Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 176 – 15.05.2013

Vreemde 'slaapstoornis' laat mensen demonen zien ........................................................................................ 3
Opnieuw een False Flag in Boston 666 Boylston Street? ................................................................................. 3
De bevolking in Pyongyang vermaakt zich uitstekend ...................................................................................... 4
Communistische Partij vreest totale instorting China in 2014 ........................................................................... 5
En ja hoor, daar komt "de oplossing” ................................................................................................................ 6
Kredietstatus Duitsland verlaagd vanwege miljardenrisico Zuid Europa .......................................................... 7
Weer een illuminati-kaart vervuld? .................................................................................................................... 7
Wérkelijke verdachten van Boston gemeden in het nieuws!! ............................................................................ 8
Prikbord nr 342 (leo j.j. dorrestijn) ................................................................................................................... 11
Ultimatum Glenn Beck aan Amerikaanse overheid (video) ............................................................................. 11
Prins Bernhard wilde De Roy van Zuydewijn ‘onschadelijk maken’ ................................................................ 12
Meer bewijs dat Boston klassieke false-flag aanslag door overheid VS is ..................................................... 13
Gaat Israël Iran aanvallen met steun VS? ....................................................................................................... 14
Alarmfase rood, knalrood................................................................................................................................. 15
De journalistiek in Nederland is morsdood, vindt Bert Brussen. ..................................................................... 16
Nieuw biljet van 5 euro vanaf 2 mei in omloop ................................................................................................ 17
Prins Bernhard beschuldigd van ritueel kindermisbruik (video) ...................................................................... 17
Boston: Deportatie Saudiër bevestigd; 17 onbeantwoorde vragen ................................................................. 18
Oefenstad gebouwd: het Duitse leger oefent voor de burgeroorlog ............................................................... 19
Ordo Templi Orientis ........................................................................................................................................ 20
Strijd tussen moslims en christenen – profetieën gegeven aan Bernadette Soubirous .................................. 20
Is de euro een gevaar voor de vrede? ............................................................................................................. 21
Levensduur huishoudelijke apparaten worden opzettelijk ingekort! ................................................................ 22
Nestlé probeert nu ook patent op plant te krijgen ............................................................................................ 23
Topman Nestlé: “water is geen mensenrecht, maar commercieel product” .................................................... 23
Iran bang en boos na beschuldiging link met aanslagen Boston .................................................................... 24
Topadviseur bondskanselier Merkel geeft de euro nog 5 jaar ........................................................................ 25
Het einde van onze gouden twintigste eeuw is met de schuldencrisis van 2008 ingeluid en de neergang
wordt sterker .................................................................................................................................................... 26
‘Euro alleen nog met radicale vermogensheffing te redden’ ........................................................................... 27
Huwelijk en gezin onder steeds grotere druk .................................................................................................. 28
EU ontwikkelt apparaat om verkeersovertreders automatisch tot stoppen te dwingen .................................. 29
De Boston False Flag een grote chaos (update 24-04-2013) ......................................................................... 30
Council on Foreign Relations blij met verdwijnen soevereiniteit EU landen ................................................... 34
Islamitische landen geven de meeste geboorteafwijkingen te zien ................................................................ 35
De nieuwe Bilderberg conferentie is weer aanstaande ................................................................................... 36
Wa' kost da'? : Het koningshuis in 9 bedragen ............................................................................................... 36
Chemtrails, kernproeven en onze ozonlaag .................................................................................................... 37
Fluorescente schapen geboren in Uruguay..................................................................................................... 37
De wet die u verplicht de verliezen van uw bank af te betalen ........................................................................ 38
Voor het eerst drones bestuurd vanuit de UK ................................................................................................. 39
President Peres naar paus Franciscus voor vrede Midden Oosten ................................................................ 39
De EU is in de aanval ...................................................................................................................................... 40
Uniformiteit in de zadenmarkt en u raadt het al, bij overtreding van de regel: zware boetes!! ....................... 40
Nieuw bankenschandaal slaat werkelijk alles.................................................................................................. 41
Wordt Bush III president van de Verenigde Staten? ....................................................................................... 42
Amerikaans net sluit zich rond Syrië; legermacht en patriots naar Jordanië .................................................. 43
Duits-Amerikaanse topjournalist: Nederland volgende crisisland ................................................................... 44
Zon uitzonderlijk sterk voor tijd van het jaar! ................................................................................................... 45

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 1

Willem-Alexander en Máxima hebben zelfde stamvader ................................................................................ 46
Red Bull: Het geeft je vleugels.... maar… ??? ............................................................................................... 47
Argentinië en de Zorreguieta’s ........................................................................................................................ 48
Franse douane gaat reizigers fouilleren en mobieltjes en laptops controleren ............................................... 50
Robotvlieg is amper groter dan een echte....................................................................................................... 51
Fatale misleiding .............................................................................................................................................. 51
De BIJ van de rekening ................................................................................................................................... 52
Duitse minister Financiën die euro invoerde pleit nu voor einde eurozone ..................................................... 52
Roomboter is gezond en margarine is chemische troep ................................................................................. 53
EU wil deur voor uitkeringstoerisme verder openzetten .................................................................................. 54
Hoge Palestijnse official: Wij zouden meteen kernbom tegen Israël gebruiken.............................................. 55
De sprakeloze bij ............................................................................................................................................. 55
ECB: Dwangbijdrage heel Europa komt eraan; Barroso: Over paar jaar politieke unie .................................. 56
Rusland waarschuwt Israël nieuwe aanval op Syrië niet te tolereren ............................................................. 57
Hoge VN rapporteur: Aanslagen Boston gevolg van bestaan Israël ............................................................... 58
'Alliantie Israël met Arabische Golfstaten, Jordanië en Turkije in de maak' .................................................... 59
Oud senator VS: Witte Huis houdt bewijs buitenaardsen achter..................................................................... 60
Jij bent het volgende slachtoffer (video) .......................................................................................................... 60
Echte inflatie veel hoger dan gemanipuleerde overheidscijfers ...................................................................... 61
Parlementair comité: 10 van de 15 meest intolerante landen zijn moslim ...................................................... 62
De omgekeerde wereld (schokkende beelden) ............................................................................................... 63
EU-wet dwingt Nederlandse spaarders Europese banken te redden ............................................................. 64
Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog? ........................................................ 65
EU wil genmanipulant Monsanto totale macht over ons voedsel geven ......................................................... 67
Voor burgers wordt de ademnood groter en groter ......................................................................................... 68
De aftakeling van Nederland ........................................................................................................................... 69
Opmerkelijke persberichten die de media meestal laat liggen ........................................................................ 70
Zenith 2016 (2): Op de rand van de Nieuwe Wereld Orde .............................................................................. 71
CEO Deense Saxo bank verkettert Brussel en geeft de euro op .................................................................... 73
Blauwdruk van een controlemaatschappij ....................................................................................................... 75
Wat heeft feminisme met de Nieuwe Wereld Orde te maken? ....................................................................... 77
Zon kent krachtigste uitbarsting van dit jaar .................................................................................................... 83
Chip herstelt herinneringen in beschadigde hersenen .................................................................................... 84
Netanyahu naar Putin om militair treffen met Rusland te voorkomen ............................................................. 84
Global dimming: Zonlicht op aarde in halve eeuw tot één derde verminderd ................................................. 85
Beursbedrog: Hoge koersen veroorzaakt door robots; Crash onvermijdelijk .................................................. 86
Universitaire studie VS: Miljoenen doden bij kernoorlog Israël - Iran .............................................................. 87
Hoe Nederlandse klimaatwetenschappers worden geïndoctrineerd ............................................................... 89
Plastic soep: wat (w)eten we, deel 1/3? .......................................................................................................... 90
Plastic soep: wat (w)eten we, deel 2/3? .......................................................................................................... 91
Waarom je spaargeld van de bank halen? ...................................................................................................... 94
NEDERLAND is het land dat de Euro zal opblazen ........................................................................................ 95
'Gruwelmoorden Gosnell normale praktijk in abortusklinieken VS' ................................................................. 96
CIA valt door de mand in Rusland ................................................................................................................... 97
Bitcoin is het geld van de New World Disorder ............................................................................................... 98
SEPA, de nieuwe standaard voor betalen ....................................................................................................... 99

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 2

Vreemde 'slaapstoornis' laat mensen demonen zien
dinsdag, 02 april 2013
Filmmaker Carla MacKinnon besloot op onderzoek uit te gaan nadat
ze een aantal keren per week midden in de nacht wakker werd, zich
niet kon bewegen en een aanwezigheid voelde.
MacKinnon werkt inmiddels ook aan een film over haar onderzoek,
waarin ze het vreemde fenomeen slaapverlamming onder de loep
neemt.
De film wordt gesteund door de Britse liefdadigheidsorganisatie
Wellcome Trust. In 1995 verkocht Wellcome Trust al haar aandelen
aan Glaxo, waarna GlaxoWellcome ontstond. In 2000 fuseerde
Glaxo Wellcome met SmithKline Beecham. Het resultaat: de
omstreden farmareus GlaxoSmithKline.
Zwarte geest
Slaapverlamming is een slaapstoornis die als kenmerk heeft dat de spieren in het lichaam vlak voor het in
slaap vallen of direct na het ontwaken verlamd zijn. De verlamming kan gepaard gaan met hallucinaties. Het
verschijnsel is relatief onbekend en er wordt nog maar recent wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Naar schatting tussen de 5 en 60 procent van de bevolking lijdt aan slaapverlamming.
MacKinnon sprak met psychologen en wetenschappers, maar ook met mensen die zelf last hebben van de
slaapstoornis. Wereldwijd bestaan er veel verhalen en mythen over deze vorm van verlamming. Zo noemen
mensen het gevoel dat er een demonisch wezen op de borst zit die de persoon probeert te verstikken.
Mensen die de demon naar eigen zeggen hebben waargenomen omschrijven hem als een kwaadaardige
zwarte geest. Een man vertelde MacKinnon over zijn eigen ervaringen. In zijn jeugd zag hij vaak een kind
dat op zijn bed zat en liedjes neuriede. Soms ging het kind op zijn kussen zitten om te praten. Op een avond
stelde de kleuter de man een persoonlijke vraag. Toen hij weigerde te antwoorden veranderde het kind ‘in
een demon’.
Inbreker
Een andere man leed aan de slaapziekte narcolepsie. Hij dacht vaak dat er iemand in zijn huis of
slaapkamer aanwezig was en hoorde stemmen. Op één avond werd hij verlamd wakker en zag hij een figuur
in zijn kamer staan. Hij besefte plotseling dat de figuur geen demon was, maar een inbreker.
Slaapverlamming wordt vaak geassocieerd met de mythen van de Incubus en de Succubus, demonen die ’s
nachts op de borst van mensen kwamen zitten. De Incubi, waarover men tijdens de middeleeuwen vaak
droomde vanwege de angst voor demonen en heksen, hebben tegenwoordig plaats gemaakt voor een
moderne invulling: de ontvoeringen door buitenaardse wezens.
In de Verenigde Staten worden regelmatig gevallen gemeld van ‘buitenaardse ontvoeringen’. Deze
ontvoeringen vinden volgens getuigenissen vaak plaats in de slaapkamer, na het ontwaken. De slachtoffers
zijn meestal volledig verlamd terwijl het gebeurt.
MacKinnon heeft haar slaapverlamming inmiddels onder controle weten te brengen door er onderzoek naar
te doen. De truc is, zo zegt ze, om als het gebeurt te letten op bepaalde details, zoals hoe je handen voelen
of in welke houding je ligt. Dan verdwijnen de angstige gevoelen als sneeuw voor de zon.
MacKinnon is tot de conclusie gekomen dat mensen bij slaapverlamming hallucineren. Is ze zelf tot deze
conclusie gekomen of wordt ze door de farmacie betaald om dit te zeggen? Geen onbelangrijke vraag,
aangezien tot 60 procent van de bevolking lijdt aan slaapverlamming.
Bron: Livescience.com

Opnieuw een False Flag in Boston 666 Boylston Street?
2013/04/16Destiny5DOlympic Zion News
Vandaag was er weer eens een nieuw bombardement in
Boston, Amerika. Alle alarmbellen gaan bij ons gelijk op rood
richting een False Flag, of ander draconisch addergebroed
die hier weer een slaatje uit moeten gaan slaan. Het eerste
wat al gelijk opvalt is dat het bombardement plaatsvond op de eindstreep van de marathon, met als adres
666 Boylston Street.
Ze werken altijd zo, en het komt iedere keer weer terug. Het beste wapen dat ze hebben is om het in het
openbaar te verstoppen zodat niemand het ziet. Getallen, symbolen, numerologie en noem maar op, ze
gebruiken het altijd en overal, honderden artikelen hebben we er al over geschreven!
Gelukkig zijn er meer wakkere mensen die al direct vragen gaan stellen of het al dan niet een False Flag is
geweest. Uiteraard krijg je niet het juiste antwoord van de gevestigde orde, we zullen het “weer” zelf moeten
gaan onderzoeken.
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De bevolking in Pyongyang vermaakt zich uitstekend
Woensdag, 17 april 2013
Volgens de media zijn de spanningen in Noord Korea tot een
hoogtepunt gestegen en is iedereen in het land paraat voor
de oorlog die gaat komen.
In de hoofdstad Pyongyang is daar klaarblijkelijk heel weinig
van te merken.
Volgens de mediabeelden rolt er een onophoudelijke stroom
tanks over het Kim Il Sung plein als demonstratie van de
kracht van Noord Korea.
Toen een leraar uit Chicago, Patrick Thornquist, echter vorige
week een bezoek bracht aan deze hoofdstad en op het beroemde plein aankwam, was hij totaal verrast door
wat hij zag. Het plein, een symbool en tevens politiek en militair hart van Noord Korea, was gevuld met roller
skatende kinderen.
Patrick, “Je probeert te begrijpen wat echt is en wat niet. Je
probeert een balans te vinden tussen wat de media je
vertellen en wat je ze proberen wijs te maken omdat het zo
ver weg is”.
Eén van de bijdragen van de nieuwe leider Kim Jung-un aan
het land is het bouwen van parken waar men kan
rolschaatsen en welke voorzien in ook andere entertainment
faciliteiten. Wat Thornquist opviel die dag dat hij naar het
nieuws keek was dat er nog steeds tanks over het plein
rolden volgens de berichten.
Zo zei hij, “Het was absoluut interessant om in het hotel naar
de BBC te kijken alsof dat was wat er die dag zich afspeelde op het plein, terwijl wij er enkele uren geleden
geweest waren en er helemaal niets van dat alles gebeurde”.
Op deze trip viel Thornquist van de ene verbazing in de andere. Zo bezocht hij een spiksplinternieuwe bar
die met haar minimalistisch maar cool decor niet misstaan zou hebben in Brooklyn. Zelfs de ervaren
reisleidster was verrast over hoe normaal de stemming is onder de mensen.“Ik had een gemobiliseerde
bevolking verwacht, druk bezig met (nood)oefeneningen, luchtalarm of gecamoufleerde legervoertuigen”, zei
Amanda Carr van Koryo Tours.
Zij is ongeveer 40 keer in Noord Korea geweest en dit bezoek was volgens haar net als anders. “Om eerlijk
te zijn was ik behoorlijk verrast om te zien hoe kalm alles was. Je ziet wel militairen op straat, maar niet meer
dan dat er de afgelopen maanden waren. Veel van hen waren bezig met bouwwerken die al maanden door
hen bewerkt worden, anderen met het planten van bomen, iets dat ieder jaar gebeurd. Dus, ik heb geen
militairen gezien die dingen anders deden dan normaal”.
Dit verhaal is bevestigd door een verslaggever van The Economist die eveneens in Pyongyang op bezoek
was. Hij had de met netten gecamoufleerde bussen gezien, maar kwam tot de conclusie dat die
voorbereidingen meer komisch leken dan serieus. Zoiets wat je zou verwachten in de komische serie “Dad’s
Army”.
Thornquist, de Amerikaanse toerist, had zijn ticket al in oktober vorig jaar geboekt, ver voor de huidige crisis
was geëscaleerd. Hij zegt dat als hij dat van tevoren geweten zou hebben, hij waarschijnlijk niet gegaan zou
zijn, omdat hij zorgen maakte over de anti Amerikaanse propaganda. Maar, de eerste ontmoetingen met de
Noord Koreanen vielen heel anders uit. “In het begin was ik een beetje nerveus”, zegt hij. “Maar één van de
gidsen zei tegen mij “Kalm aan, we zijn allemaal mensen”. Wat mij verraste is dat er onder de bevolking
helemaal geen sprake is van een anti Amerikaans gevoel, tenminste niet tegen mij”.
Hij bezocht ondermeer een enorme grote bowlingbaan met 40 banen voorzien van de allermodernste
computers. Op de beelden die hij daar schoot, zie je dat de inwoners van Pyongyang zich uitstekend
vermaken. Regelmatige bezoekers van het land komen terug met berichten dat er redelijk veel welvaart valt
te zien. Zo zie je tegenwoordig steeds meer mobiele telefoons en de winkels liggen vol met spullen.
Er schijnt een nieuwe consumentengroep te zijn ontstaan sinds vorig jaar april. Dit was de “deadline” voor de
regering om een “sterk en welvarend” land te zijn. Wat de reisleidster, Amanda Carr, opviel was dat deze
nieuwe generatie consumenten volledig achter hun jonge leider Kim Jung-un staat. Dit heeft dan ook alles te
maken met het feit dat Pyongyang hun bevolking laat weten dat iedereen het begrepen heeft in Noord Korea
en het resultaat hiervan is dat de bevolking zich als één man achter hun leider schaart.
In ieder geval begrijpt Patrick Thornquist er helemaal niets meer van. Wie of wat moet je nu geloven? Het
enige wat hij zeker weet is dat wat hij met eigen ogen heeft gezien.
Bron: NPR
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4706:de-bevolking-in-pyongyangvermaakt-zich-uitstekend&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Communistische Partij vreest totale instorting China in 2014
Chinees accountantsbureau verwacht schuldencrisis die groter is dan implosie Amerikaanse huizenmarkt Peiling: 84% Chinezen heeft geen enkel vertrouwen in de Communistische Partij
Achter futuristische skylines zoals die van Shanghai gaat een
land schuil dat in zowel financieel, economisch, sociaal,
maatschappelijk als ecologisch opzicht op de afgrond afsnelt.
Volgens de Chinese digitale krant Dajiyuan is het Centrale
Comité in Beijing door een speciale taakgroep van de
Communistische Partij (KPCh) gewaarschuwd voor de totale
instorting van de Chinese samenleving in 2014. Tegelijkertijd
meldt de Financial Times dat het Chinese accountantsbureau
ShineWing heeft berekend dat de lokale overheidsschuld in
China oncontroleerbaar is geworden en een crisis kan
veroorzaken die ernstiger is dan de crash van de Amerikaanse huizenmarkt.
Zoals we vaker hebben geschreven worden de positieve economische cijfers van China sterk
gemanipuleerd, overigens net zoals in het Westen gebeurt. In werkelijkheid bevindt de economie zich op de
rand van een ernstige crisis, neemt de maatschappelijke onrust toe en viert de corruptie in het land hoog tij.
In 2014 dreigen deze ontwikkelingen tot een uitbarsting te komen die China zal kunnen doen instorten. Het
gevreesde scenario gaat uit van gesloten fabrieken, gigantische aantallen lege woningen -waar er nu al zo'n
65 miljoen van zijn-, exploderende criminaliteit en massale volksprotesten.
'Economische crisis in juni 2013'
Professor Sun Liping, leermeester van partijchef Xi Jinping, waarschuwt al langer voor de instorting van de
Chinese samenleving. Li Zuojun, specialist bij het Ontwikkeling- en Onderzoek Centrum van de Chinese
Staatsraad, voorspelt dat China in juni 2013 in een economische crisis belandt.
Li Cheng, een directeur van het John L. Thornton China Center, wijst op het feit dat de Chinese export naar
Europa en Amerika als gevolg van de recessie fors is gedaald. Daarnaast heeft de gemiddelde Chinees
amper geprofiteerd van de jarenlange krachtige groei van de economie. Sterker nog: de koopkracht van de
gewone man is net als in Europa en Amerika zelfs gedaald. Het enige wat de Chinese economie draaiende
houdt zijn de gigantische staatsinvesteringen.
Kloof rijk-arm steeds groter, talloze opstanden
Ook in China wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Volgens Cheng ligt de zogenaamde Ginicoëfficient in China op 0,61. Deze waarde ligt tussen de 0 en 1 laat de inkomensongelijkheid zien. Een
waarde van boven de 0,4 geldt als een alarmgrens voor het ontstaan van grote maatschappelijke
spanningen. De KPCh zou hebben toegegeven dat er ieder jaar meer dan 200.000 volksopstanden in het
land zijn. Daijiyuan schat echter dat dit aantal nog veel te optimistisch is en dat de maatschappij op de rand
van instorten staat.
Enorme corruptie
De enorme corruptie bij de overheid is de derde beslissende factor die China in de afgrond dreigt te storten.
Volgens het Global Financial Integrity centrum werd er tussen 2000 en 2011 maar liefst $ 3,8 biljoen het land
uitgesluisd. Dat is net zoveel als de totale voorraad buitenlandse valuta die het land heeft opgehoopt. Deze
gigantische kapitaalvlucht uit China wordt veroorzaakt door de almaar erger wordende corruptie van
ambtenaren en andere overheidsofficials. (1)
8 van de 10 Chinezen hebben geen vertrouwen in Partij
Uit een recente internet opiniepeiling, gehouden door de partijkrant Ren Min Ri Bao (Volkskrant), bleek dan
ook dat tussen de 75% en de 84% van de Chinezen geen enkel vertrouwen heeft in de Communistische
Partij. De krant vond de resultaten dermate schokkend dat de peiling al na enkele uren werd afgesloten en
ook de vele reacties niet langer leesbaar waren - een typerend staaltje Chinese censuur zoals we die de
komende jaren ook in de Europese (Volks)Unie kunnen verwachten. (2)
'Lokale overheidsschulden onhoudbaar'
Het Chinese accountantsbureau ShineWing waarschuwt dat de stijging van de lokale overheidsschulden in
China oncontroleerbaar is geworden en een crisis kan veroorzaken die ernstiger is dan de crash van de
Amerikaanse huizenmarkt. 'Het enige wat ze nog kunnen doen is nieuwe schulden maken om oude af te
lossen,' verklaarde Chang Ke van ShineWing. 'Er komt een dag dat dit niet langer zo kan doorgaan.'
De firma constateerde dat veel van de 2800 provincies de overheidsregels omzeilen en zelf obligaties
uitgeven om de eigen uitgaven en schulden te kunnen financieren. 'Hier gaat de overheid geen
verantwoordelijkheid voor nemen,' vreest Chang. 'Maar wel de accountantsfirma's en de banken.' (3)
Ook een ecologische ramp
Dan kampt China ook nog eens met een milieucrisis die inmiddels zó ernstig is, dat het 'point of no return' is
overschreden en het land ook een ecologische ramp van ongekende omvang staat te wachten (zie links
onderaan). Bovendien heeft een nieuwe uitbraak van een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus al aan
diverse mensen het leven gekost en de nodige onrust veroorzaakt.
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Niet voor niets laat het land, waar ieder uur zo'n 1500 baby's worden geaborteerd, zich steeds vaker op
militair gebied gelden - immers, ook voor de Chinese overheid geldt dat oorlog historisch gezien het meest
effectieve middel is om het volk af te leiden van de uit de hand lopende binnenlandse problemen.
Xander - (1) Epoch Times, (2) Epoch Times, (3) Zero Hedge

En ja hoor, daar komt "de oplossing”
woensdag, 24 april 2013
Het beste bewijs dat de bomaanslagen in Boston inderdaad
een false flag operatie waren, is de persconferentie door
Michael Bloomberg, burgemeester van New York.
Hij eist herziening van de grondwet, meer camera’s en drones
boven de steden en zegt, “Raak er maar vast aan gewend”
Alhoewel de bomaanslagen in Boston een volkomen mislukte
false flag operatie waren, neemt men, klaarblijkelijk
onverstoord, toch gewoon de volgende stap van het
verplichte scenario, “De oplossing”.
Het heeft dan ook niet lang geduurd voordat deze “oplossing” zich zoals te doen gebruikelijk na dit soort
acties, aandiende om de bevolking meer “veiligheid” te geven in de vorm van nog meer toezicht, controle en
camera’s. De burgemeester van New York, Michael Bloomberg, heeft gezegd dat de Amerikaanse grondwet
herzien dient te worden naar aanleiding van de bomaanslagen in Boston.
Uiteraard met als doel meer “veiligheid” en dat dit soort aanslagen in de toekomst niet meer zullen
voorvallen. Zo zei hij tijdens een persconferentie:
“Mensen die zich zorgen maken om hun privacy doen dat terecht. We leven tegelijkertijd in een
gecompliceerde wereld waar we een veel grotere mate van veiligheid nodig zullen hebben dan in de goede
oude tijd. Daarom denk ik dat we onze wetten en interpretatie van de grondwet moeten veranderen”.
“Kijk, we wonen in een erg gevaarlijke wereld. We weten dat er mensen zijn die onze vrijheden willen
afpakken. De inwoners van New York weten dat beter dan wie dan ook sinds de vreselijke tragedie van
9/11”.
Bloomberg die de laatste tijd veel kritiek te verduren kreeg vanwege zijn overmatige betutteling van de
inwoners van New York, zei verder dat er meer toezicht nodig zal zijn in de grote steden.“We moeten
begrijpen dat als we verder willen in deze wereld we meer camera’s en aanverwante zaken nodig hebben.
Op een bepaalde manier is dat goed, maar het is wel anders dan we gewend zijn”.
Bloomberg is zo langzamerhand het synoniem geworden voor overtredingen op de grondwet. In het
afgelopen jaar is hij verantwoordelijk geweest voor het politiegeweld tegen vreedzame betogers, een
geweldige toename in aanhoudingen en fouilleringen waarbij de politie het speciaal gemunt heeft op de
zwarte en Spaanstalige gemeenschappen en het runnen van een geheim spionageprogramma tegen
onschuldige moslims.
Verder heeft hij meer dan 12 miljoen Dollar uitgegeven alleen al aan televisiereclame om wapenbezit tegen
te gaan. Wat hij voor ogen heeft is dat er een soort militaire operatie wordt opgezet, waarbij drones met
gezichtsherkenningssoftware boven de hoofden van bewoners van New York vliegen. Zijn antwoord op
mensen die hier kritiek op leveren en zeggen dat het “Big Brother” tactieken zijn? “Raak er maar vast aan
gewend.”
Hij is echter nog niet helemaal happy met dat alles, want hij bemoeit zich ook met de levenswijze van de
burgers, zoals het uitroeien van roken in het openbaar en het verbieden van onverzadigde vetzuren, grote
suikerhoudende frisdranken en kunststof (styrofoam) bekers.
Natuurlijk wordt de veiligheid er nog maar weer eens bijgehaald, “Het zegt toch wel iets dat we dit allemaal
moeten doen. Maar onze eerste en belangrijkste verplichting is dat onze kinderen veilig zijn op school”.“Dat
het veilig is als je naar een groot sportfeest gaat, dat het veilig is als je op straat wandelt of in het park”.
“We kunnen niet toestaan dat terroristen ons in een situatie maneouvreren waarbij we deze dingen niet meer
kunnen doen. De manier waarop wij dat doen is door te voorzien in wat wij denken dat afdoende
bescherming biedt”.
Nadat hij gezegd had de grondwet te willen veranderen en mensen hun wapens af te zullen pakken zegt
Bloomberg dat het onzin zou zijn om vrijheden op te geven (contradictio in terminis; onmogelijke combinatie
dus). “Wat we moeten voorkomen is dat beschermingsmaatregelen ons niet meer in staat stellen te genieten
van onze vrijheden. Want dan hebben de terroristen gewonnen. Dat is precies wat zij willen”.
Benjamin Franklin waarschuwde ooit de Amerikanen om nooit hun vrijheid op te geven voor een grotere
veiligheid. Dat doet er wat Bloomberg betreft niet toe want ook Franklin hoort thuis in die "goede oude tijd".
Bron: Infowars
Niburu.co
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Kredietstatus Duitsland verlaagd vanwege miljardenrisico Zuid Europa
Duitse schuldenlast nu meer dan 100% van het BNP
De enige overgebleven onafhankelijke kredietbeoordelaar
Egan Jones, die een succespercentage van 94% - 97%
claimt, heeft de kredietstatus van Duitsland afgewaardeerd
van A+ naar A, met een negatief vooruitzicht. Reden: de op
deze site al vaak besproken Target-2 vorderingen. Van de €
700 miljard dreigt Duitsland er maar liefst € 350 miljard nooit
meer terug te krijgen. Hetzelfde Target-2 systeem drukt ook
op ons land als een loden last van circa € 240 miljard, die bij
het omvallen van het eurosysteem ons hele land in één klap
vrijwel failliet achter zal laten.
Duitsland verloor in december 2011 zijn AAA status bij Egan Jones. Sindsdien kalft de kredietstatus van het
financieel en economisch sterkste land van Europa, zonder wie de eurozone onmiddellijk uit elkaar zou
klappen, steeds verder af. Onze Oosterburen hebben zich net als in Nederland middels het Target-2
systeem willens en wetens extreem kwetsbaar gemaakt voor de schulden van de Zuid Europese landen en
banken.
Duitse schulden boven 100%
€ 350 miljard dreigen de Duitsers te verliezen, stelt Egan Jones. De totale schuldenlast van Duitsland komt
hiermee boven de 100% het BNP - gezien de eurocrisis onhoudbaar, zeker voor het kernland van de
eurozone. Egan Jones komt op een hogere schuldenlast uit als Eurostat (het Europese Bureau voor de
Statistiek, 80,6%), omdat het de cijfers van het IMF gebruikt.
Positief zijn de Duitse overschotten op de handels- en betalingsbalans en het lage begrotingstekort, wat
stabiliserende factoren zijn. Egan Jones is van mening dat Duitsland steeds vaker overstemd wordt in de
Europese Centrale Bank, die in toenemende mate de belangen van Zuid Europa behartigt, ten koste van
landen zoals Duitsland en Nederland. De beoordelaar verwacht dat het EFSF en het ESM in banken zullen
veranderen en er meer euro's zullen worden bijgedrukt.
EJ doet niet mee aan manipulatie door collega's
Egan Jones is niet de meest bekende kredietbeoordelaar, maar geldt vanwege zijn onafhankelijkheid als één
van de besten. Het bedrijf wordt enkel door institutionele investeerders gefinancierd en is daardoor niet
afhankelijk van de centrale banken en andere financiële instituten. Egan Jones was de enige beoordelaar
die het omgevallen MF Global ruim voor de crash een slechte status had gegeven. Bij de grote beoordelaars
S&P's en Fitch had MF Global enkele dagen voor het bankroet nog de hoogste status.
Door met name de afwaarderingen van de VS kwam Egan Jones onder vuur te liggen van financiële
toezichthouders. De grote kredietbeoordelaars zijn Egan Jones liever kwijt dan rijk, omdat EJ het enige
ratingbureau is dat weigert mee te doen aan de collectieve manipulatie door de anderen. (1)(2)
Nederland werd in juli 2012 door Egan Jones afgewaardeerd van AA- naar A, met een negatief vooruitzicht.
Ook toen was de belangrijkste reden de miljarden die Nederland kwijt is aan het overeind houden van
landen zoals Spanje en Italië.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge

Weer een illuminati-kaart vervuld?
Illuminati voorspelden aanslag in
Boston?
woensdag 17 april 2013
Door : Chantal Caes
In 1990 bedacht gamedesigner
Steve Jackson zijn nieuwste spel:
‘Illuminati – New Word Order Game’
(INWO). Jackson ontwierp een spel
dat zeer dicht bij het plan van de Illuminati komt om de wereld naar de
Nieuwe Wereld Orde te brengen, of anders gezegd naar het Rijk van de
Antichrist. Deel 1 omvat 9 speelkaarten met toekomstige catastrofale
gebeurtenissen. Sommigen daarvan voorspelden vrij accuraat 9-11, maar er
is ook deze Illuminati-kaart:
Joggers, Illuminati, 1995 Steve Jackson Games – www.cryptogon.com
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Wérkelijke verdachten van Boston gemeden in het nieuws!!
Door GuidoJ. 19 april 2013
x
Luitenant Kolonel Roy Potter:
“Een oefening is ALTIJD een teken van een cover-up!”
“There is a war going on in our government!”
x
- Totale media-black-out rondom gewapende, particuliere dienst! x
Wérkelijke verdachten van Boston gemeden in het nieuws!!
Natural News – 2013 © WantToKnow.nl/.be
x
Het is werkelijk ongelooflijk hoe obstinaat de MSM, de main-stream-media een totale ‘media blackout’ na lijkt
te streven, het volledig nálaat om aandacht te besteden aan de wereldwijd bekend geworden foto’s van ‘The
Craft’, particulier-militaire mannen die aanwezig waren bij de Boston Marathon. (klik op bovenstaande
illustratie voor lead naar de ‘Craft’-site)
De beide Amerikaanse sites, ‘NaturalNews.com’ and InfoWars.com hebben inmiddels al een enorme
hoeveelheid foto’s gepubliceerd, die bewijzen dat een groot aantal leden van de particulier-militaire
huurlingenclub ‘The Craft’ actief betrokken waren bij operaties rondom de finish van de Boston Marathon.
De twee jongens die de schuld zullen krijgen van de bomaanslagen. Zeg eens eerlijk, zien deze jongens op
deze FBI-foto’s eruit alsof ze iets in hun schild voeren. Of ziet het eruit alsof deze twee mannen een
opdracht vervullen om rond te lopen, zoals hen bijvoorbeeld gevraagd zou kunnen zijn..? Klik op de foto voor
nóg meer beelden van deze twee zondebokken..
Het is keihard fotografisch bewijs, wat in gewoon politiewerk ‘bewijsmateriaal’ heet. Maar het is werkelijk
verbijsterend te zien, dat er geen enkele melding van de aanwezigheid van de mensen van ‘The Craft’ het
nieuws haalt..! Noch in de ‘Boston Globe’, noch in de ‘New York Times’, noch in de ‘Los Angeles Times’,
nérgens wordt er één woord aan besteed. Het lijkt erop dat dit evenement snel op weg is de grootste mediadoofpot uit de geschiedenis te worden.
FBI presenteert kennelijk liever een ‘vals script’ dan het werkelijke bewijs te tonen..
De FBI is ook diep betrokken in het meebouwen aan deze doofpot. Ze doet dit vooral door heel precies de
foto’s te kiezen die passen in het verhaal. Foto’s die de komende verdachten zullen aanwijzen, mensen die
bij de marathon rond hebben gelopen en de schuld dienen te gaan krijgen..
Zeg eens eerlijk, ziet deze slome, ontspannen jongen eruit alsof hij straks
koelbloedig een bomaanslag gaat plegen..?
En natuurlijk… als onderdeel van deze hele doofpot-affaire, heeft de FBI
aangekondigd dat het ‘andere foto’s als ‘niet-geloofwaardig’ zal
kwalificeren’…! Jazeker.. De enige foto’s die ‘tellen’ zijn de foto’s waarvan
de FBI zegt dat ze ‘tellen’… heb je ooit zoiets ongeloofwaardigs gehoord..?
Hoe komt dit over vanuit een ‘FBI-onderzoek’..!? Dus even voor de goede
orde.. Er is dus een berg foto’s waarvoor de FBI zelfs een oproep deed ze
in te leveren, (maar wellicht om heel andere redenen dan de officiële!) en
op deze foto’s blijkt dat er kerels staan in gevechtsuniformen, zwarte
rugzakken en technische apparatuur, en de FBI verdomd
deze foto’s te becommentariëren??
Overal waren mensen te zien van ‘The Craft’…! De doodskop
van het bedrijf prominent op hun kleding..! Allemaal dezelfde
broeken aan, ook het ‘rode kruis’-personeel kennelijk met hun
rolstoelen..?!
Eén van de mannen draagt ook nog eens een stralingsmeter,
waarmee hij zelfs op de finish is gefotografeerd..!! Deze
kerels dragen overigens allemaal zwarte rugzakken, die de
vermeende verdachte ook droeg..!
Journalist gecensureerd tijdens een persconferentie..!
Dan Bidondi is een journalist voor de website Infowars.com en woont aan de Oostkust van de VS. Hij
trachtte foto’s te laten zien op een persconferentie van huurlingen van ‘The Craft’, en hoe deze club zich
onder het publiek van de marathon begaf. Maar tijdens deze persconferentie werd Bidondi onmiddellijk
gecensureerd, doordat overheidsagenten clipboards omhoog hielden, zodat de foto’s werden
afgeschermd..!! Ongelooflijk toch, dat alleen foto’s die de FBI wil dat het grote publiek ziet, de foto’s zijn die
ook werkelijk mogen worden gezien..(HIER videomateriaal ervan op YouTube)
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Het centrale voertuig van ‘The Craft’-organisatie. Iedereen
verzamelde ná de bomaanslag. Klik voor een high-res-foto. En zie
hoe deze mensen kalm blijven en kennelijk ‘iets’ verwachtten dat
inmiddels gebeurd was…
En natuurlijk kom je dan op de meest logische vraag, die je de FBI
dient te stellen..! Wat is er zo gevaarlijk aan de foto’s die niet getoond
mogen worden van ‘The Craft’-mensen, dat er zelfs een totaal
‘verbod’ op komt in de VS..?? Is er wel een simpele, onschuldige
verklaring voor dit allemaal, want waarom is het een probleem om
deze foto’s te tonen.. Is dat niet toegestaan..?We moeten gewoon
oppassen voor die overheidsfiguren die je gaan vertellen dat je
bepaalde zaken niet mag zien..!
Het logo van Craft laat aan duidelijkheid niets te wensen over.. ‘Violence does solve problems’..! Dat hebben
we dus gezien afgelopen maandag..!!
OK, dan laten wij de gecensureerde foto’s hier zien..
Het feit dat deze foto’s uit de media worden gehouden, dat de MSM ze
niet plaatst, is niet anders dan lafhartige, keiharde censuur..! Nóg een
reden dus om voortaan de CNN’s van deze wereld links te laten liggen
en je focus te houden op de alternatieve media, die niet worden
geregeerd door de zittende macht. Of zoals ze ook worden genoemd, the
powers-that-be.. (TPTB)
En onthoud bij het bekijken van deze foto’s dat er officieel wordt gemeld
dat deze foto’s feitelijk dus niet bestaan..! En dat de bestaande media,
door het niet plaatsen en tonen van deze foto’s, zichzelf buitenspel aan
het zetten is. Even in andere woorden, waar geen woord Spaans bij zit:
“Je wordt door omroepen als CNN, MSNBC, Fox en elke andere grote
‘nieuwsbron’ gepiepeld..! Je wordt ingepakt in een mind-control-mediaspektakbel, dat jou een voorgekauwd scenario toont!
Een klokkenluider klapt uit de school!
Als we spreken over een voorgekauwd scenario, laten we dan ook melding maken van een plaatje van een
paar dagen geleden, waarin een heftige waarschuwing van een ‘insider’ staat, die in het openbaar aan de
wereld verklaart, hoe alles rondom de bomaanslagen in Boston afgelopen maandag op script stond..! De
melding is van maandagavond 18:42 uur. Deze klokkenluider heeft tot op heden precies de juiste zaken
aangekondigd. Laten we kijken hoe het FBI-scenario zich nu ontrolt. Kijken of we het verhaal over het
buskruit van kogels te horen krijgen..!

Dit is de vertaalde tekst van dit bericht:
Waarschuwing: Wetten worden geschreven om je te besodemieteren. Ik werk bij een veiligheidscommissie
en ik kreeg zojuist de melding om de campagne te starten waar ik de laatste 2 maanden aan gewerkt heb.
En nu blijkt het allemaal in elkaar te vallen.. Ik zal het zo kort mogelijk houden.
Deze aanslag zal worden toegeschreven aan een jongeman, een twintiger, waarvan gezegd zal worden, dat
hij de aanslagen heeft gepleegd, omdat hij ‘instabiel’ is. Ze gaan vuurwapens en een NRA-handboek in zijn
huis vinden. Er zal worden gezegd dat hij buskruit gebruikt heeft voor de explosie, en dat dit kruit feitelijk niet
beschikbaar zou moeten zijn voor het grote publiek. Dan zullen ze claimen, dat dit kruitpoeder in kogels
gebruikt kan worden voor het maken van explosies, dat er een beperking moet komen op het aantal munitie
dat je mag kopen. Er dienen ook belastingopslagen op dit soort munitie te komen om dit soort
gebeurtenissen te helpen financieren..!
Ik kan nu niets doen, ander verlies ik mijn baan, of krijg zelfs met een rechtszaak te maken. Laat ze ajb
hiermee niet wegkomen. Ze vinden de verdachte pas aan het einde van de week en de speurtocht is
gepland voor vrijdag.. De mensen die gewond zijn, zijn écht, maar deze gebeurtenis was gepland; laat hen
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niet onze rechten afnemen. Ik ben op mijn werk, maar gebruik een plaatje van een andere reactie. Laat me
hier verder buiten alsjeblieft, het zal me serieus beschadigen.
Tot slot dan een paar van de vele, vele foto’s waarop de werkelijke verdachten van de valse-vlagoperatie te zien zijn!!

En ‘last but not least’…
Het lijkt heel verstandig te luisteren naar deze
gepensioneerde Luitenant Kolonel Potter uit het VSleger. Een publieke oproep over de situatie in de VS, die
volledig te vergelijken is met een staatsgreep..!!
Tot slot een plaatje dat geschoten werd op een bewakingscongres. Op de stand van ‘The Craft’ was het een
gezellige boel met die kak-broeken-bedrijfskleding. Ook weer te zien afgelopen maandag bij de ‘Boston
Marathon’..!
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Prikbord nr 342 (leo j.j. dorrestijn)
5 mei
Indien op 4 mei geen Duitse soldaten kunnen worden herdacht als slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, dan zou op 5 mei toch even iets gezegd mogen worden over die Duitse militairen die hun
leven waagden door joden te helpen, aanslagen op Hitler te plegen, bevelen weigerden en mijnen ruimden.
Alleen in Nederland zijn van de laatstgenoemden en ook Nederlandse SS-ers er meer dan 500 gewond,
verminkt of gedood toen ze als krijgsgevangenen – vrijwillig of gedwongen – werden ingezet om hier de
honderdduizenden Duitse, Nederlandse en geallieerde mijnen en andere explosieven op te ruimen. Een
prestatie die in de loop der jaren wat is overschaduwd door sommige ‘goede’ Nederlanders die een
bepaalde mening hadden over alle Duitsers, ongeacht hun eigen rol in de oorlog en daarna.
Falend toezicht
Toen een ‘boekhouder’ met een uitkering een demente vrouw beroofde van haar spaargeld en daarbij hulp
kreeg van een notaris, kon de politie de zaak niet ‘rond’ krijgen en doet verder niets. Niet geleerd hoe je een
boekhouder of een notaris arresteert en ondervraagt? Of een klacht indient bij de toezichthouder van de
notariële broederschap en de uitkeringsinstantie waarschuwt? Want de burger zelf mag niets doen van onze
Haagse ‘toezichthouders’: privacy, weet u wel… en overbelasting van de rechtspraak.
Lichtgetint
Een jongetje van ongeveer 11 jaar heeft een eigen mobieltje en belt zijn broer van 18 jaar als hij een
vechtpartijtje niet kan winnen. De broer (die blijkbaar niets anders te doen heeft) komt en trapt een
voetballetje van 11 jaar zo hard, dat die een pols breekt. Hoe komt het toch dat ik daarbij meteen de
woorden ‘respect’ en ‘lichtgetint’ op mijn netvlies zie? Net als bij de beelden op you tube van het omtrappen
van rijen grafzerken van gesneuvelde Britse soldaten. En het woord ‘moslim’ komt daar nog bij als ook een
groot kruis op de begraafplaats wordt aangepakt. Kennelijk een wereldwijd fenomeen zoals onder meer door
berichten uit Indonesië, Irak, Groot-Brittannië, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Turkije, België, Libië, Frankrijk,
Duitsland en de Scandinavische landen wordt bevestigd.
Rutte heeft (bijna) gelijk
De elites die jarenlang hun geld hebben opgepot op geheime bankrekeningen, moeten het weer laten rollen.
In vele gevallen was het immers ‘gemeenschapsgeld’ dat werd weggesluisd en niet alleen verborgen voor de
belastingdienst, maar ook voor het OM. Helaas hebben die elites een ‘excuus’: wat het koninklijk huis kan
met allerlei constructies, kunnen wij ook. Intussen, krijgt dit land de rekening gepresenteerd van het
jarenlang gedogen van verspillingen, fraude, corrupte, belastingontduiking, incompetentie en een
ongeremde graaicultuur. Alleen de rekening van de EU zal uiteindelijk nog hoger zijn.
Uitgemolken
Het nieuws over de aanslag in Boston is door de media weer op een respectloze manier uitgemolken.
Volstrekt overbodige, driedubbel herhaalde ‘informatie’ die de beschamende hype rond de troonswisseling
even deed vergeten. Wat meer respect voor kijkers die een hoger niveau van relevante berichtgeving mogen
verwachten, is kennelijk niet op te brengen. En dan te bedenken dat voor een aantal programma’s nog extra
wordt betaald via de loterijen, kerkelijke instellingen, goede doelen en de overheid. Wie ‘sponsort’ eigenlijk
die eindeloze uitzendingen over de Oranjes?

