlijk als gevolg van ventriculaire hartritmestooringen als gevolg van kaliumuitputting. De MRFIT-doelgroep had bloeddrukmetingen onder de 140/90. Men kan zich afvragen hoe hoog
het overlijdenspercentage zou zijn geweest als het doel zou zijn geweest om de bloeddruk onder de 120 / 80
te houden. Net als voor beroerte hebben sommige studies uitgewezen dat het verlagen van de bloeddruk
een beroerte kan voorkomen, maar dat het absolute effect dan wel minder dan 1% is. En alleen een zeer
hoge bloeddruk kan de nierfunctie vernietigen.
ORTHODOX ADVIES.
Het eerste advies dat patiënten in het algemeen krijgen is om de natriuminname behoorlijk te beperken.
Alhoewel is het zo dat de meesten er van falen te beantwoorden aan deze maatregel of het zou al zo
moeten zijn dat ze bepaalde genetische eigenschappen hebben. Bij sommigen kan calciumdeficiëntie de
schuldige zijn en kunnen ze verbeteren met calciumsupplementen. Deze personen kunnen dan eigenlijk
slechter er aan toe zijn op een laag-natrium regime, omdat het beperken van natrium oproept voor het
beperken van de inname van melkproducten, een grote bron aan calcium in het voedsel.
Joggen en rennen kan helpen de bloeddruk te verlagen bij sommige personen maar heeft vaak maar een
beetje effect, en kan zelfs een stijging veroorzaken.
Hoge bloeddruk of hypertensie, is net als koorts geen diagnose, maar eerder een beschrijving. Het is
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simpelweg een verhoogd bloeddrukcijfer dat van het een of andere bloeddrukapparaat wordt genomen.
Deze toestand kan velerlei verschillende oorzaken hebben. Dat helpt ook te verklaren waarom we zo een
100 soorten medicamenten hebben om hoge bloeddruk te behandelen. Jammer genoeg is er geen algoritme
om te garanderen welke er van het beste werkt, of welke het veiligste is voor de specifieke patiënt.
Overeenkomstig zal de koorts bij een patiënt van 103 graden Fahrenheit met lupus vereisen dat men
cortison verstrekt, maar als deze 103 graden F. als gevolg waren van tuberculose dan zal cortison ook de
koorts naar beneden kunnen brengen maar kan zich uitwijzen als dodelijk. Ook zou antibiotica een effectieve
behandeling zijn voor tuberculose, maar zou maar weinig gezondheidsvoordeel opleveren bij lupus.
RISICOFACTOREN.
Teneinde een ziekte succesvol te behandelen is het eerder nodig om de oorzaak er van te verwijderen of te
reduceren, in plaats van de symptomen.
De behandeling van niet-aflatende verhoogde bloeddruk of temperatuur is heel wat anders dan de
behandeling van verhoogde bloedsuiker. Het doel bij diabetes is simpelweg de bloedsuiker te verlagen tot
normale respons op de medicatie en of dieet is beter voorspelbaar en behoudend omdat de oorzaak altijd
kan worden vastgesteld.
Bij bloeddruk is de situatie gecompliceerder. De “Veel van de bloeddruk maakt alles uit”- benadering komt
voort van de verwarring er over van wat een risicofactor echt is.
De meeste risicofactoren van hartziekte zijn merendeels “risico kenmerken” die simpelweg een statistisch
verband hebben met een verhoogd optreden van coronaire voorvallen. Er zijn meer dan 300 risicofactoren
voor een hartaanval, zoals bijvoorbeeld lange oorlellen, kaalheid, een hoog seleniumnivo in de teennagels,
een hangbuik, het feit dat men in Noord-Finland geboren is, als men niet dagelijks een borreltje neemt of als
men juist meer dan een of twee glaasjes wijn per dag drinkt. Als men probeert zulke kenmerken te
verwijderen of te behandelen, dan zal dat niets teweeg brengen omdat ze niet de oorzaak van coronaire
ziekte behandelen. Hetzelfde kan worden gezegd of de behandeling van het verlagen van de verhoogde
systolische druk of diastolische bloeddruk op de oorzaak van het probleem gericht is, iets wat gewoonlijk niet
duidelijk is.
HET METEN VAN DE BLOEDDRUK.
Het is belangrijk te benadrukken dat bloeddrukmetingen erg variabel zijn, en dat emotionele stress en vele
andere factoren zoals roken, koffie, geneesmiddelen die coffeïne bevatten en congestanten (pijnstillers en
antihistamine), een koude kamer, een volle blaas, en zelfs ook een onjuiste manchetmaat, allemaal een
verkeerde meting kunnen veroorzaken. De metingen zouden moeten worden genomen met de arm
ondersteund op de hoogte van het hart, en niet totdat de patiënt minstens 5 minuten is gaan zitten. Als er
hoge bloeddruk werd vastgesteld, dan zou de bloeddrukmeting na 5 minuten in de op de rug liggende positie
moeten worden genomen en dan staande om 2 minuten later te meten om schommelingen uit te sluiten.
Op elk consult zouden minstens twee metingen moeten worden verricht, met daar tussenin zo veel als
mogelijk tijd. Drie sets metingen met minstens een week er tussen in worden geadviseerd voordat men
medicatie mag voorschrijven die permanent kunnen worden genomen.
De metingen zouden op beide armen moeten worden gedaan en de hoogste meting er van genomen
moeten worden om to monitor. Er zou alles aan moeten worden gedaan om oorzaken van hoge bloeddruk
uit te schakelen zoals contractie van de aorta, tijdelijke onderbreking van de adem in de slaap,
zwangerschap, orale anti-conceptiepillen, en andere medicaties.
HOGE BLOEDDRUK EN HARTZIEKTE.
Men zegt dat hoge bloeddruk de mens in de predispositie plaatst voor een hartaanval, beroerte en
nierziekte. Verrassenderwijs heeft er nog nooit enigerlei klinisch onderzoek bewezen, dat het verlagen van
een verhoogde systolische bloeddruk naar 140 het risico op overlijden als gevolg van coronaire hartziekte
verlaagt. Een goed voorbeeld daarvan was het multi-centrum Multiple Risk Factor Trial (MRFIT) dat opgezet
werd om te demonstreren dat het verminderen van hoge bloeddruk, hoog cholesterol en roken het coronaire
overlijden zou verminderen. Na het screenen van 350.000 personen van middelbare leeftijd, selecteerden de
onderzoekers bijna 13.000 waarvan ze geloofden dat die een groter gevaar waren vanwege een hegemonie
van deze grote risicofactoren. Ze werden verdeeld in twee groepen, namelijk een behandelingsgroep om
deze symptomen te verlagen, en een controle groep die ter vergelijking de normale zorg kreeg.
Na 10 jaar en 115 miljoen dollar, had de behandelingsgroep behoorlijk hun doel bereikt – ze hadden een
lager cholesterol en een lagere bloeddruk dan voordat ze er mee begonnen, en velen waren gestopt met
roken. Alhoewel was het zo dat deze bewust levende patiënten niet veel beter leefden dan hun
controlegroep. In feite hadden de hoge bloeddruklijders die met diuretica werden behandeld het hoogste
overlijdenspercentage, waarschijnlijk als gevolg van ventriculaire hartritmestoringen als gevolg van kaliumuitputting. De MRFIT-doelgroep had bloeddrukmetingen onder de 140/90. Het is de vraag hoe hoog het
overlijdenspercentage zou zijn geweest als het doel zou zijn geweest om de bloeddruk onder de 120 / 80 te
houden.
Net als voor beroerte hebben sommige studies uitgewezen dat het verlagen van de bloeddruk een beroerte
kan voorkomen, maar het absolute effect is dan wel minder dan 1%. En alleen een zeer hoge bloeddruk kan
de nierfunctie vernietigen.
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STRESS EN PSEUDOHYPERTENSIE.
Volgens mijn ervaringen was het zo dat een behoorlijk percentage van patiënten die behandeld werden voor
“essentiële hoge bloeddruk” (primaire langdurige hoge bloeddruk waarvoor geen directe oorzaak kan worden
gevonden), hun medicatie zonder enigerlei nadelige effecten konden stoppen. Als zulke personen naar het
hospitaal gingen voor operatie of voor een andere toestand die niets met de hoge bloeddruk te maken had,
en de medicatie geheel of gedeeltelijk werd weggelaten, dan was het niet ongewoon dat de bloeddruk
daalde tot normale waardes en dan ook daar zo bleven, en die alleen weer omhoog gingen na ontslag uit het
hospitaal.
Met stress in verband staande of “witte-jassen”- hypertensie is vrij algemeen voorkomend. In een studie die
gepubliceerd werd in het Journal of the American Medical Association staat beschreven dat bij meer dan een
van de vier patiënten met hoge bloeddruk in de dokterspraktijk werd vastgesteld dat ze bij een ambulante
bloeddrukmeting een normale waarde hebben. Bij allemaal werd de medicatie stopgezet zonder enigerlei
nadelige effecten.
Tientallen jaren geleden, toen jonge mensen werden onderzocht voor militaire dienst of voor de verzekering,
en ze hoge waardes hadden bij de metingen, maar geen netvliesaandoening, albumine in het bloed, of
andere indicatie voor langdurig aanhoudende hoge bloeddruk hadden, wilden we de patiënten doorgaans
her-verzekeren van de bloeddrukwaarde en lieten hun liggend ontspannen in een rustige kamer. Na 15 tot
20 minuten herhaalden we de metingen die allemaal veel lager waren en meestal normaal. Druk bezige
dokters hebben daar tegenwoordig geen tijd voor. Het is veel makkelijker en veiliger voor hun om een pil
voor te schrijven, omdat iedereen weet dat hoge bloeddruk een “stille moordenaar” is. Daarbij is hoge
bloeddruk makkelijk, neemt geen tijd en energie in beslag en is toepasbaar om terugbetalend te zijn omdat
periodieke elektrocardiogrammen en röntgenfoto’s van de borst röntgenfoto’s om de cardische maat te
monitor te bepalen en laboratorium testen makkelijk gerechtvaardigd worden. De doktor hoeft alleen maar
een paar vragen te stellen, de patiënt hoeft zich vaak niet uit te kleden in een aparte onderzoeksruimte, en
het gehele consult duurt zo maar hoogstens 10 minuten.
Het is geen ongewoon scenario dat de patiënt terug keert na de eerste diagnose van hoge bloeddruk is
gemaakt en een medicatie werd voorgeschreven, en hij of zij zelfs nerveuzer is, en de bloeddruk daardoor
nog steeds hoog of nog hoger is, zodat de dosis verhoogd wordt.
Dit kan herhaald worden op opeenvolgende consulten met recepten voor verdere medicatie. Het resultaat
kan duizeligheid zijn of andere neveneffecten die de patiënt nu heeft die bijdragen tot een verslechtering van
de hypertensie, en zelfs meer stress veroorzaken.
Het wordt ook niet algemeen geapprecieerd dat de hartslag en bloeddruk in de hoogte schieten als we
spreken of op een andere manier proberen te communiceren.
De seminale onderzoeken van dit fenomeen werden uitgevoerd door Jim Lynch die aantoonde dat zulke
elevaties groter zijn als we vlugger dan gewoonlijk tegen iemand praten die een hogere sociale status heeft,
en als de inhoud van het gesprek gaat over een belangrijk persoonlijke gebeurtenis. De bloeddruk gaat
omhoog bij doofstomme personen als ze hun taal benadrukken met handgebaren, maar niet als ze hun
handen bedoelingloos bewegen alhoewel met dezelfde hoeveelheid energie. De enigste uitzondering waarbij
dit niet gebeurt is bij schizofrene patiënten die van de medicatie zijn afgestapt, mogelijk omdat ze dan niet
langer communiceren.
Ik ben meer dan 20 jaar met Jim in dit onderzoek betrokken geweest. Alhoewel deze voorbijgaande pieken
in zowel de systolische als de diabolische bloeddruk alarmerend hoog kunnen zijn, zijn de patiënten geheel
onbewust er van en hebben geen symptomen. Door een automatisch bloeddrukmeetapparaat te gebruiken
dat zowel de systolische als de diabolsche en de gemiddelde arteriële druk op de display laat zien, is het
mogelijk om deze patiënten te leren hoe ze hun bloeddruk kunnen verlagen.
We hebben ook vastgesteld dat deze stijgingen niet afgevlakt worden door anti-hypertensive medicatie en
feitelijk verhoogd worden door beta-blockers. Het is niet ongewoon bij angstige patiënten om direct voor of
zelfs tijdens dat de doktor de manchet oppompt te praten tegen hem, wat bij sommige mensen een stijging
van de bloeddruk van zelfs tot 50% kan veroorzaken. Er is geen goed bewijs voor dat zulke hyperreactiviteit
in verband zou staan met enigerlei toegenomen gebeurtenis van essentiële hypertensie.
Ditzelfde geldt ook voor gewichtheffers die een bloeddruk kunnen hebben van 400 / 250 of hoger als ze hun
suprême Valsalva manoeuvre maken. Een andere oorzaak van pseudo-hypertensie is dat dezelfde maat
manchet wordt gebruikt voor alle volwassenen, en wat beduidend verkeerde hoge afmetingen kan
veroorzaken bij dikke armen. De wijdte van de manchet zou 40% van de omtrek van de arm moeten
bedragen. Dit is belangrijk vanwege de grote maat die dikkere mensen hebben en anderen die bodybuilding
doen. De tijd van de dag, de kamertemperatuur, een volle blaas, eten, drinken of roken in het laatste uur,
staan, zitten of liggen, kunnen alle de meting beïnvloeden.
De bloeddruk (BP) wordt in wezen bepaald door de Cardiale Output (CO) oftewel de kracht waarmee het
bloed uit de linker hartkamer wordt gepompt en de mate van vasculaire weerstand (SVR) van het systeem
die het bloed daarvan ondervindt. Dit is ongeveer zoiets als de Wet van Ohm die de kracht van de
elektrische stroom bepaalt, zo dat BP = CO x SVR. Hypertensie oftewel hoge bloeddruk kan worden
veroorzaakt door een verhoogde Cardische Output, een verhoogde vasculaire weerstand, of beide.
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Ofschoon de oorzaak van essentiële of primaire hypertensie bij een patiënt niet bekend kan zijn, is het veilig
te zeggen dat die bepaald wordt door tussenkomst van een of beide van deze mechanismen.
De bloeddrukindicatie die van een bloeddrukmeter wordt afgelezen geven en bovenste en onderste cijfer
aan. Het bovenste of systolische getal is de druk als je hart slaat; het lagere of diastolische cijfer is de druk
die er is als je hart rust tussen de slagen. Nog 25 – 30 jaar geleden werd er aan de artsen onderwezen dat
de normale/ juiste bloeddruk was, als men de leeftijd van de patiënt neemt plus 100 bij 90. Dus als je 50 jaar
oud was, dan werd een bloeddruk van 150 / 90 als geheel juist en normaal beschouwd. Deze richtlijn
reflecteert het fysiologische feit dat de systolische bloeddruk net zoals ook het cholesterolnivo gradueel
omhoog gaat met de leeftijd. Als de bloedvaten zich versmallen en minder elastisch worden, dan is er meer
druk nodig om het bloed door de bloedvaten en aderen te bewegen. In het algemeen is het zo dat de
bloeddruk omhoog gaat tot het 55ste jaar, en dan weer daalt. Het eerste rapport van het Joint Journal
Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-1) in 1977,
stipuleerde 120 / 80 als optimaal, en 120 – 129 / 80 – 84 als binnen het normale bereik.
Hoog normaal was 130 – 139 / 85 – 89 en Stadium 1 of lichte hypertensie was 140 – 159 / 90 – 99. Stadium
2 was 160 – 179 / 100 – 109, Stadium 3 was 179 – 209 / 100 – 110, en Stadium 4 > 210 / >120, en geeft
toegenomen graden van zwaarte aan. JNC-7 heeft nu uitgevaardigd dat 120 / 80 die van te voor altijd als
normaal werd beschouwd, je nu in de categorie van “pre-hypertensie” plaatst, die moet worden behandeld
met levensstijlveranderingen en medicatie.
Wat moeten we nu doen als het ene getal hoog is en het andere normaal of laag? Wat is belangrijker, de
systolische (bovenste) afmeting, of de diastolische (onderste)? De voorgaande nadruk op de diastolische
druk was gebaseerd op eerdere onderzoeken op jonge mensen. Een systolische druk boven 140 met een
diastolische druk onder de 90 wordt gerefereerd als een geïsoleerde systolische hypertensie. Het is gewoon
bij oudere mensen als gevolg van het verharden van de bloedvatenstelsel en een lichte verhoging werd niet
beschouwd als ernstig, Nu tonen studies aan dat een verhoogde systolische druk een onafhankelijke