Ultimatum Glenn Beck aan Amerikaanse overheid (video)
Maandag, 22 april 2013 - Bron: Niburo.co
De bekende (oud Fox) presentator Glenn Beck zegt dat hij wil dat de Amerikaanse overheid open spel speelt
over de oorspronkelijke verdachte van de bomaanslagen bij de Boston marathon vorige week.
Zo niet, dan zal hij komen met belastende informatie die het “lot van Amerika” zal bepalen.
Presentator Glenn Beck is waarschijnlijk in het bezit van informatie betreffende de oorspronkelijke verdachte
van de bomaanslagen in Boston. Het betreft hier de man waar wij al eerder over schreven, afkomstig uit
Saoedi Arabië. Volgens Beck gaan de leugens over deze verdachte zo ver en zijn ze zo diepgaand, dat als
deze openbaar gemaakt worden en de regering van Obama zou hierover niet ter verantwoording worden
geroepen, dan zal het Amerika zoals wij dat kennen “over” zijn.
In zijn radio-uitzending van afgelopen vrijdagavond roept hij de regering dan ook op om openheid van zaken
te geven. Gebeurt dit niet dan heeft Beck zoals hij zegt, geen andere keus dan bewijsmateriaal vrij te geven
dat zo belastend zal zijn dat het “lot van het land” hierdoor bepaalt zal worden. Glenn zegt dat President
Obama en diegenen die verantwoordelijk zijn bij Justitie tot maandag de tijd hebben om eerlijk te zijn
tegenover de Amerikaanse bevolking of anders zal hij vrijgeven wat hij weet.
“Dit is heel, heel erg belangrijk”, aldus Beck. “Vergis je niet. Dit verhaal is nummer twee (de 11 september
2001 aanslag is verhaal 1) vanwege wat ik weet. Wat er nu gebeurt is heel erg belangrijk en het kan het
belangrijkste verhaal van tijdens ons leven worden”. Lees hier verder (video).
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Prins Bernhard wilde De Roy van Zuydewijn ‘onschadelijk maken’
SP wil opheldering van Rutte, loog Balkenende?
Bas Paternotte: 19-04-2013
TAGS: Edwin de Roy van Zuydewijn, Jan Peter Balkenende, Prins
Bernhard, Ronald van Raak
Het is één van de vele mysteries die kleven aan het ‘dossier De Roy van
Zuydewijn’. Wie was degene die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
opdracht gaf om de doopceel van Edwin de Roy van Zuydewijn te
lichten? Dat het formeel de toenmalig directeur van het Kabinet der
Koningin Felix Rhodius was die de BVD de opdracht gaf, wisten we al. Maar wie trok er werkelijk aan de
touwtjes? Prins Bernhard zélf, blijkt nu. En dat betekent dat premier Jan Peter Balkenende de Tweede
Kamer destijds verkeerd heeft ingelicht. De Roy van Zuydewijn’s advocaat Mark Meijjer: “Premier Rutte kan
mij bellen indien hij daar met de huidige kennis aanleiding toe ziet. Komt een dergelijk overleg er niet, dan
rest de juridische weg.” SP-Kamerlid Ronald van Raak wil opheldering van premier Rutte.
‘Vijandelijk projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt’
Prins Bernhard nodigde De Roy van Zuydewijn begin 2000 uit voor een bezoek aan paleis Soestdijk, hij
wilde een ‘borrel’ drinken met de vriend van zijn kleindochter; prinses Margarita. Kort na dat bezoek gaf
Bernhard de directeur van het Kabinet der Koningin – Felix Rhodius – de opdracht om bij de BVD
inlichtingen in te winnen over De Roy van Zuydewijn. “Deze man is een vijandelijk projectiel dat onschadelijk
moet worden gemaakt” zei de prins tegen Pieter Broertjes. Broertjes was destijds hoofdredacteur van de
Volkskrant en maakte in het geheim een interview met de prins. Ook koningin Beatrix was op de hoogte van
de actie van haar vader. Deze gang van zaken valt te lezen in het het boek Beatrix, dwars door alle
weerstand heen van journaliste Jutta Chorus dat volgende week uitkomt.
Balkenende zei iets heel anders
Deze lezing staat haaks op wat toenmalig premier Jan Peter Balkenende tegen de Tweede Kamer heeft
gezegd. Balkenende schreef op maandag 10 maart 2003 – voorafgaand aan het befaamde ‘Margarita-debat’
– aan de Tweede Kamer dat Rhodius het plaatsvervangend hoofd van de BVD had gevraagd ‘naslag’ te
doen in de bestanden van de inlichtingendienst naar De Roy van Zuydewijn ‘omdat de heer De Roy van
Zuydewijn als mogelijk aanstaand echtgenoot van H.K.H. Prinses Margarita toegang zou kunnen krijgen tot
het staatshoofd en de directe omgeving van het staatshoofd’.
Was De Roy van Zuydewijn een gevaar?
Het plaatsvervangend hoofd van de BVD kwam vervolgens tot het oordeel dat deze informatie ‘zodanig was
dat moest worden gesproken van een ernstig vermoeden dat de veiligheid of andere gewichtige belangen
van de Staat, meer in het bijzonder de integriteit van het Koninklijk Huis, mogelijk in gevaar zouden kunnen
komen’. Die informatie werd gedeeld met Carlos Hugo, de vader van prinses Margarita en Carlos jr, zijn
zoon. Prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn wisten van niets. Sterker; minister van Justitie Piet
Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken én premier Balkenende – incluis hun voorgangers – wisten
dat óók niet.
Nee, De Roy van Zuydewijn was geen gevaar volgens BVD én DKDB
In dezelfde brief valt te lezen dat de BVD later op die conclusie over het ‘gevaar’ van De Roy van Zuydewijn
moest terugkomen. Een DKDB-onderzoek later dat jaar concludeerde hetzelfde: dat er ‘geen nieuwe
relevante feiten of omstandigheden naar voren kwamen over betrokkene, die een risico of bedreiging
zouden kunnen vormen voor veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis’.
Advocaat De Roy van Zuydewijn: ik zie legio juridische mogelijkheden
De advocaat van Edwin de Roy van Zuydewijn, Mark Meijjer, zegt tegen ThePostOnline: “Dit is wat mijn
cliënt altijd heeft gezegd: er zijn op onrechtmatige wijze overheidsorganen ingezet om hem het leven
onmogelijk te maken. Over de uitleg van Balkenende van destijds heb ik eerlijk gezegd niet zo veel te
zeggen. Persoonlijk geloof ik niet dat iemand die uitleg daadwerkelijk heeft geloofd. Nu de uitspraken van
prins Bernhard zwart op wit staan, is het tijd om na te denken over een oplossing voor mijn cliënt.Premier
Rutte kan mij dus bellen indien hij daar met de huidige kennis aanleiding toe ziet. Komt een dergelijk overleg
er niet, dan rest de juridische weg. We beraden ons op dit moment. Maar ik zie legio juridische
mogelijkheden.”
SP wil opheldering van Rutte
SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft aan premier Rutte om opheldering gevraagd. Hij wil weten waarom
toenmalig minister-president Balkenende in 2003 niet aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat het initiatief
voor het BVD-onderzoek is uitgegaan van prins Bernhard. Ook wil hij weten of Rutte nog steeds vindt dat het
onderzoek door de geheime dienst naar De Roy van Zuydewijn – ‘verdergaand dan het gebruikelijke
veiligheidsonderzoek’ – gerechtvaardigd was. Lees ook:
Amsterdamse deken Kemper nu zélf berispt, klacht De Roy van Zuydewijn gegrond verklaard
Nationale Ombudsman komt Edwin de Roy van Zuydewijn te hulp
OM laat zaak prins Carlos jr. tegen Edwin de Roy van Zuydewijn vallen
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Meer bewijs dat Boston klassieke false-flag aanslag door overheid VS is
Minstens 10 commando's betrokken bij bomexplosies
De FBI heeft gisteren letterlijk gezegd dat er niet naar alle
andere foto's moet worden gekeken, maar alleen naar degenen
die officieel werden vrijgegeven.
De Amerikaanse media en autoriteiten, waaronder de FBI,
blijven foto's negeren waarop duidelijk een aantal mannen met
zwarte rugzakken met daarop militaire emblemen (Navy Seal
en/of Craft International) zijn te zien die zich voor, tijdens en na
de bomaanslagen op verdachte wijze gedroegen. Inmiddels zou
één van de 2 aangewezen daders bij een schietpartij om het
leven zijn gekomen en zou de andere op de vlucht zijn geslagen.
'Een klassieke false flag aanslag,' aldus Alex Jones van
Infowars. 'De FBI wil niet dat u naar al het andere bewijs kijkt.' Dat werd tijdens een persconferentie
gisterenavond zelfs letterlijk zo gezegd door een special agent.
Commando's met zwarte rugzakken
Op Infowars staat een hele lading foto's en video's (4)(7) van wat Navy-Seal commando's met zwarte
rugzakken lijken te zijn die op diverse openlijke en verdekte plaatsen staan opgesteld als de bommen
afgaan. Eén van hen loopt pal na de explosies met een stralingsdetector rond (7). Volgens Jones had de
overheid verschillende scenario's klaarliggen waarmee de schuld van de bomexplosies in iemands schoenen
zou worden geschoven, al naar gelang de ontwikkelingen pal na de aanslagen.
Eén van verdachten 'handig' omgekomen
In plaats daarvan wil de FBI dat u het officiële verhaal gelooft, dat het slechts om twee voortvluchtigen gaat
waar de foto gisterenavond van werd vrijgegeven. Beide mannen zouden uit het buitenland komen en circa
één jaar in de VS wonen. Daarbij komt het natuurlijk erg goed uit dat één van de twee verdachten inmiddels
zou zijn omgekomen en de andere, de student Sunil Tripathi (5), op de vlucht is geslagen.
Naarmate er meer verhalen van ooggetuigen, foto's en (geluids)opnamen op Infowars verschenen pasten de
autoriteiten hun verhaal aan. Bovendien kan niemand controleren of het klopt dat de beide verdachten
inderdaad handgranaten en machinegeweren hebben gebruikt tegen de politie. 'Dit zaakje stinkt ongelooflijk.
Bedenk dat de gevestigde orde niet wil dat u naar al het andere bewijs op Infowars kijkt, zoals de foto's van
de Navy Seals en de rugzakken die overeenkomen met de rugzakken waarin de bommen zijn ontploft.'
'Al zoveel leugens'
Vrijwel meteen na de aanslagen begonnen de media en diverse officials te suggereren dat de schuldigen
waarschijnlijk rechts-extremisten zijn, mogelijk militairen of ex-commando's. Toen verschenen er foto's van
wat Saudische mannen leken - een bewust een gecreëerde afleiding, of hadden ze er wel degelijk iets mee
te maken (zie links onderaan)? Sommigen zeiden dat de twee zondebokken 'natuurlijk' Israëliërs moeten
zijn. Jones: 'Kijk naar de foto's - Israëliërs? Noord Afrikanen? Moslims? We weten niet eens of deze twee
mannen er überhaupt bij betrokken waren. We hebben al zóveel leugens te horen gekregen.'
Media schoothondjes van Witte Huis
De talloze foto's en ooggetuigenverslagen bewijzen 100% dat er talloze veiligheidsofficials bij de marathon
aanwezig waren toen de bommen afgingen en er wel degelijk een 'bomoefening' werd omgeroepen vóór de
aanslagen plaatsvonden. 'Nu hebben we alvast één zogenaamd dode dader. De media fungeren weer als
schoothondjes die alles doorgeven wat de FBI hen vertelt. MSNCB en het Witte Huis zullen nu wel boos zijn
dat ze de Tea Party niet langer de schuld kunnen geven.'
'Kijk niet naar andere foto's'
Wat er ook gebeurd is, feit is dat de overheid zijn doel toch heeft bereikt: veiligheidstroepen zijn een grote
Amerikaanse stad binnengetrokken en mogen alles en iedereen op ieder gewenst moment controleren en
fouilleren. 400 soldaten en 2000 politieagenten konden de marathon niet beschermen. Niet twee daders,
maar een complete groep van minstens 10 Navy Seals en Delta Force waren tijdens de aanslagen ter
plekke aanwezig. 'Onvoorstelbaar verdacht,' zegt Jones. 'Dus proberen ze krampachtig u niet naar al deze
andere foto's te laten kijken. Dat hebben ze zelfs letterlijk gezegd (3), en de reguliere media volgt hen
natuurlijk gedwee (6).'
Totale politiestaat
De aanslagen zijn volgens Jones de volgende stap naar een totale politiestaat in Amerika. 'We moeten als
samenleving begrijpen dat al deze gebeurtenissen bedoeld zijn om onze vrijheid af te nemen.' De media
staat al onder totale controle van de overheid. Samen willen ze dat de gewone burgers niet verder kijken en
de officiële verklaringen voor zoete koek aannemen - wat dus inderdaad gebeurt. En bedenk: de beste
zondebok is een dode zondebok, dus we moeten niet vreemd opkijken als straks ook Sunil Tripathi bij een
achtervolging 'handig' om het leven komt.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) YouTube (/Infowars), (4) Infowars, (5) Infowars, (6) Infowars,
(7) Infowars
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Gaat Israël Iran aanvallen met steun VS?
Posted on 17 april 2013door martinvrijland
Na het lezen van internationale websites kom ik tot de
conclusie dat het vermoedelijk niet lang meer zal duren
voordat Israël de oorlog verklaart aan Iran. Dit is
waarschijnlijk nodig, omdat de zogenaamde rebellen opstand
in Syrië (gefinancierd door de VS, Europa en Israël) niet echt
opschiet. Dit is mijns inziens een direct gevolg van de steun
van onder meer Iran aan Syrië. Rusland (zie hier) en vooral
China (zie hier en hier) hebben grote belangen bij Iran. Iran
en Syrië zijn de laatste landen die niet onder de hoede van het Federal Reserve Rothschilds banksysteem
zijn gebracht (beheers je het geld dan beheers je het land).
Op 16 april jl. sprak de Israëlische minister van defensie Ya’alon uit dat “de wereld de strijd met Iran moet
aanvoeren” (bron). Steeds wordt daarbij het valse argument van de nucleaire dreiging van Iran aangehaald
(zie hier). Daarbij wordt even vergeten dat Israël zelf een behoorlijk grote kernmogendheid is (zie hier) en
dat van Iran nog niet eens bekend is of er überhaupt een kernbom te vinden is. Propaganda als deze in de
volkskrant moet u doen geloven dat Iran toch echt een gevaar vormt.
Een aanval op Iran betekent het begin van een derde wereldoorlog. Rusland en China zullen zich daarin
gaan mengen. En ook daarvoor is een reden. Alles is gepland. Al in 1871 voorspelde Albert Pike drie
wereldoorlogen (zie hier en hier). We zijn onderweg naar het vestigen van een Nieuwe Wereld Orde.
Hiervoor is eerst een wereldoorlog nodig. Dit zal gepaard gaan met een nog grotere crisis, voedsel te korten,
falende banken en alles wat daar zoal uit voort zal vloeien. Is dat doem denken? Volgens mij is het al
begonnen, maar heeft niemand het nog door. Kijkt u maar even wat er gaande is bij onze banken (lees dit en
kijk hier). Het lijkt mij duidelijk dat Nederland al onder vuur ligt middels een technologische oorlogsvoering.
Dat krijg je als kampbeul Dijsselbloem de Russische spaarders in Cyprus miljarden afhandig maakt. Of
gelooft u nog steeds dat het een paar amateur hackers zijn? Maar dit is nog maar kinderspel bij wat ons nog
te wachten staat. Ondertussen zou ik wel maar vast wat geld van uw bank halen.
Het heeft allemaal een doel. Dat doel is de grote mogendheden tegen elkaar op te zetten. De goed
opgeleide acteur-politici (marionetten) worden slechts ingezet om dit doel te verwezenlijken. Zij zelf zijn
natuurlijk verzekerd van een zorgeloze toekomst in ruil voor dit hoogverraad. Als de pleuris uitbreekt zitten zij
op plekken die voor de gewone burger niet toegankelijk zijn.
Derde wereldoorlog in de maak
De wereld wordt in een crisis gestort én in een derde
wereldoorlog gestort. Dat hoef ik u niet te voorspellen, want
het is al gaande. Het voltrekt zich al onder uw ogen maar u
ziet het niet, omdat de media het doodzwijgt en u zelfs zo in
de maling neemt dat u bereid bent uw geld te storten op Giro
555 voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië die we zelf
geschapen hebben.
Uiteindelijk zal de oplossing voor alle zelfgeschapen
problemen aangereikt worden middels één totalitair regiem.
Dat er een derde wereldoorlog in voorbereiding is blijkt eens
te meer uit het besluit van de Amerikaanse senaat van gister
17 april, die een resolutie goedkeurde (zie hier) waarin de
steun wordt uitgesproken voor een aanval op Iran door Israël. Kortom: Amerika en Israël bereiden een
aanval voor. Dit is natuurlijk al langer gaande, maar het ziet er nu toch echt naar uit dat er nu ‘schot’ in de
zaak komt.
Ondertussen lopen de spanningen tussen China en Japan over een lullig klein eilandje op. Dit gekissebis
heeft natuurlijk niets met dat eilandje te maken, maar alles met het feit dat Japan een gevaar vormt omdat
het een uitvalsbasis is voor de VS en buffer vormt tussen de VS en China. Noord Korea is inmiddels in de
laatste weken in de media even flink op de kaart gezet als nucleaire mogendheid, zodat ook een aanval op
Noord Korea gerechtvaardigd is. En zo zijn wereldwijd de veiligheidspallen van de trekkers gehaald. Een
paar rugtasbommetjes in Bosten en gifbriefje aan Obama geven wellicht nog even een extra alibi.
Ongetwijfeld zullen er nog een paar valse alibi’s geschapen worden om binnen afzienbare tijd de vlam in de
pan te laten slaan. Tijd voor vuurwerk!
Wees voorbereid.
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/04/17/israel-gaat-iran-aanvallen-met-steun-vs/
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Alarmfase rood, knalrood
prof. dr. René Tissen (Nyenrode) exclusief voor rtlz.nl
Of Nederland de dans van Spanje zal weten te ontspringen begint een
prangende vraag te worden. Verkeerde boosdoeners aangewezen
De situatie met betrekking tot werk en werkgelegenheid in Nederland is ronduit
alarmerend en lijkt in niets op de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw.
Toen waren er aanwijsbare oorzaken, bijvoorbeeld de oliecrisis. Nu zijn die er ook maar worden de
verkeerde boosdoeners aangewezen. De overmaat aan schulden van Nederland is de enige ware schuldige.
Nederland gaat in rap tempo Spanje achterna.
Nederland Spanje 1:1?
Tot voor kort werd elke vergelijking tussen het rijke noorden en het arme zuiden meesmuilend afgedaan,
namelijk als niet van deze wereld. In Nederland lijkt niettemin sprake te zijn van precies dezelfde duivelse
spiraal naar beneden als in Spanje, alleen zijn wij wat later op de radar van de financiers van onze
staatschuld verschenen en misschien, heel misschien, wordt het bij ons iets minder dramatisch dan verder
zuidwaarts. Ik hoop het. Maar het is toch beter om de harde werkelijkheid onder ogen te zien. Dan kunnen
we echt aan de slag.
Diep in de put
Met name vanwege de snel stijgende werkloosheid is ook in Nederland het moment van de waarheid
aangebroken. Onverkoopbare huizen, scherp dalende prijzen van huizen, te hoge hypotheken, te weinig
werk en inkomen en de voortdurende dreiging van aanvallen van de overheid op de portemonnee van
iedereen. Ze beginnen hun tol te eisen.
Problemen van nu, oplossingen van vroeger
Deze overheid grijpt terug op arbeidsmarktbeleid van de vorige eeuw. Terwijl het inmiddels toch duidelijk is
geworden dat de overheid geen banen kan scheppen, tenminste geen productieve banen die bijdragen aan
de winstgevendheid van ondernemingen. Nederland heeft onlangs een ambassadeur jeugdwerkloosheid
namens de regering benoemd. Met een budget van 50 miljoen euro. Ik verwacht dat daaruit maar één baan
voortkomt. Die van de ambassadeur zelf. Een miljoenen baan dus.
We investeren niet meer in de toekomst
Kern van het probleem is dat er in Nederland niet of nauwelijks meer wordt geïnvesteerd en er daardoor
geen nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd. Zelfs bestaande bedrijvigheid verdwijnt, omdat eerdere
investeringen ( o.a. in mensen) zich niet blijken uit te betalen. Dit komt doordat iedereen in Nederland al
jaren tot de nok toe in de schulden zit.
Den Haag had het kunnen weten
De regering is van alle kanten op dit fenomeen gewezen, al jaren lang en daarom moet nu helaas worden
vastgesteld dat de regering de groei van de werkloosheid en het tempo ervan geheel aan zichzelf te wijten
heeft. Nederland had een beleid moeten voeren van afbouw in plaats van opbouw van schulden. Maar
Nederland stelde zich zelfs garant voor de schulden van andere lidstaten. Daarom wordt het voorlopig niets
met werk en werkgelegenheid.
Het bedrijfsleven zit op slot
Kern van de oplossing is dat er weer geïnvesteerd moet worden in bedrijvigheid. Maar daar is geld voor
nodig en waar haal je dat vandaan? Ook het bedrijfsleven zit op slot. Iedereen houdt de hand op de knip en
dan stoppen de geldstromen en keren deze zelfs om. Wat ooit een oceaan aan geld was, is nu een woestijn
aan het worden.
Het moet radicaal anders
We moeten dus roeien met de riemen die we nog hebben. Vandaar de noodzaak van een radicaal ander
arbeidsmarktbeleid. Ten eerste moet alles erop gericht zijn om mensen hun baan te laten behouden. Geen
mens de poort uit. Zo doorbreek je het dreigende verval van de samenleving. Niets meer, niets minder. De
aanpak van de sociale partners van de WW en het ontslagrecht is uitstekend. Nu nog de stap naar een
algeheel ontslagverbod. Voorlopig voor een jaar.
Op de trein springen nu het nog kan
Ten tweede moet iedereen in organisaties een innovatieplicht krijgen. Naast het bestaande nieuwe dingen
doen. Dat is zowel leuk als uitdagend. Ten derde moet oud en jong op elkaar gekoppeld worden. Jong weet
alles van technologie, oud weet alles van markten en mogelijkheden. Jong kan en wil werken. Oud kan en
wil denken. Zo maken we praktisch gebruik van de technologie revolutie die momenteel als een hoge
snelheidstrein op ons afkomt. Op de trein springen moet het motto zijn. Via intern en extern
ondernemerschap.
Wankel Nederland
Of Nederland de dans van Spanje zal weten te ontspringen begint een prangende vraag voor Den Haag te
worden en kan niet zomaar met doemdenken worden vergeleken. De tijd van ontkenning en van pappen en
nat houden is voorbij. Er zitten teveel mensen thuis en er wordt geen huis verkocht. Burgers zijn onderwater.
De banken wankelen. Ook in Nederland.
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Den Haag kan het weten
Drie jaar geleden werd aangekondigd dat Nederland diep in de financiële put terecht zou komen. Het was
dus allemaal voorzien en is uitgekomen. Premier Rutte kondigde onlangs aan een Europa speech te zullen
gaan geven. Dat is een prima zaak. Zolang het maar de speech van een staatsman is. Want daar is echt
behoefte aan.
©prof. dr. René Tissen (Nyenrode) exclusief voor rtlz.nl
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2013/articles/alarmfase-rood-knalrood.xml

De journalistiek in Nederland is morsdood, vindt Bert Brussen.
Indrukwekkende column van Max Pam vandaag in de Volkskrant. Pam verhaalt over zijn vader die in de
oorlog werkloos journalist werd omdat hij als jood werd kaltgestellt door de Kulturkammer. Van de 2500
journalisten vonden 1500 het geen enkel bezwaar om zich te laten muilkorven en op commando te likken en
schikken voor de bezetter. In een merkwaardige laatste alinea verwijst Pam naar het Bevrijdingsdagconcert
op de Amstel van afgelopen 5 mei en het 'blasfemische' lied dat Nick & Simon voor de nieuwe koning ten
gehore brachten, met daarbij de vraag: 'Of het gros van de journalisten moediger is dan toen, daarvoor durf
ik mijn hand niet in het vuur te steken'. Ik kan Max Pam beslist aanraden zijn hand hiervoor niet in het vuur te
steken want als er één beroepsgroep is die niet moedig is, dan is het wel het Nederlandse journaille. Ik zou
haast zeggen dat sinds de Tweede Wereldoorlog journalisten in Nederland vooral naïever, dwazer, banger
en laffer zijn geworden en meer dan ooit bereid zijn te schikken, likken, knipmessen en buigen voor iedereen
die misschien wel een bedreiging vormt voor hun salaris en voor iedereen die de juiste hoeveelheid status
en macht voor de journalist in het vooruitzicht kan stellen.
Verering
We zagen dat natuurlijk tijdens de maar liefst veertien (14!) uur durende geheel kritiekloze 'verslaggeving'
(lees: op Noord-Koreaanse leest geschoeide verering en bejubeling) van de abdicatie en inhuldiging van de
nieuwe koning en koningin door de 'objectieve' en 'kleurloze' door publieke middelen betaalde NOS.
We zagen dat natuurlijk aan het chronische gebrek aan kritiek op de NOS, op die geestdodende, oersaaie
programmering waarin nietszeggende deskundigen nietszeggende dingetjes kwamen vertellen in een glazen
studio, daags na die dag waarop Nederland zoveel trekken had van Pyong Yang (inclusief dociele
conformistische burgers die als zombies op de Dam met hun oranje vlaggetjes stonden te wapperen, maar
daarover heeft Jan Bennink al zo goed geschreven dat ik daar niet meer overheen kan).
We zien dat aan de hoofdredacteur van de Volkskrant die, daags voor de troonswisseling, zichzelf maar
alvast in zeven punten excuseert voor het brengen van truttige maar kritiekloze blabla over het koningshuis
en het volk alvast voormasseert toch maar vooral van de monarchie te houden.
Joanna
We zagen dat natuurlijk aan het feit dat op de kroningsdag van álle NOS-verslaggevers alleen Eelco Bosch
van Rosenthal de enige was die vragen stelde bij de ongrondwettelijke aanhouding en verwijdering van
republikeinse studente Joanna.
We zien het natuurlijk, God zal het onze kinderen vergeven, bij de kritiekloze massa studenten journalistiek
(hbo en universiteit) die vier jaar lang, zonder ook maar de minste kritiek te leveren of docenten en hun
lesmethoden te bevragen, op hun madrassa leren om 'correcte en fatsoenlijke journalistiek' te bedrijven
(liever niet online natuurlijk), en vooral zo hard mogelijk moeten ontkennen dat er beslist geen baan voor ze
is na hun studie, al helemaal niet als presentator van een bekend televisieprogramma.
Opdat ze maar snel bij de NOS mogen gaan werken zodat ze tijdens de dagen dat de NOS propaganda
uitzendt de hele dag elkaars complimenten kunnen retweeten en op het moment dat er dan één (1!)
columnist is in de 'kwaliteitscourant' die wel (terecht) kritiek heeft op de NOS via Twitter laten weten hun
abonnement op die courant daarom op te zeggen.
Ego
En natuurlijk zien we het bij het stuitende gebrek aan initiatief en ondernemerschap bij gevestigde
journalisten. Liever nog vechten ze elkaar in hun eigen vakbond de tent uit en schrijven ze hun
ledenblaadjes vol rancunestukjes omdat een andere journalist hun ego heeft gekwetst dan dat ze zich bezig
houden met het stellen van kritische vragen of het innoveren van hun eigen vakgebied. Een vaste baan, een
Cao-salaris en maar jammeren dat je pensioen tekort schiet en dat het aan het internet ligt. 'Initiatief nemen'
in Nederland ten voeten uit. Dát is het 'gros van de journalisten' van nu, die inderdaad niet moediger zijn dan
toen. Integendeel. De journalistiek in Nederland is morsdood. En per krant zijn er 150 man nodig om het
ontbonden lijk te begraven.
Wie dat nu nog niet heeft gezien leeft in dezelfde weerzinwekkende droomwereld als waarin de Oranjes
leven. Ook op uw kosten, inclusief een eigentijdse Kulturkammer.
Bert Brussen is hoofdredacteur van ThePostOnline.nl en columnist voor Volkskrant.nl.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11484/Bert-Brussen-bespreekt/article/detail/3438443/2013/05/08/Als-er-eenberoepsgroep-is-die-niet-moedig-is-dan-is-het-wel-het-Nederlandse-journaille.dhtml
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Nieuw biljet van 5 euro vanaf 2 mei in omloop
Vanaf 2 mei komt het nieuwe bankbiljet van vijf euro in omloop, als eerste van een nieuwe serie
eurobankbiljetten. De komende jaren volgen dan de andere coupures. De nieuwe biljetten bevatten nieuwe
en verbeterde echtheidskenmerken, die valsemunterij moeten tegengaan.
Die tweede serie eurobankbiljetten, de ‘Europa’-serie, bevat in het watermerk en het hologram een portret
van Europa, een figuur uit de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van het oude continent. De
hoofdkleuren van de biljetten blijven dezelfde.
Aanvankelijk zal de eerste serie naast de nieuwe bankbiljetten in omloop zijn. Die eerste serie zal dan
geleidelijk uit de circulatie worden gehaald. De bankbiljetten van de eerste serie behouden echter voor
onbepaalde tijd hun waarde en kunnen steeds ingewisseld worden bij de nationale centrale banken binnen
het eurogebied.
Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, onthulde het nieuwe biljet in januari. Op de
website van de Nationale Bank van België is dat nieuwe bankbiljet afgebeeld.

Prins Bernhard beschuldigd van ritueel kindermisbruik (video)
Vrijdag, 10 mei 2013
Toos Nijenhuis is een 54-jarige fysiotherapeute, moeder
van 5 kinderen, slachtoffer en overlevende van satanisch
ritueel misbruik.
Vanaf dat ze 4 jaar oud was is Toos gemarteld, verkracht en
misbruikt in experimenten door rijke en machtige mannen
wereldwijd, inclusief hoogwaardigheidsbekleders en
kerkelijke leiders.
Deze praktijken, het martelen, seksueel misbruiken en de
rituele offeringen, vinden tot op de dag van vandaag nog
plaats en vooral ook in ons land. Op de volgende foto zie je
Toos die de plek aanwijst, net buiten Zwolle, waar tot in ieder
geval november 2010 en wellicht nog later, kinderen ritueel
werden afgeslacht.
Voor sommigen zal de volgende schokkende onthulling als
een verrassing komen. Als deelnemers aan dit soort
walgelijke praktijken noemt Toos Nijenhuis niet alleen de
vroegere kardinaal Bernard Alfrink, maar ook Prins Bernhard
en leden van de Engelse koninklijke familie. Dit ligt in lijn met
de vele verslagen van andere getuigen/slachtoffers.
Toos werd niet alleen in Nederland misbruikt en verkracht,
maar ook in Schotland en in Melbourne, Australië. Zij is
getuige geweest van het martelen en vermoorden van andere
kinderen. In de onderstaande video vertelt ze haar heftige
verhaal.
Naar aanleiding van de onthullingen van Toos Nijenhuis is er op 7 mei een in Nederland gevestigde groep
opgericht in samenwerking met Freedom Central en ITCCS. Zij zijn van plan om later dit jaar een
zogenaamde Common Law Court Case te organiseren, waarbij de daders een dagvaarding zullen
ontvangen en publiekelijk worden genoemd. Op zich een mooi initiatief, maar een dergelijke rechtszaak
heeft helaas niet meer dan een symbolische waarde.
Het verhaal van Toos Nijenhuis bevestigt nog maar weer eens het aloude verhaal waarbij kinderen
wereldwijd het slachtoffer worden van satanische rituelen, uitgevoerd door mensen in machtsposities. Dát is
de werkelijke reden dat een Joris Demmink nooit wordt aangepakt. Politici en hoge ambtenaren die graag
hun baan willen houden en/of carrière willen maken, doen er goed aan hun kaken stijf op elkaar te houden
en de andere kant op te kijken.
Daarom is het van het grootste belang dat het verhaal van Toos Nijenhuis door zoveel mogelijk mensen
wordt gehoord en gelezen. Misschien dat er dan eindelijk momentum ontstaat waarbij de bevolking massaal
roept, "Blijf van onze kinderen af, genoeg is genoeg". Bedenk wel, dit is geen ver van m'n bed show en kan
ook jouw kind overkomen.
Bron: ITTCS
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4901:prins-bernhard-beschuldigd-vanritueel-kindermisbruik-video&catid=69:occult&Itemid=81
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Boston: Deportatie Saudiër bevestigd; 17 onbeantwoorde vragen
Saudische kranten: Michelle Obama op bezoek bij verdachte – Alex Jones: Aanslagen afleiding van oordeel
parlementair comité over oorlogsmisdaden Bush en Obama
Talloze onbeantwoorde vragen maken de officiële
verklaringen over de aanslagen in Boston er bepaald niet
geloofwaardiger op.
Onder andere de bekendste conservatieve radio/tv
presentator in de VS, Glenn Beck, zegt keihard bewijs in
handen te hebben gekregen dat de Amerikaanse autoriteiten
deze week in het geheim de Saudische Abdul Rahman Ali AlHarbi uitwijzen in verband met de bomaanslagen in Boston.
Kranten in Saudi Arabië bevestigen de uitzetting. Zoals we
enkele dagen geleden al schreven is het in de reguliere media gepresenteerde officiële verhaal over twee
Tsjetsjeense terroristen zeer incompleet en hoogstwaarschijnlijk grotendeels een leugen die werd bedacht
om de banden met het bevriende Saudi Arabië niet in gevaar te brengen en om Obama te beschermen
tegen een mogelijke afzettingsprocedure.
De kranten in Saudi Arabië bevestigen niet alleen dat de uitzetting van Al-Harbi met de bomaanslagen te
maken heeft, maar schrijven tevens Michelle Obama Al-Harbi persoonlijk heeft bezocht toen hij pal na de
aanslagen in het ziekenhuis was opgenomen met brandwonden aan zijn handen. Tevens zou de president
hoge Saudische officials hebben gesproken over de snelle deportatie van Al-Harbi.
De 20 jarige Saudiër zou volgens de kranten geen banden hebben met terroristen. Het is echter een
vastgesteld feit dat er in zijn invloedrijke familieclan meer dan 10 namen zijn die verbonden zijn met Al
Qaeda, een gegeven dat door islamistische overheden wordt bevestigd. De Saudische overheid heeft nota
bene zelf een lijst met 85 terroristen opgesteld waar zes mannen uit de Al-Harbi clan op staan. Eén van hen
is getrouwd met de dochter van Al Qaeda’s huidige topleider Ayman al-Zawahiri. (1)
17 onbeantwoorde vragen
In de nasleep van de bomaanslagen zijn er een groot aantal vragen nog altijd niet beantwoord:
1. Waarom werd er vlak voor de aanslagen omgeroepen dat er een bomoefening tijdens de marathon zou
plaatsvinden? Ooggetuigen bevestigen dit.
2. Waarom ontkennen de autoriteiten dat deze oefening werd gehouden?
3. Volgens The Mirror is de FBI ‘op jacht’ naar een 12 leden sterke terreurgroep waar de aangewezen
daders toe zouden behoren. Waarom houden de autoriteiten dan vol dat Tamerlan en Dzhokhar Tsarnaev
geheel op zichzelf handelden?
4. CBS bericht dat de FBI Tamerlan al in 2011 heeft ondervraagd. De moeder van de twee broers zegt dat
de FBI al vijf jaar contact met hen heeft. Waarom ontkende de FBI deze feiten aanvankelijk?
5. De Israëlische inlichtingenexperts van DEBKA stellen dat de Tsarnaev broers ‘dubbelagenten’ waren die
door de Amerikaanse en Saudische inlichtingendiensten waren ingehuurd om de Wahhabistische
jihadnetwerken te infiltreren. Zou dit waar kunnen zijn en zal dit ooit erkend worden?
6. Wie waren de ‘mentors’ die ervoor gezorgd zouden hebben dat de broers radicaliseerden, zoals hun oom
beweert?
7. Wat gebeurde er tijdens Tamerlans reis naar Dagestan en Tsjetsjenië in 2012?
8. Hadden de broers contact met Doku Umarov, die bekend staat als de ‘Russische Bin Laden’?
9. Plaatste Tamerlan vorig jaar zomer inderdaad een video op YouTube waarin hij zei te geloven dat de
imam Mahdi, de islamitische messias die heel de wereld zal onderwerpen aan de islam, binnenkort uit Iran
op het toneel zal verschijnen?
10. Waarom wordt niet verteld dat de ‘snelkookbommen’ die bij de aanslagen werden gebruikt als twee
druppels water lijken op de snelkookbommen die vaak in het Midden Oosten worden toegepast?
11. Aanvankelijk werd Abdul Al-Harbi met de aanslagen in verband gebracht, maar al snel veranderde dit.
Nu doet de regering er alles aan om hem zo snel mogelijk in het geheim het land uit te zetten. Waarom?
12. Waarom krijgen we niet te horen dat Abdul Al-Harbi in het gezelschap van twee andere Saudi’s in de
buurt van de geplaatste bommen werd gefotografeerd?
13. Waarom wordt er niets gezegd over de vele banden die de Al-Harbi’s hebben met Al Qaeda en andere
islamistische terroristen?
14. Waarom had minister van Buitenlandse Zaken, kort nadat Abdul Al-Harbi als een mogelijke verdachte
werd geïdentificeerd, plotseling een niet gepland privégesprek met zijn Saudische collega?
15. Waarom had president Obama kort na de aanslagen een eveneens niet geplande spoedontmoeting met
de Saudische ambassadeur?
16. Waarom heeft Michelle Obama Abdul Al-Harbi in het ziekenhuis bezocht?
17. Waarom ‘wisten’ de door het Witte Huis gecontroleerde media vrijwel meteen te melden dat er ‘rechtse
en/of blanke extremisten’ die tegen Obama zijn achter de aanslagen moesten zitten? (2)
Parlementair comité: Bush en Obama schuldig aan oorlogsmisdaden
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Volgens Alex Jones (Infowars) zijn de aanslagen in Boston een door de Amerikaanse overheid gecreëerde
false-flag afleiding van de aanklachten tegen Obama wegens oorlogsmisdaden en om omstreden wetten
door te drukken die een definitief einde maken aan de vrijheid en burgerrechten in Amerika.
‘Ze wilden een politieke afleiding van het parlementaire Comité dat één dag eerder had geconcludeerd dat
George W. Bush en Barack Obama schuldig zijn aan oorlogsmisdaden en verraad, omdat zij over de hele
wereld martelkampen hebben opgezet. Dit stond zelfs in de New York Times.’
‘Soft staat-van-beleg’
‘Het is tevens een politieke afleiding die mogelijk maakt dat in heel het land overal checkpoints worden
opgericht, feitelijk een soort ‘softe’ staat-van-beleg… Dit gaat allemaal over de machtsgreep door de
politiestaat en door de overheid in scène gezette false-flags, van Hitler tot Clinton.’
Jammer is dat Jones een interview geeft aan Press TV, dat bekend staat als een puur anti-Westers
propagandakanaal van de Iraanse overheid. (3)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars

Oefenstad gebouwd: het Duitse leger oefent voor de burgeroorlog
Posted on 21 april 2013door E.J. Bron
Een kunstmatige oefenstad van het Duitse leger gaat
“Schnöggersburg” heten. De staat laat zich dit grote project
ongeveer 100 miljoen euro kosten. Wellicht bereidt het Duitse
leger zich daarmee voor op onlusten ook in Duitsland.
Officieel moet de stad dienen voor de opleiding van de
troepen om ingezet te worden in crisisgebieden.
Op dit moment ontstaat er op de Colbitz-Letzlinger-Heide in
de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een gigantisch project.
Er gaat voor het Duitse leger een oefenstad gebouwd worden
en wel met alles wat daar bij hoort. In Sachsen-Anhalt
bestaan weliswaar al oefendorpen mt de namen
“Stullenstadt” en “Hottendorf”, de soldaten moeten echter in het vervolg in “Schnöggersburg” leren hoe men
zich een volledige stad gedraagt.
N24 bericht over de ontwikkeling van het project:
“Op een oppervlakte van ongeveer 6 km² moeten in totaal 520 gebouwen inclusief straten riolering ontstaan.
Het wordt een oude stad, een nieuwe stad en een industriestad met een station, ziekenhuis, flats, en
fabrieken. Bovendien worden er een stuk metro, een stuk autosnelweg en een landingsbaan gepland. Ook is
voorzien in een krottenwijk.”
In het project moet 100 miljoen euro geïnvesteerd te worden,
zei Jörg Jankowsky van het Verdedigingscommando Ost in
Strausberg. Ook buitenlandse soldaten mogen er oefenen in
de omgang met de burgerbevolking in een stadsgebied. “In
de toekomst kunnen op ongeveer 240 dagen per jaar tot
1500 soldaten per oefening op een noodtoestand in
crisisgebieden voorbereid worden”, zegt Jankowsky.
De noodtoestand zou ook in Duitsland kunnen optreden. Het
wantrouwen van de politiek tegenover de burgers neemt toe. Blijkbaar dient het Duitse leger in staat te
worden gesteld om bij opstanden dienovereenkomstig te kunnen reageren.
Zulke maatregelen worden al in Zwitserland genomen, waar het leger zich voorbereidt op onlusten (hier). En
de nieuwste strijd tegen de terreur werd in de VS gevoerd: op jacht naar verdachten werd in Watertown bij
Boston de noodtoestand uitgeroepen, een complete stad
werd van de buitenwereld afgesloten (hier).
Bron:
http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2013/04/21/uebungs-stadt-errichtetbundeswehr-probt-fuer-den-buergerkrieg/
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
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Ordo Templi Orientis
Steeds meer celebrities komen er openlijk voor uit dat ze lid zijn van de
Ordo Templi Orientis, een geheim genootschap dat zijn wortels heeft in
de ordes van tempelieren van de twaalfde en dertiende eeuw.
Het genootschap is officieel in 1895 opgericht en kent de uit het Oosten
meegebrachte geheimen en rituelen.
De tempeliers hadden in Azië namelijk kennisgemaakt met geheime leren
en tal van andere godheden. De leden van de Orde van de Oriëntaalse
Tempel zijn bekend met de op seksuele magie gerichte rituelen van de
Indiase tantra en vermengen deze met de occulte kennis en inwijdingen vanuit hun achtergrond van
vrijmetselaars, rozenkruisers en theosofen.
Alziend oog
De orde werd opgericht door ‘profeet’ Aleister Crowley, die in 1875 in een rijke Britse familie werd geboren.
Hij noemde zichzelf The Great Beast 666 en was een invloedrijk lid van verschillende occulte organisaties.
Hij gaf onder meer les in bezweringen die boosaardige godheden kunnen opwekken.
Gitarist Jimmy Page nam vaak deel aan occulte magische rituelen en was zo bezeten door Crowley dat hij
diens voormalige huis aan de oever van Loch Ness in Schotland kocht.
Ook rapper Jay-Z gebruikt geregeld beelden en citaten uit het werk van Crowley. Door t-shirts met de tekst
‘Do what thou wilt’ te dragen of Rihanna in te huren om een toorts vast te houden in zijn video’s – een
verwijzing naar de Illuminati, een geheim genootschap vernoemd naar Lucifer of brenger van licht – bezorgt
hij de orde veel publiciteit. Zijn kledinglijn Rocawear bevat veel verwijzingen naar de Ordo Templi Orientis:
het alziend oog in een driehoek, het oud-Egyptische oog van Horus en het hoofd van Baphomet, een
godsbeeld van een vrouw met het hoofd van een bok dat door de tempeliers werd aanbeden.
Tentakels
Sommige onderzoekers stellen dat Jay-Z lid is van een geheime vrijmetselaarsbeweging die tentakels tot de
hoogste regionen van de zakenwereld en de politiek zou hebben.
Voormalig FBI-agent Ted Gundersen, die onderzoek deed naar satanische kringen in Los Angeles, stelt dat
de leer van Crowley over het oproepen van demonen ook menselijke offers veronderstelt. De orde telt over
de hele wereld vele duizenden leden.
Op de piramide van de maçonische hiërarchie bevindt de Orde van de Oriëntaalse Tempel zich tussen de
Oude en Primitieve Ritus Mephis-Misraïm en de Palladium, die net één tree onder de Illuminati staat.
Bovenaan de piramide prijkt Aln Soph Aur, oftewel de grote architect van het universum, die de
vrijmetselaars zien als Lucifer.
Bron: Dailymail.co.uk

Strijd tussen moslims en christenen – profetieën gegeven aan Bernadette Soubirous
Datum: Woe, 1879-01-01
Profeet: Bernadette Soubirous
Strijd tussen Moslims en Christenen
Bernadette Soubirous, Frankrijk, 1879
1. BES18790005 - Voor wat betreft de komende botsing tussen christendom en islam, kan men de vijfde
profetie citeren van de heilige Maagd Maria, gegeven aan BERNADETTE SOUBIROUS, de heilige zienster
van Lourdes. Deze tekst wordt weergegeven in haar brief aan Paus Leo XIII, gedateerd in 1879.
2. « Aan het begin van de 21ste eeuw zal men de BOTSING meemaken van de aanhangers van
Mohammed en de christelijke naties. Er zal een VRESELIJKE VELDSLAG plaats grijpen waarbij 5.650.451
soldaten het leven zullen verliezen, en waarbij een ZWARE, ZEER VERWOESTENDE, BOM zal worden
geworpen op een stad in PERZIË [heden: IRAN, waarschijnlijk de stad TEHERAN]. Maar, tenslotte zal het
teken van het kruis de overwinning behalen, en al de muselmannen zullen zich tot het christendom
bekeren.»
OP DE NIEUWE AARDE
3. « Dan zal er een eeuw van vrede, welzijn en welvaart volgen, want alle naties zullen de wapens
neerleggen. Vervolgens zal men grote rijkdom kunnen verwerven want de Heer zal Zijn zegen over alle
christen-gelovigen uitstrekken. Gezien over de ganse aarde zal er NIET ÉÉN gezin overblijven, dat in
armoede moet leven en honger moet lijden. »
4. « De Heer zal aan één persoon op de tien de macht geven ziekten te genezen van hen, die om hulp
vragen. Als gevolg van deze wonderen zal men de vreugdekreten van een groot aantal mensen horen. De
21ste eeuw zal dan worden genoemd: De tweede Gouden eeuw van de mensheid.»
http://www.courlisius.org/strijd-tussen-moslims-en-christenen
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Is de euro een gevaar voor de vrede?
Posted on 22 april 2013 door E.J. Bron
Grieken tegen Duitsers, Italianen tegen Fransen,
Spanjaarden tegen Engelsen. Duitsers noemen Grieken lui
en asociaal, Grieken noemen de Duitsers nazi´s, de Italianen
hebben al helemaal geen regering meer en ministerspresidenten van soevereine landen worden aan de dijk gezet.
Politici van de blokpartijen, zoals Joschka Fischer en
Wolfgang Schäuble, hebben voor tot 60% jeugdwerkloosheid in Griekenland alleen maar hoon en spot over.
Ja, ze willen zelfs een zo mogelijke langdurige crisis – want zonder een crisis kunnen ze hun visie van een
“betere” wereld niet in de praktijk omzetten. Maar het gaat al lang niet meer om geld – de huidige
europolitiek bedreigt de vrede in Europa!
De strategie van de blokpartijen
De strategie van de blokpartijen werd jaren geleden al in enkele Stratfor-analyses voorgesteld:
[…] However, the driving force behind developments in Europe in 2012 will be political, not economic.
Germany, seeing an opportunity in the ongoing financial crisis, is using its superior financial and economic
position to attempt to alter the eurozone’s structure to its advantage. The core of this “reform” effort is to
hardwire tight financial controls into as many European states as possible, both in a new intergovernmental
treaty and in each state’s national constitution. […]”
De verhoging van de zware schuldenlast van de economisch zwakkere landen door de euro en de daaruit
voortkomende devaluatie van hun kredietwaardigheid – en daarmee de afhankelijkheid van de zuidelijke
landen van leningen uit de EU-pot – geeft Duitsland de noodzakelijke hefboom om hen successievelijk tot
opheffing van hun recht om belastingen te heffen en hun nationale soevereiniteit te dwingen. Het beste
voorbeeld is de Griekse minister-president Papandreou, die de moed had om over een referendum na te
denken:
“[…] In 2011, Germany used its superior economic and financial position as leverage to help ease the
elected leaderships of Greece and Italy out of office, replacing them with unelected former EU bureaucrats
who are now working to implement aspects of the German program.[…]”
De crisis is dus gewild – hervormingen en de afbouw van schulden niet. En Griekenland en andere landen
moeten vooral daarom niet uittreden en naar de Drachme terugkeren, omdat men dan immers helemaal
geen pressiemiddel meer zou hebben om Griekenland tot opgave van zijn soevereiniteit te dwingen.
Nu ken je denken over Europa hoe je wilt. Je kunt het fantastisch vinden. Je kunt het stom vinden. Maar één
ding is wel duidelijk: de Duitsers hebben helemaal geen zin om Griekenland, Italië en Spanje tot onderdaan
te maken, al helemaal niet tegen de wil van de mensen in deze landen in. Zoiets zet – terecht – alleen maar
kwaad bloed. Dit zootje werd de – absoluut vreedzame – Europeanen opnieuw bezorgd door een van deze
domme ideologieën, die de wereld en de mens op zich “verbeteren” wil, vrede en tolerantie predikt – en
uiteindelijk, net zoals de laatste keer, het continent in oorlog stort.
De “grondwet” van Europa is een schrikbarend lapwerk. De commissies en parlementen genieten minder
geloofwaardigheid dan de VN-mensenrechtenraad. De nationale staten zelf laten desintegratie zien. In
complete stadsdelen en voorsteden van grotere stedelijke gebieden heersen nu al bendes en clans. En als
je de zowel eufemistisch als diffuus genoemde “integratiepolitiek” bekijkt, krijg je onwillekeurig de indruk dat
er bij voorkeur Guantánamo-gevangenen, Somalische piraten, haatpredikers, antisemieten en racisten naar
Europa worden gehaald. Niet hoewel, maar juist omdat de gepropageerde tolerantie voor de intolerantie hoe
dan ook tot een uiteenvallen van de bestaande staatsstructuren en het toekeren naar autoritaire structuren
moet leiden.
De angst voor een Europees nationalisme
De mensen hebben geen zin in experimenten. Dat heeft ook zin. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan valt
het op dat vreedzame verenigingen van staten bijna altijd door het scheppen van een gemeenschappelijke
identiteit bereikt werden. Het idee dat men een langdurig vreedzaam Europa op puur economische
structuren zou kunnen oprichten, is absurd. Zo´n Europa valt uiteen bij de eerste de beste crisis. Dat weten
ook de blokpartijen. Maar een alternatief voor een economisch Europa zonder ziel is datgene waarvoor ze
nu juist de meeste angst hebben: een Europa met zielen, een Europees nationalisme, een
gemeenschappelijke identiteit.
Deze identiteit, dit samengroeien van Europa bestaat interessant genoeg al, alleen heel anders en in heel
andere milieus dan de blokpartijen willen. Dit samengroeien bestaat – in principe niet zo verrassend – juist in
de armere klassen, de conservatieven en de islamkritische scene. De Defence League-beweging, die begon
in de Engelse voorsteden, de Identitairen, oorspronkelijk uit Frankrijk, de door Geert Wilders begonnen
International Freedom League, zijn dit allemaal – Europese, Verlichte bewegingen, een Europese identiteit.
Zij allemaal zouden het potentieel hebben om Europa onafhankelijk van geld en macht daadwerkelijk en
langdurig te verenigen. In principe zijn ze zelfs nog veel meer – ze bezitten al bijna “traditionele” contacten
naar India, Amerika, China, Afrika en Australië.

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 21

Al deze mensen hebben geen geld en geen euro nodig om elkaar trouw te blijven. Zij willen Griekenland of
Duitsland of Zwitserland ook niet tot onderdaan maken. Zij willen de wereld niet veroveren. Zij willen de
wereld ook niet verbeteren. Zij willen geen experimenten. Zij willen gewoon alleen in rust en vrede leven.
Bron: http://www.pi-news.net/2013/04/ist-der-euro-eine-gefahr-fur-den-frieden/#more-319637
Auteur: Arent
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Levensduur huishoudelijke apparaten worden opzettelijk ingekort!
Huishoudelijke apparaten worden door fabrikanten opzettelijk
met defecten voorgeprogrammeerd
De levensduur van vele apparaten wordt door vele
fabrikanten kunstmatig ingekort. Op die manier kan er
immers voor gezorgd worden dat de toestellen sneller
vervangen hoeven te worden, zodat de verkoop van hun
producten wordt gestimuleerd. Dat is de conclusie van een
onderzoek van het Centre Européen de la Consummation
(CEC). De consumentenorganisatie eist dat er maatregelen
worden genomen om een einde te maken aan die praktijken,
die niet alleen de kosten van de gebruiker opdrijven, maar
ook tot een grote verspilling van waardevolle grondstoffen
leiden.
Onderzoekster Lydie Tollemer stelde vast dat fabrikanten verschillende strategieën hanteren om de
levensduur van hun producten op een bewuste manier te beperken. “Vaak wordt er bij het ontwerp van een
apparaat bewust voor gezorgd dat één defect onderdeel de vervanging van het hele toestel noodzakelijk zal
maken,” merkt ze op. “Die problemen worden vaak opgemerkt bij elektronische apparaten zoals
televisietoestellen, wasmachines, mobiele telefoons of computers. Op zich zijn de technische problemen
vaak niet echt ernstig, maar maakt de bouw van het apparaat een herstelling quasi onmogelijk of financieel
niet zinvol.”
De onderzoekster merkt onder meer op dat wasmachines meestal geprogrammeerd zijn voor maximaal
tweeduizend tot vijfentwintighonderd wasbeurten. “Daarom wordt bij de fabricage van de trommels vaak
gebruik gemaakt van plastiek in plaats van inox,” aldus Lydie Tollemer. “Het plastiek raakt immers
gemakkelijker beschadigd door onder meer munststukken of andere voorwerpen die tussen het wasgoed
verzeild zijn geraakt. Bovendien is het plastiek ook gevoeliger voor hoge temperaturen dan inox versies. Ook
blijkt de trommel vaak vast verbonden te zijn aan andere onderdelen, zodat bij defecten aan één van beide
het totale mechanisme vervangen zou dienen te worden.”
“Ook televisietoestellen zijn geprogrammeerd voor maximaal twintigduizend uur uitzending, vooral door een
blootstelling van condensatoren aan warmte. Printers blijken na een vooraf bepaald aantal bladzijden te
stoppen. Vaak wordt de consument verwittigd dat de inktcassette moet worden vervangen, hoewel in veel
gevallen nog voldoende inkt aanwezig is om tientallen extra bladzijden te printen. Toch volgen de meeste
gebruikers de instructies van de producent. In een aantal gevallen wordt het mechanisme zelfs specifiek
geprogrammeerd dat de printer na een bepaald aantal bladzijden het afdrukken blokkeert.”
Volgens de onderzoekster wordt er ook bij mobiele telefoons een beperkte levensduur gepland, onder meer
door defecten aan de batterijen of batterlijladers. “Maar er wordt ook voor gezorgd dat wisselstukken moeilijk
te vinden zijn,” benadrukt de onderzoekster. “Daardoor wordt het hele toestel onbruikbaar en dringt een
vervanging zich op. Bovendien blijken applicaties alleen met de meest recente toestellen compatibel te zijn.
Bij de mobiele telefoons moet ook nog eens rekening gehouden worden met een esthetische vervaldag. De
meeste consumenten willen immers de jongste trends volgen. Bij mobiele telefoons is er dan ook sprake van
een levenscyclus van amper twintig maanden.”
Er zijn inmiddels op het internet een aantal websites te vinden die verduidelijken op welke manier de
consument zelf een aantal herstellingen aan de toestellen, van broodroosters tot computers en
automechaniek, kan uitvoeren, maar volgens het Centre Européen de la Consummation moet er ook een
wettelijk initiatief worden genomen om de bezitter te beschermen. “De garantieperiode moet worden
aangepast aan de gemiddelde levensduur van het apparaat,” wordt er opgemerkt. “Ook moeten de
fabrikanten verplicht worden om wisselstukken ter beschikking te houden en binnen een redelijke termijn te
leveren.”
http://pineut.wordpress.com/2013/04/22/levensduur-huishoudelijke-apparaten-worden-opzettelijk-ingekort/
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Nestlé probeert nu ook patent op plant te krijgen
Bron: Niburu.co - Dinsdag, 23 april 2013
Het zal niet zo lang meer duren totdat iemand eigendomsrecht zal claimen op de lucht die je inademt.
Dat is niet zover gezocht als dat het misschien klinkt, nu een groot bedrijf een patent op de natuur willen
registreren.
Er is een plant die, vooral in het Midden Oosten, veelvuldig in het wild voorkomt. Hij heet Zwarte Komijn
(Nigella Sativa) en wordt zelfs al in de bijbel genoemd. Ook de profeet Mohammed was een liefhebber van
deze plant, want zo schijnt hij ooit gezegd te hebben, “Gebruik zwarte komijn, het is een geneesmiddel tegen
elke kwaal, behalve de dood”.
Ondanks dat deze plant al honderden, misschien wel duizenden jaren lang als geneesmiddel is gebruikt voor
allerlei kwalen, claimt Nestlé nu dat ze eigenaar zijn van deze plant. Ze zijn druk bezig over de hele wereld
patenten te deponeren en volledige controle te nemen over de natuurlijke geneeskrachtige eigenschappen
van deze plant. Ze willen dit doen door van delen van de plant dure medicijnen te maken.
In een onderzoek dat vorig jaar door Nestlé is gepubliceerd claimen hun wetenschappers iets te hebben
“ontdekt” wat de wereld al duizenden jaren weet, namelijk dat het extract van de plant gebruikt kan worden
voor behandeling van voedselallergieën bij mensen.
In plaats van het kunstmatig namaken van een middel wat hetzelfde doet of beter dan de plant, probeert
Nestlé een Zwarte Komijn monopolie te krijgen zodat zij iedereen die de plant gebruikt zonder hun
toestemming, kunnen vervolgen.
Ondertussen heeft Nestlé op diverse toepassingen patentaanvragen over de hele wereld gedeponeerd. Nog
voordat het bedrijf kwam met haar onzinnige claim hadden wetenschappers in landen als Egypte en
Pakistan al onderzoeken gepubliceerd waarin de heilzame werking van de plant werd gedemonstreerd, iets
wat Nestlé nu probeert tot hun eigendom te maken.
Het is niet de eerste keer dat het megabedrijf iets dergelijks probeert. In 2011 probeerden ze ook
eigendomsrecht te claimen op het feit dat koemelk gebruikt kan worden als laxeermiddel. Iets dat al
duizenden jaren tevoren werd beschreven in medische handboeken in India.
Ethiek is iets wat ver te zoeken is bij een bedrijf zoals Nestlé. Dit is tenslotte dezelfde organisatie die hun
melk heeft vergiftigd met melanine, cacao koopt van plantages die gebruikmaken van kinderarbeid en in de
jaren ’70 een vervanger op de markt bracht voor moedermelk propagerend dat dit beter zou zijn dan melk
van de moeder, wat heeft bijgedragen tot het lijden en de dood van duizenden baby’s uit arme(re)
gemeenschappen.

Topman Nestlé: “water is geen mensenrecht, maar commercieel product”
Bron: hetkanwel.net
Water moet geprivatiseerd worden. Dat stelt oud-Nestlé CEO en huidig bestuursvoorzitter Peter Brabeck:
“Water is ‘s wereld belangrijkste natuurlijke goed en we moeten ons afvragen hoe we dat bij de consument
krijgen. De mening dat water een mensenrecht zou zijn, vind ik extreem. Water is een levensmiddel en zou
daarom een marktwaarde moeten krijgen. Men moet bewust worden van de prijs van water.”
Niet alleen over water neemt Brabeck een standpunt in, ook over de trend om biologisch te eten heeft hij een
mening: “Vandaag de dag denkt men dat alles wat van de natuur komt, goed is. Dat is een grote
verandering, want tot voor kort gingen we er onbarmhartig mee om. Maar we zijn doorgeslagen in de deze
gedachte. Goed voorbeeld hiervan is biologisch eten. We denken dat kunstmatige toevoegingen slecht zijn,
maar na 15 jaar genetisch gemodificeerd voedsel in Amerika is er nog niemand ziek van geworden. Niet
één! Toch denken we in Europa dat we er doodziek van worden, dat is hypocriet.”
Nestlé is de grootste levensmiddelenfabrikant ter wereld. Brabeck was de afgelopen zeven jaar CEO van
deze enterprise: “Ik ben nog steeds van mening dat de grootste verantwoordelijkheid van elke CEO
ligt in het onderhouden en zeker stellen van een toekomst voor zijn bedrijf.
Ongerust over de toekomst is Brabeck niet: “We moeten een positief beeld van de wereld afgeven. Ik zie
absoluut geen reden waarom we niet positief zouden zijn over de toekomst. Nooit eerder hadden we het zo
goed. We hadden nooit zoveel geld, waren niet eerder zo gezond en hebben nog nooit zo lang geleefd. We
hebben alles wat we willen, maar toch doen we net alsof we in de rouw zijn.”
Bron: American Live Wire - Bron
Dit zijn b.v. Nestlé producten, t is maar dat u ‘t weet.
http://www.google.nl/search?q=nestle+brands&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4GGNI_nlNL530NL530&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ei=qEp1UaiaL8njPOuFgZgO&ved=0CD4QsAQ&biw=1093&bih=494

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 23

Iran bang en boos na beschuldiging link met aanslagen Boston
We zijn getuige van een wereldwijd schaakspel om de macht.
(Herkenbare schaakstukken: Ahmadinejad, Putin, Castro aan de
kant van de totalitaire machten, en o.a. Merkel -en mogelijk
Obama?- aan de kant van de vrije wereld).
De Iraanse media reageerden gisteren paniekerig op de
veronderstelde link tussen de Islamitische Republiek en de
aanslagen op de marathon in Boston. Dit veronderstelde verband
werd onthuld door de conservatieve nieuwssite World Net Daily,
dat zich baseert op een niet bij name genoemde bron binnen de
Iraanse inlichtingendiensten. De onthullingen zouden een
voorwendsel kunnen zijn om militair optreden tegen Iran te rechtvaardigen. Tegelijkertijd blijken sommige
zaken die de afgelopen jaren voor het eerst door WND onthuld werden soms veel later wel degelijk
bevestigd, ook door de officiële Iraanse media.
Iran is bang hetzelfde lot te ondergaan als Afghanistan na de aanslagen van 9/11. De kop ‘Nieuwe
beschuldigingen van het Westen: Boston aanslagen het werk van Iran’ was op honderden officiële
overheidsmedia te lezen, met name die van de Basij strijdmacht van de Revolutionaire Garde en
Bultannews, dat wordt gecontroleerd door de Iraanse inlichtingendiensten.
Aanslagen in VS, Canada, Frankrijk, Engeland
Op 16 april legde WND als eerste de link tussen Boston, de Iraanse Quds (‘Jeruzalem’) strijdkrachten en de
door Iran aangestuurde terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Qasem Soleimani, het hoofd van de Quds
macht, zou al jaren geleden het bevel hebben gegeven om publieke evenementen in de VS, Canada,
Frankrijk en Engeland te bestuderen en uit te kiezen voor eventuele aanslagen. In Canada zou met de
arrestatie van twee verdachten gisteren een terreuraanslag op een trein zijn voorkomen. (2)
Volgens de Iraanse bron worden er op dit moment in Zuid Azië veel nieuwe terroristen gerekruteerd. Om de
link met de Shi’itische islam en Hezbollah te verbergen zou Iran zich vooral op Soennitische moslims richten,
zodat het Westen hen in verband brengt met Al Qaeda.
Komst van de Mahdi
Eind vorig jaar berichtte WND dat de Quds strijdkrachten nieuwe terreuraanslagen in onder andere de VS
voorbereidden. Basij News bevestigt nu dat het regime in Teheran ervan wordt beschuldigd het brein achter
Boston te zijn. Eén van de twee gearresteerde daders zou een video op YouTube hebben gezet waarin hij
zei te geloven dat de imam Mahdi, de islamitische messias –volgens sommige christelijke uitleggers
dezelfde persoon als de Bijbelse Antichrist- zich binnenkort bekend zal maken.
De Mahdi-theologie is de basis waarop zowel de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei als president
Mahmoud Ahmadinejad hun politiek baseren. Khamenei zou zelfs de mythische, in islamitische hadiths
voorspelde persoon zijn die wereldwijd de ‘vlag van de islam’ zal hijsen en deze tijdens Armageddon aan de
Mahdi zal overhandigen. Eerst moeten echter de juiste omstandigheden worden gecreëerd door middel van
de vernietiging van Israël en oorlog met het Westen.
‘Teheran gelooft dat oorlog onvermijdelijk is’
Volgens een naar Scandinavië gevlucht lid van de Iraanse Revolutionaire Garde gelooft het regime in
Teheran dan ook dat oorlog onvermijdelijk is. Ondanks de stoere taal van veel hoge officieren en
commandanten beseft men echter dat het regime een oorlog met Amerika waarschijnlijk niet zal overleven,
omdat het Iraanse volk dan in opstand zal komen en wraak zal nemen voor de jarenlange onderdrukking,
uitbuiting en corruptie. Dezelfde bron onthulde vorig jaar dat Iraanse agenten actief zijn in de VS en
proberen tot de islam bekeerde Amerikanen te rekruteren door hen onder andere een reis naar de stad Qom
aan te bieden, het centrum van de Shi’itische islam. Daar worden ze gehersenspoeld en gereed gemaakt om
in het Westen te spioneren of aanslagen voor te bereiden. Hiervoor worden ook moskeeën en andere
islamistische instellingen en organisaties in Europa en Amerika gebruikt. (1)
False-flag voor politiestaat VS
Het is vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de false-flag aanslagen in Boston door Amerika zullen worden
aangegrepen om weer een nieuwe oorlog te rechtvaardigen. Vooralsnog lijken de aanslagen hoofdzakelijk
bedoeld om de Amerikaanse politiestaat nog strakker aan te trekken en de aandacht af te leiden van het
parlementaire comité dat geconcludeerd heeft dat George H. Bush en Barack Obama schuldig zijn aan
oorlogsmisdaden. Ook de volgens veel analisten aanstormende dollarcrash zou een belangrijke reden zijn
om het volk te misleiden.
Wereldwijd schaakspel
Tegelijkertijd moet niet de fout gemaakt worden de almaar heviger wordende wereldwijde machtsstrijd
uitsluitend in zwart/wit termen af te schilderen, alsof enkel het Westen uit is op olie en oorlog en de
Arabische landen daar het slachtoffer van zouden zijn. De Mahdi theologie speelt in zowel de Shi’itische als
Soennitische islam namelijk een cruciale rol en kan tevens niet los worden gezien van het streven de
extreem discriminerende en racistische Sharia wetten over de hele wereld in te voeren.
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Bovendien streven de grootmachten Rusland en China zo hun eigen doelstellingen na. We zijn dan ook
getuige van een groot wereldwijd schaakspel tussen verschillende spelers, waarbij het belangrijkste
strijdtoneel opnieuw het Midden Oosten is, aangevuld met de spanningen rond Noord Korea. Het gevaar dat
een nieuw militair conflict uitmondt in een nieuwe wereldoorlog lijkt daarom met het jaar toe te nemen.
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily

Topadviseur bondskanselier Merkel geeft de euro nog 5 jaar
De barsten in de eurozone worden almaar duidelijker.
Kai Konrad, de voorzitter van de economische adviesraad van de
Duitse regering, geeft de euro nog ongeveer 5 jaar voordat de
Europese eenheidsmunt zal instorten. Dit betekent dat de
regering van bondskanselier Merkel de euro feitelijk heeft
opgegeven. Volgens Konrad moeten de EU landen weer in staat
gesteld worden zoveel mogelijk schulden te maken als ze zelf
willen – maar wel geheel op eigen kosten.
De laatste cijfers laten zien dat de schulden van 21 van de 27 EU landen ondanks de harde bezuinigingen
het afgelopen jaar verder zijn gestegen. Landen zoals Frankrijk, Spanje en Nederland lukt het daarom niet
om in 2013 de begrotingstekortnorm van maximaal 3% te halen.
Omdat de bezuinigingen duidelijk averechts werken breekt Konrad met het Duitse standpunt van de
afgelopen jaren dat er nog meer bezuinigd moet worden om de financiën op orde te krijgen.
‘Schulden maken moet voor eigen rekening’
Niet één land kan onbeperkt schulden blijven maken zonder het gevaar te lopen dat internationale
investeerders de stekker eruit trekken, maar de grens waarop dit gebeurt is voor ieder land verschillend en
hangt samen met de groeidynamiek en bevolkingsontwikkeling.
‘De landen zouden daarom de vrijheid moeten hebben net zoveel schulden te maken als ze zelf willen,
onder de voorwaarde dat alleen zij voor die schulden verantwoordelijk zijn,’ betoogt Merkels topadviseur. In
het huidige eurosysteem zijn de noordelijke lidstaten, met name Duitsland en Nederland, permanent
verantwoordelijk gemaakt voor de schulden van Zuid Europa.
De adviseur vindt ook dat de banken zich uit de financiering van overheden moeten terugtrekken, zodat ze
minder kwetsbaar worden voor crises. Bij een staatsbankroet kan men dan de schuldeisers laten betalen
‘zonder gelijk een systeemcrisis te riskeren.’
‘Euro heeft nog 5 jaar’
Op de vraag op hij hiermee voor een terugkeer van de onafhankelijke nationale staten pleit, antwoordt
Konrad dat Europa weliswaar belangrijk is, maar de euro niet. ‘De euro geef ik op de middellange termijn
slechts een beperkte overlevingskans. Vijf jaar klinkt realistisch.’
Het is voor het eerst dat een gezaghebbende Duitse official toegeeft dat de euro wat Berlijn betreft niet
langer onomkeerbaar is. Analisten speculeren al langer hoe Duitsland zich het beste van de eurocrisis kan
losmaken. Bondskanselier Merkel lijkt er dus wel degelijk een plan B op na te houden: een uittreding uit de
euro. In Duitse financiële en politieke kringen wordt deze optie bevestigd. Eén van hen wil niet bij name
worden genoemd, maar bevestigt dat de politiek ‘altijd een plan B heeft, ook als Merkel het niet aan de grote
klok hangt, zeker niet voor de verkiezingen. Ze zou een slechte kanselier zijn als ze geen plan B zou
hebben.’
‘Tegen grenzen aangelopen’
EU Commissiepresident José Manuel Barroso denkt eveneens dat nog meer bezuinigingen vanwege het
verzet van de bevolking zullen mislukken. ‘Ook als het bezuinigingsbeleid fundamenteel juist is, denk ik dat
we in velerlei opzicht tegen grenzen zijn aangelopen. Om succes te hebben moet een beleid niet alleen
goed gepland zijn, maar heeft het ook een minimum aan politieke en sociale steun nodig.’
Duitsland uit de pas met rest eurozone
Duitsland loopt in toenemende mate uit de pas met de rest van de eurozone, inclusief Nederland. De
belastinginkomsten in Duitsland zijn het eerste kwartaal van dit jaar met 3,4% gestegen. In maart lagen de
inkomsten zelfs 5,7% hoger dan een jaar eerder. Daar komen de lage rentekosten voor de Duitse
staatsschulden nog eens bij, wat de Bondsregering € 11 miljard per jaar scheelt.
Tussen nu en 2018
Ook uit de statistieken blijkt dus dat de eurozone op een structurele splijting afstevent. De regering in Berlijn
lijkt zich voor te bereiden op het moment dat dit onvermijdelijk moet gebeuren, ergens tussen nu en 2018. Of
Nederland dan nog bij het sterke Duitsland kan worden gerekend is gezien de zorgwekkende financiële en
economische ontwikkelingen in ons land, die voor een groot deel door het beleid van het kabinet Rutte
worden veroorzaakt, zeer de vraag.
Xander - 1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Het einde van onze gouden twintigste eeuw is met de schuldencrisis van 2008 ingeluid en de
neergang wordt sterker
De Europese schuldenberg is enorm en groeiend
Volgens berekeningen van Eurostat hebben de 27 lidstaten van Europa in 2012 voor een totaalbedrag van
576 miljard euro aan nieuwe schulden gemaakt. Dat is een ‘coole’ half biljoen euro, plus een ‘rest post’ van
76 miljard euro waartegenover de Nederlandse bezuinigingen verbleken.
De schuldentrein dendert voort
De cijfers van Eurostat zijn keihard en voor iedereen te begrijpen. De Europese schuldentrein dendert voort
op weg naar onhoudbaarheid, niet alleen voor de crisislanden maar ook voor de steeds zieker worden (en
slechts ogenschijnlijk nog gezonde) lidstaten en niet te vergeten Europa als geheel. Voor 2013 worden
nieuwe Europese schuldenrecords verwacht.
De machinist heeft de trein gemist
Er is geen ontkomen aan. De zaak is ‘out of control’. De Europese regeringsleiders en de Europese
Commissie hebben er een compleet zooitje van gemaakt. Nu ineens begint commissievoorzitter Barroso te
roepen dat het afgelopen moet zijn met het door Duitsland gedicteerde wurgbeleid van bezuinigingen. Zijn
betoog komt als mosterd na de maaltijd.
De een duwt de ander kopje onder
Ook bondskanselier Merkel bemoeit zich opnieuw met de schuldenzaak door erop te wijzen dat Europa te
afhankelijk van de banken is geworden en zelfs door de banken gegijzeld wordt. Het zogenaamde
reddingsbeleid van Europa heeft er eigenlijk alleen maar toe geleid dat als er nu een grote bank omvalt ook
de staat er aangaat en als één lidstaat er aangaat ook de banken omvallen. Alle banken. Alle lidstaten. Zo
groot is het probleem geworden.
Het gezond verstand is weg
Op de waanzin van dit risico is in de afgelopen jaren vanuit vele kanten gewezen, maar elke suggestie voor
het fundamenteel aan banden leggen van de banken werd stelselmatig genegeerd –als zijnde niet gezagvolof met dedain afgewezen. Zo werden voorstellen op deze blog om de handel in staatschuld voorlopig te
verbieden of in ieder geval te beperken via een renteplafond, als lachwekkend en dus niet serieus, van de
hand gewezen.
Waar is het gebleven?
Toch was dit de enige succesvolle uitweg geweest om de opwaartse schuldenspiraal te kunnen beheersen
en had het de bankensector én de lidstaten in het kader van Europa rechtstreeks gedwongen om over de
eigen business modellen na te denken. Nu is die mogelijkheid er eigenlijk niet meer, vanwege het acute
instortingsgevaar dat alle lidstaten en alle banken daadwerkelijk bedreigt.
Er wordt teveel gerommeld
Het ontbreekt Europa aan geloofwaardige crisisbestrijding. Er wordt in de politieke en bedrijfspraktijk maar
wat aangerommeld in de hoop een weg uit het moeras te vinden, terwijl de ultieme patstelling naderbij komt.
Dat moment is bereikt wanneer de lidstaten niet meer uit elkaar kunnen gaan (in het belang van het geheel),
maar ook niet bij elkaar kunnen blijven (in het belang van de delen).
Terug naar wat goed was en had moeten blijven
We zouden niet terug, maar juist toe moeten naar het herintroduceren van de oude vertrouwde EEG. Wél
intensief met elkaar samenwerken, geen superstaat Europa. In plaats daarvan zal deze laatste er
waarschijnlijk gewoon komen. Bondskanselier Merkel sprak zich nog onlangs onomwonden uit over de
noodzaak voor de lidstaten om hun soevereiniteit op te geven. Sowieso wordt 70% van alle beleid nu al in
Brussel gemaakt.
Drie foute sporen
Langzaam maar zeker begint een driesporen beleid van Europa zichtbaar te worden dat inderdaad tot doel
heeft Europa bijeen te brengen op een schuldengerichte –in plaats van een batengerichte wijze. Het nieuwe
Europa draait op schuldensolidariteit en niet op waardecreatie en welvaartverdeling.
De bankenunie
Ten eerste komt de bankenunie er. Die staat volgens Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem al stevig in de
steigers. Hij brengt deze unie als een voldongen feit en gaat daarmee geheel voorbij aan principes van
democratische besluitvorming en draagvlak. De bankenunie holt de soevereiniteit van de lidstaten volledig
uit.
Euro obligaties
Ten tweede komt de tijd van euro-obligaties er met rappe schreden aan. De schuldenberg wordt zo groot dat
deze over alle lidstaten uitgesmeerd moet worden en iedere lidstaat moet bijdragen aan de
herfinancieringsbehoefte van de andere lidstaten, zowel in het kader van oude schuld als nieuwe schuld.
Europees schuldenplafond
Ten derde ontstaat bijna als vanzelfsprekend de noodzaak van een Europees schuldenplafond dat
onvermijdelijk de aanleiding vormt voor de eenwording van Europa en die zelfs afdwingt. Brussel zal de

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 26

macht over de lidstaten aan zich toebedeeld krijgen simpelweg omdat de financiële sector de
schuldenoplossing via euro-obligaties anders niet als geloofwaardig zal willen erkennen.
Weg Europa
Het spookbeeld van een nieuw Europa dat gestoeld is op de macht van niet gekozen politieke
vertegenwoordigers, van gecastreerde en gesteriliseerde lidstaten, van onmondige burgers en van
onzichtbare financiers doemt telkens weer op en dat staat haaks op het Europa van de hoop en de
verlichting ten tijde van de vorming van de unie.
Weg Nederland
Ik vrees dat deze ontwikkeling voor Nederland weinig goeds betekent. Het einde van onze gouden twintigste
eeuw is met de schuldencrisis van 2008 ingeluid en de neergang wordt sterker als gevolg van het
rommelbeleid van Europa in de richting van een gedwongen en polygaam huwelijk. Dat lijkt spannend en
opwindend, maar is het niet natuurlijk. Zeker niet als de partners uit elkaars ruif willen eten en de een meer
honger heeft dan de ander.
©prof. dr. René Tissen (Nyenrode) exclusief voor rtlz.nl
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2013/articles/driesporenbeleid-europa.xml

‘Euro alleen nog met radicale vermogensheffing te redden’
‘Cyprus-model nog te soft voor hele eurozone’ – Federal Reserve: Ook voor Amerikanen gedwongen
afdracht bankrekeningen
De banken zijn volgens de BCG alleen nog met uw geld te redden.
Volgens de Boston Consulting Group is er nog maar één uitweg uit de
eurocrisis: een radicale vermogensheffing voor in principe alle burgers,
waarmee de herstructurering van de Europese staats- en bankschulden
moet worden betaald. Dat betekent dat iedereen met (spaar)geld,
vastgoed en grond een heffing over zijn bezit moet gaan betalen, ook als
u bijvoorbeeld uw hypotheek compleet hebt afgelost.
Het geld om de euro te redden moet ergens vandaan komen. Van een
kale kip kan men niet plukken, dus wordt straks iedereen met financieel of
andersoortig bezit belast. Eigen vermogen, eigen grond en eigen huis zijn
een illusie, stelt de BCG. Uiteindelijk zal de EU besluiten tot een combinatie van een ‘Cyprus’ achtige
inbeslagname van banktegoeden, een –al dan niet eenmalige- vermogensheffing, een vermogensbelasting
en andere belastingverhogingen, zoals die op het erfrecht.
‘Eerlijke burgers betalen voor feestje van anderen’
De BCG, die zowel banken, ondernemers als regering adviseert, stelt dat de eerlijke burger zal moeten
betalen voor het ‘feestje’ dat anderen tientallen jaren hebben gevierd, maar vooral de politici en de banken,
zoals bekend twee handen op één buik. Om de werkende gewone man te lokken zal de belasting op arbeid
worden verlaagd. Hierdoor kan de party van de elite van voor af aan beginnen.
Duitsland is het model voor de komende vermogensheffing. Vanaf 1952 moesten de Duitsers de helft van
hun vermogenswaarden afgeven. Over een tijdsbestek van 30 jaar ging het om een vermogensbelasting van
1,67% per jaar.
Rijkere landen gaan het meeste betalen
De vermogensheffing zal tegelijkertijd in heel Europa worden ingevoerd, denkt de BCG, omdat het anders
als oneerlijk zal worden beschouwd. Desondanks zal de heffing in de rijkere landen ‘natuurlijk’ hoger zijn als
in de ‘armere’landen. Tegelijkertijd wordt erkend dat dit ‘heel banaal is, omdat de rijkere landen de
geverlanden zijn.’ Bovendien hebben de burgers van de probleemlanden Cyprus, Italië, Spanje en Portugal
een veel hoger vermogen dan die in Duitsland en Nederland.
Kortom: de schuldenherstructurering in de EU komt eraan en is ‘noodzakelijk’ als men de euro overeind wil
houden. Volgens de BCG is het slechts een kwestie van tijd voordat men deze weg op zal moeten gaan,
ongeacht wie er aan de macht is. (1) De bankensystemen in Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg en Malta
staan inmiddels ook op omvallen en feitelijk geldt hetzelfde voor Spanje en Frankrijk, maar dat durft men nog
niet officieel te erkennen.
Ook in VS gedwongen bijdrage
Als systeemrelevante Amerikaanse ‘too big to fail’ banken omvallen, dreigen spaarders alles te verliezen en
zal een kettingreactie ontstaan die het hele bankensysteem ten onder zal brengen. Daarom voorziet de
Federal Reserve –de private centrale bank van de VS- ook voor de Amerikanen een gedwongen afschrijving
van hun bankrekeningen. (2)
Xander* - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Huwelijk en gezin onder steeds grotere druk
Woensdag, 24 april 2013
In de moderne samenleving leren jonge mensen niets over
een gezin en ze hebben met grote waarschijnlijkheid die
waarvan zij deel uitmaakten in hun jonge jaren, uitelkaar zien
vallen.
Het is niet alleen onze economie die inelkaar stort, maar het
hele wezen van onze samenleving.
Onlangs deed de lesbische journaliste Masha Gessen een
opmerkelijke bekentenis. In een radio-interview vertelde zij dat
homoseksuele activisten liegen over hun radicale politieke
agenda. Zij zegt dat homoseksuelen niet uit zijn op een huwelijk, maar dat zij het radicaal willen
herdefiniëren en uiteindelijk elimineren.
Zij zei verder ook het volgende:
“Je hebt niet veel hersens nodig om te beseffen dat homo’s het recht moeten hebben om te trouwen, maar ik
denk ook dat je er niet veel voor nodig is om te kunnen bedenken dat het instituut huwelijk niet zou moeten
bestaan. Het vechten voor het homohuwelijk houdt meestal in dat we liegen over wat we zullen doen met het
huwelijk als we dat eenmaal hebben. We liegen als we zeggen dat het instituut huwelijk niet zal veranderen.”
“Het instituut huwelijk zal veranderen en dat moet ook. En nogmaals, ik vind dat het niet zou moeten
bestaan.” “Ik heb drie kinderen die min of meer vijf ouders hebben en ik zie niet in waarom ze wettelijk geen
vijf ouders zouden kunnen hebben. Ik heb mijn nieuwe partner ontmoet en zij heeft net een kind gekregen en
de biologische vader van dat kind is mijn broer. De biologische vader van mijn dochter is een man die in
Rusland woont en mijn geadopteerde zoon beschouwt hem als zijn vader.”
“Ik wil graag wonen in een land waar het wettelijke systeem in staat is om een dergelijke constructie te
faciliteren en ik denk niet dat dit verenigbaar is met het instituut huwelijk.”
Hiermee zien we dan de zoveelste aanval op het huwelijk. Het is niet alleen het huwelijk dat steeds meer
onder druk zal komen te staan. Het is ook en voorál het traditionele gezinsmodel met vader, moeder en
kind(eren) wat daar bij hoort. Hier enkele voorbeelden uit eerdere artikelen die we over dit onderwerp
schreven:
"Op korte termijn worden in Frankrijk de woorden "vader" en "moeder" geschrapt uit alle officiële
documenten en verplicht vervangen door het woord "ouders". Dit maakte de Franse Minister van Justitie
onlangs bekend. De officiële reden is om mensen van hetzelfde geslacht die tegenwoordig ook mogen
trouwen, van dienst te kunnen zijn met de universele naam “ouders”.
"Zo werd enkele dagen geleden in Canada door de gevestigde media juichend bekendgemaakt dat volgens
de laatste cijfers het aantal huwelijken en traditionele gezinnen aanzienlijk was gedaald".
"Onlangs schreef de journaliste Alexandra Fox een artikel, genaamd: “Vrienden, de nieuwste vervanging
voor het huwelijk”. Zij schrijft ondermeer, "De media heeft een sterk offensief gevoerd om mensen het besef
bij te brengen dat vrienden essentiëel zijn. Zij zullen er altijd voor je zijn. Zij zijn het belangrijkst en zij zijn het
die jou de bevestiging en de steun zullen geven die je nodig hebt. In tegenstelling tot, volgens hen, lastige
man-vrouw-relaties die bovendien wispelturig en onstabiel zijn".
Dan is het misschien ook geen toeval dat Michael Schnyder net een artikel publiceert waarin hij zich afvraagt
hoe het toch zo totaal mis kan gaan met de maatschappij en dan in dit geval Amerika:
Amerika is een plek waar men diep ongelukkig is. We zijn een land dat wordt opgeslokt door angst, stress,
woede en depressie. Het is niet alleen onze economie die inelkaar stort, het hele wezen van onze
samenleving staat op instorten en het gebeurt door wat er met ons van binnen gebeurt.
Er zijn sterke aanwijzingen dat Amerika een maatschappij is die in een vergevorderde staat van verval
verkeert. Niet alleen zijn we overweldigd door angst, stress en bezorgdheid, maar vaak kiezen we er ook
voor op een manier met die emoties om te gaan die leidt tot zelfvernietigend gedrag.
De Amerikanen hebben altijd een levenstandaard gehad die veel hoger ligt dan de doorsnee landen in de
menselijke geschiedenis en toch zijn we een diep ongelukkig volk. Waarom zijn we alsmaar druk met aan de
pijn van ons leven ontsnappen. Waarom vallen onze gezinnen uitelkaar? Er is voldoende materiële welvaart,
dus waarom kunnen we niet gelukkig zijn? Kijk om je heen. Lijkt het alsof de meeste mensen om je heen
lopen te dansen van vreugde? De waarheid is helaas dat de meeste Amerikanen lijden aan een ernstige
vorm van stress. Dus, waarom gebeurt dit allemaal? Is het moderne leven zo gestructureerd dat het
fundamenteel ongezond is? Ook Michael Schnyder stelt de vraag waarom de gezinnen uitelkaar vallen. Dat
is omdat er een weldoordachte agenda achter zit. Alexandra Fox schreef eveneens:
In de moderne samenleving leren jonge mensen niets over een gezin. Ze hebben met grote
waarschijnlijkheid die waarvan zij deel uitmaakten in hun jonge jaren, uitelkaar zien vallen. Ze hebben zo
geleerd dat een gezin vergankelijk is, tijdelijk, optioneel. Ze hebben nooit geleerd of begeleiding ontvangen,
over hoe ze moeten opgroeien en dus doen ze dat ook niet. Terwijl ze hiervoor door de media vorstelijk
worden beloond, vertelt hun eigen gebroken en emotioneel lege leven het werkelijke verhaal".
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Men is bezig met een permanent offensief om de hoeksteen waar iedere samenleving op is gebouwd
onderuit te halen. Het resultaat is hierboven beschreven, een waanzinnige maatschappij waar de overheid
straks “helaas” geen keus heeft en zal moeten ingrijpen om zelf de opvoeding van de kinderen ter hand te
nemen. Kijk om je heen, je ziet het zich voltrekken.
Niburu.co - Bronnen: Illionois Family , Michael Schnyder