risicofactor voor complicaties is die veel groter is dan het risico dat in verband wordt gebracht met een hoge
diastolische druk bij oudere patiënten met hypertensie. Het zelfde kan worden toegepast bij vele oudere
personen met arteriosclerotische bloedvaten, waar een hogere bloeddruk nodig is om een adequate
bloedstroom naar de nieren en andere vitale organen te behouden.
Desalniettemin zullen oudere burgers consequent klagen over zwakte en duizeligheid als hun bloeddruk
lager is dan mannen in deze leeftijdsgroep.
De meeste patiënten met hypertensie hebben geen symptomen en bloeddrukverhogingen worden pas
tijdens een routine lichaamsonderzoek ontdekt, of eerder als er gemeten wordt in verband met de applicatie
van levensverzekeringen of bloedsponsoring, dan enigerlei klacht over de aanwezigheid er van.
MEN BEHANDELT GETALLEN IN PLAATS VAN MENSEN.
Het authoratieve advies voor de behandeling van bloeddruk is door de jaren heen dramatisch veranderd.
Veertig jaar geleden beschreef het “Textbook of Medicine” van Harrison: “Bij elke vorm van therapie die er
gekozen wordt, moet men niet vergeten dat de arts die hypertensie behandelt, de patiënt holistisch (in zijn
geheel) moet behandelen, in plaats van alleen maar de separate symptomen van een ziekte”.
Het eerste principe in de therapie van hoge bloeddruk is de kennis er over wie te behandelen en hoe te
behandelen. …….Een vrouw die 10 jaar lang haar diastolische bloeddruk van 120 getolereerd heeft zonder
enigerlei symptomen of achteruitgang van haar gezondheid hoeft niet direct een behandeling voor hoge
bloeddruk. Een opmerkelijke stijging van de systolische bloeddruk met maar een kleine of helemaal geen
stijging van de diastolische, geeft geen indicatie voor een verlagende therapie. Dit is vooral zo bij oudere
mensen of arterosclerotische patiënten, alhoewel de diastolische druk ook matig verhoogd kan zijn.
Alhoewel zou een arts die dit advies zou opvolgen aansprakelijk worden gesteld voor wanpraktijken.
Het hoofdstuk dat door John Merril – een leidende autoriteit op het gebied van de hoge bloeddruk op
Harvard – werd geschreven, benadrukt verder “dat de arts constant de waarde er van bewust moet zijn om
zijn patiënt “bloeddrukbewust” te maken door een specifiek regime, begeleiding en evaluatie, in plaats van
enigerlei specifieke vorm van therapie met medicatie. Bij de behandeling en prognose moet hij het boven
alles vermijden een angst voor de ziekte bij de patiënt te ontwikkelen die ongegrond kan zijn in de
momentele staat van kennis.”Vergelijk dit nu met de gangbare kaasplakken-snijmethode die meestal
betekenisloze cijfers behandelt, in plaats van de mens.
Er is absoluut niets nieuw met de prehypertensie, die van te voor als “hoog normaal” werd omschreven bij
waardes van hoger dan 120 / 80, en dit zou nog steeds een betere beschrijving zijn omdat niemand weet of
deze personen er mee verder zouden gaan een blijvende hypertensie te ontwikkelen of in enigerlei
risicogebied zijn voor complicaties. Alles wat deze nieuwe richtlijnen doen is angst te zaaien om zo 45
miljoen Amerikanen tot nieuwe patiënten te converteren. Dit is precies wat de experten benadrukken wat we
nooit zouden moeten doen! Hoe konden zo vele doktors het zo vele jaren lang bij het verkeerde eind hebben
gehad? Wat gebeurt er nu met de fundamentele uitspraak van Hippocrates die in de geneeskunde als basis
wordt genomen Primium non nocere (allereerst geen schade aanrichten)? Dit zou zekerlijk de eerste
bezorgdheid van de artsen moeten zijn, maar lijkt nu aan de kant geschoven of vergeten te zijn in de
onpersoonlijke ruimte van de moderne medische praktijk.
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JNC-7 AANBEVELINGEN.
De oorspronkelijke JNC-richtlijnen uit 1977 volgden verschillende onderzoeken op die aantoonden dat de
bloeddruk verlaagd kan worden door thiazide diuretica. Daaropvolgend bevelen JNC-rapporten herhaaldelijk
het gebruik van diuretica aan als beginnende behandeling gebaseerd op verdere rapporten die hun
efficiëntie er van demonstreren.
Desondanks nam het gebruik van diuretica in het volgende decennium af, mogelijk omdat vele er van niet
meer gepatenteerd waren en zo niet langer winstgevend waren. Daarbij begonnen de farmaceutische
fabrieken flink nieuwere medicatie te promoten, en de richtlijnen van het JNC-5 uit 1993 voegden het
angiotensine-converterende enzyme (ACE) inhibitor en bèta-blockers als de therapie van de eerste keuze er
aan toe. Hun sponsoren argumenteerden dat deze duurdere medicatie voorkeur gevend was omdat thiazidetherapie kon bijdragen aan diabetes en abnormaal hartritme, vooral in hogere dosis. De nieuwe medicaties
hadden ook het neveneffect waarvan hun promotors claimden dat ze waarschijnlijk de complicaties wat
verminderden zoals hartaanval en beroerte.
Alhoewel was het zo dat ze zelfs in hogere dosis meestal niet zo effectief waren of ook als ze gecombineerd
werden met andere nieuwe anithypertensiven. Specialisten stelden al vlug vast dat de helft van zulke
patiënten met bloeddrukwaardes van boven de 160 / 100 zich vlug verbeterden op twee of meer van deze
medicaties als er diuretica aan werd toegevoegd of hun dosering verhoogd. JNC-6 verwijderde de
aanbevelingen voor ACE-inhibitors en bèta-blockers en de nieuwe richtlijnen zijn ongeveer dezelfde als die
van meer dan 25 jaar geleden werden voorgesteld, veilig voor deze nieuw en verwarrende diagnose van
prehypertensie.
Alhoewel is het zo dat diuretica niet de meest effectieve of veiligste behandeling voor alle hypertensiven zijn
en andere medicatie is duidelijk superieur voor bepaalde patiënten. Wat er fout is, is dat de artsen een
afgelezen meting van een bloeddrukmachine behandelen zoals uit een kookboek, in plaats van de patiënt of
de oorzaak van het probleem.
RICHTLIJNEN VOOR DE RICHTLIJNEN.
De wet vereist dat alle belangrijke regels inclusief richtlijnen die het publiek affecteren moeten worden
opgeschreven en openbaar gemaakt mogen worden volgens de Government Code. Deze code geeft
machtiging voor een formele keuze van een comité, vooraankondiging van alle bijeenkomsten, voor open
bijeenkomsten die de getuigenissen van alle partijen aanmoedigen, zoals ook de geschreven rapporten
waarvan alle een gepreserveerde inschrijving hebben. Alles wordt dan bekeken teneinde te voorzien in een
geschreven discussie van het relevante bewijs dat leidt tot de uiteindelijke regels of richtlijnen die moeten
worden gepubliceerd in het Federale Register. Daarbij is het zo dat als de gepubliceerde richtlijnen niet
meegaand zijn met een logische beoordeling van het bewijs dat er geboden werd, kunnen de aanbevelingen
ten val gebracht worden door legale actie.
Omdat de nieuwe JNC-7 richtlijnen onder deze reglementen vallen, raadpleegde ik het Federale Register,
maar kon niet iets relevants vinden. Toen ik het Governement Printing Office contacteerde om dit te
onderzoeken kreeg ik het antwoord dat ze bevestigden dat ze geen JNC-optekeningen hadden en werd ik
verwezen naar een NIH-website.
Dit gebrek aan inzet om op te treden is opmerkelijk en herinnerent aan het National Cholesterol Education
Programm (NCEP) voor het vaststellen en behandeling van hoog cholesterol. Het eerste NCEP-rapport dat
uitgegeven werd in 1988 was getimed om samen te vallen met de introductie van Mevacor, Merck’s nieuwe
medicatie voor cholesterol. In een onovertroffen actie werd dit direct voor het publiek vrijgelaten, weken
voordat de artsen de wetenschappelijke informatie konden lezen waar het middel op gebaseerd was.
De laatste reeks van herschreven richtlijnen in 2001 die het aantal Amerikanen verdrievoudigde om
cholesterolverlagende medicatie te nemen, werd ook voorbarig en voor de tijd gepubliceerd.
In beide gevallen werden de richtlijnen gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association,
maar niet in het Federale Register. Er waren geen notities van een bijeenkomst, de bijeenkomsten stonden
niet open voor het publiek, publieke input werd niet geworven, en er werden geen gedetailleerde
optekeningen en getuigenissen van comité bijeenkomsten gemaakt.
Het Joint Journal Commitee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
(JNC) heeft deze zelfde weg gevolgd ten einde de Governments richtlijnen en reglementen te omzeilen
Als NIH-functionarissen werden gevraagd over dit gebrek aan protocol., dan legden ze uit dat de cholesterolen hypertensie- richtlijnen werden geschreven door een non-government-comité van experten die ze hadden
geselecteerd, en dat ze daarom niet onder de reglementen van het Federale Register vielen. Alhoewel
werden deze richtlijnen gepresenteerd door sprekers van het Government op een Governments
persconferentie en zijn hier en elders in de media als de laatste Governments-richtlijnen gepromoot Het
nieuwe JNC-7 rapport maakte zijn debuut op een speciale sessie van de American Society of Hypertension,
hun jaarlijkse bijeenkomst in New York. Dit vond plaats op dezelfde dag in mei als de Nationale Heart, Long
and Blood Institute Press Conference in Washington en viel samen met de verschijning van het JNC ”Express Report” op de website van het Journal of the American Medical Association.
VERDACHT
Mijn persoonlijk verdacht is dat machtige farmaceutische interesses achter het grootste deel van dit verhaal
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staan, net zoals ze ook achter de creatie van de National Hypertension Month in mei staan. Alhoewel het
JNC-7 terugkeerde naar het voorafgaande advies dat goedkope diuretica de eerste keuze zouden zijn, wordt
het ook benadrukt dat “de meeste patiënten met hypertensie twee of meer antihypertensive medicaties om
de doel bloeddruk te bereiken” Een Novartis spreker prees het rapport overvloedig in een uitgave en
benadrukte dat “Inadequate controle van bloeddruk een publieke gezondheidscrisis is geworden. We worden
aangemoedigd om de nieuwe benaderingen die aanbevolen worden door het JNC-7 in middelen voor
verbeteringen zal voorzien.” Dit is echter nauwelijks verbazend omdat Novartis met zijn 73.000 werknemers
in 140 landen en een verkoop in de VS van 21 biljoen dollar per jaar, alle hypertensie basissen bedekt. Ze
vervaardigen Lopressor, een betablocker, Lotensin, een ACE inhibitor, Diovan een angiotensine II blocker,
Lotrel, een combinatie van ACE inhibitor en calcium kanaal blockeer-agent, zoals ook producten die deze
combineren met een thiazide diureticum. Ondanks alle ophemeling er over, zijn veel artsen er niet
enthousiast over, en denken dat de nieuwe richtlijnen die geboden worden niets nieuws of hulpvols zijn.
Enkele prominente autoriteiten op het gebied van hypertensie beschrijven het als gebaseerd op conclusies
die niet alleen ongerechtvaardigd zijn maar ook misleidend. De volledige studie zal niet worden gepubliceerd
tot volgende herfst en het rapport in JAMA Express liet nog al wat wenkbrauwen fronsen.
Deze eigenschap is zo ontworpen voor een snelle verspreiding van nieuwe doorbraken, voor welke het JNC7 niet goed gekwalificeerd is. De verwerkingstijd van de berichtgeving is 24 – 48 uur en alle 33 JNC-auteurs
zouden binnen 72 uur geantwoord/gereageerd moeten hebben, wat zeer twijfelachtig is. Maar dit was niet de
enigste klacht. De aanbeveling voor diuretica als de eerste-lijn therapie werd grotendeels gebaseerd op
Antihypersensive en Lipide-Lowering Treatement voor ALLHAT ( Prevent Heart Attack Trial – - – Studie om
Hartaanval te voorkomen) en dat weer een ander multi-miljoenen dollar studie is die dubieuze conclusies
produceert. De ALLHAT-resultaten werden ook vroeg gerapporteerd in de JAMA-Express en sommigen
voelen aan dat iets dat betrekking heeft op cholesterolverlagende medicatie, een voorkeursbehandeling
krijgt. Dit is ook zo met betrekking tot andere gelijkend besproken publicaties zoals The Lancet, die ook
cholesterolverlagende onderzoeken versneld in de omloop zetten ondanks het feit dat ze niets nieuws of
beduidends uitwezen. Daarentegen is het erg moeilijk om iets negatiefs gepubliceerd te krijgen over
cholesterolverlagende medicatie, zelfs als de gegevens solide zijn.
Misschien heeft dit iets te doen met de enorme publicatie van revenu’s die afgeleid zijn van advertenties van
cholesterolverlagende middelen.
John Largh, directeur van het Cardiovasculaire Centre in het New York Presbyteran Hospital Cornell Medical
Centre, stichtte de American Society of Hypertension, en is redacteur en hoofd van zijn Journal, en president
geweest van de International Society of Hypertension. Hij is een van s’werelds leidende autoriteiten over
hypertension vanwege zijn tracé met het renine-angiotension-aldosteron systeem, dat hem liet landen op het
titelblad van het Time Magazine. Ik groeide op met John, en we zijn persoonlijke en professionele vrienden
geweest, meer dan 50 jaar. Hij was een van de oprichters van het American Institute of Stress waarvan ik de
president ben. Ik werd verleid hem te vragen over zijn mening over de nieuwe richtlijnen, maar hoefde dit
niet te doen. Zijn bezwaren en tegenwerpingen op deze en de ALLHAT studie werden levendig gedetailleerd
in een persconferentie en werden samengevat door zijn collega Larry Resnick, als echte “rommel. ”
Laragh gelooft dat patiënten met een hoog renine hypertensie sneller complicaties kunnen krijgen dan laagrenine, zout sensitive hypertensiven en beter op medicatie reageren dan andere diuretica. Björn Folkow, ook
een autoriteit en ontvanger van de Hans Selye onderscheiding, zoals ook vele andere onderscheidingen,
heeft de rol van stress benadrukt, het sympathische zenuwsysteem en catecholamines.
Ik verwacht dat deze goede vrienden zich inschrijven bij de tientallen jaren oude “Mozaïek Theorie” dat
hypertensie maar zelden een enkele oorzaak heeft en kan resulteren van onevenwichtigheden in de
bovenstaande- en in andere bijdragende componenten. Onderzoekers richten zich nu op onze oude vriend
ontsteking als een oorzaak die zijn lijn met hartziekte kan verklaren, zwaarlijvigheid, diabetes en andere
ziektebeelden. Ontstekingscytokines zoals Interleukin II die losgelaten wordt door diep liggende abdominale
cellen die bijdragen tot insulineresistentie en metabolisch syndroom worden verhoogd bij hypertensie, en
van zowel angiotensine II en aldosteron heeft men ontdekt dat ze ontsteking bevorderen. Verhoogde creactief proteïne (CRP) nivo’s werden gerapporteerd in nieuw gediagnosticeerde onbehandelde
hypertensiven op de zelfde bijeenkomst en een ander papier liet een verband zien tussen een verhoogd
CRP en hypertensie-complicaties.
Dr. Paul J. Rosch. MD, FACP is president van het American Institute of Stress. www.stress.org
ENKELE OORZAKEN VAN HYPERTENSIE.
Geaccepteerde oorzaken van erg hoge bloeddruk zijn:
NIERZIEKTE Het versmallen van de renale ader en nierziekte kan het afgeven van renine veroorzaken, een
krachtig hormoon dat de natriumretentie en vasculaire weerstand kan verhogen.
PRIMAIR ALDOSTERONISME EN CUSHING ZIEKTE. Deze ziektes kunnen resulteren in een toename van
adrenale corticale hormonen, die ook natriumretentie veroorzaken.
PHEOCHROMOCYTOMA is een tumor van de adrenale medulla die excessieve hoeveelheden
catecholamines uitstoot zoals noradrenaline en adrenaline die de perifere weerstand verhoogt zoals ook een
cardische output, en wat leidt tot hoge bloeddruk.

Nieuwsbrief 168 – 31 december 2012 – pag. 70

DIABETES. Bij diabetes zijn de rode bloedcellen vaak minder vervormbaar en niet in staat om door de
smalle capillairen te komen.
ATHERIOSCLEROSE Versmalling van de arteriën vereist een grotere druk om bloed er doorheen te persen.
Andere theorieën zijn:
GEBREK AAN CoQ10. CoQ10 deficiënties hinderen de mogelijkheid van het hart om ordelijk bloed te
pompen, en leidt tot compensatie met een hogere diastolische aflezing. Diastolische disfunctie is een
belemmering van de relaxatie (vullende) fase van de cardische cyclus, wat is de fase die meer ATP vereist
en CoQ10 dan de systolische (contractie) fase. Dr. Peter Langsjoen, een expert in CoQ10 en hartziekte,
heeft uitstekend succes gehad in het behandelen van hoge diastolische bloeddruk met dit voedingsstof.
TOEGENOMEN BLOEDVISCOSITEIT. Volgens deze theorie is hoge bloeddruk een aanpassingsrespons op
een verhoogde bloedviscositeit, waar de bloedcellen de neiging hebben om samen te klonteren en zo de
circulatie in de kleine capillairen verhinderen. Een algemeen voorkomende oorzaak van bloedviscositeit is
stress. Suikerconsumptie kan de viscositeit van het bloed ook verhogen. Rokers en mensen die lijden aan
slaap apnea hebben vaak hoge hematocritwaardes (die een toegenomen viscositeit aangeven|) en lijden
vaak aan hypertensie.
Het is zinvol om bij hoge bloeddruk de oorzaken van de bovenstaande toestanden te behandelen, en alleen
bloeddrukverlagende medicatie te nemen als deze maatregelen er in falen om de bloeddruk die gevaarlijk
hoog is naar beneden te brengen.
VOEDINGSWIJZE EN HOGE BLOEDDRUK…
Er zijn niet veel wetenschappelijke gegevens die specifieke diëtische richtlijnen geven om de bloeddruk te
verlagen. Maar de volgende suggesties kunnen helpen.
Schakel over op ongeraffineerd zout, en vermijd commercieel zout. Dit is nummer een van de behandeling
van onze eigen Dr. Cowan die vaststelde dat deze eenvoudige maatregel om geraffineerd zout te vermijden
de hoge bloeddruk naar beneden bracht bij de meerderheid van de patiënten (en het vermijden van
commercieel zout zal je helpen de voedselsoorten uit de fabriek te vermijden, want de meesten er van
bevatten grote hoeveelheden geraffineerd zout.)
Gebruik roomboter, vermijd margarines en spreads die transvetten bevatten, Transvetzuren belemmeren de
biochemische processen in de celmembranen. Hoge bloeddruk is een waarschijnlijk resultaat dat voortvloeit
uit de chemische chaos.
Neem levertraan. De vetoplosbare vitamines in levertraan zullen je ondersteunen in je omgang met stress,
de klieren voeden en organen en de mineralen absorptie. Prostaglandines die helpen de bloeddruk te
normaliseren zijn gemaakt van DHA, een speciaal vetzuur dat in levertraan zit.
Zorg dat je adequaat proteïne binnenkrijgt. Onderzoeken geven aan dat het proteïne in de voeding helpt om
de bloeddruk te normaliseren.
Eet hartspier of neem vitamine CoQ10. Dr. Peter Langsjoern heeft vastgesteld dat CoQ10 helpt de
diastolische bloeddruk in een meerderheid van de gevallen kon normaliseren.
Vermijd geraffineerde suiker en fructose. Geraffineerde suikers verhogen de bloedviscositeit en heeft de
eigenschap om vele voedingsstoffen te roven.
Eet veel fruit en groenten, bij voorkeur biologische.
Vermijd blootstelling aan cadmium in sigaretten, zwaar bespoten producten en chemicaliën die op
boerderijen worden gebruikt. Mensen met hoge bloeddruk hebben drie maal meer cadmium in het hun
lichaam dan anderen (lancet 1976;i. 717 -8)
Eet ingedikte soepen en drink hard water om in mineralen te voorzien zoals calcium en magnesium.
Bloeddrukmeter bestellen
Alles wat je ooit wilde weten over bloeddruk medicatie,
en hoe je die kunt vermijden…………
Uit Wise Traditions 2003, nr. 3, pag. 21 – 23
Door William Campbell Douglas, MD.
Nederlandse vertaling 2012 Rob Hundscheidt
Ik ontmoette Bobby voor het eerst toen ik ca. 35 jaar oud was, en het was liefde op de eerste blik. Ze had
rode haren en woog ca. 46 kilo. Door de jaren heen bleven we vrienden – ontmoetten ons bij trouwpartijen
en scheidingen, bij het krijgen van kinderen en kleinkinderen. De laatste keer dat we elkaar zagen was
ongeveer 10 jaar geleden; ze zag er nog altijd hetzelfde uit – nog steeds mooi en slank – maar ze had een
¨medisch¨ probleem: hoge bloeddruk.
Maar vanwege haar lichaamsbouw kon Bobby geen anti-hypertensie medicatie verdragen. Zo kreeg ze
zonder dat ze het zelf wilde een rol in een interessant experiment over de vraag:¨Wat gebeurt er bij een
patiënt met een ernstig verhoogde bloeddruk als die niets doet?¨
Ik liep laatst nog even bij haar binnen en zag dat het goed met haar ging. Ze is ¨ergens rond de 50¨ (ik denk
ergens rond de 60, maar ik durfde haar niet te vragen) en heeft nog altijd een erg hoge bloeddruk. Dus als
iemand als Bobby het meer dan een tiental jaren lang goed doet zonder enigerlei medicatie, waarom zijn de
medische ¨experten¨ daar buiten in de wereld dan zo druk bezig om nog meer mensen naar hun toe te laten
komen voor het verlagen van de reeds belachelijke richtlijnen voor de bloeddruk?
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BESCHERMEND EFFECT.
Waarschijnlijk zijn de meeste artsen vergeten (als ze het al ooit hebben geweten) dat hoge bloeddruk feitelijk
geen ziekte op zichzelf is – maar een symptoom van de een of andere verkeerde functie in het lichaam.
Het is mogelijk dat hoge bloeddruk een beschermend effect heeft, wat er voor zorgt dat het hart het bloed in
al de weefsels kan krijgen ondanks de ziekte, egaal welke die ook is. Maar omdat we nog niet hebben
gevonden welke reden er achter zit, gooien de meeste artsen gewoon maar wat medicatie op het symptoom
en beschouwen het probleem als opgelost als dan de hoge bloeddruk daalt.
Het probleem hier is gewoon omdat de medicatie er voor heeft gezorgd dat de hoge bloeddruk weg
is, dat dit niet betekent dat je ¨genezen¨ bent – of zelfs ook maar veilig bent voor die onderliggende
ziekte. Mensen die bloeddrukverlagende medicatie nemen, voelen zich onvermijdelijk slecht op deze
medicatie. Eigenlijk zou dit de arts moeten signaleren dat dit de patiënt erger er aan toe maakt, en dat de
bloeddruk verhoogd is voor de een of andere goede reden, maar hoogst waarschijnlijk zal hij je verder
medicamenten voorschrijven.
Er zijn vier soorten medicamenten die voorgeschreven worden om de bloeddruk te verlagen. In volgorde van
hun verschijningsdatum op de markt zijn het: diuretica, beta-blockers, AEC-inhibitoren, en calciumkanaalblockers. Onthoud dat deze medicatie alleen maar een symptoom maskeren van een nog niet
opgedekte onderliggende ziekte. Bloeddrukverlagende medicatie heeft geen genezende
eigenschappen. Zelfs de minst toxische medicatie kan dodelijke neveneffecten hebben.
DIURETICA.
Diuretica zijn in feite dehydrators; wat betekent dat ze vloeistof uit ons lichaam drijven d.m.v. de nieren. Dit
kan een daling in de bloeddruk veroorzaken, maar de eerste vraag die in ons zou moeten opkomen is: ¨Als
ik geen oedeem heb (opzwellingen), wat ga ik dan uitvoeren als ik mijn lichaamsvloeistoffen uit het lichaam
ga drijven?¨ Deze vloeistoffen bevatten vele waardevolle mineralen zoals kalium en natrium, magnesium en
calcium, en als we die er uit gooien, dan zal dat voor een onbalans in onze elektrolyten van ons lichaam
zorgen (verlies van mineralen).
Maar een electrolyten-onbalans is nog maar het begin. Andere problemen die veroorzaakt worden door
diuretica zijn o.a. hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag), jicht, nierschade of nierfalen, uremia,
hyperglycemie leidend tot diabetes, abnormaal cholesterol, anemie, lichtgevoeligheid, indigestie, hoofdpijn,
visuele stoornissen, en impotentie.
Speciaal genoemd zou moeten worden de krachtige diuretica furosemide (Puresis, Aquarid, Lasix, Disal,
Salix) Deze soort ¨waterpil¨ veroorzaakt tiamine- (vitamine B) gebrek, wat kan leiden tot hartfalen. Je mag
deze diuretica niet nemen zonder thiamine supplementatie (250 mg, twee maal daags).
Onthoudt s.v.p. ook dat diuretica de minst toxische soorten van bloeddrukverlagende behandeling zijn.
BETABLOKKERS
Dan zijn er de beta-blokkers, die niet gewoon maar bloeddrukmedicatie zijn. Beta-blockers reduceren de
kracht van de hartcontractie. In feite verlangzaamt de hartslag in reactie op de medicatie, en dat verlaagt je
bloeddruk. Dus onthoud goed dat je het te doen hebt met een gevaarlijk cardische middel, en niet gewoon
maar met een ¨bloeddrukmedicijn¨
Je arts zal waarschijnlijk niet op dit beduidende feit ingaan, maar je moet de waarheid weten. Hij zal niet
opzettelijk tegen je liegen, maar hij zal niet graag al deze onplezierige dingen tegen je gaan uitwijden
waardoor je de pillen in de afvalbak zou gooien – of zelfs niet eens het recept zou gaan afhalen.
OK, wat kunnen we dan nu verwachten omdat het een cardio-actief medicament is wat betreft
neveneffecten? Ja, je hebt het antwoord al gevonden: Ernstige tekens van hartziekte. Je kunt enigerlei van
de volgende symptomen verwachten: congestief hartfalen wat tot longoedeem zal leiden, een echte
ouderwetse hartaanval, of ritmestoornissen, en natuurlijk kunnen al deze onregelmatigheden fataal zijn.
Naast het hart zijn er nog vele andere rampzalige mogelijkheden. Er zit ook een grote mogelijkheid in dat je
een hersenbloeding zult krijgen die een gedeeltelijke verlamming of dood kan veroorzaken. En astmalijders
zouden nooit betablokkers mogen nemen, omdat die levensbedreigende luchtwegenspasmen kunnen
veroorzaken. Al dit zijn enkele voorbeelden van de mogelijke neveneffecten die je kunt krijgen van deze
krachtige cardiotoxische samenstellingen.
ACE INHIBITOREN.
ACE-inhibitoren bewerken in het lichaam een soort van oorlogsvoering met een chemische aanval. Ze
verlagen de druk door het blokkeren van het vrijkomen van angiotensine. Je lichaam laat dit molecuul vrij
komen om de bloeddruk omhoog te laten gaan. Zoals ik van te voor reeds zei, doet het regulerende
chemische lichaamsmechanisme dit omdat er een reden voor is, en gewoonlijk is een verhoogde bloeddruk
een beschermingsmechanisme dat er voor ontworpen is om je¨homeostase¨ te kunnen behouden, je
biologisch evenwicht binnen in je lichaam. De ACE-inhibitors verlagen de bloeddruk door deze bloeddruk
verhogende agent tegen te werken. Je arts denkt dat dit iets goeds is. Ik denk dat dit dit iets slechts is.
CALCIUMKANAALBLOKKERS.
Maar calciumkanaalblokkers zijn wel de ergste van ze allemaal, en natuurlijk zijn ze een van de meest
voorgeschreven medicaties in de moderne wereld. Calciumkanaalblokkers blokkeren de beweging van
calcium door de celmembraan heen. Dit onderdrukt de musculaire contractie, laat de arteriën uitzetten en
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reduceert de weerstand tegen de bloedstroom. De arts ziet een verlaging van je bloeddruk en proclameert
dat dit medische magie is. Je neemt die kleine pillen, je druk gaat naar beneden, en de arts is een genie.
Ik zou willen dat dit ook zo was en dat het zo simpel was, maar wat gebeurt er nog meer?
Je hart voelt zich als een vis die in een emmer zit. Je voelt je alsof je gaat flauwvallen, vooral als je vlug
opstaat. Je denkt dat je er mee kunt leven en je staat gewoon wat langzamer op. Maar als het al erg is als je
van een zittende positie naar een staande positie gaat en dit al er voor zorgen kan dat je gaat flauwvallen,
hoe zou het dan zijn als je plat op je rug ligt en dan gaat staan? Deze plotselinge daling in je bloeddruk kan
je een hersenbloeding bezorgen en je naar de intensive care van het hospitaal brengen. Maar de
calciumkanaalblokker wil dan nergens de schuld van krijgen, tenslotte werd die door je arts voorgeschreven
om een hersenbloeding te voorkomen die door de hoge bloeddruk zou worden veroorzaakt.
Deze ¨genezende kuur¨die jaarlijks 85.000 onnodige overlijdensgevallen veroorzaakt, deze ¨Kalcium Kardiac
Killers (KKK)¨ kunnen ook hartfalen, hartaanvallen, gastrointestinale bloedingen, lever- en nierschade, en
een vermindering in de witte bloedcellen veroorzaken (en je zo vatbaarder voor infecties maken) En een
andere vaak voorkomende – en dodelijke – mogelijkheid is nog de wisselwerking met andere medicatie, die
kan leiden tot bovenstaande rampen.
De belangrijkste studie die tot nu toe werd uitgevoerd op calciumblokkers is die door de Wake Forest
University School of Medicine in 2000 werd gepresenteerd op de internationale bijeenkomst van cardiologie
in Amsterdam door Curt Furberg, MD, Ph.D., die professor is van publieke gezondheid.
Volgens dit rapport zijn deze medicaties (en ook de artsen) hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor een
excessief aantal hartaanvallen en hartfalen. Het blijkt dat ze niet eens de cardiovasculaire complicaties van
hoge bloeddruk voorkomen. Het is in feite zo dat ze zelf complicaties veroorzaken. ¨Calciumkanaalblokkers
veroorzaken in de VS tot 40.000 onnodige hartaanvallen per jaar en ca. 85.000 in de rest van de wereld¨,
aldus Marco Pahor, MD. medische professor van Wake Forest University School of Medicine die het
onderzoeksproject leidde.
Daarbij komt ook nog eens dat de kosten van de behandeling van hoge bloeddruk met deze medicamenten
die dagelijks worden genomen tussen de 740 tot 990 US dollar liggen – veel duurder dan de behandeling
met diuretica (bovenstaand beschreven) die maar 60 dollar per jaar kost.
Maar de kosten zijn niet het grootste probleem. De vraag is of de behandeling niet erger is dan de ziekte.
Het onderzoek van Dr. Pahor´s team wees uit dat mensen die over langere duur calciumkanaalblokkers
nemen een ¨27 % hoger risico op een hartaanval hebben en een 26 % hogere risico op congestief hartfalen
dan personen die diuretica, beta-blokkers, of ACE-inhibitoren nemen.¨
Verder rapporteerde het National Heart, Lung, and Blood Institute dat deze medicamenten kanker bij dieren
veroorzaken. Zou je dan niet eerder liever hoge bloeddruk hebben waarvan nooit bewezen is dat die
enigerlei schuld aan de gezondheidsproblemen heeft, dan kanker door die medicamenten, of een
hartaanval, nier- of leverziekte (of beide), of een hersenbloeding? Met al de problemen die daarmee in
verband werden gebracht, lijkt het bijna crimineel dat de CKBs de meest populaire ¨behandeling¨ voor hoge
bloeddruk zijn. Maar de reden dat die het meest populair zijn, komt omdat ze het meest gepromoot worden.
Dit heeft natuurlijk niets met wetenschap te maken, maar is gewoon zakelijk. Zo is het nu eenmaal. In het
geval dat je arts je een van deze kleine killers aanbeveelt, geef hem dan een kopie van dit artikel en zeg
hem dat je er over zal nadenken. Maak liever geen plannen om er naar terug te gaan, omdat (1) hij het
waarschijnlijk niet zal lezen, en (2) als hij het wel zou lezen, dan zal hij zijn tijd niet willen verspillen aan
iemand als jij. Als je al een CKB neemt, moet je aandringen bij je arts dat je van dit medicament af komt.
Maar stop niet gewoon even in je eentje. Ironisch genoeg kan dat ook fataal zijn. Je moet langzaam van de
calciumkanaalblokkers afkomen, en dat niet plotseling in een keer, maar stap voor stap.
WAT KUNNEN WE NU HET BESTE DOEN?
Het zou makkelijk voor me zijn om ¨Dr. Nee Nee¨ te spelen, maar ik heb wel wat beters te doen. Wat kun je
nu alternatief verder doen? Er zijn een aantal veilige dingen die je kunt proberen.
Mijn eerste keuze is homeopathie. Maar loop nu niet meteen naar de drogisterij of apotheek om allerlei
kleine flesjes met druppels of pillen te kopen die je buurman heeft aanbevolen – dan zul je alleen maar
teleurgesteld zijn. Homeopathie is een complexe wetenschap en vereist de inzet van een arts die bekend is
met de pathologie, physiologie, farmacologie en al de andere ¨ologieen¨ (een traditionele medische opleiding
is niet geheel slecht, zoals je weet). Contacteer de Nationale Bond voor Homeopatie voor een lijst van
gekwalificeerde homeopaten bij jou in de buurt. Hun nummer is te vinden in de Gouden Gids of op internet.
Acupunctuurkan effectief zijn en er zijn een lijst van praktiserenden die door het hele land zitten.
Om er een bij je in de buurt te vinden, contacteer de bond of zie Gouden Gids of internet.
Ik moet er aan toevoegen dat als je een desastreuze hoge bloeddruk hebt, zoals bijv. 180 bij 110, dat je een
ernstig probleem hebt en beter een van die medicamenten kunt proberen. Maar ¨kwaadaardige hypertensie¨
zoals het genoemd wordt is niet algemeen voorkomend en je huis-en-tuin hoge-bloeddruk zal geen
automatische metamorfose daar in doen, en laat niet toe dat je de een of ander arts daartoe wil overtuigen.
Er zijn vele andere benaderingen zoals dieet en ontspanning, maar een belangrijke die ik moet noemen is:
doe niets. Ik weet dat dit radicaal klinkt maar je zult zien hoe veel mensen dit precies zo met groot succes
doen. Zoals bijvoorbeeld Bobby. Ze leefde vele jaren lang een normaal gelukkig en gezond leven (en dat
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zonder medicatie). Dus als je geen succes met homeopatie, accupunctuur of enigerlei andere nonmedicatieve methode hebt, dan wil ik je aanraden dat je Bobby´s voorbeeld neemt.
REFERENTIES:
¨Popular Blood Medicine May Do More Harm Than Good¨, WehMD Medical News (www.webmd.com). 8/29/00.
Dr. Douglas is een arts met 40 jaar ervaring op het gebied van voeding, preventieve geneeskunde en
¨Tegengestelde Geneeskunde¨. Hij is de uitgever van Read Health, een medische en nutritionele
nieuwsbrief. Hij staat goed bekend voor zijn humoristische, scherpe kritische berichten, en zijn verblijven
door de vele gevangenissen van de hele wereld heen – hij heeft maar weinig tolerantie voor burocratie, wat
tot problemen kan leiden. Dit artikel zal verschijnen in zijn publicatie Real Health.
http://www.uitdaging.net/gezond/waarden_hoge_lage_bloeddruk.html