EU ontwikkelt apparaat om verkeersovertreders automatisch tot stoppen te dwingen
Ook Europese dronen (onbemande toestellen) krijgen beschikking over EMP- of microgolfwapen
Als het aan de EU ligt zullen met stralingswapens uitgeruste
drones over enkele jaren boven onze snelwegen patrouilleren
om hardrijders tot stoppen te dwingen.
De totale regel-, beheers- en controledwang van de Europese
Unie kent geen grenzen. De Brusselse technocraten hebben
weer iets nieuws bedacht: in de nabije toekomst moeten
Europese automobilisten met een elektromagnetisch- of
microgolfapparaat tot stoppen kunnen worden gedwongen als zij
de verkeersregels overtreden. Het in ontwikkeling zijnde systeem
is echter een gevaar voor mensen met een pacemaker. Verder is
totaal onduidelijk in hoeverre de krachtige stralen de gezondheid van bestuurders aantasten.
'Niet coöperatieve burgers'
Savelec is de naam van het nieuwe prestigeproject van de EU, dat een apparaat ontwikkelt dat door middel
van een elektromagnetische straal zogenaamde 'niet coöperatieve voertuigen' automatisch kan laten
stoppen. Politie en grensbewaking moeten in de toekomst worden uitgerust met dit apparaat, dat een
krachtige microgolf uitzendt waarmee de elektronica in auto's wordt onderbroken.
Het project, dat € 4,2 miljoen euro kost waarvan € 3,3 miljoen door de EU wordt gefinancierd, werd begin
vorig jaar opgestart en moet eind april 2015 worden afgerond. Het Landeskriminalamt van de Duitse
deelstaat Sachsen-Anhalt, de Spaanse Guardia Civil, de Franse Gendarmerie Nationale rekenen zich al tot
de toekomstige gebruikers. Ook de Grieken hebben er interesse in. Naast ondernemingen nemen ook
diverse Europese wetenschappelijke instellingen aan het project deel.
Explosie- en gezondheidsgevaar
De ontwikkelaars van Savelec stellen dat het de bedoeling is dat automobilisten 'zonder nadelige gevolgen
voor de personen in het voertuig en de omgeving' tot stoppen moeten kunnen worden gedwongen.
Onderzocht worden twee opties: een Elektromagnetische puls (EMP) en een krachtige microgolf (HPM). Wel
wordt gesteld dat er potentiële gevaren kunnen zijn voor het exploderen van bijvoorbeeld benzine en het
beschadigen of verstoren van andere elektronische apparatuur.
Ook is onduidelijk in hoeverre krachtige elektromagnetische straling een negatieve uitwerking op het
menselijk lichaam heeft, waardoor de bestuurder zijn auto mogelijk niet meer onder controle kan houden.
Militaire technologie voor politie
Parlementslid Adrej Hunko van de Duitse politiek partij Die Linke heeft al zware kritiek op de plannen geuit.
'Opnieuw geeft de EU miljoenen uit om militaire technologie voor de politie te gaan gebruiken. Het civiele
onderzoek wordt gemilitariseerd. Ik ben met stomheid geslagen dat een Landeskriminalamt van producten
wil profiteren die samen met een toonaangevende fabrikant van dodelijke raketten worden ontwikkeld.'
'Dodelijk wapen'
Het feit dat de deels militaire Franse Gendarmerie en Spaanse Guardia Civil aan het project deelnemen is
daar bewijs van, stelt Hunko. 'Deze techniek kan in geen geval als een 'niet-dodelijk wapen' worden
beschouwd. Als bestuurders van het aangevallen voertuig een pacemaker dragen, betekent dit voor hen een
zekere dood. Verder is totaal onduidelijk in hoeverre de gebundelde straling een gevaar voor de gezondheid
oplevert.' De EU ontwikkelt met het Aeroceptor programma eenzelfde methode waarmee ook door middel
van dronen (onbemande toestellen) voertuigen tot stoppen kunnen worden gedwongen. Hunko eist dat
zowel het Savelec als het Aeroceptor project door de EU wordt stopgezet. 'Het gaat hier om een
ontoelaatbare financiering van de wapenindustrie uit het potje voor civiel (wetenschappelijk) onderzoek.'
Inperking vrijheden leidt tot revolutie
Als de EU echter zoals gebruikelijk zijn zin doordrukt, dan kan straks de mobiliteit van de Europese burger
met één druk op de knop worden gestopt. De totale, aan een staat-van-beleg denkende afsluiting van
Boston na de terreuraanslag op de marathon laat zien waar dit ook in Europa toe kan leiden. De
geschiedenis leert echter dat burgers slechts tot op zekere hoogte steeds verdergaande beperkingen van
hun vrijheden accepteren, en dat als er een grens wordt overschreden zij reageren met een revolutie tegen
de gevestigde orde.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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De Boston False Flag een grote chaos (update 24-04-2013)
Woensdag, 24 april 2013
De bomaanslagen in Boston zullen waarschijnlijk de
geschiedenis ingaan als de slechtst uitgevoerde false flag
operatie ooit.
Dat wat de ondergang van deze actie inluidt is de kracht van
het internet.
Update, 24 april 2013:
Je kon er eigenlijk op wachten totdat zelfs de meest
ondenkbare registers zouden worden opengetrokken om de
waarheid te verhullen. De druk moet wel erg hoog zijn nu.
Degene die nu door Associated Press wordt beschuldigd van
banden met de aangewezen daders van de bomaanslag in
Boston, is niemand minder dan Alex Jones van Infowars.com. Hoe dat precies zit legt hij uit in de volgende
video.
Wat ook in de lijn der verwachtingen lag en wat nu duidelijk wordt is dat net zoals dat gebeurde bij de
schietpartij in de school in Sandy Hook, men ook in Boston zo te zien weer gebruikmaakte van acteurs.
Overigens volledig begrijpelijk als er, zoals bekend, sprake was van een oefening. Jammer is alleen wel dat
dit achteraf ontkend wordt. Het is een aantal mensen opgevallen dat een dame die werd geïnterviewd door,
jawel daar hebben we ze weer, CNN, direct na de bomaanslagen, ook weer opdook als iemand die 'toevallig'
aanwezig was dagen later bij de schietpartij in Watertown.
Hier volgt een screenshot van de dame tijdens een CNN interview direct na de bomaanslagen in Boston.
En hier dezelfde vrouwspersoon tijdens een CNN interview
na de schietpartij in Watertown waar zij ook 'toevallig'
aanwezig was.
Voor een volledig artikel, met video en meer foto’s, klik hier.
Dat CNN eerder kwalijke rollen speelde zoals tijdens de
gebeurtenissen rond de schietpartij in Sandy Hook, kun je in
eerdere artikelen hier en hier lezen.
Update, 23 april 2013:
Nick Sturdee, freelance journalist en ondermeer werkzaam
voor Channel 4 van de BBC, heeft in een telefoongesprek
met de vader van de twee broers die in de media worden
weggezet als de bommenleggers bij de marathon van Boston
vorige week, Anzor Tsarnaev, het volgende te horen
gekregen.
De vader vertelde dat de oudste zoon, Tamerlan, enkele dagen na de aanslag gebeld had met zijn moeder,
Zubeidat Tsarnaeva. Hij had haar verteld dat hij gebeld was door de FBI met de mededeling dat hij degene
was achter de bomaanslagen. Hij zou toen hebben gezegd volgens de moeder, “Dat is dan jullie probleem”.
De jongste broer, Dzhokhar, die enkele dagen geleden na een vergeefse massale klopjacht zwaar gewond
naar een ziekenhuis werd afgevoerd, heeft nog een laatste boodschap kunnen doorgeven aan zijn vader via
Facebook.
"Dit wordt de laatste boodschap voordat de politie mij pakt. Ik heb het niet gedaan. Ze hebben mij erin
geluisd. Vergeef mij asjeblieft vader. Het spijt mij dat het
zover heeft moeten komen."
Op de volgende foto zie je Dzhokhar uit de boot klimmen
waar hij door een sigaret rokende buurman werd
aangetroffen. Duidelijk zichtbaar is dat hij ongewapend en
niet gewond is. Hij heeft ook geen houding alsof hij op het
punt staat om iemand aan te vallen.
En toch, enige tijd later wordt hij zwaargewond afgevoerd
naar het ziekenhuis. Zodanig zwaar gewond dat hij zelfs niet
in staat is om te spreken.
Er is ook een foto beschikbaar waarop Dzhokhar te zien is
wanneer hij met de rest van de mensenmenigte wegloopt na
de aanslag. Hij is uiteraard weer te herkennen aan zijn witte
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pet. Iemand die deze foto helemaal heeft uitvergroot zegt dat hij op dat moment nog wel degelijk in het bezit
is van zijn rugzak. Hij heeft deze dus helemaal niet ergens geplaatst met als doel de bom die erin zou zitten
te laten ontploffen bij de finishlijn. Dat is echt de backpack van iemand anders geweest.
De politiecommissaris van Boston maakte in een interview
met Fox News ook een 'klein' foutje. Hij sprak op een zeker
moment niet over de twee vermoedelijke daders, maar over
de twee acteurs. Voor wie het met eigen ogen wil zien, klik
hier en kijk op 2 minuten 34 seconden.
Over acteurs gesproken. Er zijn veel aanwijzingen dat onder
de slachtoffers zich acteurs bevonden. Het meest duidelijke
geval betreft de man die twee benen zou zijn kwijtgeraakt
door de aanslag. Iemand met veel medische kennis legt uit
waarom deze verwondingen niet echt zijn en hoe de
voorbereidingen van deze “amputatie” eveneens op beeld zijn vastgelegd. Het zou te ver voeren om al die
foto’s hier te vertonen, maar het complete artikel met foto’s en onderbouwing staat hier.
Overigens hoeft het niet zo te zijn dat deze acteur kwaadwillend deelnamen aan deze dramatische
toneelvoorstelling. Zoals eerder uitgelegd, was er sprake van een oefening tegelijkertijd met de aanslag. Het
is aannemelijk dat zij in de veronderstelling waren dat ze daaraan deelnamen. Op vele fotos van net na de
ontploffing is bovendien te zien dat politie ter plaatse weinig deed om hulp te bieden en dat zou verklaard
worden met deze oefening.
Is het verder toeval dat de Dzhokhar niet kan praten? Of komt dat autoriteiten heel goed uit? Ons zou het in
ieder geval niet verbazen als de komende dagen zou blijken dat Dhzokhar dankzij onverwachte complicaties
zou zijn overleden (of simpelweg uit het nieuws verdwijnt). Want dan weten ze zeker dat hij niets zal zeggen.
Update, 22 april 2013:
De hele wereld kan weer gerust gaan slapen want de bommen bij de marathon van Boston werden gelegd
door twee Tjetseense broers die sympathiseerden met moslimextremisten. Het merendeel van de wereld zal
dit verhaal ook weer slikken als zoete koek, zoals ze dat eigenlijk jammergenoeg nog steeds met alles doen.
De vraag die ons nu voornamelijk bezighoudt is, “Hoe passen
de twee broers in het verhaal?”. Alex Jones van Infowars
komt in dit kader met een interessant gegeven.
Hij is direct na de bomaanslagen in Londen in 2005 naar
Engeland gevlogen, heeft daar persoonlijk met veel getuigen
gesproken en daar was destijds (uiteraard) ook sprake van
een 'oefening' tijdens en net voor het drama. De “daders”
daar kregen volgens Jones te horen dat ze mee zouden doen
aan een oefening, terwijl ze in werkelijkheid werden
ge(mis)bruikt voor de echte aanslagen. (zie deze video rond
minuut 13). Iets dergelijks zou ook hier het geval kunnen zijn.
Kregen de twee broers te horen dat ze mee mochten doen aan een oefening bij de marathon en dat ze
daarom ergens een rugzak moesten plaatsen? Op de volgende foto zie je de twee broers lopen, terwijl
rechts in een portiek een man staat die je kunt herkennen aan de punten van zijn witte schoenen.
Zodra de broers zijn gepasseerd, zie je man in het portiek met de witte schoenen zijn “oortje” in doen en zo
te zien een boodschap doorgeven. Je ziet op de helaas niet al te scherpe onderstaande foto het petje van de
jongere broer, terwijl ze weglopen en dezelfde man uit de eerste foto, links, met de hand aan zijn oor. (In de
onderstaande video is dat wél heel goed te zien.)
Was dit het teken voor de mensen van Craft (bedrijf waar je contractors/huurlingen kunt inhuren) om in actie
te komen, omdat de broers er bijna waren? Op de derde foto
in het orignele artikel hieronder, zie je twee contractors staan
van Craft bij de opmerking “now here”. Wij schreven daar dat
ze daar stonden zonder rugzak, maar een opmerkzame lezer
wees ons erop dat de twee rugzakken daar nog wel degelijk
op te zien zijn. Als je de foto uitvergroot dan lijkt dat
inderdaad zo te zijn. Echter, er zijn ook nog andere foto’s
zoals de navolgende, waarop dezelfde contractor zijn rugzak
inderdaad níet meer heeft.
Deze rugzak, die hij nu niet meer draagt, toont sterke
overeenkomsten met die die aan flarden is gescheurd vanwege één van de bommen die daarin gezeten
heeft, zie volgende foto:
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Het embleem op de petten van de contractors lijkt heel veel
op dat van Navy Seal Team 5. Maar, het embleem is ook
bijna identiek aan dat van Craft International, de firma die op
verzoek huurlingen levert. Het is dan ook veel waarschijnlijker
dat deze mensen medewerkers van Craft zijn dan van Navy
Seals. Wat verder opvalt in de kleding van de oudste broer is
dat het veel overeenkomsten vertoont met die van het Craft
personeel. De kleding is niet exact hetzelfde, ook niet het
embleem op de pet, maar in grote lijnen komt het aardig
overeen zoals te zien is op de volgende foto. Is de broers
misschien verteld dat in ieder geval één van hen zich op een
specifieke manier moest kleden zodat ze gemakkelijk te
herkennen waren (tijdens de 'oefening')?
Ongetwijfeld zal er meer informatie beschikbaar komen
waaruit de exacte toedracht zal blijken. Dat wat er gebeurd is
in Boston vertoont weer alle kenmerken van een false flag
operatie, daarover bestaat voor ons geen enkele twijfel.
Er is nog iets heel merkwaardigs gebeurd gisteren tijdens de
jacht op de jongere broer. Voor zover bekend is er nooit
eerder een complete stad met directe omgeving zo op slot
gezet op de manier zoals gisteren in Boston is gebeurd.
Boston en omgeving zagen eruit zoals een gebied waar
Martial Law (militaire handhaving) heerst met avondklok en al. Allemaal voor een negentienjarige knaap?
Of is dit om de gemiddelde Amerikaan alvast vertrouwd te
maken met dat ze straks in het kader van de “veiligheid” na
zonsondergang niet meer de straat op mogen?
Origineel artikel, 20-4-2013
Allerlei truken die een aantal jaren geleden nog goed werkten
voor overheden die zich bezighielden met operaties om het
publiek te misleiden, werken niet meer. Er zijn tegenwoordig
simpelweg teveel beelden en dito mensen actief op internet
om ook nog maar iets te doen zonder dat dit uiteindelijk
zichtbaar wordt.
We kunnen nu een lang verhaal schrijven over twee
jongemannen van Tjetseense afkomst die nu door de wereldpers worden afgeschilderd als de vermoedelijke
daders van de bomaanslag. De oudste is inmiddels al doodgeschoten en op de tweede wordt op het
moment van schrijven jacht gemaakt door 9.000 mensen van de politie en veiligheidsdiensten. Tegen de tijd
dat dit artikel online gaat is de jongere broer waarschijnlijk ook al dood.
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Via het Russische persbureau Interfax is een telefonisch interview publiek gemaakt met de vader van de
jongens waarin hij simpelweg zegt, “Mijn twee jongens zijn er door de veiligheidsdiensten ingeluisd”. En dat
klopt, want het waren niet deze twee jongemannen die verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag.
Hij werd uitgevoerd door mensen in de kledij die door Amerikaanse Navy Seals worden gedragen als ze niet
in uniform zijn. Of het ook inderdaad Seals waren of ingehuurde “contractors” via bedrijven zoals Academi
(voorheen Blackwater) doet eigenlijk niet zoveel ter zake. Wat wel belangrijk is is dat deze mensen voor de
bomaanslag, tijdens de bomaanslag en na de bomaanslag
aanwezig waren en op beeld zijn vastgelegd.
In totaal zijn er ongeveer zes tot acht van deze lui
gesignaleerd, maar het gaat vooral om de volgende twee die
op de foto hierna te zien zijn. Het gaat om twee figuren die
linksonder op de foto te zien zijn. Eén met de rugzak,
daarnaast iemand uit het publiek(?) en daarnaast zie je van
de tweede nog net de pet (cap).
Op de volgende foto zie je waar staat “were here” de plek
waar deze twee stonden op de voorgaande foto. Pal
daarnaast zie je plek waar een bom ontplofte en bij “now
here” zie je dezelfde twee staan, maar nu zonder rugzak en
druk pratend in hun mobiele telefoon.
De volgende foto laat een onherkenbare SUV zien die bij het
gezelschap hoorde. Op het dak zie je uitgebreide
communicatie-apparatuur en er omheen zie je weer dezelfde
mensen. In het buitenland noemt men ze “contractors”, een
mooi woord voor huurlingen. Naast de originele twee
contractors zie je ineens ook anderen verschijnen. Ze zijn te
herkennen omdat ze allemaal dezelfde kledij en/of petten
dragen.
Na de explosies arriveert de bomb squad (explosieven
opruimingsdients) van de FBI in een vrachtwagen die vervolgens vlakbij de SUV wordt geparkeerd zoals te
zien is op de volgende foto. Niet alleen dat, maar je ziet dat een paar van de contractors gezellig staan te
babbelen met FBI agenten en zelfs dat er één in de FBI vrachtwagen zit. Ze doen niets en zijn niet betrokken
bij de reddingsoperatie.
Dit zijn slechts enkele van de vele foto’s die beschikbaar zijn en die een exact beeld geven van wat er
precies gebeurde en door wie. Dat er nu twee jongemannen worden opgevoerd als zogenaamde “patsies”,
een soort katvangers, doet niets af aan dat dit een met
militaire 'precisie' uitgevoerde operatie was.
Hieronder volgt een video van Luitenant Kolonel Potter,
iemand die de routines van het leger en aanverwante
organisaties dus goed kent, die uitlegt hoe dit allemaal in zijn
werk is gegaan en wat de mogelijke achtergronden van het
verhaal zouden kunnen zijn. Potter is ervan overtuigd dat
deze aanslag is uitgevoerd door de regering of een onderdeel
daarvan. Zoals al langer bekend rommelt het in de top van de
Amerikaanse politiek/leger en er is zelfs sprake van een
mogelijke staatsgreep. Dit zou een reden kunnen zijn voor
deze aanslag, maar het is, zoals Potter zegt en waar wij het volkomen mee eens zijn, het uiteindelijke doel
om volledige controle te krijgen en dan met name over de
burgerbevolking.
Eén van de vaste medewerkers van Alex Jones, Paul
Watson, is eigenlijk degene die het hele mysterie heeft
ontrafeld door alle beeldmateriaal boven water te toveren.
Beelden waarvan de overheid zich een hoedje is
geschrokken dat ze ineens werden gepubliceerd en wat hen
ertoe dwong om het officiële verhaal ineens radicaal te
veranderen.
De eerste verdachte die men had gearresteerd en die voor de
rechtbank van Boston zou verschijnen, bestond ineens niet
meer. Dat niet alleen, men sloot voor het gemak maar het complete gebouw onder het mom van
veiligheidsoverwegingen en ging driftig op zoek naar nieuwe verdachten die beter in het herziene plaatje
zouden passen. De officiële verdachte verdween dus van het toneel en de geplande persconferentie door de
FBI werd last minute geannuleerd.
Waarschijnlijk heeft gezichtsherkenningssoftware daarna de twee jongemannen (broers) met Tsetjeense
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achtergrond uit de menigte gepikt, werd met spoed achtergrondonderzoek gedaan en is daarna besloten dat
dit dan maar de daders moesten worden. Twee broers die waarschijnlijk niets anders deden dan gewoon
gezellig de marathon bezoeken en daarom dood gevangen zullen moeten worden om te voorkomen dat ze
zich uit kunnen spreken. Een andere theoretische mogelijkheid is nog dat deze twee mannen toch op één of
andere manier verweven zijn met deze false flag operatie, iets dat dan in een later stadium hopelijk duidelijk
zal worden.
Alex Jones loopt al achttien jaar mee in het wereldje van de alternatieve media en hij noemt de
ontmaskering van de overheid die achter deze operatie zit het grootste nieuws wat hij in al die achttien jaar
heeft gebracht. Hij brengt tevens nog een ander belangrijk element naarvoren en dat is dat Bush en Obama
beiden binnenkort zullen worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in verband met uitgevoerde
martelpraktijken. Dit nieuws speelt tegelijkertijd met deze aanslag en kan dus mede beoeld zijn als
afleidingsmanouvre.
Kortom, het rommelt momenteel op alle fronten in Amerika. Zal ongetwijfeld worden vervolgd.
Bron: Infowars Niburu.co

Council on Foreign Relations blij met verdwijnen soevereiniteit EU landen
De Amerikaanse president Barack Obama, geflankeerd door
EU presidenten Herman van Rompuy (L) en José Manuel
Barroso (R).
Tijdens een recente paneldiscussie van de machtige en
beruchte Council on Foreign Relations (CFR) over de G20landen werd met tevredenheid gekeken naar het stapsgewijs
verdwijnen van de soevereiniteit van de EU lidstaten. De EU
dient volgens de CFR dan ook als model voor het uiteindelijk
hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste
grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Achter
de schermen wordt de volgende stap inmiddels koortsachtig voorbereid: het economisch en politiek
samengaan van Europa en Noord Amerika.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en CFR lid John Kerry was afgelopen maandag in Brussel
om te praten over het Transatlantic Trade & Investment Partnersship (TTIP) tussen Europa en Amerika.
President Obama roept het Congres op hem Trade Promotion Authority (TPA) te geven, een machtsmiddel
waarmee hij snel het TTIP en het Trans-Pacific Partnerschip kan invoeren zonder dat het Congres hier nog
iets aan kan veranderen.
‘Handelsverdragen’ misleidend
Volgens The New American zijn de politici oneerlijk tegen het Amerikaanse en Europese publiek door deze
overeenkomsten, die als sinds president Clinton worden voorbereid, ‘handelsverdragen’ te noemen. De
werkelijkheid is dat het hier gaat om projecten die stap voor stap de economieën en politieke systemen van
de deelnemende landen integreren in een supranationale autoriteit naar het model van de autoritaire
Europese Unie.
Samen met de CFR werken organisaties zoals het Transatlantic Policy Network, het Brookings Institution en
de Carnegie Endowment for International Peace aan het invoeren van deze zogenaamde
‘handelsverdragen’ die er op gericht zijn de soevereiniteit van de landen in Europa en Noord Amerika
geleidelijk af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Kortom: de Nieuwe Wereld Orde in wording.
Nieuwe Wereld Orde op basis van EU
Tijdens de paneldiscussie over het onderwerp ‘De G20: Vooruitzichten en Uitdagingen voor Wereld Bestuur’
gaf Ian Bremmer, president van ’s werelds grootste politieke consultantfirma Eurasia Group, ronduit toe dat
er in Europa ‘een echt werkende afbraak van soevereiniteit door de EU’ plaatsvindt. Dit is precies waar critici
van de EU al jaren voor waarschuwen.
Het panel, waar ook CFR directeur van het International Institutions & Global Governance programma
Stewart Patrick aan deelnam, was gefrustreerd vanwege de ineffectiviteit van het integratieproces en pleitte
ervoor om de G20 meer macht over de wereld te geven. De Europese Unie werd geprezen als model voor
het toekomstige wereldsysteem, omdat men er in Brussel reeds in geslaagd is de soevereiniteit en nationale
belangen van de lidstaten voor een groot deel op te heffen.
Niet voor niets stelde EU president Herman van Rompuy vorig jaar dat de nationale parlementen niet in het
belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële
zaken. Als het aan Brussel ligt krijgt alleen de Europese Commissie nog iets te zeggen over de nationale
begrotingen (zie link onderaan).
Xander - (1) Infowars
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Islamitische landen geven de meeste geboorteafwijkingen te zien
Posted on 24 april 2013 door E.J. Bron

Hier de grafiek uitvergroot.
Niet alcohol of roken zijn de twee grootste gevaren voor aanstaande moeders, maar de islam. Want niet in
de landen met alcoholconsumptie en niet onder de rooksters komen de meeste geboorteafwijkingen voor,
maar daar waar de islam woedt. Op een bepaalde manier wisten onze lezers dat ook zonder deze
statistische informatie. Het zijn veel meer de wetenschappers die hier geen nota van willen nemen –
ondanks keiharde feiten. Op bovenstaande lijst staan de landen van de wereld.
De landen van Europa bevinden zich in het groene gebied – ook die landen waarvan de statistieken door
islamitische immigratie en islamitische familiehuwelijken een vertekend beeld geven. Rusland staat, ondanks
e
de bekende alcoholtraditie, helemaal onderaan, tussen Zwitserland en Italië, op de 5 plaats van onderen.
Alle landen van Europa bevinden zich in het groene gebied, onder de 52 gevallen per 1000 geboorten. Ook
de andere landen van de Derde Wereld, Zuid-Amerika, zwart Afrika, ja zelfs de vele eilandenstaten, waar de
bevolking eigenlijk wordt bedreigd door incest, bevinden zich aardig goed verdeeld in het midden veld (geel
en oranje, 52-70 gevallen per 1000 geboorten). En dan komt het gebied van landen met een hoog
percentage geboorteafwijkingen, in het rode gebied, aangevoerd door Soedan, Saoedi-Arabië en Benin:
1. Soedan 82.0/1000
2. Saoedi-Arabië 81.3/1000
3. Benin 77.9/1000
4. Burkina Faso 77.0/1000
5. Palestijnse gebieden 76.6/1000
6. Verenigde Arabische Emiraten 75.9/1000
7. Tadzjikistan 75.2/1000
8. Irak 74.9/1000
9. Koeweit 74.9/1000
10. Afghanistan 74.8/1000
11. Oman 74.8/1000
12. Syrië 74.3/1000
13. Pakistan 73.5/1000
14. Nigeria 73.5/1000
15. Kirgizië 73.4/1000
16. Qatar 73.4/1000
17. Bahrein 73.3/1000
18. Jordanië 73.1/1000
19. Libië 73.0/1000
20. Tunesië 72.7/1000
21. Marokko 72.3/1000
22. Jemen 72.1/1000
Wat de inteelt niet lukt, wordt aangevuld door een paar krachtige trappen in de buik, vrij naar de koran
(soera 4, vers 34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen
uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn
en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij
ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u
dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.”)
Het is een wrede realiteit: in de meeste islamitische landen wordt één op de twaalf tot vijftien kinderen
gehandicapt geboren. Het is niet de armoede, want veel arme volkeren in Zuid-Amerika of zwart Afrika staan
er beter voor. Ondanks alcoholconsumptie.
De statistiek komt trouwens van WikiIslam, want de moslims hebben deze statistiek daar zelf gepost.
Bron: http://www.kybeline.com/2013/04/23/islamische-staaten-weisen-die-meisten-geburtsdefekte-auf/
Auteur: Kybeline - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
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De nieuwe Bilderberg conferentie is weer aanstaande
april 25, 2013 By: silviavideler
Jim Tucker heeft de plaats ontdekt waar de Bilderberg-conferentie-2013 plaats gaat hebben.
Deze staat gepland van 6 juni tot 9 juni 2013 in het Grove Hotel vlakbij Watford (Engeland)
Zouden er hier eigenlijk weer eens kritische Tweede Kamervragen gesteld moeten worden?
Een kritische vraag zou kunnen zijn: Is de Bilderberg agenda 21 een nieuwe wereld orde agenda, waar
Nederland en zijn bevolking zijn soevereiniteit definitief moet opgeven?
http://www.youtube.com/watch?v=qAZtVdv4sZQ&feature=player_embedded
http://explosivereports.com/2013/04/24/american-free-press-uk-bilderberg-2013-meeting-confirmed/

Wa' kost da'? : Het koningshuis in 9 bedragen
Een speciaal thematisch koningshuistopic, voor het eerst en
voor het laatst, vanwege de historische poppenkast. Wat je
daar ook verder van vindt, wij kijken naar de knaken. Hieronder
de belangrijkste bedragen.
€1,6 miljoen
Is vanaf mei 2013 de som van de salarissen van Wim-Lex,
Máxima en Beatrix (respectievelijk 825k, 327k en 466k). Niet
echt Balkenendenorm inderdaad.
€5,9 miljoen
Komt boven op de salarissen. Dit geeft het koninklijke trio uit aan personeel en materieel. Bovenstaande
bedragen zijn belastingvrij. Uiteraard. Totaal dus €7,5 miljoen.
€39,9 miljoen
Kost het koningshuis officieel in 2013. Opgebouwd als volgt:
- €7,2 miljoen salarissen (NB is bedrag van voor de troonswissel)
- €5,7 miljoen 'doorbelaste uitgaven van andere begrotingen' (= het kabinet van de koningin, de RVD en het
militair huis)
- €27 miljoen 'functionele uitgaven' (= Personeel Dienst van het Koninklijk Huis, Materieel Dienst van het
Koninklijk Huis, uitgaven voor luchtvaartuigen, onderhoud Groene Draeck, bezoeken aan tropische delen
van het Koninkrijk).
Tel hierbij alle kosten van staatsbezoeken etc. en dan zou dit bedrag overigens eerder op€110 miljoen
uitkomen. Niemand weet het precies. Overigens komen de kosten voor de Franse president jaarlijks op
€111,7 miljoen.
1.
Het Nederlandse koningshuis staat op nummer één van duurste koningshuizen in West-Europa.
€4-5 miljard
Wordt vaak geroepen als bedrag dat het koningshuis de Nederlandse economie jaarlijks zou opleveren. Lijkt
nogal onzinnige schatting.
€168-950 miljoen
Hoe rijk is Beatrix en haar familie? Weet ook niemand. Forbes hield het in 2011 op $220 miljoen. De
schatting was ooit $2,5 miljard, maar Bennie heeft toen hoogspersoonlijk opgebeldom te zeggen dat het écht
veel minder was. De cententellers van Quote dachten vorig jaar aan €950 miljoen. O ja, hoeven ze geen
successie- en schenkingsbelasting over te betalen. Zie ook het FD van vandaag.
€47.000
Kost het onderhoud van Beatrix' bootje De Groene Draeck jaarlijks. In 2007 bleek dat het ministerie van
Defensie dit zeewaardige oorlogsschip niet alleen decennialang had onderhouden, maar ook dat de kosten
in de twee jaren daarvoor op €416.000 kwamen. Maar ja, 't was een presentje van 'het volk' bij haar 18e
verjaardag, inclusief onderhoud. Bea zegde later toe €326.000 alsnog zelf te betalen.
€150.000
Het bedrag dat je wist die zou komen. OK, eerste en laatste grap over het het koningsliedwaarvan de
productie dus 150k kostte. Hebben Bea/Wim-Lex verder niks mee te maken gehad. Hopen we althans.
€7 miljoen
Kost het de gemeente Amsterdam om de inhuldiging van koning Willem-Alexander en Koningsdag mogelijk
te maken.
Zo. En dan nu weer lauw bier drinken.
A. Dijkman | 30-04-13
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Chemtrails, kernproeven en onze ozonlaag
En ineens is daar een duidelijke hint waarom onze blauwe hemel iedere zonnige dag verdwijnt achter
een sluier van chemtrails.
Vandaag ging er, zonder dat daar al te veel ruchtbaarheid aan werd gegeven, een nieuw soort
weerwaarschuwing uit: Weeronline meldde dat de «zonkracht» vandaag (woensdag 25 april) in Nederland 7
bedraagt (ondanks de 'sluierbewolking'). Dat is extreem hoog en ze adviseren je dan ook om uit de zon
blijven. Normaal is de zonkracht in deze tijd van het jaar 4 tot 5. De maximale zonkracht in Nederland is 8,
maar dat komt volgens Weeronline zeer zelden voor. En dan komt het: «De hoge zonkracht van dit moment
heeft vooral te maken met de lage ozonwaarden die er op dit moment zijn.»
Die lage ozonwaarden zijn het gevolg van de afbraak van de ozonlaag door stikstofoxiden die zijn vrijkomen
bij kernexplosies. (google maar en vergeet dat co2–verhaal).
Kijk, met die wetenschap in je achterhoofd, naar het bovenstaande filmpje, gemaakt door de De Japanse
kunstenaar Isao Hashimoto en je krijgt een woedeaanval, zoals je zelden hebt gehad. Isao monteerde alle
kernproeven — voorzover ze bekend zijn — van 1945 tot 1998, achter elkaar. Minimalistisch, klinisch en
esthetisch.
Iedere keer wanneer er door een land een lading radioactieve troep de atmosfeer wordt ingeblazen, licht
ergens op een wereldkaart een dot op en hoor je een bliep. Bij een kernproef van de Verenigde Staten is de
toon laag, bij een proef van de Sovjet-Unie iets hoger enz.. Intussen tikt een metronoom de maanden en de
jaren af en in de rechter bovenhoek van het scherm houdt een digitale kalender bij in welk jaar des Heren we
zijn aanbeland.
Wat zich ontrolt is een avant-gardistische symfonie getiteld de vernietiging van de ozonlaag. In het begin
moet je even geduld hebben; het werk komt zeer traag op gang. Maar tegen het eind van de vijftiger jaren
gaat het crescendo. Al gauw kun je de blieps en flashes niet meer bij houden. Als het filmpje is geëindigd
met de twee Pakistaanse kernproeven van mei 1998, staat de teller in de rechter benedenhoek op 2.053 en
krijg jij de aanvechting alle politici op te gaan knopen. Meer dan de helft van de kernproeven — 1032 —
komt op het conto van de VS. Meer dus dan al de andere landen tezamen.
Er ontbreekt minstens één bliepje: de kernproef die Israël en Zuid-Afrika in 1979 hielden in de Indische
Oceaan. Maar die bestaat officieel natuurlijk ook niet.
Als er in de negentiger jaren eindelijk een verbod op kernproeven wordt afgekondigd, is het al te laat: dag
ozonlaag en welkom chemtrails.
Dit durft geen enkele politicus je te vertellen. De volstrekte waanzin…… Het is onduidelijk hoeveel dit heeft
gekost, maar voor dat bedrag hadden ongetwijfeld veel mooie dingen gedaan kunnen worden en de wereld
had er een stuk plezieriger uitgezien.
http://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY&feature=player_embedded
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/chemtrails_kernproeven_en_onze_ozonlaag

Fluorescente schapen geboren in Uruguay
Bewerkt door:Inge Ringoot
25/04/13 - Bron: Belga© belga.
In Uruguay zijn schapen geboren die oplichten onder ultraviolet licht. Het
gaat niet om een speling van de natuur: de schapen werden genetisch
aangepast met een fluorescent gen van een kwal.
© afp.
De geboorte van de fluorescente schapen, een primeur in Latijns-Amerika, werd
gisteren bekendgemaakt door een groep Uruguayaanse wetenschappers, samen met
het Pasteur-instituut in de hoofdstad Montevideo. "Het genetisch modificeren van
schapen was nog niet gedaan in Latijns-Amerika. Dit succes plaatst Uruguay op het
hoogste niveau in de wetenschappelijke wereld", klinkt het.
De fluorescente schapen werden in oktober vorig jaar geboren. Ze groeiden volkomen
normaal op. Hun enige bijzonderheid is dat ze fluorescent zijn als ze onder ultraviolet
licht worden geplaatst.
De genetische modificatie had geen specifiek doel, behalve om de effectiviteit na te
gaan van de methode om een vreemd gen te plaatsen in het DNA van de dieren.
Eerder werden in Latijns-Amerika al de genen gewijzigd van koeien in Argentinië en
van geiten in Brazilië. Beide diersoorten produceerden door de modificatie menselijke
eiwitten.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1621345/2013/04/25/Fluorescenteschapen-geboren-in-Uruguay.dhtml
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De wet die u verplicht de verliezen van uw bank af te betalen
Bron: langleveeuropa.nl
Die komt, in juni. Het gaat zo ontzettend slecht in de politieke- en bankenwereld, dat u nu verplicht wordt te
betalen voor het falen van megalomane bankiers.
U draait vanaf juni verplicht op voor die bankiers die eindeloze bergen cocaïne wegsnuiven, op grote schaal
gokken met uw spaargeld, pensioenen en investeringen, en falen op een ongekend hoog niveau. Bankiers
die criminele en illegale activiteiten ondernemen, maar te groot zijn geworden om aangepakt te worden, die
niet meer achter de tralies hoeven voor willekeurig welke criminele handelingen. Alles kan en mag voor hen,
en u betaalt de rekening.
U krijgt dus de verantwoordelijkheid om de gemaakte schulden te betalen. Krijgt u ook met terug werkende
kracht een deel van de (record)berg winsten van afgelopen jaren? Neen. Meer rente vanwege een hoger
risico? Neen. Moeten bankiers nu bonussen terug betalen? Neen. Salarissen verlagen? Neen. Gaat u delen
in de omzet/winsten die er nog zijn bij goede banken? Neen, die zijn uitsluitend voor de banken, alleen de
verliezen zijn voor u. Dus u zet uw geld op de bank, de bank speelt er een vuil spelletje mee, de bank
verliest uw geld, u bent de klos. Dat doet wel heel letterlijk denken aan … South Park, hun les over het
sparen bij banken: http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=SvSJY3Xiwdg
Waarom zou u hieraan mee willen werken, voor één procent rente? Meer risico = meer rente, niet meer dus!
Goeie vraag. Waarom wilt u hieraan mee werken? Een andere bank biedt nagenoeg geen voordeel, in een
oude sok vraagt om een overval, soms kunt u uw geld niet verplaatsen, en het uitgeven van uw geld is
precies wat men wil bereiken maar daarmee bewaart/spaart u niet….
Bankenstabiliteitsfonds
Daarnaast komt ook het verplicht opzetten van bankenstabiliteitsfondsen. Bankenstabiliteitsfondsen, die
hadden we toch al met het ESM? Neen, het ESM is pas na de investeerders, na de spaarders, na de nieuwe
bankenstabiliteitsfondsen aan de beurt om aangesproken te worden. De ESM wordt dus gereserveerd voor
andere (De Amerikaanse Federal Reserve afbetalen) doeleinden.
Het systeem zorgt goed voor zichzelf en de rijke medemens, nu met het nieuw verplicht opgelegde
bankenstabiliteitsfonds: Het bankenstabiliteitsfonds dat elk EU-land moet oprichten is niets nieuws: het gaat
om het Zweedse bankenmodel, waarbij de schulden worden gefinancierd door een belasting op de activa
van spaarders en aandeelhouders.
In 1990 redde de Zweedse overheid het financiële systeem door een algehele garantie af te geven op
verplichtingen van banken. De totale kosten van de reddingsoperatie werden geschat op 2% van het bbp.
Aan de oorsprong van de Zweedse bankencrisis lag het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek in Zweden,
een maatregel waarmee de huizenbubbel werd doorprikt. Vrijwel alle banken werden genationaliseerd en na
een aantal jaren weer naar de markt gebracht. De Zweedse kroon en de economie kelderden, maar
uiteindelijk zagen beleggers die na de algehele reddingoperaties hun geld in aandelen stopten, hun
vermogen verdubbelen. Het volk werd door “vertegenwoordigers” van het volk (jaja) dus in één keer
verantwoordelijk gemaakt voor alle schulden van alle bankiers in Zweden. Alle vuile spelletjes die zijn
bedacht door bankiers om met meer risico en meer schulden een hogere bonus te krijgen, die zijn in één
keer genationaliseerd en uitgesmeerd over alle mensen in Zweden. Klinkt als een goede deal…. voor
bankiers! We weten dus nu al dat die (rijkere) mensen (en vooral die bankiers weer) die handelen in
aandelen, hun geld zullen zien verdubbelen, terwijl de normale spaarder met dit systeem flinke percentages
van hun geld kwijt zijn. En kennelijk gaat de hypotheekrente-aftrek ook nog verdwijnen in dit systeem. Dan
weet u dat maar vast.
Oh… wij Nederlanders staan ingeroosterd voor een wereld van pijn! Dank u wel politici.
Mooi systeem man! Kijk, dáárvoor hebben we nu een EU nodig in Europa, dit kan uiteraard niet gebeuren
zonder het EU-regime die verplicht wetten voorschrijft. Lang Leve de dictatuur in Europa! Mogelijk gemaakt
door het EU-regime, en EU-vazallen als Rutte, Samsom, Pechtold, en de andere bekende bedriegers.
In Amerika zie je trouwens het resultaat al, de aandelen markten breken records na records. Alles mogelijk
gemaakt door de monetaire verruiming door de Federal Reserve, dit uiteraard volledig op de kosten van de
normale burger.
Bank die wel goede zaken doet
Gelukkig zijn er ook banken die goede zaken doen, u raadt het al, de voedselbanken breken records. We
volgen uiteraard het Amerikaanse model, waar 15% van de bevolking, zo’n 50 miljoen mensen aan de ‘food
stamps’ is. Ja, 15 procent van de bevolking van het rijkste land ter wereld is aan de voedselbonnen. (ook
hier, zie tweede grafiek) Iets over een oneerlijke verdeling van geld en macht.
Een food stamp industrie dat in Amerika wordt beheerd door de grote banken, die er nog winst op maken
ook. Dat zijn de voorbeelden waar ze in de EU nog van dromen.
Er woedt een oorlog tegen u
We zien dus voedselpraktijken en een economie die we sinds de oorlog niet meer gezien hebben. Nu dus
een financiële derde wereld oorlog (2 en 3 uit 2009, recenter hier) die tegen het volk wordt gevoerd, de
oorlog om geld en de macht in Europa. Wie wint? Het EU-regime met de bankiers, of het volk?
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Voor het eerst drones bestuurd vanuit de UK
Voor het eerst zijn vanuit Groot-Brittannië gevechtsdrones bestuurd door Britse militairen. Dat maakte het
ministerie van Defensie vandaag bekend, meldt de BBC. De drones werden bestuurd vanuit Waddington
door de Royal Air Force, de Britse luchtmacht. Verwacht wordt dat daar later vandaag geprotesteerd zal
worden tegen de inzet van de onbemande gevechtsvliegtuigen. Ze worden vooral ingezet in Afghanistan
voor surveillancedoeleinden, maar kunnen ook dienst doen als gevechtsvliegtuigen. Het gebruik ervan is
omstreden ondanks claims van het ministerie dat talloze levens erdoor gered worden. De drones worden
volgens de Britten niet ingezet als doodseskaders op missies om mensen uit te schakelen. Amerikaanse
drones worden in met name Pakistan wel voor dat doel ingezet.Bron HLN.be