Prof. internationaal recht: meer dan 30 Amerikaanse functionarissen schuldig aan oorlogsmisdaden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 december 2012
Professor Internationaal Recht Francis Boyle: Meer dan 30 Amerikaanse functionarissen schuldig aan
oorlogsmisdaden
Meer dan dertig vooraanstaande Amerikaanse regeringsmedewerkers, legerofficieren en leidinggevenden
van geheime diensten, waaronder presidenten G.W. Bush en Obama, hebben zich schuldig gemaakt aan
oorlogsmisdaden of misdaden tegen de vrede of mensheid “die juridisch gezien van een zelfde kaliber zijn
als die van het voormalige Naziregime in Duitsland,” aldus de befaamde Amerikaanse autoriteit op het
gebied van internationaal recht, Francis Boyle.
Voortdurende criminele samenzwering
Onder de Amerikaanse functionarissen die zijn betrokken bij een “voortdurende criminele samenzwering” in
het Midden-Oosten en Afrika en ofwel betrokken waren bij het uitvaardigen van de bevelen voor de
misdaden onder hun jurisdictie, ofwel nalieten er actie tegen te ondernemen, bevinden zich beide
presidenten sinds 2001 en hun vicepresidenten, de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, de
directeuren van de CIA en Binnenlandse Inlichtingen, en stafchefs en officieren van het Centrale
Commando, aldus Boyle.
“Naar internationale juridische maatstaven dient de Amerikaanse regering op dit moment te worden
gezien als de drijvende kracht achter een voortdurende criminele samenzwering onder internationaal
recht,” zo zei Boyle op 9 december in een toespraak tot de Puerto Rican Summit Conference on Human
Rights in de University of the Sacred Heart in San Juan. Boyle is een professor Internationaal Recht aan de
Universiteit van Illinois en de auteur van talrijke boeken over het onderwerp.
Vele bekende namen
Naast de presidenten noemde Boyle als oorlogsmisdadigers ook vicepresidenten Dick Cheney en Joseph
Biden; ministers van Defensie Donald Rumsfeld, Robert Gates en Leon Panetta; ministers van Buitenlandse
Zaken Colin Powell, Condoleeza Rice en Hillary Clinton; Nationale Veiligheid-adviseurs Stephen Hadley,
James Jones en Thomas Donilon; Directeur van National Intelligence John Negroponte en James Clapper
en Central Intelligence Agency (CIA) directeuren George Tenet, Leon Panetta en David Petraeus.
In het Pentagon vinden we onder de oorlogsmisdadigers de namen van de leden van het Militair Opperbevel
en enkele regionale bevelhebbers, vooral van het Amerikaanse Central Command (CENTCOM), en meer
recent ook AFRICOM: voorzitter [van het Militair Opperbevel] generaal Martin Dempsey, en leden van het
Opperbevel admiraal James Winnefeld Jr.; generaal Raymond Odierno, chef-staf van de Landmacht;
generaal James Amos, commandant van het Korps Mariniers; admiraal Jonathan Greenert, chef Maritieme
Operaties; en generaal Mark Welsh, chef-staf van de Luchtmacht.
Onder hen die het bevel voerden over Central Command sinds de Amerikaanse invasie van Afghanistan
vinden we de namen van luitenant-generaal Martin Dempsey; admiraal William Fallon; generaal John
Abizaid; generaal Tommy Franks; luitenant-generaal John Allen; en de huidige brigadegeneraal James
Mattis. Ook generaal Carter Ham van AFRICOM heeft zich medeschuldig gemaakt.
Schaamteloos
Boyle vertelde zijn gehoor tijdens de conferentie dat president G.W. Bush de tragedie van 11 september
schaamteloos had uitgebuit en “eropuit trok een volledig koolwaterstofimperium te stelen van de Islamitische
landen en – bevolking van Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Afrika op basis van “onzinnige
argumenten”. Deze argumenten waren het voeren van een oorlog tegen “internationaal terrorisme” of
“Islamitisch fundamentalisme”, het elimineren van massavernietigingswapens, het verspreiden van
democratie en humanitaire interventies”.
LEES VERDER EN BEKIJK VIDEO OP WWW.ZONNEWIND.BE
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De mainstream media en Bilderberg. Media tekenen contracten van geheimhouding
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 december 2012
Tegenstrijdige belangen van de mainstream media
De journalist moet objectief en kritisch wezen maar deze media hebben net zo
als alle andere bilderbergbezoekers een geheimhoudingsplicht en mogen niets
vertellen wat daar besproken is. Veel mensen hebben een groot vertrouwen in
de mainstream media. De internationale mainstream media word vandaag de
dag beheerd door een select gezelschap. Dit selecte gezelschap bepaald welk
nieuws u te horen en misschien nog belangrijker welk nieuws u niet te horen
krijgt. De eigenaren van deze mainstream media hebben allerlei tegenstrijdige
belangen.Deze tegenstrijdige belangen zorgen ervoor dat u niet de volledige
informatie krijgt om een goed beeld te vormen.Het is interresant om te weten wie de westerse media in
handen heeft en welke belangen zij hebben en welk nieuws zij u te melden hebben.
Hieronder vind u een lijst met de media die de Bilderbergconferenties hebben bijgewoond vanaf het
jaar 2008.
• FIN Blåfield, Antti Senior Editorial Writer, Helsingin Sanomat
• Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard•USA Gigot, Paul Editorial Page Editor, The Wall Street Journal
• TUR Gögüs, Zeynep Journalist; Founder, EurActiv.com.tr • Graham, Donald E. Chairman and CEO, The
Washington Post Company
• DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
• FRA Ockrent, Christine CEO, French television and radio world service
• GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
• CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
• USA Rose, Charlie Producer, Rose Communications
• DNK Rose, Flemming Editor, Jyllands Posten
• CHE Spillmann, Markus Editor-in-Chief and Head Managing Board, Neue Zürcher Zeitung AG
De media die de Bilderbergconfenties in 2009 bezocht hebben zijn:
• Juan Luis Cebrián, Spain (journalist for Grupo PRISA; his father was a senior journalist in the fascist Franco regime)
• Donald Graham, United States (CEO and chairman of the board of The Washington Post Company)•
Sami Cohen, Turkey (Journalist) (?)
• John Micklethwait, Great Britain (Editor-in-chief of The Economist)• Mathias Nass, Germany (Editor of the
newspaper Die Zeit)
• Heather M. Reisman, Canada (co-founder of Indigo Books & Music Inc.).• Martin Wolf, Great Britain
(associate editor and chief economics commentator at the Financial Times)• Fareed Zakaria, United States
(journalist, author, and CNN host
De media die de Bilderbergconfenties in 2010 bezocht hebben zijn:
• USA Arrison, Sonia Author and policy analyst
• FIN Blåfield, Antti Senior Editorial Writer, Helsingin Sanomat
• AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
• TUR Çakir, Rusen Journalist • USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
• CAN Mansbridge, Peter Chief Correspondent, Canadian Broadcasting Corporation
• GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
• INT Moyo, Dambisa F. Economist and Author • USA Naím, Moisés Editor-in-Chief, Foreign Policy
• Rose, Charlie Producer, Rose Communications
• USA West, F.J. Bing Author • Rapporteurs
• GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist
• GBR Wooldridge, Adrian D. Business Correspondent, The Economist
De media die de bilderbergconferenties in 2011 bezocht hebben zijn:
• Nass, Matthias, Chief International Correspondent, Die Zeit
• Pentikäinen, Mikael, Publisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat Finland
• Lévy, Maurice, Chairman and CEO, Publicis Groupe S.A. (frankrijk)
• Micklethwait, John, Editor-in-Chief, The Economist (engeland)
• Hardouvelis, Gikas A., Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG (griek)
• Reisman, Heather, Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc. Center, Brookings Institution (Canada)
• Chavannes, Marc E., Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism
• Bronner, Oscar, CEO and Publisher, Standard Medien AG (oostenrijk)
• Rose, Charlie, Executive Editor and Anchor, Charlie Rose (amerika)
Enkele Nederlandse namen:
• NRC Handelsblad • Trouw
• Algemeen Dagblad
• NRC Handelsblad
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Een andere opvallende naam is die van Hommen, Jan H.M. voorzitter van Reed Elsevier deze heeft de
Bilderbergconferentie bezocht in 2007.De laatste opvallende naam is die van Marc Chavannes, – Politiek
Columnist, NRC Handelsblad; Professor journalistiek, Universiteit van Groningen.
Media hebben contracten van geheimhouding ondertekend
De aanwezigheid van de media binnen de Bilderbergconferenties is op zich
vreemd. De media die daar aanwezig zijn geweest hebben een allemaal een
contract tot geheimhouding ondertekend en mogen niets zeggen wat erachter
de gesloten deuren plaats vind.
Dat de hele handel en wandel van de mainstream media geen zuivere koffie is
blijkt wel uit het volgende:
OP DE BILDERBERGCONFERENTIE VAN 1991 HEEFT DAVID
ROCKEFELLER DE MEDIA UITVOERIG BEDANKT
• We zijn dankbaar voor The Washington Post, The New York Times, Time
Magazine, en andere grote publicaties en de directie hebben bijgewoond onze
vergaderingen en hun beloften van discretie gerespecteerd voor bijna veertig jaar. Het zou onmogelijk zijn
geweest voor ons om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we waren onderworpen aan de lichten van
de publiciteit in die jaren. Maar, de wereld is nu meer verfijnd en voorbereid om te marcheren naar een
wereldregering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en de wereld bankiers is zeker te
verkiezen boven de nationale auto-bepaling [lezen als 'democratie'] beoefend in de afgelopen eeuwen
• In de inleiding van Censored [1996]: Het nieuws dat maakte het nieuws-en waarom, een boek van 1996
door Carl Jensen, Walter Cronkite schreef: “‘Een handvol van ons te bepalen wat er zal worden op de avond
nieuwsuitzendingen, of, wat dat betreft, in de New York Times of Washington Post of Wall Street Journal ….
Het is inderdaad een handvol van ons met deze ontzagwekkende kracht. .. sterk redactie kracht. “… we
moeten beslissen welke nieuwsitems uit honderden beschikbare gaan we die dag bloot te leggen. En al die
[nieuws] voor ons beschikbaar zijn geruimd en opnieuw geruimd door personen die ver buiten onze controle.
• Aldous Huxley in zijn boek, Brave New World, stelt: ‘De grootste triomfen van propaganda zijn bereikt niet,
door iets te doen, maar door zich te onthouden van het doen. Groot is de waarheid, maar nog meer, vanuit
een praktisch oogpunt is het zwijgen over de waarheid. ‘…• ”‘Zij die manipuleren van de georganiseerde
gewoontes en meningen van de massa’s een onzichtbare overheid die de ware heersende macht van ons
land vormen’, schreef Edward Bernays, assistent van William Paley, oprichter van het CBS.” … We worden
gedomineerd door een relatief klein aantal personen …. ‘De mainstream media claimt altijd objectief te zijn
maar dit is een absolute misvatting.
De taakomschrijving volgens de media zelf is
1.Allereerst zorgen zij ervoor dat bepaalde dingen in de aandacht komen. Dit wordt ook wel de
agendafunctie van de media genoemd. Als bijvoorbeeld een voorstel tot wetswijziging in de media verschijnt,
gaat men er over nadenken. Dit punt komt hoger in hun eigen agenda te staan. Zo kan het dat de politiek het
ook belangrijker gaat vinden. Dit alles door de media-aandacht.
2.Ook bekend is de waakhondfunctie. De media houden alles in de gaten. Zij controleren het bedrijfsleven
en de politiek of het er wel allemaal eerlijk aan toe gaat, door commentaar te geven en zaken te analyseren.
Men wordt dus weer aan het denken gezet
3.Tenslotte hebben de media een socialiserende functie. De lezer, kijker en/of luisteraar krijgt door de media
continu de dominante normen en waarden van een cultuur voorgeschoteld. Rond de feiten in de media is
meer te zien; de traditionele gebruiken. Men slaat ook de interpretaties van gebeurtenissen op en deze
dragen daar ook aan bij.
Propagandamachine
De mainstream media voert deze taken bijzonder slecht uit en heeft meer weg van een enorme
propagandamachine. Het woord propaganda betekend letterlijk werkzaamheid voor de uitbreiding van en het
werven van aanhangers voor politieke, kerkelijke of maatschappelijke leerstellingen of ter bevordering van
enig ander (niet-commercieel) doel.De media heeft enorme macht hebben en gebruiken deze voornamelijk
in het voordeel van de machthebbers, door doelbewust politieke tegenstanders te beschadigen en het
beïnvloeden van de publieke opinie.De media gebruikt hier allerlei manipulatietechnieken voor (hoofdstuk
media manipulatie.)
Een bekend voorbeeld is van George Bush senior hij wilde een oorlog tegen Irak maar het Amerikaanse volk
zat dit niet zitten. De Amerikaanse regering had een enorme leugen verzonnen om de publieke opinie te
manipuleren zodat zij de inval in Irak konderen rechtvaardigen. Hij vertelde dat het leger van Saddam
Hoessein kinderen uit de coeveuse had gegooid. Het verhaal werd voor het eerst verteld door president
Bush Sr., en als feit gepresenteerd door radio en T.V. maar ook door de veiligheidsraad van de Verenigde
Naties en Amnesty International.De Amerikaanse bevolking was zo kwaad dat zij voor de oorlog waren en
zo kon operatie dessertstorm van start gaan.Het verhaal was vakkundig inelkaar gezet en het meisje wat u
op deze film ziet was de dochter van de ambassadeur van Koeweit
De mainsteam media is al velen malen betrapt op allerlei leugens en het manipuleren van de waarheid.
Hieronder zit u nog een mooi voorbeeld uit de oorlog in Irak dit maal gevoerd door George Bush Junior
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De Amerikaanse radiohost Alex Jones www.infowars.com noemt het letterlijk een informatie
oorlog.Hieronder ziet u een filmpje van Hillary Clinton die smeekt om het budget te verhogen omdat de grote
nieuwszenders de informatie oorlog aan het verliezen is.
Dankzij het alternatieve media heeft de mensheid beschikking over goede en objectieve informatie en de
mensheid begint eindelijk het vieze spelletje van de machthebbers te doorzien. De machthebbers beginnen
steeds de controle over de mensheid te verliezen en beginnen steeds meer in paniek te raken. Een tijdje
geleden hebben ze wetgeving (acta, sopa,pipa) gemaakt om het internet te censuren en dit is mislukt.De
mainsteam media heeft hier weinig tot geen aandacht aan besteedt in de hoop dat het ongezien door het
parlement werd goedgekeurd maar dankzij de alternative media waren de mensen goed ingelicht met
enorme demonstraties tot gevolg. Het is een kwestie van tijd voordat de mensen hun vrijheid terug veroverd.
www.corruptekamer.nl
Lees ook:

SYRIË: we worden bedrogen. Ook hier weer: LEUGENS!

CNN ZOND PER ONGELUK OPNAMES UIT VAN OORLOG TUSSEN U.S./IRAN. SCENARIO LIGT
AL KLAAR, nepbeelden

JOURNALISTE DOET BOEKJE OPEN OVER CNN EN HUN PROPAGANDA !

CNN, BBC EN AL JAZEERA HEBBEN PATENT OP LIEGEN

BEWIJS: GEVESTIGDE MEDIA STAAN ONDER CONTROLE

KRANT GEBRUIKT PHOTOSHOP om situatie Syrië te VERERGEREN

CHEMISCHE WAPENS IN SYRIË? U.S./NAVO’S ‘FALSE FLAGS’ EN SMERIGE
OORLOGSPLANNETJES

‘MEDIA OORLOG TEGEN SYRIË IS DEEL VAN ZIONISTISCHE SAMENZWERING’

SYRIË PROPAGANDA: ‘SYRISCHE RAKETTEN LANDEN IN IRAK’ (CNN). OJA?

TOONAANGEVENDE JOURNALISTEN ONTHULLEN GROTE DOOFPOTAFFAIRES IN DE MEDIA !

WAAROM DOEN DE MEDIA ALSOF STRIJD ISRAËL-HAMAS EEN GELIJKE STRIJD IS?

NVWA: de nieuwe censuur?
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt in de gaten wat wij wel en niet mogen eten.
Waar we ziek van worden en wat wél door onze strotten geduwd mag worden. En dat we niet ziek worden
van verkeerde zalm, bijvoorbeeld. In dat laatste hebben zij onlangs nog geweldig gefaald.
Maar waarom dan censuur?
Omdat journalisten die over voeding schrijven en mensen die blogs bijhouden over ongezonde suikers en
verkeerde E-nummers in voedsel vanaf 14 december jongstleden de boel strakker gaan houden. En boetes
uit gaat delen ter hoogte van minstens
€ 30.500,- per overtreding.
Zo mag je dus niet meer schrijven dat roomboter beter voor je is dan het plastic zoals Becel en aanverwante
“minimale” boters. Dat de formule van die zogenaamd gezonde boters slecht 1 molecuul verschillen van de
formules van bepaalde kunststoffen, en absoluut geen voedingswaarde bevatten, dat mag dus niet meer
geschreven worden. Dat die zogenaamd gezonde boters gewoon geopend in uw schuurtje kunnen staan en
er dan geen schimmeltje op komt (want er is niets te vreten in die boter), terwijl roomboter veel gezonder
voor je is en wel degelijk belangrijke voedingsmiddelen bevat, mag je niet meer schrijven.
Ook niet meer dat vitamine C “extra weerstand” geeft. Je mag nog wel schrijven dat vitamine C “mede zorgt
voor een goede weerstand”, maar dat is net zo’n waardeloze claim als tandpasta die cariës “helpt
voorkomen”.
Blijkbaar mag man en paard niet meer genoemd worden. Waarom niet? Om ons, argeloze burgers, verder te
laten verzuipen in wollige en nietszeggend taalgebruik? Om bepaalde industrieén een handje te helpen? Om
Überkontrolle over de burgers te krijgen (na het gloeilampenverbod gaat de EU zich ook met uw douchekop
bemoeien, bijvoorbeeld)?
Dit gaat het zoeken naar gezonde voeding (en dat is heel erg veel buitenom de Codex Alimentarius die ons
opgrdrongen wordt) steeds moeilijker maken voor mensen die wél geïnteresseerd zijn in hun voeding. Zelfs
schrijvers van blogs over voeding moeten uitkijken.
Fijn weekeinde en smakelijk eten. MMAP.
Bronnen:
http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/de-nvwa-muilkorft-journalisten/
http://orthokennis.nl/NewsItem.asp?IDNews=493V66PnFvt0noa0
http://www.eetgoedvoeljegoed.com/2012/12/belangrijk-eu-claimsvorderingen.html#comment-form
http://www.ahealthylife.nl/lijst-van-e-nummers/
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De puinhopen van 58 jaar Bilderbergdictatuur in onze politiek
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 december 2012
Professionele leugenaars in corrupt systeem
Veel burgers zijn vandaag de dag gefrustreerd over de Nederlandse politici.De
Nederlandse politici hebben niet zoveel met de bevolking tenzij het
verkiezingstijd is. De professionele leugenaars trekken massaal het land in met
prachtige foldertjes en bossen rode rozen (zelf betaald) om u stem te ronselen.
Uw stem is belangrijk om de democratische leugen in stand te houden. Als de
grootste 4 partijen 50 jaar de macht hebben en allemaal achter gesloten
deuren vergaderen op de Bilderbergconferentie dan kun je niet meer spreken over een democratie maar
over een dictatuur waarin mensen geloven dat er iets te kiezen valt. De meeste kiezers voelen dat ze
financieel genaaid worden maar zijn te naïef om een fatsoenlijke conclusie te trekken. Deze 58-jarige
onwetendheid en naïviteit heeft een enorme puinhoop aangericht zoals corrupt politiek systeem, corrupt
financieel systeem een fascistisch falend europroject en een enorme staatsschuld. Wanneer we deze
factoren bekijken dan worden we flink genaaid. Politieke systeem Wanneer we naar de 58-jarige
machthebbers kijken dan zien we hoe corrupt dit politieke systeem is.De politici spelen al 58 jaar onder 1
hoedje met het grootkapitaal.
Bilderbergagenda’s. http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda1954-1960.htm
http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda1961tot1970.htm http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda19701979.htm http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda1980-1989.htm
http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda1990-1999.htm http://corruptekamer.nl/bilderbergagenda%2019992011.htm
Financiëel systeem
Veel mensen vragen zich af waarom er politiek gezien niets verandert. De verandering is er wel maar ten
nadele van de burgers omdat het grootkapitaal de financiële winnaars zijn van de politieke keuzes die de
corrupte politici maken. Het financiële systeem is nog corrupter als het politieke systeem. De bankiers
hebben vrij spel omdat zij ingedekt worden door de politiek. Jaarlijks besteden zij miljoenen euro’s aan
lobbyen zodat zij precies de wetgeving krijgen die zij zichzelf toewensen.
http://corruptekamer.nl/samenspel%20tussen%20bankiers%20en%20politiek.htm
Alle schaamte voorbij
De corrupte politici worden op hun beurt weer beloond met een bijbaantje. Als
het allemaal niet erg genoeg is word de Nederlandse soevereiniteit door wc
gespoeld door de politieke en financiële macht over te dragen aan het
ondemocratische struikroversnest genaamd Brussel. Ein reich ein nation ein
Europa.De Nederlandse corrupte politici zijn werkelijk alle schaamte voorbij.
De Nederlandse burger heeft nooit inspraak gehad om dit ondemocratische
struikroversnest tegen te houden. In 2005 werd er een volkreferendum
gehouden en het resultaat was nee!!!! De corrupte cda, vvd, d66 en pvda
politici dachten JA!!!!!! en ze hebben het verdrag op kleine punten aangepast en het Nederlandse volk een
referendum ontzegt. De Europese centrale bank word gerund door de financiële struikrover genaamd Mario
Goldman Sachs Draghi.
Federal reserve en skulls and bones
De federal reserve bank bestaat uit een groep privé!!!! Banken waar
goldman Sachs er 1 van is. De andere ondemocratisch gekozen charlatan
is Herman Van Rompuy. Deze charlatans is een vrijmetselaar.De natte
droom van Herman Van Rompuy is regeren over alle Europese landen.
Een Andere opvallende naam is de ondemocratisch verkozen
regeringsleider Mario Monti. Monti is lid van de denktanks Friends of
Europe, Bruegel, en de Trilaterale commissie, en is deelnemer aan de
Bilderbergconferenties.
Hij heeft gestuurd aan de Yale universiteit die word weer gelinkt aan skull
en bones society http://nl.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
Een Nederlands persoon die meer als 2 hersencellen bezit begrijpt dat je deze mensen noooooooooooit en
ten nimmer politieke en financiële macht over je eigen land geeft. Een corrupte vvd, cda, d666 en pvda
politicus denken daar heel anders over. Deze corrupte hansworsten zijn er nog trots op ook ondanks alle
puinhopen die europa met zich mee brengt.Deze politici hebben het nederlandse volk buiten spel gezet
tijden het esm verdrag en hebben de ondemocratisch verkozen leiders beloond met een blanco cheque van
40 miljard euro. Deze corrupte partijen vonden het statiegeld debat controversieel maar 40 miljard doneren
aan deze struikrovers is geen enkel probleem.
 Lees verder www.corruptekamer.nl
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Bea Bilderberg Trix
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 december 2012
Koningin Beatrix en het koningshuis is in Nederland bijna heilig verklaard.
De Koningin heeft absoluut een sympathieke uitstraling en heeft ongetwijfeld
ook goede dingen voor het land gedaan. Veel mensen zijn helemaal gek op het
koningshuis maar dit komt voornamelijk door de geweldige pr-show van de media. De koningin kan namelijk
niets fout doen in de ogen van de media. Koningin Beatrix bezoekt ieder jaar de Bilderbergconferentie en is
aandeelhouder van Royal Dutch Shell en daar wordt natuurlijk niet over gesproken.
Groot-aandeelhouder én staatshoofd
Het probleem met een staatshoofd voorzien van twee petten is een levensgevaarlijk risico voor een staat en
de inwoners. Een majesteit die zowel groot-aandeelhouder is, maar ook als staatshoofd in de regering zit, is
zwaar corrumperend. Voor het staatshoofd, maar ook haar dienaren, de ministers die beleid
uitvoeren.Nederland doet mee aan iedere oorlog in het Middenoosten en het heeft niet zoveel te maken met
de vrijheid, democratie en anderen open deuren die ingetrapt deuren.
In Afrika gaan jaarlijks miljoenen mensen dood aan de honger en daar horen we bijna nooit wat over omdat
er simpelweg niets aan te verdienen valt. De reden waarom Amerika en Europa een oorlog tegen landen in
het midden oosten is vrij eenvoudig uit te leggen.
•Macht
•Controle
•Olie
•Geld
Op deze website vond ik een aardige berekening over het enorme belang voor het koningshuis als
aandeelhouder van Royal Dutch Shell
http://www.hethuisvanoranje.nl/15%20Fortuin%20van%20Oranje%20en%20Nassau/Fortuinvanoranjenassau-03.html

Aandelen van Bea
Als wij de aandelen van alleen Koningin Beatrix nu eens stellen (Major betekent volgens
Van Dale, het Engelse Woordenboek GROOT) op 5 % van het totaal. (zie voorgaande
pagina Sunday Times 2004, waarin woordvoerder van de Oranje’s dat expliciet toegeeft.
De 25% van Wilhelmina zal ergens toch wel zijn verdeeld). 5 % van A-shares/B-shares is
31.714.325 aandelen tegen een koers van €28,75 per aandeel en dat geeft thans een
Beurswaarde van €911.786.843,75 (911,7 miljoen Euro!!!). Opbrengst per jaar:
31.714.325 aandelen x €1,33 = €42.180.052,25. En dat is nog maar Shell!.Aan u of dit de
waarheid is of niet. Een feit is zeker, dit is nimmer weersproken door wie dan ook. Mocht
het eerder beschreven aandeel van 25% de feitelijke waarheid wel benaderen, dan kunt u
onze eenvoudige berekening van Shell (zie voorgaande opsomming van aandelen Shell) met de factor 5
vermenigvuldigen. Het bedrag dan? Nou ja, iets in de buurt van 5 Miljard Euro!!
www.corruptekamer.nl
‘Uit huis geplaatst vanwege gezond voedsel’
18 december 2012Nico de Geit
De meeste mensen weten dat geraffineerde landbouwproducten niet gezond
zijn. De supermarkten liggen vol met ongezond voedsel en dat blijft niet zonder
gevolgen: 40% van de mensen die een modern westers dieet volgen sterft aan
kanker. Tom’s moeder eet zelf alleen fruit, noten en groenten, en haar zoon
eet met haar mee.
Jeugdzorg bemoeit zich er inmiddels mee en heeft Tom naar een staatsarts gestuurd. Volgens de staatsarts
is het dieet van fruit, groenten en noten ongezond en groeit Tom niet snel genoeg. Tom’s moeder deelt die
visie niet. Volgens haar baseert de medische staatswetenschap zich op de leer van Pasteur waarbij er vanuit
wordt gegaan dat bacteriën een mens ziek maken. Volgens Tom’s moeder gaat het er juist om voldoende
weerstand op te bouwen tegen ziekmakers: ‘het bloed moet voldoende alkalisch zijn’.
In de beleving van de moeder van Tom eten mensen heel veel dingen die niet gezond zijn: ‘Als je in de
dierentuin gaat vragen of je de chimpansees eenmaal per week pizza’s met energiedrankjes mag voeren
slaan de verzorgers steil achterover’.
Tom gaat niet meer naar een staatsschool maar krijgt thuisonderwijs om hem te beschermen tegen de
wantoestanden op staatsscholen. Als Tom niet voor 15 december ingeschreven staat bij een staatsschool
wil Jeugdzorg Tom uit huis plaatsen. Tom’s moeder wil deze staatsdwang omzeilen door Tom bij zijn vader
in te schrijven die in Engeland woont. In het VK is thuisonderwijs wel toegestaan.
Documetaire ‘Rauw’
http://nicodegeit.wordpress.com/2012/12/18/uit-huis-geplaatst-vanwege-gezond-voedsel/
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Vragen aan Hare Majesteit: De kerstrede
Dec252012
“Met Kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld en de duisternis heeft het niet overwonnen. In het
licht van geloof, hoop en liefde worden mensen tot elkaar gebracht en vinden nieuwe bezieling. ‘Laat
liefde verbinden, laat hoop doen leven en laat geloof kracht geven.’ Dat zijn inspirerende woorden die
dit jaar in mijn familie een bijzondere betekenis hebben gekregen. Het medeleven van velen is ons
daarbij tot grote steun.”
Dat vind ik fijn om te horen majesteit maar waar blijft uw steun aan ons? In een Nederland (Ja Nederland
niet Europa, want nog steeds zijn we een soeverein land) waarin iedereen de broekriem aan moet halen
dient het staatshoofd toch zeker het goede voorbeeld te geven? Toch bent u geenszins van plan in te
leveren. Kortom, u kost geld terwijl u voldoende geld hebt, meer dan u in dit leven uit kan geven. Waar is uw
solidariteit met ons klootjesvolk?
“In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich
kunnen ontplooien en mogen hun bestaan zelf vorm geven. Maar zonder saamhorigheid kan een
individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer
dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen.”
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar hoe dacht u dat te bereiken wanneer anderen telkens een beetje
“gelijker” blijken te zijn dan het volk? Hoe wilt u solidariteit bewerkstelligen door de verschillen tussen arm en
rijk te vergroten?
“In ons land waren gelijkgezindheid en verbondenheid vanouds verankerd in sociaal-culturele
verbanden. De verzuiling gaf maatschappelijke zekerheid. Maar die tijd is voorbij en keert niet terug.
Toch zien we hoe ook vandaag wordt verlangd naar hernieuwd vertrouwen.”
Verlangen ja, helaas doet de huidige overheid niets om van dat verlangen om te zetten naar realiteit. Indien
u hier ideeën over heeft hoor ik die graag. Dus opnieuw de vraag hoe denk u dit hernieuwde vertrouwen te
bewerkstelligen?
“Vertrouwen kan niet worden opgelegd; het groeit vanuit de gemeenschap zelf. Het vergt geloof in
elkaars trouw en betrouwbaarheid. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar.
Democratie beoogt voorwaarden te scheppen voor regeren op grond van vertrouwen. Onze grondwet
geeft burgers gelijke rechten maar vraagt ons ook anderen als gelijkwaardig te aanvaarden en te
respecteren. In de rechtsstaat ligt de basis voor een houdbare samenleving. Dit vraagt meer dan
regelingen voor bestuur en besluitvorming. Het gaat vooral om aandacht voor elkaars verlangens en
meningen èn gerichtheid op het algemeen belang.”
Maar wat als de rechtstaat corrupt is zoals we zien in de diverse uitspraken over het registreren van
vingerafdrukken en de weigering onderzoek te doen naar het vermeende kindermisbruik van Joris
Demmink? En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven. Wanneer de rechtstaat geen recht meer doet, maar
slechts recht praat wat krom is, dan is het einde zoek en kan er van vertrouwen toch geen sprake meer zijn?
“In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen. Door de eeuwen heen
putte onze maatschappij kracht uit de aanwezigheid van mensen met verschillende culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond. Verdraagzaamheid heeft ons land sterk gemaakt. De erkenning
van waardigheid en gelijkwaardigheid van een ieder is een wezenlijk element van een vreedzame en
rechtvaardige samenleving. In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave,
in het klein en in het groot.”
Majesteit wilt u mij alstublieft voorbeelden geven van wat de overheid doet om dit vertrouwen te herstellen?
Ik zie slechts afbraak, verdeel- en heerstactieken en leugens. Hoe moeten wij ooit het vertrouwen herstellen
als keer op keer de politiek onbetrouwbaar blijkt?
“Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen. Meer en meer heeft dit
geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede
afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten. Niet in isolement ligt onze kracht
maar in saamhorigheid. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land
zich heeft verplicht.”
Dat ben ik met u eens maar is een totalitaire EUSSR de oplossing? Deze ondermijnt toch ook uw gezag en
mogelijkheden? Waarom werkt u hier dan aan mee? Ik kan mij niet voorstellen dat herstel van vertrouwen
hier ook maar iets mee te maken heeft.
”De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht. Maar er is meer dan geld alleen; bovenal biedt
Europa ons vrede. Toch lijkt het of onvrede alles overschaduwt. In de crisis die ons nu treft is een
klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling
begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in
dit werelddeel. Europa, dat zijn wij zelf. In zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking
blijven bouwen.”
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Europa is ons opgedrongen en door de strot gedouwd, kunt u het ons kwalijk nemen dat wij daar tegen aan
schoppen? Zelfs een kleuter kan zien dat het verkeerd gaat en de richting die deze unie heeft gekozen een
totalitaire is met als doel de burger monddood te maken. Wij wensen geen werkslaaf te zijn, u toch ook niet?
Nogmaals waarom wilt u ons opleggen wat u zelf nimmer zou doen?
“Wie trouw is aan zichzelf leeft vanuit eigen overtuiging en idealen. Maar niemand leeft voor zichzelf
alléén. Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst, toegerust voor het goede met een
geweten dat kan leren voorvoelen wat recht is en wat slecht. De aarde, zo zegt een Psalm, heeft God
aan de mensen gegeven; en de mensen gaf Hij aan elkaar. De opdracht is anderen te aanvaarden als
naasten die zijn zoals wij, mensen met bestaansrecht. In medemenselijkheid ligt de kern van samenleven. Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor een wereld gegrond op vertrouwen.”
Vertrouwen moet worden verdiend en tot dusver heeft Europa ons geen enkele reden gegeven om het te
vertrouwen. De totstandkoming was door list en bedrog, en democratie is ver te zoeken binnen dat orgaan.
Waarom zouden wij dergelijk gedrag moeten vertrouwen? Men heeft ons in de crisis gestort en nu moeten
we aannemen dat een totalitaire EU de oplossing is bestuurd door hen die deze ellende hebben
veroorzaakt? Concreet: Waarom zouden we op dergelijke figuren vertrouwen?
“Geloof is vertrouwen dat ons leven een zin heeft die uitstijgt boven het alledaagse. Hoop is
overtuiging dat de uitkomst goed zal zijn ook al is die niet zichtbaar. Liefde is kracht die ons verbindt
met elkaar, die geeft en vergeeft en die haat kan overwinnen.”
En het middel om dat te overwinnen is het afstaan van onze soevereiniteit? Dat is geen liefde, dat is
onderwerping en staat haaks op hetgeen u hier stelt. Waarom haalt u geloof erbij, dit heeft niets met geloof
en religie te maken. We bevinden ons in een situatie veroorzaakt door mensen en die dient te worden
opgelost door mensen. Bent u nu bezig het volk een rad voor ogen te draaien?
“Kerstmis is een feest voor mensen van goede wil. Ooit werd hun ‘Vrede op aarde’ toegezongen. Die
woorden behouden hun waarde, door de eeuwen heen. In dat vertrouwen wens ik u gezegende
Kerstdagen toe.”
Hier ben ik het volmondig mee eens, ware het niet dat het ene wordt gewenst maar daden het andere doen
ontstaan.
Ik wens iedereen vrede op aarde, maar verwacht het niet wanneer ik naar de acties kijk. Ik zie uw
antwoorden met veel interesse tegemoet.
Kraven. www.urubin.com