President Peres naar paus Franciscus voor vrede Midden Oosten
Nieuwe paus mogelijk nog dit jaar naar het 'Heilige Land'
Zal paus Franciscus erin slagen de vlag van het Vaticaan
boven Jeruzalem te laten wapperen?
De Israëlische president Shimon Peres brengt volgende
week een bezoek aan de nieuwe paus Franciscus in het
Vaticaan in Rome. Eén van de belangrijkste doelstellingen
van beide mannen is het vastgelopen vredesproces tussen
de Joodse staat en de Palestijnen weer vlot te trekken.
Tevens krijgt Peres van de burgemeester van het stadje
Assisi de allereerste speciale Eremedaille voor de Vrede
uitgereikt voor zijn 'unieke bijdrage aan de dialoog en het
streven naar vrede.' Net als Yasser Arafat en Barack Obama ontving Shimon Peres ooit de Nobelprijs voor
de Vrede, en daarnaast nog een groot aantal andere 'vredes'prijzen. Vrede in het Midden Oosten lijkt anno
2013 echter verder weg dan ooit, maar dat weerhield Peres er onlangs niet van te zeggen dat hij gelooft dat
Israël in 2018 eindelijk in vrede met zijn buurlanden zal leven.
'Kans op vrede bijna verkeken'
Zowel de Jordaanse koning Abdullah als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry
waarschuwden de afgelopen weken dat de kans op vrede bijna verkeken is. Kerry gaf het vredesproces nog
maximaal twee jaar, en Abdullah zei dat alleen Obama nog voor vrede in het Midden Oosten kan zorgen.
We horen echter al vele jaren dat de kans op vrede bijna verkeken is en dat er 'volgend jaar' een definitief
vredesakkoord zal worden getekend. En ieder jaar opnieuw blijkt er niets van terecht te komen en geven de
partijen elkaar steevast de schuld van het vastgelopen vredesproces.
Franciscus nog dit jaar naar Israël?
Naar verluid zal Peres de paus uitnodigen om nog dit jaar het 'Heilige Land' te bezoeken. Als provinciale
leider van de Orde van Jezuïeten in Argentinië deed Franciscus dat al eens eerder, namelijk in 1973, pal na
het uitbreken van de Yom Kippuroorlog. Journalist en econoom Tzvi Ben Gedalyahu constateert cynisch dat
Peres, de paus en Kerry ongetwijfeld gaan proberen 'hun favoriete hobby, het vredesproces' nieuw leven in
te blazen. 'Vooral (de quasi katholieke) Kerry heeft dat nodig, omdat hij zich anders met minder prettige
zaken moet bezighouden zoals vrede sluiten met chemische wapens, de Moslim Broederschap leren wat
democratie is en zichzelf overtuigen dat Iran gewoon zo'n moslimland is dat echt van Joden en Christenen
houdt, maar vooral van Katholieken.' De Israëlische ambassadeur bij het Vaticaan, Etzion Evrony, had kort
na de inauguratie een ontmoeting met Franciscus. 'De paus begroette hem in het Hebreeuws. Wow, hij zei
'Shalom'. Dat betekent 'vrede', maar ook 'hallo' en 'tot ziens',' merkt Gedalyahu sarcastisch op. (1)
Tweede Vaticaan in Jeruzalem
Eind januari sloot Israël na 20 jaar onderhandelen een historische overeenkomst met het Vaticaan, dat
hiermee de gedeelde zeggenschap heeft gekregen over de bovenkamer waar Jezus met zijn discipelen het
Laatste Avondmaal zou hebben gevierd. Al in 1992 sloten president Shimon Peres en andere hoge officials
een geheim akkoord met het Vaticaan waarin werd beloofd dat de Oude Stad in Jeruzalem uiteindelijk aan
de paus zal worden overgedragen, zodat er een 'Tweede Vaticaan' ontstaat waarin de drie grote religies van
de wereld zullen zijn vertegenwoordigd, maar onder autoriteit van de pontifex maximus. Pas nadat dit
akkoord werd gesloten knoopte het Vaticaan in 1993 -toen Israël al 45 jaar bestond- diplomatieke banden
aan met de Joodse staat. Volgens sommige Evangelische Bijbeluitleggers was het in januari 2013
ondertekende akkoord, waar in de media nauwelijks enige aandacht voor was, van groot profetisch belang
vanwege de theorie dat de volgende en laatste paus 'Petrus Romanus' de in de Bijbel voorzegde Valse
Profeet zal zijn die in de eindtijd de Antichrist zal helpen. Om dit scenario mogelijk te maken is het nodig dat
het Vaticaan inderdaad de controle krijgt over de Oude Stad in Jeruzalem. Het is niet ondenkbaar dat er dan
een nieuwe Tempel zal worden gebouwd die zal worden opengesteld voor alle religies.
Xander - (1) The Jewish Press
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De EU is in de aanval
Geplaatst op 26 april 2013
Uiteraard was gister de aanval op uw groentetuin en de grotere tuinders al in beeld gebracht, de aanval op
uw privacy is vandaag onder de aandacht gebracht en vandaag ook bij Facebook en Twitter, de aanval op
uw spaargeld is genoegzaam bekend, de aanval op soevereiniteit (zelfbeschikkingsrecht) is benoemd gister,
waar recentelijk ook al geconcludeerd werd dat de EU in een psychologische oorlogsvoering is geraakt met
haar burger. De EU is dus duidelijk in de aanval op de burgers, de burger wordt de mond gesnoerd en het
wantrouwen van de burgers ten opzichte van de EU bereikt dagelijks nieuwe records, de eurocraten zijn hun
volk en masse kwijtgeraakt. De EU is in de aanval op de persvrijheid, het wordt weggewerkt door Neelie en
co zoals verteld, u mag geen niet-waterbesparende douchekoppen meer kopen binnenkort, de EU is in de
aanval op zelfgemaakte jam verkoop in eerder gebruikte jampotjes, de aanval op de gloeilamp, u mag geen
gloeilamp meer aanzetten – de gloeilamp is in Europa letterlijk in het “illegale circuit” terecht gekomen, zoals
één dwarse gloeilampverkoper recentelijk vertelde. U heeft geen inspraak in Europese wetgevingen (immers
geen inspraak in de EC, en zij bepalen als enige de wetsvoorstellen in de EU), de EU bepaalt hoe hard uw
muziek aan staat op uw MP3 speler, niet downloaden, geen niet-gestroomlijnde vrachtwagens meer, u mag
geen youtube filmpje meer tonen op uw blog zonder een licentie aan te schaffen, de EU vergroot keer op
keer de auteursrechtendictatuur steeds verder ook middels handelsverdragen, de EU verbiedt natuurlijke
voedingssupplementen - u mag zelfs niet meer zeggen dat vitamine ergens goed voor is als u het ook wil
verkopen, dat kost u 30.000 euro boete. De alternatieve geneeskunde kreeg ineens 21% btw opgelegd –
waar de Big Pharma pillen-drukkers dat niet hoeven te rekenen en Aspartaam in Europa gezond is en
Frankenvlees door de EU wordt gepromoot, zelfs wordt Monsanto bedrijfsmodel EU wet, we hebben
(nagenoeg) geen inspraak meer in de Nederlandse begroting – die is overgedragen aan de Europese
Commissie, we mogen onze eigen banken niet meer reguleren – dat is nu een uitsluitende taak van de ECB
geworden. U mag geen seksueel getint materiaal meer kijken met uw partner in een poging van de EU ook
uw slaapkamer te reguleren. De EU is in de aanval op uw drinkwater, en wil uw drinkwater gaan verpatsen
aan misdragende multinationals als Nestle, de EU wil uw surfgedrag en emails afluisteren, de EU wil uw
koelkast en uw boiler op afstand uit kunnen zetten. De EU wil u op gif gegroeid genetisch gemanipuleerd
eten verplichten - er is immers een verbod op een GMO-verbod van kracht in de EU, in combinatie met de
recente implementatie van de zadenwetgeving…
Nederland is zeggenschap over haar eigen schatkist kwijt geraakt met het ESM, inspraak van burgers wordt
gelimiteerd, de kleine partijen in het Europese Parlement zijn verdreven, wetgevingsvrijheid van lidstaten
worden beperkt (ook gister besproken over Hongarije), de EU in de aanval op de 30 mensenrechten, er is
een adjudant van het EU-regime aangewezen (de EU-spion) die Den Haag heeft geïnfiltreerd om te
controleren dat we ons wel aan de dictaten van de Europese Commissie houden. De EU draait volledig
door. En dit is slechts wat we hier rapporteerden afgelopen half jaar, en het is nog niet eens een uitputtende
lijst van onderwerpen waarop de EU de aanval heeft ingezet.
Wat zijn ze dus goed hè, die ongekozen Europese Commissarissen!
Lang Leve Europa!

Uniformiteit in de zadenmarkt en u raadt het al, bij overtreding van de regel: zware boetes!!
De Europese Commissie wil land- en tuinbouwers in de toekomst verplichten standaard zaadgoed te
gebruiken. Gevreesd wordt dat zeldzame en oude variëteiten amper kans zullen maken op een toelating van
Europa. Enkel de grote concerns van levensmiddelen zouden baat hebben bij de nieuwe wetgeving, zo
voeren de milieuorganisaties aan. Die verdelen nu al het gros van de zadenmarkt onder elkaar.
De Europese Commissie werkt aan een nieuwe verordening inzake de zadenmarkt. Daarmee komt een
besluit van het Europees Gerechtshof van juli vorig jaar in werking: enkel ambtshalve toegelaten zaaigoed
zal nog mogen verkocht worden. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor oude en zeldzame soorten
zaaigoed die voornamelijk voor de ruilhandel gekweekt werden en in kleine hoeveelheden verhandeld
werden. Heel wat oude groente- en graansoorten zullen daardoor uit de teelt verdwijnen, zo luidt de kritiek
van Oostenrijkse milieuorganisaties. De verplichte registratie van alle soorten zaaigoed zal tot een
uniformisering leiden, zo vrezen de activisten.
Zware straffen
De kleinschalige agricultuur zal door de nieuwe wetgeving totaal uitgesloten worden van de zaaigoedverspreiding, zo luidt het in een gemeenschappelijke tekst bij de petitie van Arche Noah en Global 2000. De
toelatingsprocedures zouden de kleine tuinier voor onoverkomelijke financiële en bureaucratische problemen
stellen. Daarnaast zijn de milieuorganisaties beducht voor een strenge controle. Op het ruilen van niet
toegelaten zaden zouden zware straffen komen te staan. Enkel de grote concerns van levensmiddelen
zouden baat hebben bij de nieuwe wetgeving, zo voeren de milieuorganisaties aan. Die verdelen nu al het
gros van de zadenmarkt onder elkaar.
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Nieuw bankenschandaal slaat werkelijk alles
door een van onze correspondenten op apr.28, 2013
Manipulatie van vrijwel alles
Complotters in de wereld, zij die geloven in de geheime
agenda van de Rothschilds, de vrijmetselaars en de
Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had
gelijk. De spelers heten wellicht anders, maar de gedachte
was volledig correct. De wereld wordt door schaduwmachten
geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden
achter, toen een serie aan elkaar gerelateerde corruptie schandalen uitkwamen binnen de financiële sector,
waaruit blijkt dat grootste banken ter wereld de prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk.
Libor heeft een tweelingbroer
U heeft waarschijnlijk al gehoord van het “LIBOR”schandaal waarbij minimaal 3 en mogelijk zelfs 16 van de
grote “to big to fail” banken betrokken waren en de rente standen manipuleerden waardoor gerommeld werd
met financiële instrumenten ter waarde van $500 biljoen. Toen het schandaal afgelopen jaar uitkwam was
het gemakkelijk het grootste geval van financiële fraude in de geschiedenis. MIT professor Andrew Lo stelde
zelfs: “dwarfs by orders of magnitude any financial scam in the history of markets.”, wat zich vertaalt als: In
orde van grootte zijn alle voorgaande financiële fraude gevallen dwergen vergeleken bij deze in de historie
van de financiële markten.
Dat was al erg genoeg, maar LIBOR zou wel eens een tweelingbroer kunnen hebben. Het is uitgelekt dat de
in Londen gevestigde firma ICAP, ‘s werelds grootste makelaar van renteswaps, wordt onderzocht door de
Amerikaanse autoriteiten voor gedrag wat akelig overeenkomt met het gedrag dat we ook opmerkten tijdens
de LIBOR puinhoop. Toezichthouders onderzoeken of een kleine groep van makelaars bij ICAP kan hebben
samengewerkt met maximaal 15 van de grootste banken ter wereld om de ISDAfix, een benchmark-nummer,
dat wereldwijd wordt gebruikt om de prijzen van renteswaps te berekenen te manipuleren.
Weer dezelfde banken
Interest-rate swaps zijn een instrument dat wordt gebruikt door grote steden, grote bedrijven en soevereine
regeringen om hun schulden te beheren, en de omvang van het gebruik ervan is bijna onvoorstelbaar groot.
Het gaat over een markt van $ 379 biljoen, wat betekent dat iedere vorm van manipulatie een stapel van
activa ter waarde van ongeveer 100 keer de grootte van de federale begroting van de Verenigde Staten zou
beïnvloeden.
Het zou niemand nog mogen verbazen dat onder de spelers welke genoemd worden in dit schandaal
wederom dezelfde namen opduiken, namelijk de megabanken, waaronder Barclays, UBS, Bank of
America, JPMorgan Chase and the Royal Bank of Scotland, dezelfde spelers welke ook deelnemen aan
het LIBOR panel wat zorg draagt voor het indiceren van de globale rentestanden. Veel van deze banken
hebben in de afgelopen jaren miljoenen betaald aan schikkingen voor anti concurrentie manipulatie in
verschillende vormen (Naast hun betrokkenheid bij het LIBOR schandaal waren sommige banken ook
betrokken bij anti concurrentie manipulatie fraude). Hoewel de wirwar van financiële acroniemen klinkt als
wartaal voor de leek, feit is dat nu er schandalen blijken te zijn waar zowel LIBOR als ISDAfix bij betrokken
zijn, wordt het aannemelijk dat het hier gaat om één grote samenzwering voor grootschalige prijsmanipulatie.
Dit complot hangt nu boven de ogenschijnlijk competitieve fineer van de Wallstreet cultuur.
De scam die Wall street van de Mafia leerde
Waarom? Omdat Libor al invloed uitoefent op de prijzen van
de renteswaps, waardoor een manipulatie op manipulatie
situatie ontstaat. Als de beschuldigingen blijken te kloppen,
dan zal dat betekenen dat swap klanten hebben betaald voor
twee verschillende lagen van corruptie met betrekking tot
prijsafspraken. Als u zich kan voorstellen dat u 20 dollar
betaalt voor een waardeloze Peanut butter and jelly sandwich
omdat sommige kwaadwillenden in de agribusiness
ondernemingen samenspanden om de prijzen van zowel de
pinda’s en pindakaas te manipuleren, komt u dicht bij het
begrijpen van de waanzin van de financiële markten, waar
zowel de rentetarieven en renteswaps zijn gemanipuleerd
tegelijkertijd, vaak door dezelfde banken.
Hoogtepunt criminaliteit
“Het is een dubbele samenzwering ‘, zegt een verbaasde Michael Greenberger, een voormalig directeur van
de handel en verdeling markten op de Commodity Futures Trading Commission en nu een professor aan de
Universiteit van Maryland. “Het is het hoogtepunt van criminaliteit.”
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Het slechte nieuws stopte niet bij swaps en rente. In maart kwam het ook uit dat twee toezichthouders: de
CFTC in de VS en de in Madrid gevestigde International Organization of Securities Commissions, werden
aangespoord door de Libor openbaringen, de mogelijkheid te onderzoeken van heimelijke manipulatie van
de goud en zilver prijzen. “Gezien de manipulatie inspanningen die we zagen tijdens de Libor benchmarks
neem ik aan dat andere benchmarks, veel andere benchmarks legitieme gebieden voor onderzoek zijn
geworden,” aldus de CFTC commissaris Bart Chilton.
Niet ontvankelijk
Maar de grootste schok kwam uit een federale rechtszaal eind maart. Hoewel,wanneer u dergelijke zaken op
de voet volgt, was het wellicht helemaal niet zo schokkend, toen een Mega class-action civiele rechtszaak
tegen de banken voor de Libor-gerelateerde misdrijven niet ontvankelijk werd verklaard. In dit geval
accepteerde een federale rechter het ongelooflijke argument van de bankier-verdachten: Als steden,
gemeenten en andere investeerders schade hebben geleden als gevolg van Libor manipulatie, dat hun
eigen schuld was voor denken dat de banken altijd in de eerste plaats concurrenten waren.
“Een farce,” was het antwoord van een antitrust advocaat over de tenenkrommende niet ontvankelijk
verklaring. “Ongelooflijk”, zegt Sylvia Sokol, een advocaat voor Constantine Cannon, een firma die
gespecialiseerd is in antitrustzaken.
Al deze verhalen kwamen collectief op hetzelfde neer: Deze
banken, die reeds beschikken over een enorme macht alleen
al op grond van hun financiële belangen, in de Verenigde
Staten, de top zes banken, velen van hen dezelfde namen
die je ziet op de Libor en ISDAfix panelen, zijn eigenaar van
activa gelijk aan 60 procent van de natie’s BBP en ze
beginnen zich de geweldige mogelijkheden te realiseren op
het gebied van meer winst en politieke macht die zou komen
met samenspannen in plaats van te concurreren. Bovendien
is het steeds duidelijker geworden dat zowel het
strafrechtelijk systeem als de burgerlijke rechter machteloos
kan zijn om hen te stoppen, zelfs als ze betrapt worden op
samenwerken om het spel van het systeem te manipuleren.
Als dat waar is, zou dat ons laten leven in een tijdperk van onverholen, real-world samenzweringen, waarbij
de prijzen van valuta, grondstoffen zoals goud en zilver, zelfs de rente en de waarde van het geld zelf, van
bovenaf gedicteerd kan worden, en dat wellicht al is. En degenen die het doen komen er mee weg. Vergeet
de Illuminati, dit is het echte werk, en het is geen geheim. Het staart u direct in het gezicht.
Bron: Urubin.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/nieuw-bankenschandaal-slaat-werkelijk-alles/#.UXyJNTRuC-I.nujij
Wordt Bush III president van de Verenigde Staten?
donderdag 25 april 2013
Voormalig Amerikaans president George W. Bush heeft zijn jongere
broer Jeb Bush geadviseerd om zich kandidaat te stellen voor het
presidentschap.
George W. en Jeb Bush © Reuters
De voormalige president zei in een interview op ABC News dat zijn
broer Jeb, voormalig gouverneur van de Amerikaanse staat Florida,
een ‘geweldige kandidaat’ zou zijn als hij zou beslissen om mee te
dingen naar het presidentschap in 2016. Als dat gebeurt, wordt de Bush familie meer dan ooit de ultieme
politieke dynastie van de Verenigde Staten.
‘Hij heeft mijn advies niet nodig, want hij weet wat dat is: ‘meedoen’’, aldus George W. in het interview. ‘Maar
of hij het al dan niet doet; is een zeer persoonlijke keuze.’ Over het feit dat Jeb dan mogelijk tegenover
Hillary Clinton staat, zei Bush: ‘Dat zou een fantastische foto zijn’.
Nog in het interview zegt Bush dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat om Irak binnen te vallen. Het
verwijderen van Saddam Hoessein was niet alleen de juiste beslissing voor onze eigen veiligheid, maar om
mensen de kans te geven in een vrije maatschappij te leven’, zegt Bush. ‘Maar de geschiedenis zal dit
uiteindelijk uitwijzen, en ik zal er niet meer zijn om dat mee te maken.’
Lees verder op: http://www.knack.be/nieuws/buitenland/wordt-bush-iii-president-van-de-verenigdestaten/article-4000287111982.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter25/04/2013&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN
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Amerikaans net sluit zich rond Syrië; legermacht en patriots naar Jordanië
Hard bewijs dat rebellen chemische wapens hebben ingezet tegen burgers en kinderen - Emails gehackt: VS
gaf opdracht tot gebruik chemische wapens om schuld aan Assad te geven - Britse stafchef waarschuwt
voor 'totale oorlog'
Een Free Syrian Army strijder laat na het verwoesten van de
zoveelste christelijke kerk trots zijn 'buit' zien. De
uitroeiingsoorlog tegen het christendom door de rebellen
wordt nog altijd vrijwel totaal genegeerd door het Westen.
President Obama is zoals we al op 18 april berichtten
inderdaad van plan 20.000 soldaten naar Jordanië te sturen
voor een eventuele invasie van Syrië (2). Om Jordanië tegen
raketaanvallen te beschermen worden Patriot afweerraketten
verplaatst van het westen van Saudi Arabië en Koeweit naar
het noorden van het land, vlak langs de grens met Syrië. Ook
heeft de VS de Israëlische en Turkse inlichtingendiensten Mossad en MIT zover gekregen weer te gaan
samenwerken. Zowel Obama als zijn minister van Defensie Chuck Hagel noemen het veronderstelde
gebruik van chemische wapens door Assad een 'game changer' (6), maar wie heeft deze
massavernietigingswapens nu eigenlijk als eerste ingezet?
Samenwerking Israël en Turkije
Op aandringen van Amerika zijn Turkije en Israël hun jarenlange ruzie over het Mavi Marmara incident in mei
2010 aan het bijleggen. Omdat de kilte en openlijk vijandige houding uit Ankara kwam drong minister van
Buitenlandse Zaken John Kerry er deze week bij de regering Erdogan nog eens op aan om de banden met
Israël snel te herstellen. Belangrijkste reden is de burgeroorlog in buurland Syrië.
De Mossad en MIT besloten daarom om gebruik te maken van elkaars expertise. De Turkse MIT verkrijgt
zijn informatie vooral van rebellen en Libanese informanten in Syrië; Israël heeft juist zeer geavanceerde
elektronische (afluister)systemen die de Turken niet hebben. Beide inlichtingendiensten staan in contact met
verschillende rebelse milities (1).
'Obama moet nu laten zien niet bang te zijn'
De regering Obama heeft altijd volgehouden dat het gebruik van chemische wapens in Syrië een rode lijn is.
Inmiddels zou het Witte Huis bewijs in handen gekregen hebben dat Assad deze wapens, met name het
zenuwgas Sarin, inderdaad 'op kleine schaal' tegen de rebellen zou hebben ingezet. De New York Times
schreef dat Obama nu aan Iran kan laten zien dat hij niet bang is om in te grijpen (4), iets wat hij volgens
sommige bronnen daadwerkelijk overweegt (12), mogelijk zelfs in NAVO verband (13).
Nieuwe wapens voor aanval op Iran
Ook in Israël (7) en de Arabische Golfstaten wacht men gespannen af of Obama inderdaad besluit om actie
te ondernemen, of dat hij toch terugkomt op zijn woorden. In dat geval heeft Jeruzalem een sterke
aanwijzing dat de president mogelijk ook niets zal doen als Iran eenmaal de beschikking heeft gekregen over
kernwapens. Wel gaat de VS grote hoeveelheden nieuwe wapens leveren aan de Arabische Golfstaten en
Israël. De Joodse staat ontvangt onder andere anti-radarraketten, nieuwe radarsystemen en KC-135
tankvliegtuigen, waarmee een aanval op Iran veel effectiever zou kunnen worden uitgevoerd (14).
Als Obama besluit om niet in te grijpen krijgt het regime in Teheran de boodschap dat alle dreigende taal
vanuit Washington niet serieus hoeft te worden genomen en de ontwikkeling van kernwapens op volle kracht
kan worden voortgezet. Tevens wordt gevreesd dat Assad dan zonder bang te hoeven zijn voor
consequenties chemische wapens aan de islamitische terreurbeweging Hezbollah kan overhandigen, iets
waar nu al voorbereidingen voor zouden worden getroffen.
Rusland bang dat Hezbollah betrokken raakt
Assad heeft bij de strijd tegen de rebellen in Qusayr en Damascus de steun gekregen van zo'n 3000
Hezbollah commando's. De Russische vice minister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov drong er
gisteren bij Hezbollahleider Hassan Nasrallah op aan zijn troepen uit Syrië terug te trekken, uit vrees dat de
Syrische burgeroorlog zal overslaan naar Libanon (5).
Afgelopen donderdag vernietigde een Israëlische F-16 vlak voor de kust van Haifa een drone die
waarschijnlijk door Hezbollah was gelanceerd, mogelijk als een test om te zien in hoeverre Israël zal
ingrijpen als de door Iran aangestuurde terreurgroep inderdaad chemische- en andere wapens uit Syrië
ontvangt. (3)
'Niet Assad, maar rebellen gebruiken chemische wapens'
De Syrische minister van Informatie Omran Al-Zoubi verwerpt de beschuldigingen van Amerika dat de
regering chemische wapens heeft ingezet. De realiteit is volgens hem precies omgekeerd. Niet het leger,
maar de rebellen zouden chemische wapens, die afkomstig zouden zijn uit Turkije, hebben ingezet. 'De
Amerikanen manipuleren wie deze wapens gebruikt, komen daar mee weg en herhalen het voorbeeld van
Irak,' aldus Al-Zoubi (8)(10).
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Wie er ook gelijk heeft, het Westen negeert in ieder geval al maanden hard bewijs -zoals diverse video'swaaruit blijkt dat in ieder geval de rebellen van het Free Syrian Army chemische wapens bezitten, hebben
uitgetest op dieren en tegen burgers en zelfs kinderen hebben gebruikt. Ook zijn er tientallen andere filmpjes
verschenen waaruit blijkt dat de aan Al Qaeda verbonden islamitische rebellen andere gruwelijke misdaden
begaan tegen onschuldige burgers en zich daarbij met name op christenen richten.
'VS gaf opdracht tot false-flag chemische wapens'
Bovendien blijkt uit in januari gehackte emails tussen medewerkers van de Britse wapenfabrikant Britam
Defence dat de regering in Washington toestemming gaf voor een aanval met chemische wapens in Syrië,
die vervolgens in de schoenen zou worden geschoven van president Assad (9). Een Syrische vrouw
bevestigde tegenover Infowars dat het Free Syrian Army op aandringen van Amerika in de stad Aleppo
chemische wapens heeft gebruikt. Ook zouden rebellen zijn omgekomen door ongelukken bij het mengen
van verschillende chemische bestanddelen voor deze wapens.
Britse stafchef waarschuwt voor 'totale oorlog'
De Britse premier David Cameron noemde het gebruik van chemische wapens in Aleppo 'een
oorlogsmisdaad', maar benadrukte dat hij geen Britse troepen naar Syrië zal sturen om Assad af te zetten.
De Britse stafchef van Defensie, generaal Sir David Richards, waarschuwde dat zijn land bij een militaire
interventie in 'een totale oorlog' terecht dreigt te komen (11).
Xander
(1) DEKBA, (2) DEBKA, (3) DEBKA, (4) Ynet News, (5) Ynet News, (6) Ynet News, (7) Jerusalem Post,
(8) Ynet News, (9) Infowars, (10) Infowars, (11) Ynet News, (12) Russia Today, (13) The Japan Times,
(14) Times of Israël

Duits-Amerikaanse topjournalist: Nederland volgende crisisland
'Euro verkeerde weg om economieën EU lidstaten weer gezond te maken'
Donkere wolken hebben zich boven onze economie en samenleving
samengepakt.
De Amerikaanse, in Duitsland woonachtige onderzoeksjournalist en auteur
F. William Engdahl bevestigt wat de officiële statistieken en de Duitse
Spiegel vorige maand al eerder constateerden, namelijk dat Nederland op
een grote financieel-economische crisis afstevent, iets dat door bronnen
binnen de Nederlandsche Bank zou worden bevestigd. Eén van de
hoofdoorzaken, de veel te lang in stand gehouden hypotheekrenteaftrek
die een gigantische vastgoedzeepbel heeft gecreërd, komt nu als een boemerang tegen ons land terug.
Steeds meer landen aangestoken
In de periode 2009 - 2010 deden nationale en Europese politici nog of de crisis zich zou beperken tot
Griekenland. Als dat land in ruil voor honderden miljarden euro's hulp nu maar fors zou bezuinigingen, zou
het helemaal goed komen met de eurozone.
Al snel werden echter ook Portugal, Ierland, Spanje en Italië getroffen, landen in 'de periferie' van de
eurozone. Met het benoemen van deze PIIGS landen werd de eurozone feitelijk al opgesplitst in de
Zuidelijke crisislanden en de Noordelijke geverlanden Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Finland, Luxemburg
en Frankrijk. Frankrijk is inmiddels uit dit rijtje gevallen en behoort nu tot de Zuidelijke crisisstaten. Ook
Oostenrijk wankelt omdat het bankensysteem daar op omvallen staat. Volgens Engdahl is het 'zuinige'
Nederland de volgende kandidaat. Onze economie loopt terug, de werkloosheid stijgt pijlsnel, de
huizenmarkt is al jaren geleidelijk aan het instorten, de autoverkopen zijn compleet ingezakt en veel dorpen
en steden staan aan de rand van de financiële afgrond.
Vastgoedzeepbel door hypotheekrenteaftrek
Bovendien zijn de Nederlandse banken door dezelfde vastgoedzeepbel getroffen als hun collega's in de
Verenigde Staten en Spanje. Jarenlang werden er aan talloze mensen hypotheken verstrekt die veel hoger
lagen als het aankoopbedrag van de woning. Vrijwel iedereen kon een torenhoge hypotheek krijgen, ook
mensen die het eigenlijk niet konden betalen.
Dit proces werd gevoed door de almaar stijgende huizenprijzen en de hypotheekrenteaftrek, waardoor de
gemiddelde huizenprijs in de loop der jaren veel hoger werd dan in de omringende landen. Banken maakten
enorme winsten door het verstrekken van deze hoge hypotheken, en de burgers profiteerden omdat ze de
rente van de belasting konden -en nog steeds kunnen- aftrekken.
€ 650 miljard hypotheekleningen, 250% schulden huishoudens
Het 'Nederlandse vastgoedcasino' functioneerde prima, totdat de Amerikaanse bank Lehman Brothers in
september 2008 omviel en de crisis losbarste. Sindsdien zijn de huizenprijzen in ons land met gemiddeld
18% gedaald. Steeds meer huizenbezitters komen hierdoor 'onder water' en zijn hun banken meer geld
schuldig dan hun huizen nu waard zijn.
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Tot 2012 hielden de Nederlandse banken vast aan het drogbeeld dat ze ondanks de vastgoedzeepbel
gezond zouden zijn. Toen trad het kabinet Rutte II aan en werd begonnen met de noodzakelijke
hervormingen van de belastingen, maatregelen die sinds begin 2013 voelbaar zijn geworden. Hierdoor
beginnen banken en huizenbezitters langzaam de realiteit onder ogen te zien, en die is niet fraai: de banken
in ons land hebben zo'n € 650 miljard euro aan hypotheekkredieten in hun boeken staan, en de Nederlandse
huishoudens staan voor gemiddeld 250% van het beschikbare inkomen in het rood. Ter vergelijk: in
crisisland Spanje is dit 'slechts' 125%.
Vastgoedzeepbel dreigt economie te verpletteren
Het stapsgewijze, maar onverbiddelijke uiteenspatten van de vastgoedzeepbel, die ook de commerciële
markt in een diepe crisis heeft gestort, dreigt nu zowel het Nederlandse bankensysteem als de hele
economie te verpletteren. Er gaan een record aantal bedrijven failliet en de werkloosheid is met 8,1% sinds
de jaren '80 niet meer zo hoog geweest. Consumenten geven steeds minder uit omdat de lasten door het
kabinet Rutte extreem zijn verhoogd. Tegelijkertijd is er zwaar gesneden in de sociale voorzieningen, wat de
pijn alleen maar vergroot.
Keiharde bezuinigingen werken averechts
Ondanks de keiharde bezuinigingen van de afgelopen jaren lukt het niet om dit jaar aan de Europese
begrotingstekortnorm van 3% te voldoen. Engdahl noemt het dan ook een paradox dat uitgerekend 'onze'
minister Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep van ministers van Financiën is geworden. Terwijl
onder zijn leiding 60% van de onverzekerde tegoeden op de Cypriotische banken in beslag werd genomen
en hij in de EU de nadruk blijft leggen op strenge bezuinigingen, krijgt hij onze eigen begroting maar niet op
orde.
Om toch aan de norm te voldoen zullen Dijsselbloem en het kabinet Rutte in 2014 nog eens € 4,3 miljard
extra moeten bezuinigen op de publieke dienstverlening, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Die
komen dan boven de € 46 miljard die reeds van de begroting werden geschrapt.
Nederland volgende crisiskandidaat
In Griekenland, Spanje en andere crisislanden hebben zware bezuinigingen de crisis juist verergerd. De
afgelopen twee jaar zien we dat ook in ons land gebeuren, maar toch kiest het kabinet voor deze voor de
economie en samenleving verwoestende route. 'Dijsselbloem zal al snel zijn eigen land als volgende
crisiskandidaat voor een landenbailout bij Berlijn moeten aanmelden,' waarschuwt Engdahl.
'Het beste moet nog komen: het einde van de eurozone'
De grote vraag is wat de Duitse regeirng dan zal doen, omdat ook Frankrijk op de rand van de afgrond staat.
Engdahls conclusie: 'Er is geen twijfel over mogelijk dat de euro de verkeerde weg is om de economieën van
de EU en de lidstaten weer gezond te maken.' Mike Shedlock van MISH's Global Economic Trend Analysis
trekt dezelfde conclusie: 'De hele eurozone zit diep in de problemen, ook al houden de kleuterjuffies (in
Brussel) vol dat het ergste achter de rug is. Ironisch moet het beste inderdaad nog komen, en dat beste is
het einde van de eurozone.'
Xander - (1) KOPP, (2) MISH'S Global Economic Trend Analysis