Magnetische levitatie kan leiden tot nieuwe soort zonne-energie
vrijdag, 28 december 2012
Wetenschappers van de Universiteit van Kanagawa in Japan komen met een
doorbraak die kan zorgen voor een revolutie op het gebied van transport en
elektriciteitsopwekking.
De onderzoekers toonden een schijf die met 200 omwentelingen per minuut
ronddraait wanneer hij in direct zonlicht boven een magneet wordt geplaatst.
De ontdekking kan zorgen voor een geheel nieuwe soort zonne-energie. Professoren Jiro Abe en Masayuki
Kobayashi presenteerden hun ontdekking in het decembernummer van Journal of the American Chemical
Society.
Laser
In de publicatie wordt uitgelegd dat het zonlicht de temperatuur van het grafiet verandert waardoor subtiele
fluctuaties optreden in de magnetische susceptibiliteit van het materiaal.
In een video die eerder deze maand op YouTube werd gepubliceerd is te zien hoe wetenschappers een
kleine schijf boven een aantal magneten plaatsen door er een laser op te richten. De schijf kan boven een
enkele magneet leviteren en op één specifieke plek ronddraaien wanneer er zonlicht op schijnt.
Omdat deze techniek heel eenvoudig is zijn de toepassingen oneindig. De techniek kan bijvoorbeeld worden
toegepast in transportsystemen of systemen die licht omzetten in energie.
Maglevs
Het is nog onduidelijk wanneer de doorbraak wordt geïmplementeerd in praktische transportsystemen. Het
valt nog te bezien of de ontdekking überhaupt kan leiden tot de productie van een apparaat dat genoeg
elektriciteit opwekt om zelfvoorzienend te zijn.
Er zijn al wel treinen die zonder wielen op een magnetische baan zweven, de maglevs. In de wereld zijn er
drie bedrijven - in Japan, Duitsland, en China - die zulke treinen maken, maar om bedrijfseconomische
redenen en technische complicaties wordt deze vervoerstechniek nog erg weinig toegepast.
Bron: Rawstory.com
Video: http://www.niburu.nl/innovatie/magnetische-levitatie-kan-leiden-tot-nieuwe-soort-zonne-energie.html
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Voorspellingen 2013 (en daarna) door Jan C. van der Heide
Gemaakt op zondag 25 november 2012
Geschreven door Seijejan
Ja wij van Wereldgeheimen vinden het leuk om met voorspellingen te komen. En het is de tijd van het jaar
waarop we het altijd doen. Het is een traditie, daarom trappen we af met Jan C van der Heide.
Economie
*We staan pas aan het begin van een structurele crisis op diverse niveaus en een economische
omwenteling in fases. De eerste tekenen dienen zich aan om afscheid te nemen van de Euro in de huidige
vorm. Het Zuiden zal zich uiteindelijk van Noord Europa afsplitsen. We leven in een tijd dat het nationalisme
sterke vormen zal aannemen. Het stelsel van de Europese Unie wordt niet gedragen door de bewoners van
Europa zelf.
* De Nederlandse economie glijdt gestaag steeds verder af. Mensen komen in opstand tegen de
renteslavernij, door de bank en overheid genomen financiële wurgmaatregelen/knevelwetten/voorschriften.
Figuurlijk een nationale watersnood in heel Nederland omdat alle huizen onderwater staan en de bewoners
worden gekielhaald door de bankiers en overheid. De tijd is in aantocht dat ‘de nieuwe armen’, AOW-ers,
werklozen, bijstandtrekkers voedselbonnen krijgen uitgereikt om ze niet te laten verhongeren. De inflatie
neemt monsterachtige vormen aan…, een rugzak vol bankbiljetten om een brood te kunnen kopen ligt in het
verschiet. Horror of werkelijkheid? De toekomst zal het uitwijzen.
* De Euro gaat zeer scherp in waarde dalen ten opzichte van de dollar en andere valuta.
* Paniek op Wall Street, 1929-taferelen, aandelen kelderen in Europa, China.
* Mensen willen hun geld van de rekening halen, bezetting van bankgebouwen in diverse landen.
* Deurwaarders gaan een zeer zware tijd tegemoet. Bij de deurwaarders zèlf zullen ‘collega’s’ met
dwangbevelen langs komen…, het gaat niet best in deze branche. Vele faillissementen zullen deze
beroepsgroep treffen en ook zie ik kantoorpanden van deurwaarders letterlijk in brand staan…
Ook notarissen, advocaten en ZZP-ers gaan barre tijden tegemoet.
* De invoering van de Ibancode zal gepaard gaan met mysterieuze verdwijningen van geldstromen. Het
elektronische lek blijkt moeilijk te dichten.
* Internationale bedrijven en rijke particulieren vluchten massaal weg uit Nederland. Kapitaalvlucht!
Natuurlijk wordt er geld meegenomen, maar vooral baren goud verdwijnen in groten getale over de grenzen.
* Betalingen zullen overigens ook steeds meer gaan plaatsvinden in goud.
* Faillissement van een bekend internationaal bedrijf en ook een grote Nederlandse bank kraakt…,
bankmedewerkers worden met honderden tegelijk ontslagen.
* Opstand tegen de overheid wegens ernstig verarmende maatschappij, massaal kan de burger de
rekeningen niet meer betalen. Onlusten verspreiden zich als een olievlek. Politici moeten hun riante inkomen
steeds vaker aanwenden voor eigen beveiliging. Het publiek is echt boos en dreigt nog bozer te worden…
* Uit protest wordt de massale oproep steeds luider, om alle betalingen in contanten te doen…, waardoor
het hele betalingsverkeer tot stilstand dreigt te komen…
* ‘Nieuwe Armen’, door de banken uit hun huizen en villa’s gejaagd, zullen samen met ‘eerdere armen’ een
front vormen tegen de verzekeringsmaatschappijen, de staat, de financiële wereld. Het kapitalisme gaat
kraken in alle voegen en is aan het einde van de laatste fase bezig. Een nieuwe variatie van het
communisme, een kruisbestuiving met het humanisme, is in aantocht.
Buitenland/ Europa
* In Griekenland totale maatschappelijke ontreddering, allerlei signalen wijzen er op dat er een staatsgreep
zal plaatsvinden.
* Spanje, Italië, Griekenland zijn in feite al omgevallen en failliet. Er is geen redden meer aan. De
maatregelen van Europa, het geld geven, het is allemaal uitstel van executie voor die landen.
* Merkel oververmoeid? Geruchten dat ze een tijdje de luwte in moet om te herstellen van een geestelijke
inzinking? Ze zal de geschiedenis ingaan als één van de beste bestuurders van het naoorlogse Duitsland.
* Verschillende Noord Afrikaanse landen krijgen te maken met aspecten à la de Arabische Lente.
* De Middellandse Zee wordt tijdelijk, wegens politieke ontwikkelingen, tot verboden gebied verklaard.
Mobilisatie van landen rond de Middellandse Zee. Oorlogsdreiging. Marineschepen stomen op…!
* Met Iran wordt er korte metten gemaakt. Wisseling van de macht, want de Iranese bevolking is het
helemaal niet eens met de machthebbers. Een bloedige omwenteling is aantocht.
* Assad wordt uit Syrië verjaagd. In het gastland blijkt hij in een later stadium ook niet welkom te zijn en
wordt uit het land verbannen.
* Bestuurlijke chaos en een grote interne machtsstrijd in China. Economische terugval. Chinese
effectenbeurs vertoont grillig patroon. De kleine beleggers verkopen massaal hun aandelen. De Chinese
economie blijkt zo kwetsbaar als een zeepbel te zijn… In symbolische zin wankelt de Chinese Draak en
komt krakend tot stilstand...
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* Vlaanderen zoekt steeds meer toenadering tot Nederland, om het Nederlandse taalgebied te versterken.
Er ontstaat een intensiever samenwerkingsverband, zoals het delen van kennis en know how. Universiteiten,
laboratoria die samen gaan werken.
Binnenland
* Koningin Beatrix heeft de afgelopen tijd al veel meer van haar taken overgedragen dan publiekelijk bekend
is gemaakt. Zeker het feit dat de Koningin buiten de formatie is gehouden, heeft het aftreedproces
bespoedigd. Mentaal zal dat een grote invloed hebben gehad op de Koningin, vooral omdat zij zoals bekend
haar werk met hart en ziel doet. In 2013 zullen de eerste duidelijke signalen komen van haar aftreden,
officieel zal het vertrek plaatsvinden in 2014.
* Het tragische ongeluk van prins Friso en zijn situatie daarna is natuurlijk uiterst zwaar voor de Koninklijke
familie. Vanaf het allereerste moment voelde het al als zeer zorgwekkend aan. Verder vind ik dat deze
droevige aangelegenheid alleen de familie aangaat, speculeren over hoe het verder gaat acht ik persoonlijk
minder ethisch.
* Criminelen vervaardigen papiergeld dat niet van echt is te onderscheiden. Door een bijzonder toeval wordt
de valsemunterij ontdekt.
* Nederland, het land met het vermanende vingertje, is op termijn op weg om het derde land in de
wereldranglijst te worden in de wapenindustrie.
* Onder het kabinet ligt een tijdbom en Rutte II zal binnen afzienbare tijd naar huis worden gestuurd. Nieuwe
verkiezingen. Het stemgedrag zal een grote verrassing opleveren. Wilders’ weglopen bij het Rutte I Catshuisoverleg krijgt een giftig staartje en een onvoorziene nasleep.
Politiek
* De PvdA gaat de PVV verheffen tot zondebok… Op Samsom en Wilders is de typering ‘onverenigbaarheid
van karakters’ van toepassing. Wilders verstaat de kunst om Samsom te prikkelen en kwaad te maken. Is
toch een beetje lastig trekje van Samsom, om op ‘eigen wijze’ de barricaden te willen beklimmen in de
Tweede Kamer. Dat gaat in zijn nadeel werken. Gaat Samsom de politiek vervroegd verlaten?
* Een bestuurlijke chaos tekent zich steeds scherper af, en Nederland wordt ook in dat verband door
Brussel ernstig op de vingers getikt. Grote Europese subsidies worden verminderd en sommige zelfs
ingetrokken.
* De Nederlandse overheid blijkt te goochelen met onder andere de werkloosheidscijfers en het percentage
van de inflatie.
* ‘De nieuwe armen’ gaan een politieke partij oprichten, met nationalisme als hoofdthema in hun
programma.
Weer
* Mooie, vroege lente, zwoele zomer met veel zonuren, late herfst en heldere winter. Precies zo als de
seizoenen behoren te zijn. Ten gevolge van het zeer uitgebalanceerde weer, zal de wijnoogst 2013 in
Europa fantastisch zijn. Een wijntopjaar is in aantocht.
* Men heeft het steeds over het ‘opwarmen’ van de aarde. Er is echter een kleine ijstijd naderbij aan het
komen, met alle consequenties van dien. Prognoses moeten daardoor worden bijgesteld.
Sport
* Het wielerschandaal blijkt veel groter en omvangrijker te zijn dan gedacht. Veel meer personen hadden
voorkennis en zijn er direct of indirect bij betrokken. Ook op sportgebied komt de naam van sommige banken
in opspraak!
Showbizz
* De ramp met het Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia wordt verfilmd. Marco Borsato gaat ook een
nieuwe film maken die met natuur en milieu te maken heeft. Er komen allerlei ‘nieuwe’ programma’s gestoeld
op een bekend format, zoals boerin zoekt man, BN-er zoekt partner, buitenlander zoekt Nederlandse
vriend/vriendin. Kortom de programma’s die maar enigszins met het vinden van relaties te maken hebben
schieten als paddenstoelen uit de grond.
* Ali B. doet een opmerkelijk interview met het kroonprinselijk paar. De uitzending zal ongekend hoge
kijkcijfers opleveren. Ali B. ontvangt hoogste tv-onderscheiding.
* De advocaat Bram Moszkowicz krijgt een eigen tv-programma, de magistraten zullen rillen.. Onder andere
wordt ‘de maat’ genomen van rechters die met twee maten meten en ander fraais dat beeldend ter tafel zal
komen.
* Anouk eindigt hoog bij het Songfestival, waarschijnlijk bij de eerste drie. Des te meer een grote prestatie
omdat ze niet helemaal fit en koortsig is tijdens haar optreden.
Rampen
* In Nederland komt het gevaar nu (nog) niet zo zeer door de Noordzee. Maar vooral de rivierdijken kunnen
de hoge waterstanden niet aan. In Limburg treedt een rivier buiten de oevers, de afgelopen 100 jaar is het
nog niet zo ernstig geweest. Aardverschuivingen onder de dijklichamen.
* Om rampen te voorkomen worden er diverse acties op touw gezet om zoveel mogelijk kerncentrales in
Nederland te sluiten.
* Aardschokken met een hoge score op de schaal van Richter in het noorden van Nederland.
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* In centrum van een grote stad, brandramp, historische gebouwen met grote water- en brandschade.
* In de Westerschelde vloedgolf wegstromende olie uit groot vaartuig.
* Geel getinte rook boven Rotterdam.
* Grote meteorietinslagen wereldwijd, de grootte van de meteorieten veroorzaakt veel onrust.
Zonsverduistering door asregen. Aardschokken in gebieden waar ze niet eerder plaatsvonden.
Diversen
Laten we hopen dat het volgende, griezelige sprookje in sprookjesland blijft.
Er was eens een land, waar in een bepaalde periode zeer tegengestelde berichten in de media verschenen
over dezelfde onderwerpen. Gehoornde trollen die op allerlei niveaus als dagtaak hadden verwarring te
scheppen. Dat horror land had ‘het lekken naar de pers’ verheven tot een kunstvorm, om het beleid giftig
voor te koken, in de week te leggen en om het publiek te manipuleren en bij de neus te nemen. Ja, sterker
om jong en oud te hersenspoelen, klein te krijgen en om angst in te boezemen. De wetten werden steeds
soepeler en rekbaarder gemaakt om mensen gestroomlijnder van hun bed te kunnen lichten, op te sluiten, te
flitsen om een berg boetes te kunnen innen. Wat een griezelig sprookjesland.
Maar een overheid mag het liefst alleen in angstaanjagende vertelsels stalinistische en grimmige trekjes
krijgen. Niet in het echt! En het mag natuurlijk nooit ofte nimmer Nederland zelf blijken te zijn. We moeten
met z’n allen op onze hoede blijven en de overheid op de voet volgen. Zeker in economisch zware tijden, is
het zaak om extra op je tellen te passen. Vroeger kon je paardendieven en struikrovers makkelijk herkennen,
tegenwoordig is het wat lastiger… met al die stropdassen en handgemaakte, pratende pakken… die maar
één doel lijken te hebben; je leegschudden… Trouwens als we filosoferen over ‘de overheid’, wie of wat is
precies ‘de staat’? ‘Het’ is ‘iets’ zonder gezicht, een fantoom, entiteit, een spookbeeld… De staat, een
overheid moet altijd worden gepersonaliseerd, een naam krijgen…, bijvoorbeeld Rutte of Januskop.
* Raadzaam is dat iedere burger een noodpakket in huis heeft om 3 x 24 uur vooruit te kunnen. In dat
pakket voor nood dient voorradig te zijn: eten in blik, water, zeep, lucifers, lampenolie, kaarsen, batterijen.
Binnen handbereik: warme jassen, dekbedden. Niet te hard lachen om het voorgaande. Stagnatie gas,
water, licht behoort tot de meer dan serieuze mogelijkheden in de nabije toekomst. (Ter herinnering. Eén van
de voorspellingen in het verleden was, dat er voedselbanken zouden worden opgericht. Men lachte wat
meewarig… Inmiddels valt het voedsel niet aan te dragen, en is er een tekort, voor de talloze noodlijdenden
en crepeergevallen…!)
* De agressie tegen bejaarden neemt steeds ernstiger vormen aan. Vele ouderen voelen zich bezwaard dat
ze nog leven en zoveel geld kosten… De vraag naar geriaters, psychologen voor ouderen zal explosief
stijgen. Opmerkelijk is dat ook steeds meer jongeren een beroep doen op de psychische hulpverlening.
* Bedrijven die zich bezighouden met intensieve veehouderij krijgen meer te maken met acties en mogelijk
zelfs bezetting van hun bedrijf. Organisaties die zich inzetten voor dieren doen nog meer van zich spreken.
* Er zal in Nederland steeds meer gebruik worden gemaakt van controletechnieken om individuen te volgen,
zoals zedendelinquenten en diverse misdadigers. Maar ook grote groepen andere mensen worden op de
korrel genomen en gevolgd. Alle computersystemen worden gekoppeld, mobieltjes, postcodes,
uitkeringsinstanties, verzekeringen, gemeentelijke administraties om de burger in kaart te brengen en in het
vizier te houden. Met 1 druk op de knop wordt binnen één seconde de totale doopceel gelicht van één van
de 16.730.632 Nederlanders. En dat is geen toekomstmuziek. De wet op de privacy blijkt zo lek als een
mandje te zijn… zonder dat mensen het weten worden er DNA-monsters afgenomen en opgeslagen voor
later.
* De maatschappij als geheel voelt aan alsof we aan de vooravond van grote sociale onrust staan.
Verschuivingen in het maatschappelijk stelsel door alle economische en politieke chaos. In de grote steden
breken steeds meer vechtpartijen onder groepen uit, schijnbaar zonder enige aanleiding.
* Er komt een bemiddelingsbureau met als doel, vermogende ouderen in contact te brengen met gezinnen.
De ouderen betalen verbouwingen om bij de gezinnen te kunnen inwonen en nemen de betalingen en
aflossingen van de hypotheek op zich, met als tegenprestatie ‘verzorging’.
* Er komt een stroming op gang onder de babyboomers om de jongeren financieel te gaan helpen. Er
worden fondsen opgericht voor studie, aanschaf eerste woonruimte
Ontdekkingen
* Elektrische auto’s gaan de toekomst niet veroveren, in de praktijk blijken ze uiterst vervuilend gezien de
massale fabricage van accu’s en de te gebruiken stroom. De infrastructuur voor laadpunten is niet te
betalen. Auto’s die rijden op waterstof zijn toekomstbepalend! De olieproducerende landen zullen in de verre
toekomst noodlijdend zijn.
* Reclameboodschappen geprojecteerd tegen de avondhemel wordt een nieuwe rage.
* Er wordt een app ontwikkeld die voetgangers, fietsers waarschuwen voor de geruisloze,
elektrische/waterstof auto’s.
* Op beveiligingsgebied: er zal een jas worden ontwikkeld als stroomstootwapen, het beveiligt tegen
roofoverval, aanranding.
* Stormachtige ontwikkelingen op medisch gebied. Bepaalde genen in het bloed blijken een sterk
vertragende invloed te hebben op het verouderingsproces. Er worden in dit verband hormonale preparaten
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ontwikkeld voor mensen die deze genen niet van nature hebben. Botox gaat tot het verleden horen, rimpels
worden van binnenuit weggewerkt.
* In de toekomst krijgen we bij aankoop de elektronische apparatuur mee in losse onderdelen in een zakje.
We moeten het zelf in elkaar zetten, bij aankoop levert dat een grote besparing op. Een geavanceerde
handleiding om het in elkaar te zetten wijst op een uiterst simpele manier de weg, gebaseerd op het
vastplakken van de onderdelen.
* Een beveiligingsballon boven je huis, voorzien van een camera met meetapparatuur, wordt een nieuw
beveiligingssysteem. Geluiden, beelden, vochtigheidsgraad, temperatuur, alles legt de camera vast en wordt
meteen naar een meldkamer verstuurd. De ballon is vrijwel onzichtbaar, omdat het net als een kameleon
razendsnel verkleurt, de kleur van de achterliggende hemel aanneemt. De beveiligingsballon kan worden
voorzien van allerlei extra accessoires, waarmee inbrekers meteen kunnen worden herkend. Tot een
draadloos opvangen van een DNA profiel van de insluipers, dat via de ballon naar de meldkamer wordt
gestuurd.
* Voel je je wat slap, heb je geen energie? Er wordt een apparaat ontwikkeld, waardoor je via elektriciteit je
zelf weer kunt ‘opladen’. In een later stadium van technische ontwikkeling kan je je op je mobiele telefoon
aansluiten, een app zorgt er dan voor dat je fysiek en mentaal weer wordt opgeladen met positieve energie.
* Fietsen zullen worden voorzien van een ingenieus zeiltje, deze ‘zeilfietsen’ worden erg populair.
* Een zooltje in je schoenen wekt door wrijving elektriciteit op, waarmee kledingstukken onder het lopen
verwarmd kunnen worden.
* In de verdere toekomst kan je een minuscuul klein mobieltje onderhuids laten plaatsen en het zal worden
bestuurd door je gedachtenkracht.
* Een nieuwe generatie kleine vervoermiddelen zal gebruik maken van luchtdruk in het
voortstuwingsmechanisme. Ze zijn milieuvriendelijke en uiterst goedkoop in gebruik. Snel, wendbaar en
geruisloos.
Positieve aspecten
* De vindingrijkheid, creativiteit, opofferingsgezindheid, en het saamhorigheidsgevoel zullen aanzienlijk
toenemen. Het vrijwilligerswerk neemt sterk toe, burenhulp op het platteland was er altijd al, maar nu ook in
de stad! Boeren die in de stad komen vertellen over burenhulp! Mensen die omzien naar elkaar, die tendens
wordt onstuitbaar in gang gezet.
* We staan aan de vooravond van een totale omwenteling op allerlei gebieden. Sommige ontwikkelingen
lijken desastreus, onder andere op economisch gebied. Uiteindelijk geeft het een reinigingsproces in de
wereld, het uitsterven van bonussen, zelfverrijking, hebzucht en egoïsme. De metamorfose van het
wereldbeeld zal een positieve invloed hebben op de milieuvervuiling, armoede, honger, gebrek aan
medische hulp. Een verschuiving van rijkdommen, delfstoffen, geld en goederen zal beter worden verdeeld
onder de massa... De burgers gaan op nadrukkelijke manier meepraten op allerlei bestuurlijke terreinen en
welke richting de wereld op gaat. Niet een paar procent van de bevolking zal bepalen wanneer er oorlog of
vrede zal zijn. De massa gaat de richting bepalen, het collectieve onderbewustzijn zal meer worden
geraadpleegd via eigentijdse media om te stemmen.., om in directe zin, mee te praten met de toekomst van
de wereld die van ons allemaal is…! Zoals gezegd, een politieke stroming zal op gang komen, een vorm van
kruisbestuiving tussen het humanisme en communisme. In die nieuwe stroming zal maximale ruimte blijven
voor diverse geloofsrichtingen. Tot op zekere hoogte is de toekomst ‘maakbaar’…, door in het heden de
juiste beslissingen te nemen. En daarbij is uw stem nodig, omdat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor
de toekomst van de wereld! Uw toekomst en dat van de kinderen en daarna…
Jan C. van der Heide, hypnotherapeut & paragnost
Opgetekend 26 oktober 2012
GSM, nuttige tip
Informatie die zeer nuttig is en waarbij men zich kan afvragen waarom de gsm verkopers dat niet zeggen!
Toets op uw GSM: * # 06 # (dus: sterretje, hekje, nul, zes, hekje) en bij het laatste hekje verschijnt het
serienummer van uw draagbare telefoon al op uw scherm.
Deze code komt op het scherm en is natuurlijk uniek. Noteer deze code en zet die zorgvuldig weg (ergens in
een GSM map bv. op uw computer).
Als men uw GSM steelt, telefoneer je naar uw operator en geeft deze code door. Uw telefoon kan dan
volledig geblokkeerd worden, zelfs als de dief de simkaart verandert.
Je zult er waarschijnlijk uw GSM niet mee terugkrijgen, maar je bent er dan wel zeker van, dat de dief met
jouw GSM niets meer kan aanvangen.
Als dit nieuws door iedereen zal toegepast worden, zullen de GSM dieven zich mogen recycleren, want de
diefstal zal nutteloos worden.
Zend deze boodschap door aan zoveel mogelijke personen.
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“Internet in Noord Korea”
Het grote Plein van Propaganda in de hoofdstad Pyongyang van Noord Korea
zoals iedereen verwacht wordt het land te moeten kennen.
Hoe ziet internet er eigenlijk uit in ‘s werelds meest geïsoleerde land? Om het
antwoord op die vraag te kennen, sprak de BBC met een aantal kenners en
voormalige inwoners van Noord-Korea. Volgens de BBC-website zijn dit de 11 meest opmerkelijke
bevindingen :
1. Elke Noord-Koreaanse website wordt verplicht een code toe te voegen die de naam van “de grote leider”
Kim Jong-Un iets groter afdrukt dan de rest van de tekst.
2. Noord-Korea heeft één cybercafé in de hoofdstad Pyongyang.
Computers in Noord Korea draaien op een aangepaste Linux Variant genaamd
“Rode Ster”
3. Computers draaien niet op Windows of iOS, maar op Rode Ster. Het
systeem werd gemaakt op bevel van Kim Jong-il en is een aangepaste
Linuxvariant die ‘beter correleert met de waarden van het land.’
4. Rode Ster gebruikt een Firefoxvariant als browser : Naenara.
5. De computerkalenders geven niet het jaar 2012 aan, maar het jaar 101. De Noord-Koreaanse jaartelling
begint vanaf de geboorte van Kim Il-Sung, de grootvader van huidig leider Kim Jong-Un.
6. Enkel de lokale elite en een selecte groep academici en wetenschappers hebben toegang tot ‘internet’.
7. Dit ‘internet’ heet ‘Kangmyong’ en is de facto een gesloten intranet dat onder strikt staatstoezicht staat.
8. Op de Koreaanse variant van het internet is vrijwel niets te vinden met als enige uitzonderingen :
staatsgereguleerde forums, enkele chatfuncties en natuurlijk de officiele staatsmedia. Facebook en Twitter
bestaan niet in het land en het westerse internet is volledig onbereikbaar.
9. Er bestaat vrijwel geen interesse voor internet in het land. De oorzaak is voornamelijk omdat verschillende
Noord-Koreaanse ‘journalisten’ naar ‘heropvoedingskampen’ werden gestuurd vanwege typfouten in hun
artikelen.
10. Een paar dozijn families zouden echter wel toegang hebben tot het westerse internet. Het zijn de families
die rechtstreeks met Kim Jong-un verbonden zijn.
11. Steeds meer Noord-Koreanen weten Chinese telefoons over de grens te smokkelen. Met deze telefoons
is het mogelijk om het internet in het vrije westen te kunnen bekijken. Deze illegale telefoons werken tot
enkele kilometers over de grens en ondanks de draconische straffen die hen te wachten staan, nemen
steeds meer Noord-Koreanen het risico om ze toch te gebruiken.
Bron & Volledig Engelstalig artikel : BBC | Bewerkte Vertaling Pineut

Ex-moslim wacht doodstraf na uitzetting Spanje om kritiek op islam
Fragment uit 'The Innocent Prophet'.
Keer op keer blijkt dat Europa door de knieën is gegaan voor de macht van de
Arabische oliesjeiks en daarmee de islam. Spanje dreigt de tot het
christendom bekeerde Pakistaanse ex-moslim Imran Firasat uit te zetten
omdat hij openlijk kritiek levert op de islam en meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de meest
recente anti-Mohammed film 'The Innocent Prophet'. Imran dreigt in Pakistan de doodstraf te krijgen
vanwege zijn afvalligheid en het 'belasteren' de profeet.
Enkele jaren geleden kreeg Imran asiel in Spanje omdat zijn leven in Pakistan werd bedreigd door het
islamistische geweld. In Spanje begon hij zich actief te verzetten tegen de sluipende islamisering van het
land. Eerst kreeg hij het Spaanse parlement zover een officieel onderzoek in te stellen of de Koran niet
vanwege racisme, discriminatie en het zaaien van haat moest worden verboden.
Verbanning om 'extreme gevoeligheid moslims'
Imran kreeg de autoriteiten echter tegen zich toen hij onlangs meewerkte aan de totstandkoming van 'The
Innocent Prophet'. Spanje beroept zich nu op strafcode 510 betreffende het uitlokken van haat of geweld,
iets waar Imran zich overigens niet schuldig aan heeft gemaakt aangezien in de film enkel uit de Koran,
Hadiths en islamitische boeken gehaalde historische feiten van de islamitische heilige profeet worden
belicht. Desondanks zou de film 'destabiliserend' werken vanwege de 'extreme verontwaardiging en
gevoeligheid' van de moslims wereldwijd.
Ook in dit opzicht beleven we in het Westen een herhaling van de jaren '30 van de vorige eeuw. Toen waren
het Joden die in naam van het Nationaal Socialisme uit Europa werden verbannen; nu zijn het ex- of nietmoslims die letterlijk worden opgeofferd aan een andere totalitaire radicaal-linkse ideologie: de islam. (1)
Xander - (1) Walid Shoebat
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Farmaceuten experimenteerden op Oost-Duitsers
zaterdag, 29 december 2012
Grote westerse farmaceutische bedrijven hebben in de jaren tachtig met
medicijnen geëxperimenteerd op Oost-Duitse patiënten.
In sommige gevallen waren de patiënten niet op de hoogte van de proeven, zo
meldt persbureau AFP.
“We hebben documenten waaruit blijkt dat er contracten waren tussen westerse
farmaceuten en de Oost-Duitse autoriteiten om medische proeven te doen,” zei
een medewerker van het Bundesarchiv, het nationaal archief van Duitsland,
tegenover het dagblad Der Tagesspiegel.
IG Farben
De krant bestudeerde de stukken en onthulde dat meer dan 50 farmaceutische bedrijven contracten hadden
met het Oost-Duitse ministerie van Volksgezondheid. Tussen 1983 en 1989 werden in totaal 165 medische
proeven gedaan. In ruil voor de experimenten kregen de autoriteiten 860.000 Duitse mark (430.000 euro)
uitbetaald. Bij de proeven waren onder meer Bayer, Schering, Hoechst (Sanofi), Boehringer Ingelheim en
Goedecke (eigendom van Pfizer) betrokken, aldus Der Tagesspiegel.
Bayer en Hoechst waren evenals BASF onderdeel van IG Farben, een Duits bedrijf dat een groot aantal
chemische bedrijven onder zich had. IG Farben had tijdens de naziperiode bijna een volledig monopolie op
de chemische industrie in Duitsland. Het bedrijf werkte nauw samen met Hitlers NSDAP en produceerde
onder meer het gif Zyklon B, dat in de concentratiekampen initieel werd gebruikt voor ontluizen en ter
bestrijding van tyfus. In september 1941 werden in Auschwitz I de eerste experimenten uitgevoerd met het
doden van mensen met behulp van het vergif.
Dwangarbeid
De krant meldt verder dat de proefpersonen vaak niet op de hoogte werden gebracht van de experimenten.
Het nationaal archief kon die uitspraak niet bevestigen.
De regionale Duitse zender MDR deed verslag van het verhaal van een 60-jarige patiënt, Gerhard Lehrer,
die in 1989 in een ziekenhuis in Dresden herstelde van een hartaanval.
Nadat hij ‘speciale’ medicijnen kreeg ‘die niet op de markt waren’ verslechterde zijn situatie alleen maar.
Lehrers vrouw nam enkele pillen mee waarna MDR ze liet testen. Het bleek te gaan om placebo’s die
onderdeel waren van een studie van Hoechst.
De Zweedse meubelgigant Ikea gaf in november toe dat enkele van zijn toeleveranciers werknemers
dwongen tot dwangarbeid. Volgens mediaberichten zetten ook de postorderbedrijven Neckermann en Quelle
Oost-Duitse gevangenen tegen hun wil aan het werk.
Bron: AFP. Gerelateerd:
 Dr. Rath: een wereld zonder ziekte (video)
 'Artsenmonopolie heeft geen enkel belang bij vernieuwing'
 GlaxoSmithKline ontloopt 892 miljoen euro aan belastingen
 Geheim Tibet: de Duitse SS-expeditie
 'We zijn allemaal slachtoffer van de medicijnindustrie'