Zon uitzonderlijk sterk voor tijd van het jaar!
De zonkracht bereikte gisteren en vandaag mogelijk waarde zes,
een zomerse waarde die de afgelopen tien jaar niet zo vroeg in het
seizoen bereikt is. Dat meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De hoge waarde kan leiden tot snelle verbranding van de huid,
zeker de lichte huid die de hele winter verstopt heeft gezeten onder
dikke kleding. De maximale zonkracht in het Nederlandse Bilthoven
was gisteren 5.2. "Boven de 5 is al hoog voor deze tijd van het jaar,
boven de 6 is uitzonderlijk", aldus een woordvoerder van het RIVM.
Bepaald door hoogte van de Zon (link)
De zonkracht heeft niet zo zeer met de temperatuur te maken, maar wordt bepaald door de hoogte van de
zon aan de hemel, de dikte van de ozonkolom in de atmosfeer en de bewolking. In deze periode neemt de
zonkracht toe door de hogere zonnestand. Een relatief dunne ozonlaag zorgt samen met een wolkenloze
hemel voor extra zonkracht.
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Willem-Alexander en Máxima hebben zelfde stamvader
maandag, 29 april 2013 geplaatst in: Het Complot
Morgen staat de veelbesproken troonswisseling gepland. Dan
tekent koningin Beatrix in Amsterdam de Akte van Abdicatie.
Daarna wordt Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd als
koning. Máxima is op dat moment al koningin.
De stamboom van de Argentijns-Baskische familie Zorreguieta
is nauw verweven met die van ons koningshuis.
Máxima Zorreguieta, vanaf dinsdag koningin van Nederland,
heeft in de Duitse landheer Pieter Halbach (1634-1686) uit het
plaatsje Kradenholl een voorouder gemeen met haar
echtgenoot.
Spaanse onderkoning
Uit het huwelijk van Pieter Halbach met Isabel von
Clemenshammer kwamen vier kinderen voort. Eén van hen, Gaspar Halbach, is een rechtstreekse
voorvader van prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld. De nakomelingen van Gaspars jongere broer Pieter
kwamen in Argentinië terecht via diens achterkleinzoon Frans Halbach, die als gezant van Pruisen in
Buenos Aires diende aan het hof van de Spaanse onderkoning.
In Argentinië raakte het oude Halbach-geslacht vermengd met de van oorsprong Spaanse adellijke familie
Bonorino Gonzalez Islas y Ladron de Guevara, die na 1825 talrijke functies in het landsbestuur van de jonge
republiek vervulde. Kleinzoon Pablo Halbach trouwde met Robustiana Marta Bonorino. Een generatie later
verschenen de Zorreguieta’s ten tonele. De eerste Zorreguieta arriveerde in 1777 in Argentinië.
Willem-Alexanders vrouw Máxima Zorreguieta is zo vernoemd naar haar overgrootmoeder Máxima
Bonorino, die op haar beurt het kleinkind was van Pablo Halbach en Robustiana Marta Bonorino.
Dom Bontje
Dat de leden van het koningshuis fervent jagers zijn heeft wellicht te maken met onderzoeken waaruit zou
blijken dat de Oranjes net als de Britse prins Charles afstammen van Vlad de Spietser. Zo ‘knalt WillemAlexander voor de lol eenden uit de lucht’ en reageerde Beatrix na verzet vanuit de bevolking tegen de
koninklijke jacht naar verluidt stampvoetend: “Ik buig niet voor burgers!”
Uit Kamervragen van de SP en Partij voor de Dieren over de koninklijke jacht bleek eind november 2007
overigens dat het Rijk over 2006 een bedrag van 640.000 euro kwijt was aan het koninklijk
jachtdepartement.
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelde ‘zeer verbaasd te zijn dat de hobbyjacht van de
koninklijke familie op deze versluierde manier betaald wordt uit gemeenschapsgeld, terwijl er
maatschappelijk gezien geen draagvlak bestaat voor het voor het plezier doden van dieren’.
Máxima werd begin dit jaar voor de tweede keer uitgeroepen tot Dom Bontje van het jaar. Ze was
genomineerd omdat zij en haar dochter Amalia zijn gezien in jassen met een kraag van wasbeerbont.
Koningin Beatrix draagt al jaren bont, waaronder mantels van vossenbont. En morgen zal Willem-Alexander
de koningsmantel met bont van hermelijnen dragen. In totaal leggen 16 leden van de Eerste en Tweede
Kamer dan ook geen eed of belofte af tijdens de inhuldiging. Bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980
was er één eedweigeraar minder.
Koningslied
Het interieur van de Gouden Koets is versierd met borduursels die zijn gemaakt door weesmeisjes. In ruil
voor de arbeid hadden ze een dak boven het hoofd en een schamel bordje eten. Eigenlijk een vorm van
slavernij, als je er met de ogen van nu naar kijkt. Op de zijkant van de koets is een tekening te zien van
halfnaakte zwarte mannen en vrouwen die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis. Verschillende
Kamerleden wilden deze ‘Hulde der Koloniën’ van de koets laten halen, maar de Rijksvoorlichtingsdienst is
niet van plan de Gouden Koets te gaan vernielen.
In de media is er bijzonder veel aandacht voor het Koningslied, dat niet veel meer is dan onbeschaamde
propaganda. Chef politieke redactie RTL Nieuws zei in zijn blog treffend: “Neem bijvoorbeeld de zin: ‘Ik
draag een vaandel met jouw naam, geloof in jou zolang we bestaan’. Dat is wel erg veel gevraagd van de
meezinger, hoor, dat tweede deel van de zin. Als we een plein met Noord-Koreanen deze lyrics horen
zingen over Kim-Jong-un, dan schudden we allemaal meewarig het hoofd en denken: ‘Arme stakkers, wat
jammer dat ze niet beter weten’.”
Gerelateerd:
 Rechter: troonopvolging is illegaal
 Beatrix maakt veel privévluchten met regeringstoestel
 Het Nederlandse koningshuis en vliegende schotels
 'Beatrix treedt af'
 Koninklijk rijtuigenpark kost miljoenen
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Red Bull: Het geeft je vleugels.... maar… ???
De drank wordt verkocht in alle supermarkten in ons land. Het verkoopt, is in de mode, ieder van ons kan het
consumeren en we proberen het alleen al uit nieuwsgierigheid.. en dat kan fataal zijn.
RED BULL is opgericht ter stimulering van de hersenen bij mensen die een grote lichamelijke inspanning
doen, en niet voor gebruik als een verfrissend of onschuldig drankje als men thuis in de zetel zit.
RED BULL wordt wereldwijd op de markt gebracht met de slogan: "Verhoging van fysieke
uithoudingsvermogen, snelheid en het vermogen zich te concentreren en van de reactiesnelheid, geeft meer
energie en verbetert het humeur. (Dit alles is te vinden in een blikje van: RED BULL, energiezuinig drank van
de millennium (volgens haar hebzuchtige eigenaren).
RED BULL heeft bijna 100 landen bereikt over de hele wereld.
Red Bull-merk is de sleutel tot jonge consumenten en atleten, twee aantrekkelijke segmenten die zijn
gefascineerd door de stimulans van de drank.
GESCHIEDENIS:
De drank is gemaakt door Dietrich Mateschitz, een ondernemer van Oostenrijkse afkomst, die het ontdekte
op een zakenreis naar Hong Kong, terwijl die werkzaam was voor een fabrikant van tandenborstels.
De vloeistof gebaseerd op een formule die bevat cafeïne, taurine en die een furore veroorzaakte in het land.
Hij dacht toen dan aan het succes dat deze drank zou zijn in Europa, waar er nog geen sprake was van dit
product.
Hij dacht ook de gelegenheid om een ondernemer te worden.
MAAR DE WAARHEID VAN DEZE DRANK IS HEEL IETS ANDERS !
In Frankrijk en Denemarken hebben ze het pas al verboden, omdat deze drank in werkelijkheid een cocktail
van de dood is, omdat de componenten worden gemengd met vitamine glucuronolactone.
Glucuronolactone is een zeer gevaarlijk chemisch product, dat fungeert als een hallucinogenen drug,
ontwikkeld door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten in de jaren 60, om het moreel van de
troepen in Vietnam te stimuleren, om de stress van de oorlog tegen te gaan. Maar de effecten ervan op het
lichaam waren zo verwoestend, dat men ermee moest stoppen vanwege het hoge percentage van gevallen
van migraine, hersentumoren en ziekten van de lever die soldaten hadden nadat die er gebruik van
maakten.
En ondanks dit, is op het blikje van Red Bull te lezen wat haar componenten zijn:
GLUCURONALACTONE, medisch geclassificeerd als een simulant.
Maar ze zeggen niet wat de gevolgen zijn van overmatige consumptie op het blikje Red Bull.
Ze zouden wel een reeks van waarschuwingen moeten plaatsen:
1. Het is gevaarlijk Red Bull te drinken als u geen lichaamsbeweging doet, omdat de functie van de
energiezuinige de hartslag versnelt, zodat je het risico loopt van een VOLLEDIGE hartaanval te krijgen.
2. U loopt het risico van een hersenbloeding als gevolg van de Red Bull. Het bevat componenten die het
bloed verdunnen die naar het hart wordt gepompt, het kost minder moeite, en dus is er minder fysieke
uitputting.
3. Het is verboden de Red Bull te mengen met alcohol, omdat het drinken van het mengsel verandert in een
dodelijke chemische bom die rechtstreeks aanvallen doet op de lever, waardoor het getroffen gebied niet
meer is te herstellen.
4. Een van de belangrijkste onderdelen van de Red Bull is vitamine B12, gebruikt in de geneeskunde voor
het herstel van patiënten die in coma geraakt zijn door ethyl (coma, veroorzaakt door alcoholgebruik).
Dat is waarom de bloeddruk kan stijgen en men in een toestand van hoge opwinding en nervositeit kan
komen, alsof we dronken zijn zonder alcoholhoudende dranken te hebben genomen.
5. Regelmatige consumptie van RED BULL kan aanleiding geven tot het ontstaan van een aantal zenuwen
neurale ziekten die onomkeerbaar zijn(geen herstel mogelijk).
CONCLUSIE:
Het is een drankje dat moet verboden worden in de hele wereld.
Puerto Rico, Dominicaanse Republiek,Venezuela en andere Caribische landen hebben de andere landen
ervan al gewaarschuwd, over wat het mengsel van deze drank doet met alcohol.
Het creëert een tijdbom voor het menselijk lichaam, met name onder jongeren en volwassenen door hun
onwetendheid en weinig ervaring.
Het is een kwestie van de volksgezondheid,
PLEASE pass deze e-mail aan al uw contacten, zonen en dochters en maak koppies, toon het aan iedereen
die je kent.
De drank wordt overal verkocht in supermarkten en winkels, en iemand van onze vrienden of kinderen zou
het kunnen gebruiken om te testen, aangetrokken door de reclame... dit kan misschien ooit eens fataal zijn.
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Argentinië en de Zorreguieta’s
Posted on 10 mei 2013door martinvrijland
Op de foto rechts ziet u Adolf Hitler vlak voor zijn dood in 1960. Het
voorhoofd is afgedekt van wege het litteken van een schampschot dat
hij in de Eerste Wereldoorlog opliep. Andere stemmen beweren dat
dubbelganger Gustav Weler op de foto staat. Dat lijkt gezien de leeftijd
echter onwaarschijnlijk.
Adolf Hitler leefde in Patagonië na de vlucht uit Duitsland in 1945. Dat
concludeert althans de Argentijnse journalist Abel Basti in zijn
reisgidsachtige boek “Bariloche Nazi-Guía Turística”. Basti was
ontstemd en ontevreden over het feit dat aan het einde van de oorlog
de lijken van Hitler en zijn minnares nooit zijn gevonden. Volgens Basti
dienden de uitlopers van het Andesgebergte als een toevluchtsoord
voor verschillende voormalig Nazi-leiders.
Adolf Hitler en zijn geliefde Eva Braun pleegden helemaal geen zelfmoord volgens Basti. Ze vertrokken aan
boord van een duikboot naar Argentinië en woonden jarenlang in de omgeving van San Carlos de Bariloche,
een toeristisch skioord, ongeveer 1350 km ten zuidwesten van Buenos Aires (lees ook dit).
Een belangrijke getuige is María Mafalda Falcón, een verpleegster. Zij zou Adolf Hitler bij het bed van een
patiënt in Comodoro Rivadavia hebben gezien. Hitler had inmiddels geen snorretje meer. Zij had Hitler 10
jaar daarvoor eerder ontmoet in een ziekenhuis van het Rode Kruis en herkende hem onmiddellijk aan zijn
stem. Ook de Poolse Brunislava Kitajgrodski zou Hitler in 1945 in Argentinië hebben gezien. Een andere
dame, Catalina Gamero, zou hem in 1949 hebben gezien. Nog een getuige (Hernán Ancín) beweert Hitler in
1953 te hebben gezien. Dienstmeid Felisa Alsina zou Hitler in 1957 tijdens een reünie in het huis van Nazi
piloot Albrecht Böhme in Cervantes hebben ontmoet.
Onderzeeërs
Duitse onderzeeërs zouden Nazi-ambtenaren aan het einde
van de oorlog naar Argentinië hebben vervoerd. Dit zou ook
met Hitler gebeurd zijn. De grote afstand tussen Berlijn en
Patagonië is volgens Abel Basti verkort door de vele Duitse
onderzeeërs die de kusten van Zuid-Argentinië na de tweede
Wereldoorlog bezochten. Op 10 juli 1945 is een Duitse
duikboot in Argentinië gesignaleerd. Er zijn op 17 augustus
1945 foto’s van de duikboot U-977 in de haven van Mar del
Plata gemaakt. Volgens Basti is talrijk en betrouwbaar bewijs
dat veel Nazi’s naar Argentinië zijn gevlucht. We weten dat er
ook veel Nazi’s naar Amerika zijn gehaald. Zo werd Werner
von Braun hoofd van de NASA (zie hier).
Mogelijke verblijfplaatsen
In zijn boek reproduceert Basti documenten, beëdigde
verklaringen, foto´s en blauwdrukken die de bezoeker de weg wijzen naar de mogelijke verblijfplaatsen van
Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Josef Mengele en Martin Bormann. Basti woont zelf in San Carlos de Bariloche
en beweert zijn informatie te hebben van de passagiers aan boord van de Nazi-duikboten.
Een officieel document is het verslag van generaal Georgi Zjoekov (de commandant van het Sovjet-leger dat
Berlijn bezette) aan het Kremlin. Hierin wordt gesteld dat Hitler en diverse Nazi leiders ontsnapt zijn,
vermoedelijk naar Spanje of Argentinië. Dat is ook het gene dat Stalin op de Conferentie van Potsdam aan
de Amerikaanse president Truman en Engelse president Churchill meldde. De conclusies van Basti zijn
daarom dan ook niet zo heel erg onaannemelijk.
Basti’s boek bevat ook een foto van Haciënda Inalco. Het landgoed stond in de tijd van schrijven van het
boek te koop. Inalco betekent in het inheemse dialect ”in de
buurt van het water” en is gevestigd in de buurt van Villa La
Angostura, op de oever van het meer Nahuel Huapi, zestig
kilometer in vogelvlucht ten noordwesten van San Carlos de
Bariloche.
De foto hier boven is niet uit het boek afkomstig, maar is wel
een foto van hostel Bahiá Inalco. Dit was het toevluchtsoord
dat door de Argentijnse Nazi’s gekozen werd om Adolf Hitler
en Eva Braun te verbergen. Deze verblijfplaats omringt door
een dennenbos, kan alleen worden bereikt per boot of
watervliegtuig. Waarschijnlijk ligt het op een eilandje in het
meer vlak voor de oever van Inalco.
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Ook wordt gesproken over de baai “Brazo Ultima Esperanza”, wat heel toepasselijk “De Laatste Hoop”
betekent. Een goed argument voor deze verblijfplaats zou zijn, dat tot de zestiger jaren geen brug over de
(met 300 meter lengte kortste rivier ter wereld) Correntoso aanwezig was. De weg hield voor die tijd in Villa
La Angostura op. Estancia Inalco behoorde toe aan de Argentijnse zakenman Jorge Antonio, een van de
vertrouwensmannen van president Juan Domingo Perón. Het gebouw van architect Alejandro Bustillo is in
1993 gerenoveerd.
Huisvesting Nazi’s
Abel Basti noemt in zijn boek de naam van de zoon Ludwig Freude; een Duits miljonair en bankier bij een
dochteronderneming van de Deutsche Bank “Banco Alemán Transatlántico”. Zijn zoon was Rodolfo Freude.
Rodolfo speelde blijkbaar een belangrijke rol in het huisvesten van de Nazi’s in Argentinië. Dit deed hij vanuit
zijn hoedanigheid (sinds 1946) als secretaris van Perón. Tijdens dit Péron regiem werd Adolf Eichmann, die
in 1960 even buiten Buenos Aires was, nog door Israëlische commando’s gegrepen. Dit feit op zich bewijst
al dat er zich dus daadwerkelijk hoog geplaatste Nazi’s in Argentinië bevonden. Hij werd twee jaar later in
Israël na een moeizaam proces geëxecuteerd. Moeilijk is natuurlijk te achterhalen of de executie
daadwerkelijk is uit gevoerd. We moeten dat maar geloven. Net als we het zeegraf van Osama Bin Laden
maar moeten geloven.
Volgens de maker van deze foto is dit Haciënda San Ramon
(23.800 ha), maar het gebouw lijkt wel heel sterk op het
bovenstaand bouwwerk van de Haciënda Inalco. Het boek
concludeert dat Hitler ook in Haciënda San Ramón woonde,
enige tientallen kilometers ten oosten van San Carlos de
Bariloche, die toebehoorde aan het vorstendom SchaumbergLippe. Het laatste deel van deze achternaam is bekend in
Nederland vanwege wijlen Prins Berhard van LippeBiesterfeld. In 1910 kocht het verre familielid van Prins
Bernhard zur Lippe-Biesterfeld, de Duitse diplomaat en
majoor SS-Obersturmbannführer Prins Stephan zu
Schaumburg-Lippe, het twintig kilometer buiten Bariloche
gelegen landgoed San Ramón aan.
Deze ‘estancia’ telt maar liefst 23.800 hectare en werd beheerd door baron Ludwig von Bülow. De baron
bood in 1915 onderdak aan Wilhelm Canaris, het latere hoofd van Hitlers Abwehr. Canaris trok als tweede
stuurman van de Duitse kruiser Dresden in naam van Keizer Wilhelm II in 1914 (Eerste Wereldoorlog) ten
strijde tegen de Britten op de Falkland eilanden. Hij werd gevangen genomen in Chili, maar wist vervolgens
met een paar vertrouwelingen te ontsnappen naar San Carlos de Bariloche. Daar kreeg hij een warm
welkom en gedurende enige maanden in 1915 onderdak bij baron Von Bülow in de estancia San Ramón.
Het was het eerste omheinde landgoed in de regio.
Prins Bernhard
Prins Bernhard was net als zijn broer Aschwin lid van de NSDAP. Prins Bernhard werd SS’er, zijn broer werd
lid van de Brandenburgers. Dat was een commando-eenheid van de Duitse militaire inlichtingendienst
Abwehr. Voor die zelfde Abwehr werkten Bernhards moeder Prinses Armgard en haar vriend kolonel
Pantchoulidzew. Prins Aschwin zur Lippe Biesterfeld onderhield in de oorlog ondermeer via de Argentijnse
ambassade in Berlijn contact met zijn broer Prins Bernhard.
Op de afbeelding is Estancia San Ramón ingetekend. Klik op
de afbeelding voor een vergroting. Het gele gebied is heel de
estancia San Ramón.
In 1926 ging het landgoed over in handen van de familie
Gustav Lahusen uit Bremen. In 1987 kocht Suchard het
terrein, de nieuwe eigenaar Klaus Jacobs komt oorspronkelijk
ook uit Bremen en is genationaliseerd tot Zwitser.
De families Oranje en Zorreguieta
Van de oorspronkelijk Duitse Prins Bernhard is bekend dat hij
de hele wereld zonder vliegbrevet rond vloog en verbonden
was met het Nazisme. Zo kwam hij dan ook meer dan eens in
Bariloche terecht, waar hij verbleef in het duurste hotel van
Argentinië Llao Llao. In Bariloche ontmoette hij regelmatig
Jorge Zorreguieta, de vader van Prinses Maxima. Nog altijd gaan Prins Willem Alexander en Prinses
Maxima graag skieën bij San Carlos de Bariloche op de berg Cerro Catedral. Tot 1996 had Jorge hier een
vakantiehuisje wat is uitgebrand, nu heeft hij naar verluid een vakantiehuis in Esch.
Martin Zorreguieta is een broer van Prinses Maxima en zoon van María del Carmen Cerruti en Jorge
Zorreguieta en beheert in Villa La Angostura zijn restaurant Tinto Bistro. Het restaurant ligt op zo’n zeven
kilometer van Inalco. De door Duitse nonnen aan de Colegio Mallinckrodt in Buenos Aires opgevoede
Prinses Maxima werkte in haar vorige vrijgezellenleven voor de Dresdner Kleinwort Benson bank en net als
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eerdergenoemde Ludwig Freude voor de Deutsche Bank. De familie Zorreguieta heeft blijkbaar een
voorliefde voor alles wat Duits is.
In 2009 kocht Prinses Maxima deze estancia voor haar broer
Martin Zorreguieta.
Aan het begin van 2009 kocht Prinses Maxima en haar
familie voor twee en half miljoen euro het vijftienhonderd
hectaren grote landgoed Estancia “Pil Pil Cura” van Kevin
Wesley voor haar broer Martin Zorreguieta. De ouders van
Martin en Maxima zouden hebben gezocht naar iets
passends. De zoektocht kan met hun familienetwerk niet
moeilijk of langdurig geweest zijn. Op 1 februari 2009
bezochten ze het landgoed Pilpilkura, vlak voor het vertrek
voor een kort bezoek naar Antarctica. De kinderen bleven
intussen bij opa en oma. Het grote landgoed past goed bij de
familie Zorreguieta. Vader Jorge Zorreguieta was immers
minister van Landbouw en Veeteelt tijdens het Videla regime (zie hier) en daardoor bestuurder van alle
estancias en grootgrondbezitters in Argentinië. Estancia Pilpilcura is praktisch ‘buurman’ van estancia San
Ramón.
Drie kilometer ten oosten van Villa La Angostura heeft de familie volgens de burgemeester de twee percelen
lot 4 en lot 9 op Muelle de Piedra gekocht. Waarschijnlijk wordt op het ene perceel een nieuw huis voor
Martin en zijn vrouw gebouwd en op het andere een nieuw vakantiehuisje voor de ouders van Martin en
Maxima.
Aangezien estancia Pil Pilcura (zo goed als) tegen San Ramón aan ligt en even aangenomen dat de familie
via aandelen in Inversora Roland en Jacobs AG eigenaar zijn van San Ramón, dan is er sprake van een
aaneengesloten gebiedsuitbreiding van het territorium. De landgoederen samen vormen als het ware een
nieuw vorstendom Zur Schaumburg-Lippe-Biesterfeld von Amsberg-Zorreguieta.
Bron: Kleun

Franse douane gaat reizigers fouilleren en mobieltjes en
laptops controleren
Donnez votre mobile, et vite!
Toeristen en zakenreizigers moeten bij hun bezoek aan
Frankrijk binnenkort rekening houden met een nieuwe
beperking van hun privacy: de Franse douane mag namelijk
zonder aanleiding u fouilleren, uw mobieltje en laptop
controleren en kijken wie en wat er allemaal in uw adresboek
en bellijst staat. Duitse burgers hebben reeds geklaagd over
deze ingrijpende aantasting van hun privacy.
Willekeurige controle
Gisteren bevestigde de directie van de Franse douane dat bij
grenscontroles voortaan alle elektrische apparaten aan een inspectie mogen worden onderworpen. Artikel
60 van de Franse douanewet zou mogelijk maken dat 'goederen, transportmiddelen en
personenvervoerders' grondig mogen worden gecontroleerd.
Volgens de website Heise online zouden keurige Duitse burgers bij hun reis naar Frankrijk reeds zijn
gefouilleerd en klagen vrachtwagenchauffeurs dat douanebeambten hebben geprobeerd hun uitgeschakelde
mobieltjes te onderzoeken en bellijsten en adresboeken te lezen.
Deze willekeurige aantasting van de privacy en de persoonlijke gegevens van burgers zou in Frankrijk
wettelijk zijn toegestaan. Een Franse TV-zender toont in een documentaire dat de douane personen mag
controleren en hun mobieltjes in beslag mag nemen zonder dat daarbij een advocaat aanwezig is.
Smokkel uit Afrika
Belangrijkste reden voor de drastische maatregelen zijn de Schengengrenzen naar Afrika. De massale
smokkel van drugs en nepartikelen uit Afrika doet de zwarte markt in Frankrijk bloeien. Met de nieuwe
maatregel proberen de Fransen hier meer grip op te krijgen.
Strijdig met Europese wetten
Niettemin gaat de wet tegen de Europese Mensenrechtenconventie in, die -althans op papier- de integriteit
van de privépersoon garandeert. De Fransen overtreffen inmiddels de Amerikanen, waar douanebeambten
sinds maart 2013 niet langer zonder gegronde verdenkingen mobieltjes en laptops van burgers mogen
onderzoeken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Robotvlieg is amper groter dan een echte
Wetenschappers van Harvard zijn erin geslaagd een robotvlieg te maken die amper groter is dan een echte.
Het tuig, dat losjes gebaseerd is op het lichaam van de insecten, bestaat uit ultradunne laagjes van
composietmaterialen die aan elkaar zijn geplakt. De machine weegt amper 80 milligram maar is voor stroom
nog wel afhankelijk van een externe krachtbron, waarmee ze verbonden is via een dun kabeltje.
Toch kan de robotvlieg opstijgen en elementaire vliegmanoeuvres uitvoeren. De makers denken dat het ding
enkele minuten zou kunnen vliegen met een ingebouwde krachtbron, meldt Science.
Toepassingen
Een robotvlieg zou in rampgebieden naar overlevenden kunnen speuren, plaatsen kunnen onderzoeken
waar mensen niet kunnen komen, in kapotte machines kunnen vliegen op zoek naar problemen
of zelfs mensen kunnen bespioneren.
Toch is dat nog niet voor morgen, want de wetenschappers kampen nog met “ernstige
miniaturisatieuitdagingen”, zowel bij het bouwen van de robot als bij het maken van camera’s en computers
die minuscuul genoeg zijn.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=5m_mlM1St3Q&feature=player_embedded

Fatale misleiding
Grote paniek in Zuid-Wales over de daar om zich heen grijpende mazelenepidemie met een dringende
oproep in de media aan de burgers om zo snel mogelijk het vaccin tegen deze (zoals ze het hier noemen)
fatale ziekte te halen... Het ministerie van gezondheid legt vooral ook de nadruk op het feit dat er géén einde
aan de uitbraak zal komen, zolang ouders hun ongevaccineerde kinderen niet laten inenten.
En in niet mis te verstane woorden overgieten ze dit artikel nog even met een horrorsausje en voegen er en
passant aan toe dat:
- het vaccin veilig, effectief is en de énige bescherming biedt tegen deze 'potentieel gevaarlijke' aandoening
- volgens wetenschappers de niet-gevaccineerden dan ongetwijfeld deze hoogst besmettelijke ziekte zullen
oplopen
- experts waarschuwen dat het slechts een kwestie is van tijd voordat sommige kinderen dan onvermijdelijk
ernstige en permanente complicaties zullen oplopen (bv oog- of gehoorproblemen, hersenbeschadiging, en
waarschuwend eindigend met 'gevaar op dodelijke afloop').
Mensenlief toch!!! Het is weer de hoogste tijd om deze onnodig angstaanjagende paniekzaaierij met enkele
toch allang bekende feiten te ont-krachten en te ont-zenuwen :
* Dat honderden kinderen zouden overlijden als er niet aan massavaccinatie tegen mazelen wordt gedaan is
één GROOT misverstand.
* In 1971 kreeg nog 98% van de kinderen onder de 10 jaar mazelen.
* In 1972 schreef de Gezondheidsraad aan de minister : 'De mortaliteit (sterfte) ten gevolge van mazelen
bedraagt ongeveer 1 à 2 per 1.000.000 (1 MILJOEN) inwoners'.
* Bij de laatste mazelen epidemie in de jaren '90 stierven 3 kinderen die allen al zeer ernstig ziek waren. Een
arts die de medische achtergrond van deze 3 slachtoffers heeft gecheckt, kreeg te horen dat de
ziektegeschiedenis van de slachtoffers wel degelijk bekend was, maar dat deze feiten bewust uit de media
werden gehouden om het grote publiek wijs te maken dat mazelen een levensgevaarlijke ziekte was, ook
voor gezonde kinderen.
* Vrijwel iedereen kreeg mazelen en er zijn geen hoge sterfte aantallen voorgekomen of grote groepen
mensen met een blijvende handicap door mazelencomplicaties.
* Mazelen is een milde virale kinderziekte met levenslange en natuurlijke immuniteit op de koop toe.
* Kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken, hebben minder allergieën of hooikoorts dan
gevaccineerde kinderen.
* Nogmaals in de herhaling : de te vaccineren kinderen krijgen dus wel een extraatje in de vorm van een 3voudig vaccin (+ bof en rodehond) en ouders worden met deze spuit waarschijnlijk weer in de waan gelaten
dat hun kind uitsluitend een mazelenvaccin krijgt toegediend.
Bronvermelding:
Daily Mail 16 april 2013 : http://www.dailymail.co.uk/health/article-2309999/Wales-measles-outbreak-Newcase-hours.html#comments
NVKP (Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken) : http://nvkp.nl/informatie/artikelen/hygiene-hypothese/
Dr. Andrew Wakefield response to the measles outbreak in South Wales :
https://www.youtube.com/watch?v=d7kbWfsygG4&noredirect=1
De Gevaren van Vaccins - Deel 1 : http://www.youtube.com/watch?v=jcC5oV2heZ0
Overzicht ingrediënten en inhoudsstoffen vaccins:
http://www.desireerover.nl/vaccinaties/rvp-vaccins-en-inhoudsstoffen-20/
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De BIJ van de rekening
Fabrikant Bayer wist al in 2000 dat de stof imidacloprid schadelijk is voor bijen.
Afgelopen oktober zijn er in Engeland drie studies gepubliceerd waaruit bleek dat er bij honingbijen na
blootstelling aan imidacloprid riskante effecten optreden zoals gedragsverandering (desoriëntatie).
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) weigerde deze gegevens
naar buiten te brengen. Volgens de toezichthouder bevatten twee studies namelijk geen gegevens over
subletale effecten (niet-dodelijke schade) van het middel van Bayer. Volgens het Ctgb was het onderzoek
niet kritisch genoeg om in Nederland te publiceren. Daarom koos het ervoor om de studie geheim te houden.
De massale bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten,
geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor
de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij.
http://zembla.vara.nl/Nieuwsdetail.2624.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=89453&tx_ttnews[backPid]=2623&cHash=35135fffff00e4bf8a3d23e690f18da0

Europese bijen zijn het noorden kwijt : http://www.mo.be/artikel/europese-bijen-zijn-het-noorden-kwijt

Duitse minister Financiën die euro invoerde pleit nu voor einde eurozone
Van eurofiel tot euroscepticus: Oskar Lafontaine pleit nu voor het
einde van zijn eigen project. Daarmee komt de voormalige leider
van Die Linke in conflict met zijn eigen partij, die juist wil
vasthouden aan de euro (2).
Oskar Lafontaine, de Duitse minister van Financiën onder wiens
leiding in 1998-1999 de euro werd ingevoerd, is een kleine 15
jaar later één van de grootste tegenstanders van zijn eigen
project geworden en waarschuwt dat het vasthouden aan de
euro 'een ramp zal veroorzaken'. Hij vindt dan ook dat de
eurozone zo snel mogelijk moet worden opgeheven.
Terugkeer naar EMS
'De economische situatie verslechtert per maand en de werkloosheid heeft een niveau bereikt waarop er
zelfs nog meer getwijfeld wordt aan de democratische structuren,' aldus Lafontaine, die vroeger partijleider
van Die Linke -de Duitse versie van GroenLinks- was. 'De Duitsers hebben zich nog niet gerealiseerd dat
Zuid Europa, inclusief Frankrijk, vroeg of laat door hun huidige ellende gedwongen zullen worden terug te
vechten tegen de Duitse hegemonie.' Omdat Zuid Europa in het huidige eurosysteem nooit meer
concurrerend kan worden zit er volgens Lafontaine niets anders op dan 'de gemeenschappelijke munt op te
geven en terug te keren naar een systeem waarin er weer af- en opwaarderingen mogelijk zijn, zoals het
geval was onder de voorloper van de euro, het Europese Monetaire Systeem (EMS).'
'Casino moet dicht'
Tijdens de overgangsperiode zullen de zuidelijke lidstaten door de ECB moeten worden geholpen om een
totale instorting te voorkomen. Ook moet de financiële sector worden hervormd. 'Het casino moet worden
gesloten,' pleit de tot euroscepticus bekeerde voormalige eurofiel. De oud-minister, die zei dat de crisis deels
is veroorzaakt omdat de Duitse lonen te laag werden gehouden om de export aan te jagen, denkt dat
bondskanselier Angela Merkel 'uit haar zelfgenoegzame slaap wakker zal worden' zodra de crisislanden zich
verenigen en ten koste van Duitsland een radicale koerswijziging zullen afdwingen.
Fransen: Einde aan bezuinigingen
Zijn voorspelling lijkt nu al te worden bevestigd door de Franse minister van Financiën Pierre Moscovici, die
gisteren het einde van de bezuinigingen aankondigde, wat de toch al aanzienlijke spanningen tussen Parijs
en Berlijn verder zal doen oplopen. 'Het is over met de bezuinigingen. Dit is sinds de euro een beslissend
keerpunt in de geschiedenis van het EU project,' verklaarde hij voor de Franse TV. 'Het einde van het
bezuinigingsdogma is vanuit Frans oogpunt een overwinning.' Moscovici reageerde hiermee op het besluit
van Brussel om Frankrijk en Spanje twee jaar langer de tijd te geven om het begrotingstekort naar 3% terug
te brengen. De Duitse vicepremier Philipp Rösler uitte zware kritiek op de Europese Commissie en noemde
de stap 'onverantwoordelijk'. Veel politici in Berlijn zien hun angst bevestigd dat nog meer concessies aan de
probleemlanden uiteindelijk tot financiële chaos zullen leiden.
Helmut Kohl: 'Dictator bij invoering euro'
Het andere Duitse politieke zwaargewicht door wiens toedoen de euro werd ingevoerd, oud bondskanselier
Helmut Kohl, gaf onlangs ruiterlijk toe dat hij 'als een dictator' heeft gehandeld toen hij de Europese
eenheidsmunt er tegen de wil van een grote meerderheid van de Duitse bevolking doorheen drukte. 'Ik wist
dat ik nooit zou winnen als we een referendum hadden gehouden. We zouden deze met 7 tegen 3 hebben
verloren.' (1)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Süddeutsche
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Roomboter is gezond en margarine is chemische troep
Waarom liggen supermarkten vol met margarine, een
kunstmatige substantie die bestaat uit additieven en
goedkope oliën? Zonder kleurstoffen is margarine niet
zachtgeel, maar donkergrijs.
Er komt steeds meer bewijs dat het advies over hartziekten, cholesterol en de consumptie van vet en oliën is
gebaseerd op leugens en misleiding.
We zijn onterecht gaan denken dat margarine beter voor ons zou zijn dan boter. Het ontbijt is tientallen jaren
geruïneerd door behulpzame huisvrouwen die met goede bedoelingen margarine op de boterhammen van
hun echtgenoten en kinderen smeerden.
Schadelijk
Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat margarine schadelijk is voor de gezondheid. Ook blijken
verzadigde vetten niet slecht voor ons te zijn. De overheid heeft mensen jarenlang voorgehouden dat ze
minder van deze vetten zouden moeten eten. Lightproducten begonnen massaal hun intrede te doen.
Deze vetten zijn juist belangrijke onderdelen van celmembranen, essentieel voor de aanmaak van bepaalde
hormonen en spelen een belangrijke rol bij het transport en de opname van vitamines en mineralen.
De onderzoekers analyseerden een aantal studies waar in
totaal 350.000 deelnemers bij betrokken waren. Ze
concludeerden dat er geen enkel bewijs is voor een verband
tussen de consumptie van verzadigde vetten en hart- en
vaatziekten.
Roomboter en margarine
Kanker bestrijden
Roomboter bevat vitamines en verzadigde vetten die het
cholesterolgehalte verhogen. Cholesterol is essentieel voor
het brein en de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het bevat
verschillende natuurlijke bestanddelen die schimmels doden,
kanker bestrijden en een antioxiderende werking hebben.
Margarine is daarentegen slechter dan de industrie wil
toegeven. Vroeger werd margarine gemaakt met
gehydrogeneerde vetten, die je aderen bij wijze van spreken
nog beter verstoppen dan cement. De voedselreuzen, geconfronteerd met onweerlegbaar bewijs,
veranderden schoorvoetend hun formule.
Vervolgens werd margarine gemaakt van geïnteresterificeerde plantaardige oliën. Die zouden minder
schadelijk zijn voor de gezondheid, zo hoopten de fabrikanten.
Becel ProActiv
Neem Becel ProActiv van Unilever. De fabrikant gebruikt plantaardige sterolen en stanolen om het
cholesterolgehalte terug te dringen. Eerst logen de voedselreuzen over verzadigde vetten en nu komt er
steeds meer bewijs dat ze liegen over cholesterol. Bovendien kunnen plantensterolen ook de opname van
andere belangrijke voedingsstoffen blokkeren.
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de vooruitzichten beter zijn voor individuen met een
verhoogd cholesterolgehalte. Ondertussen smelt ons vertrouwen in de officiële gezondheidsinstanties sneller
weg als boter in de mond.
Bericht uit dec 2012:
Unilever mag consument misleiden met Becel Pro-activ
De rechter heeft geoordeeld dat Unilever niet de waarheid hoeft te vertellen over de mogelijke bijwerkingen
van Becel Pro-activ.
Voedselwaakhond Foodwatch spande eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen Unilever omdat de
multinational ontkent dat er negatieve bijwerkingen kunnen kleven aan het gebruik van plantensterolen in de
boter. Volgens de rechter zijn de uitlatingen van Unilever gegrond omdat ze gebaseerd zijn op de mening
van een hoogleraar. De rechter deed geen uitspraken over de al dan niet schadelijke bijwerkingen van
plantensterolen.
Vrijbrief
Het is niet zozeer belangrijk of Unilever de waarheid spreekt, zolang de uitspraak maar wordt onderschreven
door een wetenschapper. “Unilever mag dus gewoon doorgaan met het misleiden van consumenten,” zei
Bart van Opzeeland van Foodwatch. “De uitspraak geeft de industrie een vrijbrief om consumenten te blijven
misleiden. Dit is ronduit schandalig.”
Vraagtekens
Voor levensmiddelenbedrijven zijn er door de uitspraak nieuwe mogelijkheden om consumenten te
misleiden, vindt de voedselwaakhond. Bovendien kunnen ze wetenschappers voor hun karretje spannen en
uitspraken laten doen over de veiligheid van hun product.
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Verschillende instanties, waaronder het Duitse Bundesinstitut für Risicobewertung (BfR), zetten vraagtekens
bij de veiligheid van plantensterolen.
Becel Pro-activ werd dit jaar verkozen tot het meest misleidende product van 2012. Daarmee is Unilever
voor het tweede achtereenvolgende jaar de grootste misleider; afgelopen jaar ging de ‘prijs’ namelijk naar
Blue Band Goede Start.
Bron: Foodwatch.nl vertaling Niburu.nl, 11 feb 2013
Bron: Dailymail.co.uk
Lees ook: Smeerkaas voor kids zit boordevol zout en E-nummers
Unilever verzwijgt feiten in peperdure Becelcampagne
http://product-van-het-jaar.linktrailer.nl/unilever-verzwijgt-feiten-in-peperdure-becelcampagne/
Unilever is grootste misleider van 2012
http://www.leugens.nl/2012/06/13/unilever-weer-grootste-misleider/

EU wil deur voor uitkeringstoerisme verder openzetten
Twee van de drie jonge Grieken werkloos - Geld voor sociale voorzieningen binnen 10 jaar op
Volgens EU-commissaris Viviane Reding is uitkeringstoerisme
onderdeel van het Europees recht op vrije verplaatsing en daarom niet
onderhandelbaar.
Ondanks een gezamenlijk protest van Duitsland, Nederland, Oostenrijk
en Groot Brittannië wil de Europese Commissie burgers van alle
lidstaten meer rechten geven om een uitkering in een ander land aan
te vragen. Dit zal het uitkeringstoerisme naar Noord Europa
bevorderen en de druk op het Nederlandse sociale stelsel verder
verhogen. Duitsland kampt nu al met compleet uit de hand lopend
uitkeringstoerisme: het aantal werkloze Oost- en Zuid Europeanen dat naar Duitsland kwam steeg in één
jaar tijd met vele tientallen procenten.
Naast veel Roemenen en Bulgaren beproeven ook steeds meer burgers uit de Zuid Europese crisislanden
hun geluk in het Noorden. Vorig jaar steeg het aantal Spanjaarden dat naar Duitsland kwam met 45%. Ook
kregen onze Oosterburen veel meer Grieken, Portugezen (beide 43%) en Italianen (40%) te verwerken.
Uitkeringstoerisme is 'niet onderhandelbaar recht'
Samen met Nederland, Oostenrijk en Groot Brittannië stuurden de Duitsers daarom in maart een brief aan
de Europese Commissie waarin gewaarschuwd werd voor dit uitkeringstoerisme. De Commissie trekt zich
echter zoals we gewend zijn niets aan van dit soort bezwaren van nationale regeringen. Sterker nog,
vicepresident Viviane Reding stelt voor om de basisduur van uitkeringen voor andere EU burgers te
verdubbelen van drie naar zes maanden.
Volgens Reding is uitkeringstoerisme onderdeel van het in EU-verdragen vastgelegde recht op vrije
verplaatsing en daarom niet onderhandelbaar. 'Ik begrijp echt niets van deze opwinding. Het zullen dan ook
partijpolitieke redenen en onderdeel van de strijd om de kiezer zijn... Wij hebben gezien hoe de EU
geprofiteerd heeft van de mobiliteit van arbeidskrachten.'
Twee van de drie Griekse jongeren werkloos
De werkloosheid in de EU is de afgelopen maanden verder gestegen: 26 miljoen EU-burgers zitten zonder
werk, waarvan 8 miljoen jongeren. Bijna 14 miljoen EU-burgers wonen in een andere lidstaat zonder daar
staatsburger te zijn. In Griekenland is de werkloosheid opnieuw gestegen en bedraagt nu 27%, een record.
Onder jongeren is de situatie dramatisch: twee van de drie zitten zonder werk. Er zijn inmiddels bijna net
zoveel inactieve Grieken (3,36 miljoen) als werkende Grieken (3,57 miljoen). (2)
Massale uitkeringsfraude Turken
Vorig jaar maakte Brussel via een verhulde constructie Turkije de facto lid van de EU, waardoor Turken
evenveel rechten kregen op een uitkering in Europa als EU-burgers. Politici in ons land hoonden het nieuws
weg, maar dit besluit stond wel degelijk zwart op wit te lezen in een officieel document van de Europese
Commissie. Wel werd schoorvoetend toegegeven dat Turken in Nederland al jaren massaal uitkeringsfraude
plegen en miljoenen naar hun thuisland wegsluizen, waar er met name huizen en jachten voor worden
gekocht (zie links onderaan).
'Geld voor sociale voorzieningen binnen 10 jaar op'
De Duitse journalist en auteur Udolf Ulfkotte zei vorig jaar dat dankzij de door de EU veroorzaakte massaimmigratie binnen 10 jaar geen enkel Europees land zijn sociale voorzieningen nog kan betalen. In het
meest gunstige geval keren veel buitenlanders dan vanzelf naar hun landen terug; waarschijnlijker is echter
dat er wijd verspreidde etnische onlusten ontstaan die in het slechtste geval op een burgeroorlog zullen
uitlopen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Hoge Palestijnse official: Wij zouden meteen kernbom tegen Israël gebruiken
Het is beslist geen toeval dat het Palestijnse wapen/embleem
sterk op dat van de Nazi's lijkt.
Een hoge official van de Palestijnse Autoriteit heeft in een
interview met het Libanese Al-Mayadeen TV-station het
gebruik van geweld tegen Israël aangeprezen. 'Ik zweer dat
als wij een kernbom zouden hebben, wij die nog deze
ochtend hadden gebruikt,' zei Jibril Rajoub, vicesecretaris van
het Centrale Comité van de Palestijnse terreurbeweging
Fatah, onderdeel van de Palestijnse Autoriteit.
Het interview werd gepubliceerd door de organisatie
Palestinian Media Watch (PMW) en ook op Rajoubs Facebookpagina gezet. Volgens de PMW betuigden
twee andere PA-officials openlijk hun steun voor de moordenaar van Evyatar Borsovsky, een Israëliër die
vorige week door een Palestijn werd doodgestoken toen hij op de bus stond te wachten.
'Wij huldigen de heldhaftige strijder, de zichzelf opofferende Salam Al-Zaghal,' waren de woorden van Abu
Al-Einein, die tot voor kort een adviseur met de rang van minister van PA-leider Mahmoud Abbas was. 'Hij
bleef zijn eer verdedigen, dus hij viel deze kolonist aan en doodde hem. Gezegend zij de borst die Sala AlZaghal heeft gevoed,' vulde een collega PA-official aan, waarop het aanwezige publiek applaudisseerde. (1)
Grote Mufti: Moslims zullen Joden uitroeien
De uiteindelijk doelstelling van de Palestijnen Israël totaal te willen vernietigen werd vorig jaar nog eens
helder uitgelegd door de Grote Mufti van Jeruzalem, de hoogste islamitische autoriteit van de stad.
Mohammed Hussein, de huidige opvolger van Hajj Amin al-Husseini die tijdens de Tweede Wereldoorlog
een alliantie sloot met Hitler (5), preekte op het officiële TV-kanaal van de Palestijnse Autoriteit dat de
moslims nog vóór de Oordeelsdag de Joden, 'de afstammelingen van apen en zwijnen', zullen uitroeien.
Bovendien werd bevestigd wat in het Westen altijd wordt ontkend, namelijk dat de moslimoorlog tegen de
Joden een religieuze opdracht is (2).
Dezelfde mufti werd afgelopen week opgepakt en ondervraagd door de Israëlische politie vanwege de
herhaaldelijke Palestijnse aanvallen op toeristen. De Palestijnse Autoriteit veroordeelde zijn arrestatie als
een 'sterke aantasting van de vrijheid van aanbidding', en de Westerse media deden voorkomen alsof het
'vredesproces' hierdoor in gevaar kwam (4). Deze 'vredes'mufti, die er precies dezelfde fascistische
haatideologie als zijn Nazi-voorganger op nahoudt, werd na ondervraging echter weer vrijgelaten (3).
Ook een hoge official en parlementslid van Hamas, Sheik Yunis Al-Astal, stelde vorig jaar op Al-Aqsa TV dat
het tijd is voor de islam om de Joden te straffen, net zoals de Nazi's dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
deden (6).
Xander - (1) Arutz 7, (2) Memri, (3) Walid Shoebat, (4) International Business Times, (5) YouTube * (incl.
filmbeelden van de ontmoeting tussen de Grote Mufti en Adolf Hitler), (6) / Memri

De sprakeloze bij
Hoe euforisch waren we vorige week toen de Europese Commissie besloot tot een tijdelijk verbod op het
gebruik van drie soorten pesticiden die neonicotinoïden bevatten en gevaarlijk zijn voor de gezondheid van
bijen. De middelen zullen de volgende twee jaar niet gebruikt mogen worden in de periodes waarin bijen
actief zijn op landbouwgewassen. De drie pesticiden zullen enkel nog gebruikt mogen worden in periodes
waarin bijen niet actief zijn. Particulieren zullen ze niet meer in de handel vinden (deze maatregelen gaan in
op 1 december 2013).
MAAR: intussen is er in de EPA-coulissen (US Environmental Protection Agency) én binnen de EU een
toelatingsprocedure gaande over het wel of niet op de markt brengen van de ‘next-generation neonicotinoid‘
pesticide SULFOXAFLOR van Dow Chemical Co. Alweer een middel dat als ‘hoogst gevaarlijk‘ wordt
beschouwd voor honingbijen (ook en vooral door de EPA!).
* Als men dit product inderdaad het groene licht geeft, zou dit volgens imkers rond 2018 het einde betekenen
voor de bijenhouders.
* Als de bijen verdwijnen zit er voor de USA niets anders op dan het importeren uit Europa van 3/4 van de
gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving door bijen, zoals bijvoorbeeld amandelen en broccoli.
Het is te hopen dat de Europese Unie hier tijdig op in zal springen en openlijk zijn bezorgdheid zal uiten over
deze problematiek waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.
Bron : http://salsa3.salsalabs.com/o/50865/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=10659
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/clh-public-consultations-on-a-new-insecticide-andan-industrial-chemical
De mooiste natuurbeelden ooit van het wonder der bestuiving !
http://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4
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ECB: Dwangbijdrage heel Europa komt eraan; Barroso: Over paar jaar politieke unie
EU Commissie: Eerst bankenunie, pas daarna verdragswijziging en referendums - Barroso wil in voorjaar
2014 officieel voorstel voor federaal Europa
EC-president Barroso roept politici op hun burgers eerlijk te
zeggen dat een politieke unie over een paar jaar
onvermijdelijk is.
Ondanks toenemende protesten van burgers in bijna alle
lidstaten heeft Brussel de geforceerde financiële en politieke
eenwording van de EU in de hoogste versnelling gezet.
Gisteren liet ECB directielid Jörg Asmussen het verbijsterde
Europese parlement weten dat een Cyprus-achtige
dwangbijdrage van rekeninghouders in héél Europa eraan zit
te komen. Begin deze week herhaalde EUCommissiepresident José Manuel Barroso nog eens dat
verzet geen enkele zin heeft en een federaal Europa, dus een politieke unie, over slechts enkele jaren een
feit zal zijn.
Dwangbijdrage 'rechtvaardig'
Volgens Asmussen is het dringend noodzakelijk dat er een Europees bankenreddingsysteem komt met een
'beperkte' garantiestelling voor rekeninghouders, zodat voldoende tegemoet kan komen aan de
schuldeisers. Een dwangbijdrage van houders van tegoeden boven de € 100.000 in heel Europa acht
Asmussen gerechtvaardigd, omdat 'ze hiermee niet slechter af zijn dan als de banken failliet waren gegaan.'
(1)
Zoals we onlangs al berichtten zijn ook kleinere rekeninghouders met lagere tegoeden hun geld niet
volkomen zeker, ondanks de zogenaamde 'garantiestelling'. Bij het omvallen van slechts één grote Franse
bank is de nationale garantiestelling namelijk niet toereikend. Daarom aast Brussel op het (spaar)geld van
met name Duitsland, Nederland en Finland om een Europese garantiestelling mogelijk te maken. In dat
geval betalen wij het redden van failliete Franse, Spaanse of Italiaanse banken.
Referendums NA invoering Bankenunie
De bankenunie komt er dan ook onverbiddelijk aan. EU Binnenmarkt Commissaris Barnier stelt een voor
Brussel typerende strategie voor: éérst het systeem installeren en de burgers voor een voldongen feit
stellen, en pas daarna zorgen voor de noodzakelijke verdragsverandering en in sommige lidstaten eventuele
referendums houden. Veel belachelijker kan de 'democratie' in Europa -voor zover daar na alle gebroken
verkiezingsbeloften en verdragsbreuken nog iets van over is- niet worden gemaakt. (2)
Of toch wel? De ongekozen president van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, pleitte in een
toespraak afgelopen dinsdag voor een 'diepe en unieke muntunie' en waarschuwde dat de 'droom van de
continentale integratie' zal mislukken als de EU geen voorrang geeft aan de democratische ontwikkeling. (3)
Voorstel politieke unie voorjaar 2014
Tegelijkertijd houdt de Marxist Barroso vol dat de Europese Unie een volledige fiscale en politieke unie zal
worden. 'Sommige ideeën van de Commissie (hierover) zullen nu nog als politieke science fiction klinken,
maar zullen over een paar jaar realiteit zijn.' Het eerst officiële 'voorstel' -tussen aanhalingstekens, want
zoals bekend krijgen wij daar als burgers niets of slechts voor de vorm iets over te zeggen, dus zal dit een
dictaat zijn- moet in het voorjaar van 2014, nog vóór de verkiezingen van het Europese Parlement, op tafel
liggen.
Barroso roept alle politieke leiders in Europa op te accepteren dat een politieke unie onvermijdelijk is en dit
'feit' rechtstreeks tegen de bevolking te zeggen, zodat 'eurosceptische of eurofobische krachten' worden
ingedamd. In vrijwel alle lidstaten zijn anti-EU partijen aan een flinke opmars bezig, iets wat Barroso 'met
rationele argumenten' de kop in wil drukken. (4)
Totalitaire schijndemocratie
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei in een interview te denken dat de Duitse bevolking
weinig problemen zal hebben met het opgeven van de nationale soevereiniteit. Bondskanselier Angela
Merkel verklaarde in april dat de EU-Commissie meer macht moet krijgen en in meer zaken het laatste
woord moet krijgen (5).
De enige vorm van nieuwe 'democratie' in het komende politiek verenigde Europa zal waarschijnlijk bestaan
uit een gekozen president. In werkelijkheid zal de niet gekozen Europese Commissie net zoals nu reeds het
geval is alle macht hebben. Deze totalitaire Europese schijndemocratie is een vrijwel exacte kopie van het
voormalige socialistische Sovjetsysteem.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Telegraph, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Rusland waarschuwt Israël nieuwe aanval op Syrië niet te tolereren
China eist van Israël alle Palestijnse eisen onverkort in te willigen - Ook Turkije noemt aanvallen Israël
'onacceptabel' - 'Assad geeft groene licht voor Palestijnse aanvallen op grenzen met Israël'
Netanyahu in Shanghai: '70 jaar geleden moesten we
smeken om beschermd te worden. Nu kunnen we onszelf
verdedigen.'
De Russische president Vladimir Putin heeft de Israëlische
premier Benyamin Netanyahu, die deze dagen op bezoek is
in China, gewaarschuwd een nieuwe aanval op Syrië niet te
zullen tolereren. Bovendien kondigde hij aan dat hij de
Syrische president Assad snel meer geavanceerde
Russische wapens, waaronder S-300 luchtafweersystemen,
gaat leveren.
Moskou gaat ook Iskander (SS-26) grond-grondraketten naar
Syrië sturen. Deze raketten hebben een bereik van 280 kilometer, kunnen kernkoppen vervoeren en raken
hun doel tot op 5 tot 7 meter nauwkeurig. Syrische militairen zijn reeds door Rusland getraind om de S-300
afweerraketten te kunnen opereren. Hierdoor kunnen ze vanaf dag één na hun aankomst in Syrië worden
ingezet. Daarbij krijgen ze ter plekke de hulp van Russische experts.
Kremlin accepteert geen militaire interventie
Putin maakte tevens duidelijk dat het Kremlin vastbesloten is Assad te beschermen en niet te zullen
toestaan dat Amerika, Israël of een andere regionale macht -met name Turkije en Qatar- de Syrische
president omver werpen. Hij benadrukte tegen Netanyahu dit heel goed in gedachten te houden.
De Russen reageren hiermee op het te verwachten besluit van de regering Obama om de Syrische
islamistische rebellen wapens te gaan leveren. Volgens inlichtingendiensten zal het Witte Huis daar echter al
mee begonnen zijn zodra het besluit officieel wereldkundig wordt gemaakt. Onafhankelijke en alternatieve
nieuwsbronnen berichten al langer dat de Syrische rebellen via Turkije geavanceerde Amerikaanse wapens
krijgen die door Saudi Arabië zijn betaald. Bovendien worden Syrische rebellen al maanden in kampen in
Jordanië en Turkije getraind door Amerikaanse militaire instructeurs. De aankondiging van Bob Mendez, de
voorzitter van het Comité Buitenlandse Zaken van de Senaat, dat er een wet in de maak is om dit toe te
staan is dus slechts het officieel maken van beleid dat Amerika al geruime tijd uitvoert.
'Regionale stabiliteit bedreigd'
Putins waarschuwing aan Netanyahu was tegelijkertijd een duidelijke boodschap aan het adres van Obama.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry kreeg vandaag bij zijn bezoek aan Moskou
dan ook een felle Russische veroordeling van de Israëlische luchtaanvallen op Damascus om zijn oren.
Moskou spreekt van een 'bedreiging van de regionale stabiliteit' en eist dat het Westen stopt met het
'politiseren van de chemische wapens in Syrië'. Het Kremlin is uiterst bezorgd dat de wereldopinie wordt
voorbereid op een buitenlandse militaire interventie. Putin verwierp dan ook Kerry's voorstel om gezamenlijk
een einde te maken aan de Syrische burgeroorlog. Integendeel, de Amerikaanse wapenleveranties aan de
rebellen zullen door Rusland worden beantwoord met meer wapens voor president Assad.
China vierkant achter Palestijnen
Ook de Chinezen lieten Netanyahu weten bepaald niet blij te zijn met de luchtaanvallen op doelen in
Damascus. Twee dagen eerder was de Palestijnse leider Mahmoud Abbas al in Beijing op bezoek geweest.
De Chinese president Xi stelt zich achter Abbas' eisen op dat er een Palestijnse staat binnen de 'grenzen
van 1967' moet komen, met Oost Jeruzalem als hoofdstad. Ook vindt China dat Israël Abbas' voorwaarden,
zoals een volledige bouwstop in de Joodse 'nederzettingen' in Judea en Samaria en een volledig einde aan
de Gazablokkade, onverkort moet accepteren. (1).
Volgens Israëlische nieuwsberichten zou Netanyahu inderdaad hebben bevolen tot een bouwstop in de
nederzettingen, vooral om de hernieuwde Amerikaanse pogingen het vredesproces weer op gang te krijgen
een kans te geven (4).
In Shanghai sprak de Israëlische premier zijn dankbaarheid uit voor het feit dat de stad tijdens de Tweede
Wereldoorlog één van de weinige plaatsen was waar uit Europa gevluchte Joden werden geaccepteerd.
'Zeventig jaar geleden konden we alleen maar smeken om gered te worden. Vandaag hebben we onze
eigen staat en ons eigen leger. We smeken niet meer om gered te worden. Nu kunnen we onszelf
verdedigen.' (3)
Turkije: Aanvallen Israël 'onacceptabel'
Tenslotte uitte ook de Turkse premier Erdogan zware kritiek op Israël vanwege de 'onacceptabele'
luchtaanvallen op Damascus. Twee dagen geleden had Erdogan juist nog gezegd dat 'als Allah het wil, de
slachter Assad zijn straf zal krijgen'. (2) Erdogan, die zichzelf als de nieuwe sultan van het Midden Oosten
ziet, wil tegenover de islamitische wereld echter alle indruk vermijden dat Israël en Turkije aan dezelfde kant
zouden staan.
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'Assad geeft groene licht voor Palestijnse acties'
Het laatste nieuws is dat de Syrische president Assad het groene licht zou hebben gegeven aan Palestijnse
groepen om als vergelding voor de luchtaanvallen van het afgelopen weekend vanaf de Golanhoogte
operaties tegen Israël uit te voeren. Ook zouden er Syrische raketten klaarstaan om op Israël te worden
afgevuurd zodra de Joodse luchtmacht een nieuwe aanval op doelen in Syrië uitvoert (5).
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Arutz 7, (4) Jerusalem Post, (5) Jerusalem Post

Hoge VN rapporteur: Aanslagen Boston gevolg van bestaan Israël
Amerikaanse media: Dader Boston was fan van Alex Jones / Infowars
Foto's van pal na de aanslag waarop geamputeerden
duidelijk geen druppel bloed hebben verloren (in de rode
cirkel) zijn volgens velen nieuw bewijs dat 'Boston' in scène is
gezet (zie ook deze TV-docu over geamputeerden die orden
ingezet bij legeroefeningen).
Richard Falk, de speciale rapporteur voor de VN
Mensenrechtenraad voor de Palestijnse gebieden, geeft
Amerika en Israël de schuld van de aanslagen in Boston.
'Zolang Tel Aviv een gewillig oor heeft bij het Amerikaanse
politieke establishment zouden degenen die naar vrede en
gerechtigheid op de wereld verlangen geen rust moeten
hebben,' schreef Falk op Foreignpolicyjournal.com. Met andere woorden: als Israël niet meer zou bestaan,
dan zouden er ook geen aanslagen meer hoeven te worden gepleegd.
Tevens suggereerde Falk dat de aanslag op de marathon in Boston een terechte reactie is op het
Amerikaanse beleid in Afghanistan, Pakistan en Irak.
Aanblijven antisemitische Falk 'schandalig'
'Het is schandalig dat de VN Mensenrechtenraad zo'n wilde, samenzweerderige en zeer bevooroordeelde
extremist als een betrouwbare 'expert' blijft steunen,' gaf Abraham Foxman, nationaal directeur van de Anti
Defamation League, als commentaar. 'Richard Falk heeft de Mensenrechtenraad opnieuw te kijk gezet en
haar geloofwaardigheid door zijn voortdurende connectie met de internationale organisatie alleen maar
verder ondermijnd.'
'Zijn schandelijke bewering dat de terreuraanslag in Boston het gevolg is van de Amerikaanse en Israëlische
politiek is gezien zijn beruchte anti-Israël en anti-Amerikaanse propaganda niet verwonderlijk,' vervolgde
Foxman. De ADL heeft vaker kritiek geuit op de eenzijdige anti-Israël verklaringen en bevooroordeelde VN
rapporten van Falk, inclusief zijn vergelijkingen van Israël met de Nazi's, zijn gebruik van antisemitische
beeldspraak en zijn VN rapport over het jaar 2012. waarin hij opriep om bedrijven die zaken doen met Israël
te boycotten.
VN secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft Falk om zijn uitlatingen veroordeeld, maar tevens gezegd dat hij
niet de autoriteit heeft om Falk te ontslaan. (1)
'Istanbul hoofdstad van de wereld'
Eind vorig jaar baarde Falk ook al opzien toen hij ervoor pleitte om van Istanbul de nieuwe wereldhoofdstad
te maken. De reden is dat de Westerse beschaving volgens hem in zijn nadagen verkeert en de islam de
toekomst zou hebben. De VN weerspiegelt zijn ideeën al jaren; het machtigste blok in de Algemene
Vergadering en in de Mensenrechtenraad bestaat uit voornamelijk moslimlanden aangevuld met linkse- en
fascistische regimes, die ongeacht het onderwerp per definitie anti-Israël stemmen. Alleen in de VN
Veiligheidsraad heeft het Westen nog een grote stem.
'Dader Boston was fan van Alex Jones'
De door het Witte Huis gecontroleerde Amerikaanse reguliere media gooien het inmiddels over een totaal
andere boeg. Omdat Jones op zijn site Infowars met talloze foto's, video's en getuigenverklaringen heeft
bewezen dat de aanslag op de marathon in Boston een false-flag operatie van de overheid is, vallen de
media hem nu persoonlijk aan door te beweren dat Tamerlan Tsarnaev, de veronderstelde bommenlegger,
een fan van de Texaanse radiopresentator was.
In een artikel van het internationale persbureau Associated Press (AP) wordt de ex-man van Tamerlans zus
Ailina aangehaald, die gezegd zou hebben dat Tamerlan websites volgde die de CIA de schuld geven van
de aanslagen van 9/11. Ook zou hij interesse hebben gehad in het bekende, al lang gedebunkte
antisemitische propagandawerkje 'De Protocollen van de Oudsten van Zion', dat valselijk beweert dat er een
Joods complot bestaat om over de wereld te heersen.
Alex Jones was de eerste die de klok luidde over 9/11 en verwierf daarmee wereldwijde faam, maar heeft
altijd ontkend dat er een Joods/Zionistisch complot bestaat. Niettemin laten zijn moderators veel
antisemitische reacties op zijn artikelen toe.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Infowars
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'Alliantie Israël met Arabische Golfstaten, Jordanië en Turkije in de maak'
Wordt dit het in de Bijbel voorzegde 'verbond met de dood' dat de laatste eindtijdoorlog zal inluiden?
De ondertekening van de Camp David vredesakkoorden in
1979. Zal dit verbond binnenkort worden 'versterkt' met
andere Arabische/islamitische landen?
Volgens een artikel in de Sunday Times probeert het Witte
Huis achter de schermen een nieuwe defensie alliantie in het
Midden Oosten te vormen waar behalve Israël ook Saudi
Arabië, Jordanië, Turkije en de Verenigde Arabische
Emiraten aan deel zouden moeten nemen. Het doel van het
verbond is om een nucleair bewapend Iran in bedwang te
houden, en niet militair te confronteren. Strategie analist Mark
Langfan heeft het al over de MEATO, de Middle East Alliance
Treaty Organization.
Russia Today bericht dat de Joodse staat samen met de genoemde 'gematigde' Soennitische islamitische
staten een front wil vormen om een met kernwapens bewapend Iran in bedwang te houden. Israël en de
Arabische landen zouden onder andere informatie van elkaars radar- en antiraketsystemen gaan delen. In
het voorstel moet Jordanië beschermd gaan worden door Israëls Arrow lange-afstands afweerraketten.
Diplomaten spreken van een '4+1' voorstel waar de Verenigde Staten een bemiddelende rol in spelen. Een
official van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde echter dat het 'manipulatieve bericht
niets van doen heeft met de realiteit.'
Midden Oosten versie van de NAVO
Israël en Amerika hebben jarenlang volgehouden dat een nucleair bewapend Iran onacceptabel is.
Voormalige hoge Israëlische veiligheidsofficials, waaronder oud Mossad directeur Meir Dagan, verzetten
zich echter met hand en tand tegen een militaire aanval op de Iraanse kerninstallaties. Het nieuws zou dan
ook een signaal kunnen zijn dat Israël en de VS besloten hebben het -al dan niet toekomstige- bestaan van
Iraanse kernwapens te accepteren.
Het is onduidelijk of en wanneer dit bericht bevestigd wordt. Strategie analist Mark Langfan neemt het in
ieder geval heel serieus. 'De MEATO is geboren. De Middle East Alliance Treaty Organization is gecreëerd
op de puinhopen van de val van (de Egyptische president) Hosni Mubarak.' (1)
Bijbel voorzegt verbond Israël met 'de dood'
We berichtten de laatste maanden al vaker dat er geruchten en aanwijzingen zijn voor een baanbrekend
akkoord tussen Israël en diverse islamitische landen. Het is niet ondenkbaar dat ook Egypte hier deel van
zal uitmaken. De profeet Jesaja voorzegde duizenden jaren geleden dat zo'n verbond er in de eindtijd
inderdaad gaat komen:
'Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een
verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt komt hij niet bij ons, want van de
leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen,... Dan zal uw
verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden.
Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden.' (Jes.28;15+18)
De tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat zegt al jaren dat de uitleg
van dit vers duidelijk is: Israël zal (met o.a. Turkije) een vredesverdrag sluiten -mogelijk in Egypte-, een
'verbond met de dood' dat wellicht een bevestiging '('versterking' genoemd door de profeet Daniël) en
uitbreiding zal zijn van de bestaande Camp David akkoorden tussen Egypte en Israël en de vrede met
Jordanië. Dit nieuwe verdrag zal voor Israël echter op een compleet drama uitlopen:
'Wee jullie, koppige kinderen -spreekt de Heer- die plannen uitvoeren tegen mijn wil (NBG/SV: 'niet van mijn
Geest'), verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen; die zonder mij te raadplegen op
weg gaan naar Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te zoeken in de schaduw
van Egypte.' (Jes.30:1-2)
Turken zullen Israël aanvallen
Vanaf het moment dat de Turken Israël zover krijgen een nieuw of versterkt vredesverdrag te sluiten,
waarschijnlijk met steun en deelname van Amerika en andere islamitische landen en wellicht ook de EU,
zullen er volgens de profeet Daniël slechts 3,5 jaar voorbij gaan voordat de Turken Jeruzalem zullen
aanvallen en zullen bezetten. 'Maar dan zal de G-d van Israël de stad (en het volk) redden van deze gesel
(het Tweede Paasfeest),' aldus Shoebat.
In zijn visioen (of droom) zag Daniël het laatste wereldrijk, het rijk van de Antichrist: het opnieuw opgerichte
Ottomaanse Rijk, het rijk van 'het beest' dat zal herstellen van zijn dodelijk wond, opgelopen in 1917 toen de
Turken zonder slag of stoot werden verdreven uit Jeruzalem. Het Tweede Paasfeest, de definitieve
verlossing van Israël door de komst van de Messias, zal volgens Shoebat worden ingeluid door de totale
vernietiging van dit in de maak zijnde Turks-islamistische imperium.
Xander - (1) Arutz 7
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Oud senator VS: Witte Huis houdt bewijs buitenaardsen achter
Tijdens een eerder dit jaar aangekondigde serie hoorzittingen in
Washington heeft oud senator van Alaska Mike Gravel afgelopen
week verklaard dat het Witte Huis de waarheid achterhoudt over
'buitenaardse invloeden die onze planeet onderzoeken'. 'Dit gaat
helemaal tot aan het Witte Huis, en als die zeggen dat er niets
aan de hand is, dan houdt iedereen zich daaraan.'
Gravel is één van de zes voormalige Congresleden die van
Paradigm Research $ 20.000 betaald kregen om deel te nemen
aan de Citizen Hearing on Disclosure, een officieuze openbare
hoorzitting over de 'onthulling' van de waarheid over het bestaan
van UFO's en aliens. In totaal gaven zo'n 40 tot 50 voormalige overheidsofficials hun getuigenis over het
zien van buitenaardsen en hun ruimtevaartuigen. De meest overtuigende verhalen zijn volgens Gravel
afkomstig van voormalige militaire officieren, zoals de gepensioneerde luchtmachtkapitein Robert Salas, die
had meegemaakt dat UFO's de kernraketten op zijn basis tijdelijk onklaar hadden gemaakt. Dit zou op
meerdere raketbasis in Wyoming en South Dakota zijn gebeurd.
'Media en overheid maken getuigen belachelijk'
De oud senator beschuldigde de media ervan mee te werken met het verbergen van de waarheid over
UFO's en aliens door hier niet of juist lacherig over te berichten. 'Zowel in media- als overheidskringen doen
ze er alles aan om mensen met specifieke kennis te marginaliseren of belachelijk te maken.'
Gevraagd naar zijn royale vergoeding voor het bijwonen van de hoorzitting zei Gravel dat dit geen rol heeft
gespeeld bij zijn besluit om zijn getuigenis te geven. 'Ik heb deze kans gegrepen om me een hele week op
dit onderwerp te concentreren.' (1)
Beelden van de onofficiële hoorzitting zullen worden gebruikt voor een nieuwe documentaire over UFO's
getiteld 'Ending the Truth Embargo', dat duidt op het streven om nog dit jaar van de Amerikaanse overheid
volledige openheid van zaken af te dwingen.
'UFO's net zo echt als vliegtuigen'
Andere hoge officials die al vaker hun getuigenis gaven over ontmoetingen met UFO's of aliens zijn
voormalig FAA (luchtvaartautoriteit) topman John Callahan, oud gouverneur van New Mexico Bill
Richardson, ex-Maanastronaut Edgar Mitchell en voormalig Pentagonadviseur Timothy Good. Volgens de
Canadese oud-minister van Defensie Paul Hellyer zijn' UFO's net zo echt als overvliegende vliegtuigen.'
(voor meer info zie links onder)
Xander - (1) Yahoo! News

Jij bent het volgende slachtoffer (video)
Dinsdag, 14 mei 2013
Zijn mensen nog steeds zo goedgelovig dat ze werkelijk denken dat hun investeringen en spaargeld
veilig zijn bij de banken?
Misschien wordt het dan hoog tijd om toch eens te luisteren naar wat Nigel Farrage te zeggen heeft.
Volgens Nigel Farrage (Britse politicus en lid van de Europese Commissie) is dat wat uiteindelijk zal zorgen
voor het uiteenvallen van de Eurozone niet de economische problematiek, maar grootschalig geweld,
mogelijk zelfs revolutie. Opstanden en gewelddadigheden zoals we die nu al zien in het Middellandse
Zeegebied.
Hij zegt verder, “De reden dat ik zo’n afschuwelijke hekel heb aan dit alles is omdat het compleet onnodig
is”. Verder heeft hij een primeur, zoals hij zelf zegt, “Vijf van de zeventien landen in de Eurozone hebben een
bailout gehad en Slovenië zal de volgende worden. Dat staat vast en dit zal binnen enkele maanden een feit
zijn”.
Hij gaat nog wat verder door te stellen dat de Franse president Hollande zich kwalificeert als idioot nummer
één voor wat betreft incompetente leiders van de Eurozone. Deze man heeft volgens Farrage niets anders
gedaan dan een “haatbelasting” invoeren van 75 procent om zo iedere succesvolle ondernemer zo snel
mogelijk het land uit te krijgen.
Europa is zoals hij zegt “een religie” geworden, waarbij landen hun soevereiniteit opgeven en zelfs een
nieuw volkslied is geïntroduceerd in de vorm van “De Vijfde” van Beethoven.
Tijdens een conferentie in Santagio in Chili gaf Farrage iedere aanwezige het dringende advies om als ze
eventueel geld hadden geparkeerd bij een bank in de Eurozone, dit zo snel mogelijk daar weg te halen.
Want zo zei hij, “Haal je geld weg, zo snel mogelijk. Want wanneer de volgende fase in deze ramp aanvangt,
zullen ze jou pakken”
LEES VERDER + VIDEO
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Echte inflatie veel hoger dan gemanipuleerde overheidscijfers
Eurostat: Na invoering euro bedroeg inflatie in EU in 2006 al 25%
De gewone man voelt bij het boodschappen doen al jaren in
zijn portemonnee dat de lage inflatiecijfers van de overheid
onmogelijk kunnen kloppen.
Circa een maand geleden schreven we al dat de inflatie in
Nederland en Europa op papier met allerlei rekentrucjes
kunstmatig laag wordt gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld
geen rekening mee gehouden dat de verpakkingen van veel
producten in de loop der jaren steeds kleiner zijn geworden.
Burgers in het land met zogenaamd de laagste inflatie,
Duitsland, klagen echter steen en been over de in zeer korte
tijd fors gestegen prijzen van met name levensmiddelen. De
officiële cijfers laten deze stijging niet zien omdat de overheid doelbewust goedkoper wordende elektronica
en auto's bovenmatig laat meetellen, terwijl we dit soort zaken bij lange na niet dagelijks nodig hebben.
De valse lage inflatiecijfers vormen al jaren een onlosmakelijk onderdeel van de Haagse en Brusselse
europropaganda. Iedereen weet echter dat we voor dagelijkse producten of andere diensten, zoals een
kopje koffie op een terrasje, inmiddels meer euro's betalen dan nog maar 12 jaar geleden in guldens. In
dezelfde periode zijn onze lonen en uitkeringen naar verhouding niet of nauwelijks gestegen, waardoor het
leven dankzij de euro per saldo jaarlijks fors duurder is geworden.
Dagelijkse voorbeelden van gierende inflatie
Op de financieel-economische website DNW zetten journalisten en lezers een flink aantal voorbeelden op
een rijtje waaruit blijkt dat de inflatie veel hoger is dan de officiële 1,2%:
* Merkboter kost nu € 1,15, een jaar geleden nog € 0,75, een stijging van 53%; in andere regio's steeg de
prijs van € 0,89 in maart naar € 1,39 in mei (+56%);
* Een garage rekent sinds juni 2012 19,25% extra arbeidsloon, 16% duurdere motorolie en een 23,25%
duurder oliefilter;
* Kapper: in december betaalde een man nog € 12,-, midden april € 15,-, een stijging van 25%;
* Voor bruinkool, in Duitsland veel gebruikte energiebron, betaalde men 5 jaar geleden nog € 2,79 voor 20
kilo, nu ruim € 2,- voor de helft (jaarlijks 7% duurder);
* Een graanbroodje kost € 0,62, één week eerder € 0,53: 17% duurder;
* Kwaliteitsmeel, vorig jaar € 17,- voor 25 kilo, nu € 19,50 (15% gestegen);
* Autowasstraat, binnen enkele weken omhoog van € 4,90 naar € 7,20, een stijging van 47%;
* Papier, voor bijvoorbeeld in de printer: 10% duurder;
* Postpakketjes: in een klap 7% duurder;
* Tonijn, in 2011 bij de Aldi nog € 0,59, een jaar later € 0,99 en nu € 1,15, een stijging van 94%;
* Appels, soort Granny Smith, een kilo kostte begin dit jaar € 1,99, inmiddels € 2,29 (15% duurder);
* Blik sardientjes, binnen een paar maanden gestegen van € 0,55 naar € 0,77 = 40% duurder;
* Gehakt, half kilo, paar maanden geleden nog € 1,99, nu € 2,39, ruim 20% meer;
* Bio-brood, kost nog steeds € 2,59, maar werd kleiner gemaakt waardoor het eigenlijk € 1,73 zou moeten
kosten, dus werd het bijna 50% duurder;
* Pringles chips, in 2009 € 1,59 voor 200 gram, in 2013 € 2,19 voor 190 gram, omgerekende stijging 51,6%;
* Volkorenbrood (zonnebloem), in 2009 nog € 0,99, inmiddels € 1,49 of € 1,59, dik 60% meer;
* Gewone boter, in een paar weken gestegen van € 0,89 naar € 1,19 (+34%)
Dat zaken zoals LED-tv's, auto's, zonvakanties en culturele evenementen goedkoper zijn geworden zal u
een zorg zijn, want dat zijn zaken die u niet dagelijks nodig heeft. Ze worden echter wél meegerekend bij de
inflatie en krijgen een dermate zwaar 'gewicht', dat de overheid kan blijven volhouden dat de euro helemaal
geen hoge inflatie veroorzaakt. De gewone man voelt in zijn portemonnee echter al jaren precies het
tegendeel - en dan hebben we het nog niets eens over de fors gestegen belastingen en andere
lastenverhogingen.
In 2006 al 25% inflatie door de euro
In 2006 berekende het Europese Bureau voor de Statistiek (Eurostat) dat de euro al snel na de invoering
nog slechts een koopkracht van € 0,75 had, wat overeenkwam met een inflatie van 25% in slechts enkele
jaren tijd. Als we de ontwikkelingen vergelijken met onze opgegeven nationale munten, dan zijn de cijfers
nóg dramatischer. Zo kostte het beroemde harde broodje van de Duitse bakker voor de invoering van de
gehate euro tussen de 0,25 en 0,35 DM, inmiddels is dat € 0,40 tot € 0,60. Neemt men een gemiddelde van
€ 0,10 lager, dan nog bedraagt de inflatie over die periode 326%. (1)
Werknemers profiteerden niet van exportgroei
De grootste profiteurs van de invoering van de euro zijn de banken en grote exportbedrijven geweest. Dat is
de belangrijkste reden dat het Nederlandse bedrijfsleven vierkant achter de euro blijft staan. Tussen 2004 en
2012 steeg de Nederlandse export naar de andere eurolanden met 46,9% en naar niet eurolanden met
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92,2%, terwijl de economische groei gemiddeld slechts 2% bedroeg. De meesten internationale
ondernemers zagen hun winsten dus fors stijgen, terwijl ze hun werknemers daar niet van lieten
meeprofiteren.
Euro kostte ons al € 240 miljard
Als we rekening houden met de groeiende inkomensverschillen in Nederland -die in de europeriode zelfs
groter werden dan in welk ander euroland dan ook- blijkt onze levensstandaard gemeten in reële lonen al 20
jaar niet meer te stijgen en in het geval van de lagere inkomens zelfs te dalen. Belangrijkste oorzaak: het in
Den Haag volkomen doodgezwegen, maar op deze site al vaak besproken Target-2 systeem van de ECB
(zie link onder), wat ons land tot en met vorig jaar al zo'n € 220 tot 240 miljard heeft gekost.
Euro goed voor banken en multinationals, niet voor u
Kortom: de euro is heel goed voor de Nederlandse exportindustrie en het Nederlandse bankwezen, maar
niet voor de gewone Nederlandse burger. Door het vasthouden aan de euro wordt de Nederlandse spaarder
onteigent en de Nederlandse belastingbetaler geruïneerd. Om te voorkomen dat het volk dit massaal gaat
beseffen worden we aan de ene kant zoet gehouden met valse (inflatie)cijfers en aan de andere kant bang
gemaakt dat we zonder de euro veel slechter af zouden zijn.
In armoede verenigd Europa
De uit uw steeds leger wordende portemonnee blijkende harde waarheid is echter dat de euro snel op weg is
in koopkracht net zo weinig waard te worden als de oude Italiaanse lira. Terwijl de topmanagers van banken
en bedrijven hiervan profiteren zal het leven van de gewone man de komende jaren nog véél duurder
worden. Uiteindelijk zullen we nog blij moeten zijn als we in welvaartsniveau op het niveau van de jaren '70
zullen uitkomen. Dat zal een groot deel van de eurofiele politiek klaarblijkelijk een worst zijn, want hun grote
visioen, een in socialistische armoede verenigd Europa, zal dan een feit zijn.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Parlementair comité: 10 van de 15 meest intolerante landen zijn moslim
Nog steeds geen enkel officieel Westers protest tegen islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom
Eén van de vele door de Syrische rebellen verwoeste
christelijke kerken in de plaats Um Al Zinar.
De Amerikaanse commissie voor Internationale Vrijheid van
Religie constateert in zijn jaarverslag dat 10 van de 15 meest
intolerante landen ter wereld moslim zijn. Naast Egypte, Iran,
Irak, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabië, Soedan, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Oezbekistan worden de andere vijf landen
geregeerd door communistische en/of links-radicale regimes:
China, Birma, Noord Korea, Vietnam en Eritrea. De
commissie bevestigt hiermee de lijst van de internationale
christelijke organisatie Open Doors, waarop 42 van de 50
landen met de ergste christenvervolgingen islamitisch zijn.
In Egypte weigert de nieuwe Moslim Broederschapregering Koptische christenen te beschermen tegen
aanslagen door moslims. Christenen in Egypte worden stelselmatig gediscrimineerd, vervolgd of zelfs
vermoord, enkel vanwege hun geloof.
Christenen in Iran hebben het minstens zo zwaar. Bedreigingen, aanslagen en arrestaties zijn aan de orde
van de dag. Ook andere minderheidsgroepen, zoals niet-Shi'itische moslims, Bahai en Soefi's, zijn het
doelwit van het Iraanse theocratische regime.
Uitroeiingsoorlog en 'seks-jihad'
In Pakistan en Nigeria heerst een niet ophoudende golf van islamitisch geweld tegen christenen. Raymond
Ibrahim, auteur van 'Opnieuw gekruisigd: De nieuwe oorlog van de islam tegen christenen' vreest dat er in
de nabije toekomst in landen zoals Afghanistan, Irak en Egypte geen enkele christen meer zal zijn
overgebleven. Zo zijn er al 600.000 van de circa 1 miljoen Irakese christenen gevlucht voor het
aanhoudende moslimgeweld. Kerken worden er verwoest en christenen worden gekruisigd en onthoofd.
Ook in Syrië gaat de islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom onverminderd voort. Complete
dorpen, steden en zelfs regio's zijn deels ontvolkt omdat de christenen worden vervolgd en verdreven door
de islamistische rebellen, die in hun strijd tegen president Assad worden gesteund door de Verenigde
Staten, de NAVO, Turkije, de Moslim Broederschap en de Arabische Golfstaten. (1)
Vorig maand berichtten we over Sheikh Yasir al-'Ajlawni, die een fatwa uitvaardigde die moslims in staat stelt
om 'legaal' niet-islamitische vrouwen en kinderen in Syrië te verkrachten. Een andere moslimgeestelijke, de
Saudische Sheikh Mohamed al-Arifi, riep de rebellen op tot een ware 'seks-jihad'. Desondanks worden de
'Allahu Akbar' schreeuwende moslimverkrachters en massamoordenaars in het Westen nog altijd
'vrijheidsstrijders' genoemd.
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Geen enkel Westers protest
In het Westen is er nog altijd nauwelijks aandacht voor het feit dat het Christendom in het Midden Oosten en
Noord Afrika in snel tempo volledig ten onder dreigt te gaan en steeds meer voorheen nog enigszins
gematigde landen ten prooi vallen aan de islamitische Shariadictatuur. Sterker nog, iedereen die hier iets
over schrijft wordt onmiddellijk weggezet als 'islamofoob'. Zo kunnen er dus dagelijks gemiddeld 482
christenen door vrijwel uitsluitend moslims worden vermoord vanwege hun geloof, zonder dat dit tot ook
maar één protest van een Westerse regering leidt (2).
Xander - (1) Idea.de, (2) Open Doors

De omgekeerde wereld (schokkende beelden)
Maandag, 13 mei 2013
Iemand die de aandacht probeert te vestigen op de gevaren van
het gebruik van verarmd uranium dreigt voor 20 jaar achter de
tralies te verdwijnen.
Díegenen die verantwoordelijk zijn voor sommige van de ernstigste
verminkingen óóit, lopen ongestraft rond.
Een 83-jarige non, Megan Rice of Sister Rice, die heeft ingebroken in
een opslagplaats voor verarmd uranium in Tenessee in 2012, is afgelopen woensdag door een rechtbank
veroordeeld en kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Samen met nog twee andere verdachten, de 64-jarige Michael Walli en de 56-jarige Greg Boertje-Obed,
werden zij door een jury schuldig bevonden aan “een invasie van een nucleaire faciliteit”. Terwijl
onderzoekers toegeven dat ze niet eens in de buurt waren geweest van nucleair materiaal.
Door hun acties waarbij ze menselijk bloed smeerden op diverse oppervlakken, maakten de drie eveneens
duidelijk dat de beveiliging van het complex zo lek was als een mandje. De drie activisten zijn lid van een
actiegroep “Transform Now Plowshares”, een referentie naar het boek Jesaja in de bijbel.
De drie maakten duidelijk dat hun inbraak symbolisch was
bedoeld, evenals het smeren van bloed. Daarnaast hingen ze
een aantal spandoeken op en lazen uit de bijbel. Naast een
gevangenisstraf van 20 jaar zullen ze waarschijnlijk ook nog
een hele serie boetes krijgen. De actie was bedoeld om
aandacht te vragen voor de zinloosheid van het verspillen
van bloed door nucleaire wapens. Volgens de advocaat van
het drietal zijn er door deze actie veel mensen in
verlegenheid gebracht omdat het kinderlijk eenvoudig was
om één van de meest gevaarlijke plekken op aarde binnen te
komen. Hij zegt dat daarom zijn cliënten nu dienen als
zondebok. Verarmd uranium zoals dat is opgeslagen op de
plek waar de actievoerders binnendrongen, is
verantwoordelijk voor sommige van de ergste
geboorteafwijkingen ter wereld met daarnaast een geweldig
hoog aantal kankergevallen zoals die voorkomen in het Irak
van na de Amerikaanse invasie. Met name de stad Falluja
heeft heel zwaar te lijden gehad. Om te beginnen zijn er door
de Amerikanen tijdens de belegering in 2004 duizenden
mensen gedood. Daarna heeft de stad zich nooit kunnen
herstellen van de gezondheidseffecten die veroorzaakt zijn
door het gebruik van munitie met verarmd uranium.
Tot op de dag van vandaag heeft de bevolking nog iedere dag te maken met de naweeën die volgens
experts erger zijn dan die de bevolking van Hiroshima en Nagasaki te verduren kreeg na de nucleaire
ontploffingen in 1945. De mensen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden lopen vrij rond. Degenen die
proberen de aandacht te vestigen op de gevaren van gebruik van welk nucleair materiaal dan ook, dreigen
voor 20 jaar achter de tralies te verdwijnen. Dat gebruik van munitie met verarmd uranium totale waanzin is
tonen de foto’s hieronder. Kinderen geboren in Irak, totaal verminkt als gevolg ervan.
De 83 jaar oude dame die de moed heeft gehad om hiertegen een symbolische protestactie op touw te
zetten, verdwijnt waarschijnlijk voor wat er nog rest van haar natuurlijke leven, achter de tralies. De wereld
kijkt toe en laat het allemaal gebeuren.
Bronnen: Raw Story , Aangirfan Blogspot
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4921:de-omgekeerde-wereld-schokkendebeelden&catid=10:buitenland&Itemid=23
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EU-wet dwingt Nederlandse spaarders Europese banken te redden
De EU wil een wet invoeren die spaarders dwingt om deel te
nemen aan het redden van Europese banken. De
onderhandelingen hierover zijn op een kritiek punt beland:
Brussel wil dat de spaarders door middel van een Europese
garantieregeling worden beschermd. De banken in de failliete
Zuid Europese landen kunnen klaarblijkelijk alleen met een
bijdrage van de Nederlandse en Duitse spaarders overeind
worden gehouden.
Gedwongen bijdrage wordt 'normaal'
Het EU wetsvoorstel over de toekomstige handelwijze bij
bankfaillissementen krijgt vorm. Alle schuldeisers, inclusief spaarders, zullen gedwongen worden aan de
redding deel te nemen ('bail-in'). Dit zou volgens Brussel de enige manier zijn om te voorkomen dat het hele
systeem compleet instort zodra een grote Europese bank omvalt.
Formeel zullen bankrekeninghouders pas als laatsten worden ingeschakeld. Of en wanneer de
mogelijkheden van andere schuldeisers -aandeel- en obligatiehouders- zijn uitgeput zal van geval tot geval
worden bekeken. Het internationale persbureau Reuters constateert dat een gedwongen bijdrage van
beleggers en rekeninghouders voortaan 'normaal' wordt in de EU. Gedeeltelijke onteigening van spaargeld
wordt uitdrukkelijk mogelijk gemaakt. In het wetsontwerp staat weliswaar dat eerst andere schuldeisers hun
verliezen zullen moeten nemen, maar dat ook de spaarders 'niet uitgesloten zijn van een bail-in'.
Bankenunie alleen mogelijk met Duits en Nederlands geld
De EU wil paniek onder de burgers en een bankrun voorkomen door rekeningen tot € 100.000 zoveel
mogelijk vrij te stellen. Brussel wil daarom perse een Europese bankenunie met een gemeenschappelijke
garantstelling invoeren. Spaarders en andere rekeninghouders met tegoeden boven de € 100.000 zullen bij
een bankfaillissement in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië echter de sigaar zijn.
Het risico van de feitelijk failliete Zuid Europese banken is dermate groot dat deze garantiestelling alleen
mogelijk is als de Nederlandse en Duitse spaarders en belastingbetalers in geval van nood meebetalen. Als
wij niet worden ingeschakeld zullen de Fransen en Italianen massale verliezen leiden als hun banken
omvallen. Hoe ernstig de situatie kan worden heeft de toestand na de redding van de Spaanse bank Bankia
laten zien: de spaarders werden ondanks een bailout van € 80 miljard met steeds hogere verliezen
geconfronteerd. Hieruit bleek tevens dat de EU heel goed beseft dat de Europese banken niet op de 'Cyprus
wijze' te redden zijn, omdat het om vele malen grotere bedragen gaat.
Dit houdt in dat de Zuid Europese spaarders bij pure bankenreddingen vermoedelijk een groot deel van hun
geld zullen verliezen. Als bijvoorbeeld een grote Franse bank omvalt, zal de Franse garantiestelling niet
voldoende zijn om de rekeningen onder de € 100.000 te beschermen.
'Wij vullen geldtanks, Brussel trekt stop eruit'
De Duitse bondskanselier Merkel verzet zich vooralsnog tegen een Europese garantiestelling - nóg wel, in
ieder geval tot de verkiezingen in september. In Dresden verklaarde ze dat ze 'binnen afzienbare tijd' niet
akkoord zal gaan met een gemeenschappelijke garantieregeling. 'Binnen afzienbare tijd' betekent in de EU
doorgaans: morgen kunnen we er heel anders over denken.
De EU wil het wetsvoorstel er in ieder geval zo snel mogelijk doordrukken, ondanks het feit dat de Duitse
banken zich fel verzetten. De DSGV (Vereniging van Duitse spaar- en girobanken) waarschuwt al maanden
dat de EU met de gemeenschappelijke garantie een greep wil doen naar het Duitse -en Nederlandsespaargeld. 'De zogenaamde werkverdeling houdt in dat wij hier de (geld)tanks vullen en Brussel voor
anderen de stop eruit trekt. Dit gaat tegen de belangen van de Duitse spaarders in. Het garantiegeld van de
spaarbanken/financiële groep moet voor 100% voor dit doel (= enkel de Duitse spaarders) ter beschikking
staan,' verklaarde DSGV president Georg Fahrenschon.
Veel banken staan op omvallen
Vanwege het Duitse verzet heeft Brussel het thema een paar maanden laten afkoelen, maar de nood onder
de Zuid Europese banken is inmiddels zo hoog geworden dat de ECB gisteren besloot om de rente nog
verder te verlagen naar 0,5%. Dit toont aan dat veel banken op hun laatste benen lopen en enkel nog
dankzij de massale stroom goedkoop geld uit de virtuele printmachines van de ECB overeind kunnen blijven.
Spaarders nu al deel geld kwijt
Overigens verliezen de Duitse en Nederlandse spaarders door de voortdurende renteverlagingen nu al
stukje bij beetje hun geld, omdat de banken de rente op spaartegoeden verder zullen verlagen tot een
niveau dat nog verder onder de inflatie ligt dan voorheen.
Alternatieven zijn er nauwelijks, omdat alle financiële markten, inclusief die van goud en zilver, massaal
gemanipuleerd worden om de onvermijdelijke instorting van het huidige systeem nog even te rekken. Als de
nood aan de man -herstel: aan de banken- is zal de EU zonder twijfel ook een deel van het geld en het bezit
van de gewone man in beslag nemen om te proberen het bankroete eurosysteem te 'redden'.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?
'Nog voor 2025 crises zoals Grote Depressie, Revolutie en Wereldoorlog'
Natuurlijk wil niemand er van horen, maar de aan de gang
zijnde instorting van onze beschaving verloopt volgens
historische wetmatigheden die niet te vermijden zijn.
In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het
Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil
Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan
dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens
bepaalde wetten en patronen verloopt die niet vermeden
blijken te kunnen worden. Deze historische wetmatigheden
zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving, met name de Amerikaanse, nog voor het jaar 2025 totaal
zal instorten, wat vrijwel zeker zal uitmonden in de Derde Wereldoorlog. Anno 2013 gaat het economische
en morele verval van onze beschaving echter al zo hard, dat dit fatale 'Zenith' moment mogelijk al in 2016
wordt bereikt.
Strauss en Howe voorzagen in 1997 vijf scenario's die de ondergang van Amerika in gang zouden kunnen
zetten:
1. Financieel-economische crises. De staat int steeds hogere belastingen, legt beslag op het geld van de
burgers en installeert een totalitaire controlemaatschappij. Burgers verzetten zich, de regering zet
veiligheidstroepen in, er ontstaat een Grondwetscrisis en mogelijk wordt de staat-van-beleg afgekondigd.
2. Een terreuraanslag waarbij een vliegtuig is betrokken (4 jaar vóór 9/11 voorzien), waar de VS met
militaire macht op reageert. Politie en veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht, mogen burgers en
huizen zonder aanleiding controleren. Meer aanslagen lokken false-flag beschuldigingen tegen de regering
uit (denk aan Boston).
3. Beurscrash op Wall Street, banken storten in (2008), en een crisis rond de federale begroting, wat dit jaar
realiteit is geworden.
4. Virusuitbraak. Een nieuwe en zeer besmettelijke ziekte verspreid zich razendsnel over het land, wat
grootschalige quarantaine en evacuaties noodzakelijk maakt.
5. Oorlog. Rusland herneemt de controle over tot anarchie vervallende voormalige Sovjet republieken,
stuurt daar troepen heen en vormt een alliantie met Iran. Zilver- en goudprijzen stijgen fors. Militaire
confrontaties over de hele wereld monden uit in felle oorlogen.
Gedoemd fouten uit het verleden te herhalen
Volgens de auteurs zijn generaties gedoemd de lessen van het verleden te vergeten en zullen daarom
dezelfde fatale fouten maken. De opkomst en ondergang van iedere beschavingscyclus is daarom onder te
verdelen in keerpunten, die ruwweg iedere 20 jaar optreden. Als de vorige generatie ouder geworden is en
een nieuwe generatie het overneemt vindt er een grote wending plaats. Een volledige cyclus bevat in totaal
vier van dergelijke keerpunten:
1. Het hoogtepunt. (1945-1965) Iedereen werkt hard en enthousiast aan het opbouwen van de
samenleving, waardoor er op alle terreinen een stormachtige ontwikkeling plaatsvindt.
2. Bewustwording. (1965-1985) Bouwend op de energie en de prestaties van de eerste fase vindt er in de
samenleving steeds meer zelfonderzoek plaats en komt er meer ruimte voor spirituele zaken die buiten de
algemeen geaccepteerde standaarden liggen.
3. Verval. (1985-2005) Het 'Vrijheid blijheid' concept breekt door in de samenleving en cultuur, wat het begin
van wanorde en verval inluidt. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht, het publieke vertrouwen neemt
af en het toenemende pessimisme gaat langzaam maar zeker naar een nieuwe crisis toe.
4. Crisis. (2005-2025) Dit is de met afstand de meest gevaarlijke fase voor alle beschavingen. In deze fase
bevinden wij ons nu. Politici grijpen steeds vaker naar wanhopige middelen om de almaar groter wordende
dreigingen en crises het hoofd te kunnen bieden (bankenbailouts met belastinggeld, EFSF/ESM noodfonds,
gedwongen afdracht rekeninghouders, etc.).
Decennia in stand gehouden wetten, regels en normen worden razendsnel aan de kant geschoven (bijv. de
talloze gebroken verkiezingsbeloften en EU verdragen). De jongeren, verstikt door teveel bescherming en
structuur, breken met de waarden van de ouderen en richten zich vooral op persoonlijk succes. De interesse
voor spiritualiteit neemt af, mensen nemen steeds meer risico's, de greep van overheid, politie en
veiligheidsdiensten op de samenleving wordt verstevigd. Uiteindelijk ontstaan er nieuwe, hevige oorlogen.
Kwestie van overleven
In 1997 voorspelden Strauss en Howe dat 'Amerika net na het millennium een nieuw tijdperk zal ingaan dat
zal uitmonden in een crisis die te vergelijken is met de Amerikaanse revolutie, de Burgeroorlog, de Grote
Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Het overleven van de natie zal vrijwel zeker op het spel komen te
staan.' 16 jaar geleden, toen de VS in grote welvaart en relatieve kalmte en vrede leefde, zagen de auteurs
duidelijk het verval van de samenleving en de opkomst van het pessimisme over de toekomst, de
kenmerken van het Derde Keerpunt. Op de één of andere manier kregen steeds meer mensen het gevoel
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dat het land van binnenuit aan het wegrotten was. 'Vervolgens zullen er echte ontberingen komen, met
ernstig leed dat zowel rassen, klassen, de natie als het imperium zal raken.'
'Totale oorlog voor 2025'
'Ergens vóór 2025 zal Amerika vervolgens door een grote historische poort gaan die vergelijkbaar zal zijn
met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog en de gelijktijdige noodsituaties van de Grote Depressie en
de Tweede Wereldoorlog. Het gevaar van een catastrofe zal zeer hoog zijn. Het land kan uitbarsten in een
gewelddadige burgeropstand, geografisch uit elkaar vallen, of bezwijken onder een autoritaire regering. Als
er oorlog komt zal die waarschijnlijk met maximale inspanningen en risico's gevoerd worden - met andere
woorden: een TOTALE OORLOG.'
Alhoewel de auteurs stelden dat niet perse alle omschreven calamiteiten tijdens het Vierde Keerpunt hoeven
op te treden, waren ze er wel van overtuigd dat de historische cyclus en deze keerpunten niet onderbroken
kunnen worden, net zoals de vier seizoenen elkaar onverbiddelijk opvolgen.
Faustische gok met onze kinderen
'Daarom moeten we onze gevierde Amerikaanse Droom op een nieuwe, seizoenachtige wijze interpreteren.
Ook zullen we moeten toegeven dat ons geloof in voortdurende vooruitgang vaak neerkomt op een
Faustische gok met onze kinderen. Faust schroeft altijd zijn eisen op, en aan iedere gok kleven steeds
grotere risico's. Het grootste deel van het Derde Keerpunt hebben we de afrekening kunnen uitstellen, maar
de geschiedenis waarschuwt dat we dit niet tot na de volgende bocht in de tijd kunnen blijven doen.'
Zenith in 2016
In 2013 kan de conclusie worden getrokken dat arrogantie en roekeloosheid inderdaad zowel samenleving
als overheid in hun greep hebben gekregen. In Amerika is de in 1961 geboren Obama de eerste president
van de 'X-Generatie', de Dertiende Generatie die volgens Strauss en Howe de wereld opnieuw in totale
chaos zal storten. Het 'Zenith' moment van dit proces lijkt al in 2016 bereikt te worden.
(Wordt wellicht vervolgd)
Xander - (1) Raiders News Update