Syrië update. Rusland gelooft in oplossing conflict
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 30 december 2012
Rusland denkt dat een politieke oplossing voor het conflict in Syrië nog mogelijk
is. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov
gezegd na een onderhoud met de internationale gezant Lakhdar Brahimi.
“We zeggen unaniem dat de kansen om een een politieke oplossing te bereiken
nog steeds bestaan”, verklaarde Lavrov op een persconferentie in Moskou.
Brahimi waarschuwde dat Syrië een tweede Somalië dreigt te worden als er geen politieke oplossing komt.
Gisteren had de leider van de Syrische oppositiecoalitie, Moaz El-Khatib, nog negatief gereageerd op een
uitnodiging van Moskou om deel te nemen aan onderhandelingen over een uitweg uit de crisis. Hij eiste
bovendien ook excuses van Rusland, een bondgenoot van het Syrische bewind.
Die reactie kwam voor Rusland als een verrassing, verklaarde Lavrov vandaag.
Syrische oppositie bereid tot overgangsregering zonder Assad
Rusland weerlegt gebruik gifgas in Syrië: “Politieke zelfmoord”
“Aantal doden in Syrië boven 45.000″
“Syrië moet overgangsregering krijgen
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Alsof het nog niet erg genoeg is: Grieken verwachten nog meer ellende
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 30 december 2012
De Grieken die al zo gekort zijn op hun inkomsten, en al zoveel
belastingverhogingen hebben moeten ondergaan kunnen een nieuwe tsunami
aan bezuinigingsmaatregelen tegemoet zien.
Stijgende prijzen, stakingen en een rechtzaak. Hoe staat het er vandaag
voor? Een kleine greep..
Elektriciteitsprijzen gaan met 12.2 % omhoog. De gezondheidszorg, waarbinnen bijna geen medicijn en zorg
meer te krijgen is, gaat staken. Zieke mensen waren er al armzalig aan toe, maar kunnen nu maar beter
bidden dat ze niet ziek(er) worden. De staking is van 2-5 januari a.s. Apotheken gaan ook staken, op 2 en 3
januari. Gisteren en vandaag was er een staking aangekondigd bij de belastingkantoren. De rechter heeft
deze echter als illegaal verklaard en de kantoren zijn gewoon open. Belastingbetalers zijn hiervan niet op de
hoogte, en het is te hopen dat dit niet extra problemen voor ze veroorzaakt. Twee officieren van justitie
getuigen vandaag bij het Hooggerechtshof. Wellicht geven ze de namen van de mannen die druk op hen
uitoefenden, om zodoende hun financiële misdaden bedekt te houden. Drie zakenmannen zijn gearresteerd
in Thessaloniki voor schulden bij het Ministerie van Financiën. De capaciteiten van 700.000 ambtenaren
worden nader bekeken: wie ongeschikt blijkt te zijn vliegt eruit. De IMF lekte naar Wall Street Journal dat
bezuinigingen van 50% niet genoeg zijn. De bekende Griekse krant Eleftherotypia is failliet: 800 mensen
werkloos. Grieken betalen 23 % belasting over voedingsprodukten. Griekse bossen hebben steeds minder
bomen: men wil stoken, en gebruikt hiervoor niet alleen hout, maar werkelijk alles. Dit zorgt voor smog boven
Athene
Ook Griekse families willen warmte
Meer dan 16 biljoen euro is teruggetrokken van bankrekeningen sinds
september en oktober 2011. Het is een wonder dat er nog mensen zijn die
überhaupt nog geld op de bank hebben, na alle belastingverhogingen en
inkomstenverlagingen. Bankrekeningen zijn zo goed als leeg, binnenkort zijn de
bossen ook zo goed als leeg en staat er geen boom meer. Veel Grieken hebben
noodgedwongen een nieuwe ‘hobby’: omhakken van bomen voor de brand- en
open haarden. Een logische hobby: families die geen cent meer te makken
hebben willen zich toch kunnen verwarmen deze winter.
Hln.be meldt:
De gemiddelde Griek is niet bijster positief over de toekomst. Dat blijkt uit een peiling van de
Atheense krant ToVima.
72 procent van de bevolking denkt dat 2013 voor hen nog slechter zal uitpakken dan het toch al moeilijke
2012. Van de ondervraagden verwacht 64 procent dat de situatie in Griekenland als geheel zal
verslechteren.
De Grieken gaan gebukt onder zware bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Het land gaat
zonder steun van de EU failliet. Vandaar wellicht dat bijna driekwart van de burgers in de eurozone wil
blijven, terwijl 16 procent het liefst terugkeert naar de oude munt, de drachme.
Smog boven Athene vanwege stoken met houtvuren en open haarden
foto: afp
De economische crisis in Griekenland heeft ook onverwachte gevolgen voor het
milieu. Het ministerie van Leefmilieu heeft de burgers dit weekend opgeroepen
terughoudend te zijn met het verwarmen door houtvuren en open haarden.
Vooral de oneigenlijke aanwending als brandstof van spaanplaten en hout met
verf en lak zijn te mijden. Tijdens de afgelopen kerstdagen zijn in de hoofdstad
opnieuw ongewoon hoge concentraties stofdeeltjes in de lucht opgemeten.
In meerdere wijken van Athene hing tijdens de kerstweek een indringende rookgeur en was de lucht troebel.
Midden december werden bij vergelijkbare, ongewone weersomstandigheden extreem hoge concentraties
door verbrand hout opgetekend.
Naast de weersomstandigheden is ook de crisis debet aan deze toestand. Na meerdere taksverhogingen is
stookolie voor de Griek flink duurder geworden. Gelijktijdig daalde het beschikbare inkomen. Zo blijft bij veel
inwoners in Athene de verwarmingsinstallatie koud. Vooral in appartementsgebouwen kunnen
eigenaarsverenigingen vaak niet meer samen stookolie inslaan, bij gebrek aan overeenstemming, of zien ze
er gewoon van af.
Steeds meer burgers gebruiken de aanvankelijk als decoratie ingebouwde open haarden. In armere wijken
worden houtvuren gestookt met alles wat brandbaar is. Het ministerie van Leefmilieu wil zich daarom de
komende weken toeleggen op de wintersmog, een tot dusver onbekend fenomeen in Griekenland.
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Obama waarschuwt voor beurscrisis
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 30 december 2012
Deadline 30 december 21.00 uur
De Amerikaanse president Barack Obama heeft het Congres gewaarschuwd voor een negatieve reactie van
de financiële markten indien er vandaag geen begrotingsakkoord gevonden wordt. De politieke leiders in de
Amerikaanse Senaat hebben zichzelf tijd gegeven tot 9 uur vanavond Nederlandse tijd om zo’n akkoord te
vinden en automatische besparingen en belastingverhogingen te vermijden.
Net binnen. President Barack Obama -exclusive interview on NBC’s Meet the Press:
Obama waarschuwde in ‘Meet The Press’ voor onrust op de beurs als er geen begrotingsakkoord komt
Obama legt al zijn gewicht in de schaal om de Amerikaanse bevolking duidelijk te maken dat niet hij, maar
de Congresleden verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen als er geen begrotingsakkoord gevonden
wordt.
Pro memorie: het Congres heeft nog luttele dagen om te vermijden dat op 1 januari automatische
besparingen (zie kadertje hiernaast) ingaan en tegelijk belastingverlagingen ten belopen van meer dan 400
miljard dollar per jaar uitdoven. Die ‘begrotingsafgrond’ van goed 500 miljard dollar of 3,5 procent van het
bruto binnenlands product dreigt begin 2013 de Amerikaanse economie voor het eerst sinds midden 2009
weer in een recessie te doen sukkelen.
Automatische besparingen zonder deal
o
Expiratie steun aan langdurig werklozen: 26 miljard dollar
o
Lagere Medicare-betalingen aan dokters: 11 miljard
o
Diverse federale uitgaven, vooral Pentagon: 65 miljard
Uiteraard gaan die belastingverhogingen niet in één keer in en sommige politici geven aan dat met een
begrotingsdeal begin januari de grootste klap kan vermeden worden. Maar toch is de deadline reëel: de
jongste cijfers over het consumenten- en ondernemersvertrouwen geven aan dat de bikkelende politici en
het vooruitzicht op een hogere belastingsfactuur nu al op het vertrouwen van gezinnen en bedrijfsleiders
wegen.
Beurs
Op het NBC-programma ‘Meet The Press’ verklaarde Obama dat hij geen
politieke wil ziet om een akkoord te dwarsbomen, maar dat het toch zou kunnen
dat de Republikeinen zo’n deal zullen blokkeren. En als dat gebeurt, zou het tot
een ‘nadelige’ reactie van de financiële markten kunnen leiden, zei hij. Mocht dat
gebeuren, dan gaan we op de eerstvolgende zitting van het Congres op 3 januari
meteen een wet voorstellen om de belastingen voor de middenklasse te
verlagen, aldus Obama. ‘Op de ene of de andere manier komen we hier wel
door’, suste de president in het zaterdag opgenomen interview. De focus van de race tegen de klok is
verschoven van het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de plak zwaaien en fractieleider John
(1)
Boehner vorige week een zware nederlaag in eigen rangen moest incasseren , naar de Senaat, die de
Democraten controleren. Harry Reid (links op de foto), fractieleider van de Democratische meerderheid, en
Mitch McConnell (rechts op de foto), fractieleider van de Republikeinse minderheid, voerden zaterdag
intensieve onderhandelingen. Dat gebeurde niet direct, maar via flink wat gependel van documenten tussen
hun beide kantoren die op luttele meters van elkaar in de Senaat liggen. ‘We hebben de hele dag dossiers
heen en weer geschoven’, zei McConnell bij het verlaten van zijn kantoor zaterdagavond om 7 uur lokale tijd.
De Republikeise senator Lindsey Graham verklaarde intussen dat de kansen op een regeling ‘uitermate
goed’ waren en dat Obama de krachtmeting gewonnen heeft. Niemand wil echt in de begrotingsafgrond
vallen als we dat kunnen vermijden, aldus Graham op de rechtse nieuwszender Fox News.
Zondagavond
Dé pijnpunten zijn de kwestie vanaf welk inkomen Amerikanen gevrijwaard blijven van
belastingsverhogingen en hoe erfenissen belast worden. President Obama wil dat Amerikanen die meer dan
250.000 dollar per jaar verdienen, meer belastingen betalen als bijdrage voor de crisis en de sanering van
de overheidsfinanciën, terwijl Republikeinen in het Huis zelfs een voorstel om alleen de Amerikanen die
meer dan 1 miljoen verdienen meer te belasten afschoten.
Volgens The Washington Post hebben McConnell en Reid zichzelf een deadline opgelegd: tegen 3 uur
lokale tijd zondag (9 uur ‘s avonds Nederlandse tijd) moeten ze een akkoord hebben. Daarna polsen ze
hun achterban in de Senaat om te zien of de deal voldoende steun heeft om het pakket ter stemming voor te
leggen in de Senaat. Zondagnacht moet het pakket dan in wetteksten gegoten worden en tegen
maandagmiddag op de vloer belanden.
In een ideaal scenario volgt dan maandagmiddag een stemming in het Huis van Afgevaardigden. Dat belooft
een hele opdracht te worden, aangezien het Huis traditioneel minder vlot een compromis vindt dan de
Senaat. Fractieleider John Boehner liet al weten dat hij een wettekst vanuit de Senaat alleen ‘ter overweging’
zal nemen, maar eigen amendementen niet uitsluit. Het is van 1990 geleden dat de Republikeinen nog
groen licht gaven voor een belastingsverhoging.
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Schuldenplafond 16.394 miljard
De Amerikaanse schuldenberg stoot op dit ogenblik weer op het schuldenplafond, dat 16.394 miljard dollar
bedraagt. Zelfs als Washington op 31 december de begrotingsafgrond weet te vermijden, is het lang geen
(2)
peis en vree. Minister van Financiën Tim Geithner liet al weten dat de VS met een schuldenberg van
(3)
16.338 miljard dollar weer akelig dicht bij het schuldenplafond van 16.394 miljard dollar komen.
Zonder deal over een hoger plafond kunnen de VS geen nieuwe schulden meer uitgeven om zijn
verplichtingen na te komen en dreigt een wanbetaling, al kan de Schatkist met wat creatieve boekhouding en
geschuif met uitgaven en inkomsten Washington maximaal nog twee maanden ‘draaiende’ houden.
www.tijd.be

Grieken melden hun auto´s af. Syrische vluchtelingen overstromen ondanks strenge grenscontroles het land
Posted on 30 december 2012by E.J. Bron
In Griekenland leren de mensen nu bezuinigen. Daar vindt op dit moment
precies datgene plaats dat Europa over enkele jaren te wachten staat:
Omdat ze moeten bezuinigen, melden steeds meer Grieken hun auto af.
Tienduizenden zetten hun auto alleen al in de maand december eerst stil, de
markt voor nieuwe auto´s is al ingestort. Ondertussen neemt het zwartwerken in
Griekenland merkbaar toe. Eén op de drie Grieken werkt volgens officiële cijfers
buiten de belastingdienst om.
Vanwege de harde bezuinigingsmaatregelen van het door een faillissement bedreigde land is het inkomen
van de Grieken volgens schattingen van de vakbonden sinds 2009 met bijna 30% gedaald.
N-TV
30%. Dat is in de eerste plaats een enorme persoonlijke tegenslag. Maar je moet je ook de
ontwikkelingsspiraal voorstellen als de staat de autobelasting misloopt en als veel kleinere bedrijven failliet
gaan, omdat ze hun klanten kwijtraken. Daarvan zou wel eens menig kapper, kleermaker, automonteur, arts,
apotheker enz. de dupe kunnen worden.
Desondanks is Griekenland voor de moslims uit Syrië een land van belofte. Zoals we weten, “vluchten”
moslims bij voorkeur naar een christelijk land, als ze het ook maar enigszins voor elkaar kunnen krijgen.
Syrische “vluchtelingen” stromen Griekenland binnen.
Ondanks economische problemen is Griekenland het populairste land voor de ”vluchtelingen” die naar de
EU proberen ter komen.
In het artikel van Al Jazeera kan men in de video ene Ahmed uit Aleppo beluisteren, die in gebroken Engels
uitlegt dat ze niet in Syrië kunnen blijven. Wel echter in Athene – waar ze eigenlijk niets te zoeken zouden
hebben.
Natuurlijk is er nog hoop: Griekenland heeft eindelijk de muur aan de Turkse grens afgebouwd:
De regering van Griekenland had ruim een jaar geleden besloten om een muur tussen zijn eigen grens en
die van Turkije te bouwen. Reden voor deze beslissing was de steeds groter wordende toestroom van
illegale immigranten in het land. De tien kilometer lange muur kostte ongeveer 3,2 miljoen euro en de bouw
heeft ongeveer een jaar geduurd. Oorspronkelijk zou de nieuwe grensversterking veel sneller klaar zijn.
Volgens de opdrachtgever is de vertraging echter terug te voeren op de slechte weersomstandigheden. De
weg naar Griekenland zal voor illegale migranten nu moeilijker worden.
Pro NRW
Maar wanneer, wanneer doet men eindelijk de poorten dicht, opdat er geen onmensen meer kunnen
binnenstromen? Geen nieuwe verkrachters, geen nieuwe moordenaars, geen roedelrovers, geen AllahuAkbar-schreeuwers?
Wil men net zo lang wachten tot alle Grieken honger lijden? Totdat alle
auto´s afgemeld moeten worden? Alleen omdat er ergens in de wereld
baarmoeders zijn, die constant nieuwe mensen op de wereld zetten, die
“niet in hun landen kunnen blijven”, zoals Ahmed uit Aleppo?
Bron:
http://www.kybeline.com/2012/12/30/griechen-melden-ihre-autos-ab-syrische-fluchtlinge-uberschwemmentrotz-starke-grenzkontrollen-das-land/#more-40878
Auteur: Kybeline - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
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2013: Amerika staat aan de vooravond van sociale verandering
zaterdag, 29 december 2012
De Verenigde Staten staan aan de vooravond van een grote verandering. Dat
betoogt columniste en schrijfster Frida Ghitis.
Een meerderheid van de Amerikanen is voorstander van strengere
wapenwetgeving, een progressief belastingstelsel, het homohuwelijk en
legalisering van cannabis.
De wetgeving kan deze ommezwaai nog niet bijbenen. Het komende jaar zal in de rechtbank en medialand
worden gestreden door de krachten van verandering, die inmiddels in de meerderheid zijn en iets willen
veranderen aan de status quo, aldus Ghitis.
Nieuwe ideeën
Ze merkt op dat de afgelopen maanden een keerpunt is bereikt, mogelijk dankzij sociale media, televisie en
het internet. Jonge mensen groeien op met nieuwe ideeën en streven naar sociale verandering.
Een meerderheid van de Amerikanen (57 procent) is voor strengere wapenwetgeving. Enkele maanden
geleden was dat nog 39 procent. Daarnaast is voor het eerst een meerderheid van de Amerikanen voor het
homohuwelijk. Het is volgens Ghitis alsof er een knop is omgegaan. Steeds meer mensen, met name
jongeren, vinden discriminatie niet alleen verkeerd, maar ook onzinnig.
Wie had gedacht dat de Amerikanen voorstander zouden zijn van het legaliseren van drugs? Twee derde
van de kiesgerechtigden jonger dan 30 is voorstander van het legaliseren van cannabis, waarmee het
landelijk gemiddelde op 51 procent komt.
Progressief belastingstelsel
Vele jaren werd enkel gesproken over het verlagen van belastingen. Dat is verleden tijd. Drie kwart van de
Amerikanen vindt dat het beter is om een progressief belastingstelsel te hanteren en de rijken meer te
belasten. Wat ‘rijk’ precies betekent is nog onduidelijk.
Met nog enkele dagen te gaan tot het begin van 2013 wordt wel duidelijk dat het land zich geconfronteerd
ziet met serieuze zaken. Er gebeurt iets in Amerika.
Bron: CNN.com
Gerelateerd:
 Cannabis maakt pijn draaglijker
 Catalaans dorp betaalt belastingen niet langer aan Madrid
 Ecstacy helpt tegen posttraumatische stress
 Colorado en Washington stemmen voor legalisering cannabis
 Meeste schietpartijen op scholen gelinkt aan psychiatrische medicatie
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Furtherance, een Amerikaans doomsday-scenario
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-12-2012
Als de kerkers van het Amerikaanse National Security Archive weer eens worden
gevuld met voor het publiek vrijgegeven (na een paar honderd jaar) „top secret“
documenten duikelen zo af en toe interessante berichtjes op. Zoals dit. Dat de
Sovjets aan een doomsday-clock sleutelden, is al langer bekend maar ook de
Amerikanen hadden de nodige „doomsday“ plannen. Zoals blijkt uit het
zogenaamde document 5A. Onder de codenaam „Furtherance“ konden China en Rusland op een volautomatische nucleaire holocaust rekenen indien een Amerikaanse president zou sneuvelen of verdwijnen
bij een „aanval“ op de Verenigde Staten. Ongeacht of de Sovjets of Chinezen ook maar iets met de “aanval”
te maken zouden hebben. Ingesteld onder president Dwight D. Eisenhower bleef het plan tot 1968, ongeveer
tot het moment dat de Sovjet Unie in staat was tot een „counter-strike“, van kracht. Onder Johnson werd de
oorlog-op-automatische-pilot uiteindelijk afgezwakt. Wat natuurlijk opvalt, is dat tussen 1952 en 1968
inderdaad een president omkomt. Een koningsmoord waarachter, zoals tot op de dag van vandaag boze
tongen en verschillende conspiracy theories beweren, de Sovjet Unie steekt. Furtherance werd op 22
November 1963 niet geactiveerd.
http://zapruder.nl/portal/artikel/furtherance_een_amerikaans_doomsday_scenario/rss
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