Die beesten hebben het gewoon goed
Cosmetica, huishoudelijke producten en dierproeven... Maar hoe zit het dan met
medicijn/vaccinexperimenten?
Volgens de organisatie 'Stopdierproeven' worden er bijvoorbeeld in de proefdierfaciliteit van het Erasmus
MC in Rotterdam jaarlijks maar liefst rond de 100.000 proefdieren gebruikt en anno 2012 doet men hier (als
één van de weinige instellingen in Nederland) nog altijd veelvuldig proeven op apen. Sinds 2000 zijn meer
dan 750 apen gebruikt in met name virologische experimenten. Proeven op mensapen zijn sinds 2003
verboden in Nederland en ook in België werd dit in 2009 wettelijk vastgelegd. 'Nieuwe- en oude wereldapen'
vallen echter buiten deze wet...
De apenexperimenten aan het Erasmus MC worden gesponsord door de Nederlandse overheid (zowel
direct vanuit de Ministeries als indirect via overheidsinstellingen als ZonMW, Netherlands Genomics
Initiative, NWO). Ook vanuit de Europese Unie en de VS (National Institutes of Health) worden zogenaamde
‘grants’ ontvangen om proeven op apen en andere dieren te verrichten.
Ab Osterhaus (Hoofd Afdeling Virologie Erasmus MC) zegt dat men zich hierover niet onnodig zorgen moet
maken, want : “Deze dieren hebben het niet anders dan wanneer je thuis een paar fretten hebt... of een kat.
Die beesten hebben het gewoon goed.”
O ja, professor? Gezonde aapjes blijken door onderzoekers van het Erasmus MC opzettelijk ziek gemaakt
met virussen en bacterieën, met de volgende symptomen tot gevolg : • ademhalingsproblemen • hevige
koorts • longschade • celafsterving • orgaanfalen • ontstekingen • zuurstoftekort • gewrichtspijn • ernstige
huiduitslag • interne bloedingen • buikkramp • shock.
Lees verder :
http://www.stopdierproeven.org/ (rechtsonder 'Erasmus' aanklikken voor factsheet, 'Grootste Dierenlab van
Nederland')
Erasmus MC doet boekje open over dierproeven : http://www.youtube.com/watch?v=PMpanQOe1Kg
Zo doende 2011 - Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en
proefdieren:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/01/zo-doende-2011.html
Protest tegen dierproeven bij Erasmus MC op 24/4/13 : http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-04-2013/protesttegen-dierproeven-bij-erasmus-mc
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EU wil genmanipulant Monsanto totale macht over ons voedsel geven
Ratten krijgen massaal agressieve kanker van Monsanto's
producten, maar de EU heeft deze toch toegelaten.
Als het aan de Europese Unie ligt gaat de Amerikaanse
multinational Monsanto bepalen wat wij in de toekomst eten.
Diverse onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken hebben de
afgelopen jaren uitgewezen dat Monsanto's genetisch
gemanipuleerde zaden de gezondheid van zowel mens als dier
grote en onherstelbare schade kunnen toebrengen. Niettemin wil
de EU de omstreden producten van het concern vrij baan geven.
Dat komt niet in de laatste plaats omdat Monsanto lobbyisten een
stevige greep op diverse EU commissies hebben gekregen.
Er is veel verzet onder de Europese bevolking tegen de komst van genetische gemanipuleerde zaden,
kortweg genzaden genoemd. Zowel vertegenwoordigers van onafhankelijke boeren als milieugroepen
proberen te voorkomen dat Brussel binnenkort de complete macht krijgt over alle soorten groenten en fruit.
De EU Commissie gaat volgende week een wet voorstellen die het vrijwel onmogelijk maakt om zaden te
kopen die niet van de grote concerns afkomstig zijn.
Industrie stelt EU wetten op
Door de extreem complexe en ontransparante EU structuren heeft Brussel het voor gewone burgers
doelbewust vrijwel onmogelijk gemaakt om enige invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces.
Recent werd duidelijk dat de EU vaak wetten invoert die door lobbyisten van de industriële concerns zijn
opgesteld. Amerikaanse internetbedrijven hebben zelfs een speciale stichting die hen toegang tot de EU
parlementariërs verzekert. Ook de zaden- en levensmiddelenconcerns hebben al jaren geleden een stevige
greep op Brussel weten te krijgen, zozeer dat niet de politiek, maar de industrie -en met name Monsantobepaalt welke wetgeving wordt ingevoerd. Bovendien gebeurt dit op basis van 'wetenschappelijk' onderzoek
dat door deze bedrijven zelf is uitgevoerd. De agrochemische lobby -de producenten van zaden en
bestrijdingsmiddelen- is hiermee één van de machtigste in de EU. 'Hun handelwijze is deels zeer agressief,'
verklaarde Nina Katzemich van de organisatie LobbyControl.
EFSA hand in hand met concerns
Hoe groot de invloed van de machtige biotechbedrijven is blijkt ook uit het feit dat in de zogenaamd
onafhankelijke Europese levensmiddeleninstantie EFSA regelmatig personen zitten die rechtstreeks uit de
voedselindustriële en agrochemische lobby afkomstig zijn en/of hier jaren een ongezonde relatie mee
hebben of hadden:
* Harry Kuiper, EFSA genexpert, bijna 10 jaar nauw samenwerkend met het International Life Science
Institute (ILSI) dat gefinancierd wordt door o.a. Coca-Cola, Danone, Kraft, Unilever, Nestlé en McDonald's en
dat samenwerkt met Monsanto, Dupont, DowAgroSciences, Syngenta en Bayer;
* Diana Bánáti, bestuursvoorzitter bij zowel de EFSA als het ILSI. Na kritiek van het EU parlement trok ze
zich in 2010 uit het ILSI terug, terug om daar in 2012 alsnog naar terug te keren;
* Suzy Renckens, EFSA gentechnologie leider tot 2008, daarna lobbyist namens Syngenta bij dezelfde
EFSA;
* Albert Flynn, voorzitter van de voedselcommissie, afkomstig van het Amerikaanse concern Kraft. Hij
zorgde ervoor dat omstreden graanproducten van Kraft in de EU werden toegelaten. Andere links tussen de
EFSA en de industrie: Jiri Ruprich (Danone), Carlo Agostoni (o.a. Nestlé, Danone, Heinz).
De EU Commissie ging in 2012 zelfs zover door Mella Frewen, voorzitter van de Europese industrielobby
FoodDrinkEurope en tevens oud Monsanto medewerker, tot het bestuur van de EFSA te willen benoemen.
Na protest van het EU parlement werd haar nominatie ingetrokken.
Twee jaar eerder had de EU Commissie na intensieve lobby van BASF de gen-aardappelsoort 'Amflora'
toegelaten. Na een onderzoek van het Corporate Europe Observatory bleek dat meer dan de helft van de
leden van de gentech-raad van het EFSA belangenconflicten hadden met de genetische industrie. De
Europese Rekenkamer uitte daar zware kritiek op en het EU parlement eiste vervolgens meer
onafhankelijkheid in de EFSA.
Ook andere EU commissies geïnfiltreerd
Andere EU commissies zijn eveneens door de genlobby geïnfiltreerd. Isabelle Clément Nissou zit in de
directie van DG SANS (Europese Gezondheid en Verbruikers) en werkt tegelijkertijd voor de GNIS
lobbygroep van de genindustrie. Dezelfde GNIS is in Frankrijk belast met de controle van de kwaliteit van het
zaaigoed. Nissou heeft op deze wijze al diverse EU wetten negatief beïnvloed.
Eenzelfde dubieuze situatie deed zich voor bij het toestaan van controversiële bestrijdingsmiddelen die voor
massale bijensterfte verantwoordelijk worden gehouden.
Onafhankelijk onderzoek ontkend
Ook wat wetenschappelijk onderzoek betreft zit de EU diep in de tas van de industrie, met name van
Monsanto. Vorig jaar bleek uit een onafhankelijke Franse wetenschappelijke studie dat Monsanto's genmaïs
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bij ratten een veel hoger risico op agressieve kanker veroorzaakt. Omdat de EU dit maïs al had toegelaten
betitelde Brussel dit Franse onderzoek als 'niet wetenschappelijk' en werd er dus geen actie ondernomen.
Draaideureffect ook in VS
In de VS bestaat hetzelfde 'draaideureffect' tussen politiek en industrie. Voormalig minister van Defensie
Donald Rumsfeld was CEO bij voedselconcern Searle en verkocht dit aan Monsanto. Oud Opperrechter bij
het Hooggerechtshof Clarence Thomas was advocaat voor Monsanto. Toenmalig minister van Landbouw
Anne Veneman had zitting in de toezichtsraad van een Monsanto-dochter. Ex officier van Justitie John
Ashcroft was één van de vele politici die grote sommen geld van Monsanto ontving voor zijn
herverkiezingscampagne.
Monsanto maakt de dienst uit
De conclusie is duidelijk: Grote multinationals, maar vooral Monsanto, maken wat ons voedsel betreft de
dienst uit in Europa. Als het aan de EU en Monsanto ligt gaat dat ook gelden voor de zeer omstreden
genzaden. De naar verwachting dramatische gevolgen zijn voor ons en de generaties die na ons komen. En
daar kan een andere, even machtige lobby, die van de farmaceutische/medische industrie, weer flink van
profiteren.
Winst over rug burgers
De ene industrie maakt ons ziek, en de andere maakt ons weer beter (??). De Europese burger is anno
2013 vervallen tot een product over wiens rug een kleine groep industriëlen zoveel mogelijk winst probeert te
maken en daar ruim baan van krijgt van de Brusselse politiek.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Voor burgers wordt de ademnood groter en groter
11-05-13
Ewald Engelen.© Floris Lok
De crisis is over. De crisis is nog maar net begonnen. Ziehier het verwarrende
beeld dat de berichtgeving over de eurozone op dit moment vertoont. Politici
en beleidsmakers feliciteren elkaar met het behaalde succes. Eindelijk harde
(nou ja harde: Frankrijk komt wel erg makkelijk weg) afspraken over
begrotingsbeleid, eindelijk Europees bankentoezicht. En op stapel staan
begrotingsunie, fiscale unie, eurobonds en uiteindelijk een echt, waar, puur
federaal Europa. Als alles goed gaat uiteraard. Hoe dan ook, wie had dat drie
jaar geleden kunnen denken?
Nog belangrijker zijn de reacties op de financiële markten. Want daar is al die institutiebouw per slot van
rekening om begonnen, om de stijgende rentes op Spaanse, Italiaanse, Portugese, Ierse en Griekse
overheidsobligaties te drukken.
Daar is in de ogen van de eurocraten de grootste overwinning geboekt. Sinds juli vorig jaar zijn de
uitwaaierende lijnen geleidelijk naar elkaar toegekropen. Afgelopen maart keerde Ierland terug naar de
obligatiemarkt. En deze week Portugal, dat ter waarde van 5,7 miljard euro aan tienjaarsschuld in de markt
zette, tegen een rente van 5,7 procent.
Tegenover deze marktwerkelijkheid staat echter een huis-tuin-en-keukenwerkelijkheid die er heel wat minder
fraai uitziet: dalende koopkracht, stijgende werkloosheid, toenemende faillissementen en voortdurende
krimp. En ondanks plechtige beloftes dat het einde nabij is, wordt voor een groeiende groep burgers de
ademnood in de tunnel groter en groter. Zie het stijgende aantal zelfmoorden, de groeiende migratie, en, ook
in Nederland, het dalende kindertal en het stijgend aantal echtscheidingen.
Goedkope praat
Noem het maatschappelijke dissonantie: terwijl de politieke kaste victorie kraait, zucht de burgerij als nooit
tevoren onder het grote offer dat wordt gevraagd om een euro te redden die velen van hen toch al niet
wilden. En het ach en wee van de elite over de jeugdwerkloosheid kan de burger niet vermurwen. Zolang het
ten minste bij goedkope praat blijft en er niet radicaal wordt gebroken met een tot mislukken gedoemd
begrotingsbeleid.
Deze dissonantie kan Europa nog flink gaan opbreken. Naar aanleiding van een enquête onder zesduizend
Europeanen concludeerde het Franse reclamebureau Publicis deze week dat burgers zich meer en meer
van Europa en de eigen politici afwenden. Eén op de vier heeft geen vertrouwen in de Europese instellingen.
Een meerderheid is de praatjes van de politieke kaste zat.
Het is al vaker geconstateerd: de Europese gedachte zou wel eens het grootste slachtoffer kunnen worden
van de poging om die monetaire misgeboorte, de euro, te redden.
(Door: Ewald Engelen)
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3439653/2013/05/11/Voor-burgers-wordt-deademnood-groter-en-groter.dhtml#.UY4hwp41bOA.twitter
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De aftakeling van Nederland
Bron: geennieuws.com
Ja dat is een andere titel dan wat de leugenkrant van slapend Nederland u vandaag wil doen geloven,
waarbij er ter bevestiging van dit sprookje een overzichtje bijgevoegd wordt van Eurostat, een op zich zelf
ook al niet geheel onverdachte bron. Eurostat is zoals u weet het statistiek bureau van de EU en werden de
gegevens gekoppeld aan een andere sprookjes vertellende instantie het CBS! U ziet de staatspropaganda
instanties draaien weer op volle toeren en gaat u blij de Hemelvaartsdag in, waarbij er ongetwijfeld
Nederlanders zijn die er voor zouden tekenen om op een nette wijze het land te kunnen verlaten.
Om te beginnen is de statistiek die de Telegraaf / Eurostat laat zien een opsomming van UITSLUITEND EU
landen, dus ontbreekt b.v. Noorwegen. Voorts kunt u zien dat landen die de Euro niet hebben ingevoerd,
Zweden en Denemarken het net zo goed zo niet beter doen dat de vele landen die wel de Euro als
betaalmiddel hebben. Moeilijk te zien op de statistiek, maar raadpleeg de Eurostat pagina’s maar eens.
Dan komt de volgende greep naar de Nederlandse belastinggelden er al weer aan. Brussel heeft ruim 7
miljard nodig en ons aandeel zal een half miljard bedragen. De EU komt namelijk nog wat centen te kort en
oorspronkelijk zou het gaan om een bedrag van ruim 11 miljard. Zeven of elf, beide cijfers tonen overtuigend
aan dat ook bij de EU net als in eigen land er structureel meer wordt uitgegeven dan verantwoord kan
worden.
Maar waar blijft de steun aan Slowenië ? Het land moet zijn banken die op instorten staan gaan saneren.
Net als in Spanje is er een bouwbubbel ontstaan en dreigt deze nu te klappen. Zou de Sloveense regering
haar banken helpen, dan komen zij zelf in de problemen, dus een hulpbehoevende blik richting ECB is de
komende 2 weken te verwachten. Het Nederlandse aandeel rechtstreeks of indirect ? Nog onbekend, maar
de rekening komt, daar kunt u van op aan.
De Nederlandse gemeenten moeten jaarlijks meer dan 4 miljoen betalen aan op wachtgeld terende
onrendabelen. Hoezo ? Als onrendabele ga je niet zoals iemand die b.v. een 4 jarig contract met zijn
werkgever afsluit in de WW, nee onrendabelen worden gekozen, zetten zich in voor het vaderland, laten
veelal goed betaalde functies in het bedrijfsleven achter om u te gaan dienen enz. enz. Hoe bedenk je het !
Je wordt ambtenaar omdat je iedere vorm van risico tracht te vermijden en op een rustige wijze zonder
stress oud wilt worden en nog eens de kans wilt hebben een leuk schnabbeltje er bij te doen.
De Nederlandse gemeenten hebben onder toezicht van burgemeesters, wethouders en raadsleden te
samen voor ruim 4 miljard aan verkeerde grond speculaties gepleegd. Toch krijgen zelfs wethouders
daarvoor een bedankje in de vorm van dat wachtgeld en wordt b.v. de burgemeester van Apeldoorn ook nog
eens beloond met het voorzitterschap van de 1e kamer!
De zorgverzekeraars maken giga winsten, maar toch gaan de zorgpremies omhoog. Waar blijft dit geld ?
Uiteraard kennen wij allen de begerige klauwen van het CVZ, een instantie in Diemen, een soort tijdelijke
stalling voor uitgerangeeerde politici zoals Hans Hillen. De zorg is niet te betalen wordt u voorgehouden,
maar hoe kan b.v. de zorg in Duitsland of Frankrijk aanzienlijk beter zijn en toch goedkoper en…. maken de
Krankenkassen in Duitsland eveneens winst ?
Jaarlijks verspilt uw overheid voor miljoenen aan belastingcenten in projecten die maar niet op de rit willen
komen. Alleen in de IT sector bedragen de verliezen over de laatste 5 jaar ruim 700 miljoen van uw geld.
Maar toch schijnt u gelukkig te zijn.
Een het volk opgedrongen feestje dat in tegenstelling tot wat Joop van der Ende u wil doen geloven 40
miljoen kostte, terwijl de voedselbanken niet meer weten waar zijn voldoende aanvoer vandaan moeten
halen.
Een met alle winden en dan voornamelijk de linker PvdA winden meewaaiend kabinet, bestaande uit een
stel mannen en vrouwen die hun aanstelling als staatssecretaris of minister niet te danken hebben aan hun (
niet aanwezige capaciteiten) maar gewoon als vriendendienst, zoals zo langzamerhand onze gehele
overheid functioneert, waar nepotisme, belangenverstrengeling en fraude hoogtij vieren. Denkt u nu echt dat
b.v. Jeroen Dijsselbloem Euro baasje is geworden vanwege zijn capaciteiten waar hij bovendien nog over
loog ? Nee, de EU had een meehuiler nodig. Denkt u nu echt dat een diploma secretaresse voldoende is om
Minster van Defensie te worden ? Nee, behalve zoals Jeanine Hennis bewijst in ons land wel. En wat te
denken van Stef Blok die zo langzamerhand wegens trouwe lippendiensten aan Rutte een ministerspost
moest krijgen.
Dus Nederlanders tevreden ? Nee, de aftakeling is al lang begonnen en u staat er bij en u kijkt er naar en
laat het nog toe ook.
BRON
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Opmerkelijke persberichten die de media meestal laat liggen
Explosie bij Waco (Texas) komt 66 jaar na grootste explosie in de geschiedenis van Texas:
http://learning.blogs.nytimes.com/2012/04/16/april-16-1947-fire-causes-huge-explosion-in-texas-city/
Beelden van de explosie bij Waco laten iets vreemds zien. Een raket inslag?
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/04/did-a-north-korean-missile-just-hit-texas-video2450144.html
De laatste stand van zaken van de toestand in Waco en omgeving:
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57580185/blast-at-texas-fertilizer-plant-takes-lives-hurts-dozens/
Duitse armen en rijken zijn de zondebok:
http://denkland.wordpress.com/2013/04/18/faule-arme-bose-reiche-prugeln-wie-es-gerade-passt/
H7N9 Griep verspreidt zich van mens tot mens:
http://www.reuters.com/article/2013/04/17/us-birdflu-china-idUSBRE93G04B20130417
Kim-Jong-Un wil onder voorwaarden praten:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/bedingungen-gestellt-kim-jong-un-will-reden/8083800.html
Reuzenslakken teisteren Florida
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1617025/2013/04/18/Allesetende-reuzenslakkenveroveren-Florida.dhtml
Opening Wiener Festspiele met Godslasterlijk “Toneelstuk”. Publiek laat zijn afkeuring blijken:
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/wiener_festwochen/545427_Massive-Stoerversuche-bei-Castelluccis-Jesus-Stueck.html

Verkiezingen Bulgarije verlopen niet eerlijk:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3309718/bulgaren-waehlen-nach-protestwelle-neues-parlament.story

Zwitserse overheid wil weten wanneer men werkloze arbeidsmigranten mag uitzetten:
http://www.blick.ch/news/ausland/bundesamt-will-betreffend-aufenthaltsbewilligung-rechtssicherheit-id2299949.html

Europa zegt “NEE” tegen Duitse eis om te bezuinigen:
http://www.welt.de/wirtschaft/article116084126/Der-Aufstand-gegen-Deutschlands-Spardiktat.html
Inbrekers worden steeds brutaler:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article116085603/Die-neue-Brutalitaet-der-Einbrecr-in-Deutschland.html

Frans Corona-virus besmet een tweede persoon: (Dat nadat op het TF1 Journaal het publiek gerust
gesteld werd)
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1631056/2013/05/12/Tweede-man-besmet-metCoronavirus-in-Frankrijk.dhtml
Nog nooit zo laat in het jaar buikgriep:
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/nieuwe-golf-van-buikgriep-zeer-besmettelijk/article-4000299608580.htm

Noord-Ierse aardappeloogst door regen en koude mislukt.
http://www.u.tv/News/Farmer-claims-no-potatoes-left-in-NI/05d6da60-91df-4c94-9bb9-20d6110259fd
Wereldwijd sneeuwstormen waargenomen en dat in mei!
http://iceagenow.info/2013/05/colorado-snowfall-amounts-upgraded-%E2%80%93-10-20-inches/ (VS)
http://www.best-news.us/news-4444323-Southern-Qinghai-and-other-places-snowfall-constantly-Tuotuohe-the-Blizzard.html (China)

Burgemeester vreest dat de hel los breekt bij aankomende Bilderberg conferentie
http://www.infowars.com/watford-mayor-bilderberg-protesters-can-and-do-cause-violence-and-disturbance/
Rusland waarschuwt: Obama is een bedreiging voor al het leven op Aarde, desnoods starten we een
wereldoorlog
http://www.eutimes.net/2013/05/russia-warns-obama-global-war-over-bee-apocalypse-coming-soon/
Voor meer info over wat chemtrails juist zijn verwijs ik de lezer door naar:
http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtrails.html
Wat chemtrails met je lichaam doen vind je hier:
http://www.carnicominstitute.org/
CIA agent is stervende en legt bekentenis af over Area 51
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/05/anonymous-goes-on-the-record-2637596.html
Wat wist Prinses Diana? “They’re not human”
http://olympiczion.nl/index.php/wat-wist-prinses-diana/#more-9575
Vrijheid van meningsuiting dalijk verboden in Griekenland dankzij EU:
http://www.eutimes.net/2013/05/draconian-censorship-bill-targets-free-speech-in-greece/
Atoombom op Syrië bevestigd:
http://beforeitsnews.com/global-unrest/2013/05/nuclear-attack-on-syria-confirmed-2454992.html
Zonnevlammen kunnen dit weekeinde de aarde treffen!
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2013/05/drei-sonnenausbruche-der-starksten.html en
http://spaceweather.com/
Cycloon raast op Myanmar(Birma) af
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/15/rohingya-cyclone-mahasen-burma-rakhine
Australische astronaut voorziet kleine IJstijd:
http://heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/23213.pdf
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Zenith 2016 (2): Op de rand van de Nieuwe Wereld Orde
Barack Obama is de belangrijkste publieke pion van de
machtselite om de wereld tussen nu en 2016 in totale chaos
te storten.
Met name Evangelische- en Pinksterkerken geloven al
tientallen jaren dat er in de eindtijd een één-wereldsysteem
komt waarin de grenzen tussen de landen zijn vervaagd of
opgeheven, en dat aan het hoofd van deze 'Nieuwe Wereld
Orde' de Antichrist zal staan, hierin gesteund door de
toekomstige leider van de verenigde wereldreligies, de Valse
Profeet. Ongeacht of deze uitleg nu wel of niet de juiste is, de
vorming van deze Nieuwe Wereld Orde is voor iedere
aardbewoner duidelijk zichtbaar en is sinds het aantreden van de Amerikaanse president Barack Obama in
een stroomversnelling terecht gekomen.
De Antichrist zal volgens deze breed geaccepteerde, maar zeker niet onomstreden uitleg een krachtige
charismatische uitstraling hebben en ontelbare mensen aan zich weten te binden. De Bijbel omschrijft hem
echter als een 'meedogenloze koning' die 'bedreven in listen' is (Dan.8:23). Hij zal een wereldwijd
socialistisch systeem invoeren met een nieuwe eenheidsreligie, afgedwongen door een wereldregering.
Iedereen die zich hier in woord of daad tegen verzet zal gevangen worden gezet of vermoord. Uiteindelijk
verheft hij zich zelfs boven God (2 Tess. 2:4).
Rockefeller, Carter, Bush
Eén van de eersten die openlijk opriep tot de vorming van een Nieuwe Wereld Orde was de beruchte Nelson
Rockefeller in de jaren '70. Presidentskandidaat Jimmy Carter volgde hem door te stellen dat de traditionele
machtsbalans plaats moest maken voor 'een wereldorde politiek'.
George H.W. Bush greep de eerste Golfoorlog tegen Irak (1991) aan om letterlijk de 'Nieuwe Wereld Orde'
aan te kondigen, 'waarin verschillende landen samenkomen met het gemeenschappelijke doel het universele
streven van de mensheid te bereiken... Zo'n wereld is onze strijd en de toekomst van onze kinderen
waardig... de lang gekoesterde belofte van een Nieuwe Wereld Orde.'
'Obama maakt Nieuwe Wereld Orde mogelijk'
Eind 2008 verklaarde de gezaghebbende Financial Times columnist Gideon Rachman, in 2003 en 2004
aanwezig bij de jaarlijkse Bilderberg vergadering, dat hij nooit geloofd had in een 'complot van de VN om de
VS over te nemen', maar dat hij voor het eerst 'de vorming van een soort wereldregering' aannemelijk achtte.
Amper een maand later, op 1 januari 2009, stelde voormalig Sovjetleider Mikhael Gorbachov dat de
verkiezing van Barack Obama de mensheid ervan zou kunnen overtuigen dat er een ingrijpende verandering
('change') noodzakelijk is en er een wereldregering moet komen. Vier dagen later schreef de notoire Henry
Kissinger dat met de komst van Obama er eindelijk een 'kans is op een Nieuwe Wereld Orde'.
'Orde uit chaos'
Het alternatief zou volgens Rockefeller spreekbuis Kissinger -lid van de Trilaterale Commissie en de
Bilderberg groep en volgens velen ook een hooggeplaatst lid van de schimmige 'Illuminati'- niets anders dan
'chaos' zijn. Daarmee verwees hij direct naar het Vrijmetselaars credo 'ordo ab chao' - orde uit chaos.
Kissinger vond dat de mogelijkheid om op de puinhopen van de toen net uitgebroken wereldwijde financiële
en economische crises een Nieuwe Wereld Orde op te zetten niet onbenut moest blijven.
'Mensen zullen smeken om nieuwe orde'
In 1991 voorspelde hij tijdens de Bilderberg bijeenkomst in Frankrijk al dat er een tijd zou komen dat de
Amerikanen dankbaar zullen zijn als VN-troepen de orde in Los Angeles komen herstellen. Hier zou volgens
hem wel een extreem grote dreiging aan vooraf moeten gaan die 'alle mensen op de wereld bij hun leiders
zal doen smeken om hen te verlossen van dat kwaad. Ieder mens is bang voor het onbekende. In dit
scenario zal men graag individuele vrijheden opgeven in ruil voor de garantie dat hun wereldregering voor
hen zal zorgen.'
In zijn tweede inauguratietoespraak sprak president George W. Bush van een 'nieuwe orde' die de vervulling
zou zijn van 'een eeuwenoude hoop'. De Republikeinse senator Barry Goldwater, in 1964 genomineerd als
presidentskandidaat, waarschuwde al jaren eerder voor de komst van deze 'nieuwe orde' waarin 'de vier
machtscentra -politiek, financieel, intellectueel en spiritueel'-' zullen zijn overgenomen door achter de
schermen opererende groepen, waaronder internationale bankiers.
Jezus' koninkrijk 'niet van deze wereld'
Noch Jezus, noch zijn discipelen preekten dat de gelovigen naar een soort autoritaire theocratische
wereldregering moesten streven. Jezus maakte duidelijk dat Zijn koninkrijk 'niet van deze wereld' is
(Johannes 18:36). Ook Paulus schreef dat christenen niet moeten strijden tegen 'vlees en bloed', dus
mensen, maar tegen de onzichtbare spirituele machten van het kwaad (Ef.6:12). Het samengaan van religie
en politiek wordt in het Nieuwe Testament dan ook nergens geleerd.
Antichrist zal Hitler en Stalin doen verbleken
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Dat is echter juist wel het plan van de verschillende occulte elitegroepen zoals de Illuminati, de
Vrijmetselaars, de Sculls & Bonesleden, de Bilderbergers en de Bohemians. Zij werken toe naar het juiste
moment waarop er een wereldleider kan worden gepresenteerd die met ongekende wreedheid de mensheid
in één politiek-financieel-religieus systeem zal dwingen.
Deze man, de Antichrist, zal al zijn eerdere 'antichrist'achtige voorgangers -Antiochus Epiphanes, Adolf
Hitler, Joseph Stalin- doen verbleken en zijn vuist opheffen tegen God en Zijn volgelingen (Opb. 13:5-6). Hij
zal een oude mysterieuze religie die 'de woonplaats van duivelen..' en 'onreine geesten' (Opb.18:2) is doen
herleven. Iedereen die weigert de 'oude goden' -mogelijk voorgesteld als buitenaardsen die onze
zogenaamde voorvaderen of scheppers zouden zijn- te aanbidden, zal worden gedood (Opb.13:15).
Obama onderdeel van plan elite
De verkiezing van Barack Obama toonde aan dat de wereldbevolking inderdaad hongert naar een 'redder'
die de wereld kan verlossen van alle almaar ernstiger wordende problemen. Sommige toekomstige historici
zullen ongetwijfeld de parallel trekken met de opkomst en verafgoding van Adolf Hitler in de jaren '30 van de
20e eeuw. Slechts weinigen zullen echter beseffen dat Obama onderdeel van het plan van de elite was om
wereldwijde chaos te creëren, zodat uit de as van het oude systeem de Nieuwe Wereld Orde kon herrijzen.
Wereld bestuurd door paar duizend mensen
In zijn boek 'Superklasse: De wereldwijde machtselite en de wereld die ze maken' (2008) toonde
academicus David Rothkopf aan dat de hele wereld feitelijk door slechts een paar duizend mensen wordt
bestuurd en geregeerd. Deze mensen behoren tot de Bilderberg groep, de Trilaterale Commissie, de
Bohemian Grove, de Council on Foreign Relations en zijn bijvoorbeeld op het Wereld Economie Forum in
Davos aanwezig. In 2011 bleek uit een onderzoek van het Zwitserse Federale Instituut (SFI) dat minder dan
150 'super-entiteiten', voornamelijk banken en de daaraan gekoppelde families, 40% van de rijkdom op
Aarde controleren.
Occulte, antichristelijke hiërarchie
Volgens 'Broederschap der Duisternis' auteur en radiopresentator Stanley Monteith zijn al deze mensen
onderdeel van een 'occulte hiërarchie' die over de wereld heerst en de richting van de mensheid bepaalt.
'Deze beweging wordt geleid door machtige mannen die het christendom verwerpen, de 'duistere kant'
hebben omhelsd en toewerken naar een wereldregering en een wereldreligie. Ze controleren de overheid,
de media, veel bedrijven, en beide Amerikaanse politieke partijen.'
De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington haalde dit streven uit de 'complottheorie' hoek
en stelde vast dat de leden van deze elite 'nauwelijks nationale loyaliteiten hebben, grenzen als obstakels
zien die moeten verdwijnen en nationale regeringen beschouwen als overblijfselen uit het verleden die enkel
bruikbaar zijn om de wereldwijde operaties van de elite mogelijk te maken.'
Regering achter regeringen
In meer dan 30 teksten staat in het Griekse Nieuwe Testament het woord 'kosmos', dat wordt gebruikt om
een onzichtbare orde aan te duiden, een 'regering achter de regeringen'. Leden van deze orde hebben zich
afgekeerd van God, staan vijandig tegenover de mensheid en zien gewone burgers enkel als
gebruiksvoorwerpen die moeten worden gemanipuleerd en gestuurd naar het gewenste doel van een
verenigd één-wereldsysteem. De Bijbel beschrijft de geestelijke vader van dit streven -en daarmee van deze
occulte genootschappen- als Lucifer, Satan, de duivel.
Slechts weinig mensen beseffen dat ze in deze misleidende 'matrix' leven en geloven nog altijd dat hun
regeringen inderdaad voor hun belangen en voor die van hun landen opkomen. 's Werelds bekendste
exorcist, Gabriele Amorth -die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen heeft verricht- waarschuwde al dat de
duivel zich graag richt op mensen met politieke macht en er vaak in slaagt hen 'over te nemen', ook als ze dit
zelf niet beseffen.
Schaakstukken van onzichtbare machten
Zo fungeren premiers, presidenten, koningen en koninginnen vaak onbewust als schaakstukken van de
onzichtbare geestelijke machten van het kwaad, die het grote spel leiden naar een gruwelijke eindfase, de
eindtijd, ook wel het 'end game' (eindspel) genoemd. Als researchers zoals dr. Monteith gelijk hebben dan
worden regeringen sterk beïnvloed door deze duistere krachten en is de toenemende roep om een Nieuwe
Wereld Orde direct verbonden aan het in de maak zijnde antichristelijke systeem. Satan kon Jezus niet voor
niets de macht over alle koninkrijken ter wereld aanbieden, iets dat door de Zoon van God niet werd
ontkend. (Luk.4:6-7)
Vooral de afgelopen jaren nemen in de politiek en de media de tekenen en signalen van een komende
totalitaire wereldregering snel toe en worden de oproepen hiertoe steeds luider, explicieter en krachtiger.
Dagelijks wordt de publieke opinie gekneed om almeer meer nationale vrijheden, rechten en soevereiniteit
over te geven aan grotere verbanden zoals de Europese Unie, het IMF en de Verenigde Naties.
'Eerste president van de Wereld'
Sinds Barack Obama in 2008 door veel media letterlijk als de 'eerste president van de wereld' werd
binnengehaald lijkt er sprake van een groeiende wereldwijde verwachting op een grote 'redder'. Deze
'verlosser' -'messias' of 'mahdi' zo u wilt- zal doen voorkomen alsof hij de oplossingen voor alle grote
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problemen van de mensheid heeft. In werkelijkheid zal hij de culminatie van de groteske plannen van de
occulte machtselite zijn en onverkort hun verschrikkelijke antihumane agenda uitvoeren.
2012 drempel - Zenith 2016?
Het is dan ook beslist geen toeval dat vicepresident Joe Biden onlangs openlijk pleite voor de creatie van 'de
Nieuwe Wereld Orde'. De meeste mensen zijn echter nog steeds blind dat we in 2012, ondanks de falende
Maya-profetieën, wel degelijk een onzichtbare drempel lijken te zijn overgestapt die ons mogelijk al in 2016
het eerste echte begin van het gevreesde laatste en duivelse één-wereldsysteem zal brengen.
Wordt vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

CEO Deense Saxo bank verkettert Brussel en geeft de euro op
'Nationale parlementen plegen verraad aan eigen bevolking door macht en soevereiniteit over te dragen aan
Brussel'
Lars Christensen, de mede-CEO van de Deense Saxo Bank,
heeft in een toespraak in Londen de Europese Unie met de
grond gelijk gemaakt en gezegd dat het einde van de euro
onvermijdelijk is. Volgens hem waarschuwden financiële experts
van meet af aan dat de euro gedoemd was te mislukken, maar
werd de eenheidsmunt toch doorgezet omdat de politiek een
volkomen irreëel visioen had over een 'verenigd' Europa. Als
Brussel niet snel bij zinnen komt dan vreest Christensen het
uitbreken van totale chaos op ons continent zodra de eurozone
definitief onder zijn eigen gewicht bezwijkt.
'De eurozone is een compleet zootje'
'Eerlijk gezegd is het een compleet zootje,' was het eerste wat Christensen over de eurozone te zeggen had.
'En dit zootje wordt iedere dag erger - behalve in Brussel. Daar horen we een eindeloze litanie van beloften
van herstel over zes maanden, altijd over zes maanden. We horen dat de euro veilig is en dat als wij
allemaal maar meer verantwoordelijkheid aan onze meesters in Brussel overhandigen, alles helemaal goed
komt.' 'Niets kan verder van de waarheid zijn. We hebben zojuist de vijfde bailout van een euroland gehad,
en Slovenië en Malta zijn de volgende in de rij. Wanneer, niet 'als', de Troika in deze landen arriveert krijgen
we de absurde situatie dat bijna de helft van de eurozone landen kapot zijn gegaan door het invoeren van de
gemeenschappelijk munt - dezelfde euro waar ze met zulke hoge verwachtingen bij toetraden.'
Politiek negeerde doelbewust gevaren invoering euro
'Wat gaat er zo verkeerd in de eurozone? Ik denk dat we dat inmiddels allemaal heel goed weten. De euro is
een politieke creatie en heeft geen gezonde economische of fiscale basis. Tenzij die er wel komt zal de euro
uiteindelijk gedoemd zijn ten onder te gaan.' 'We moeten nooit onderschatten dat het politieke kapitaal dat in
de euro is geïnvesteerd gigantisch is, dus zullen ze de munt absoluut zo lang als menselijk mogelijk is
overeind houden. Elk stuk gereedschap -serieus: ELK stuk gereedschap- zal worden uitgeprobeerd voordat
de ongekozen, ontoerekenbare mensen in Brussel capituleren voor de realiteit. Maar het lijdt geen twijfel dat
de euro verdoemd is.' 'Veel mensen wisten dit eigenlijk al toen de euro werd geïntroduceerd. De hoofdeconoom van de Saxo bank, Steen Jakobsen, die in de jaren '90 samenwerkte met de Delors commissie,
heeft mij vaak verteld dat er destijds openlijk werd gepraat over de gevaren die zich nu openbaren. De
politieke druk om toch verder te gaan was toen meedogenloos. Het momentum in de EU leek zo krachtig dat
velen verwachtten dat het fundament pas zou hoeven worden gelegd als het huis al gebouwd was.'
'Euro heeft nooit voordelen gekend'
'Niet dus. Al tijdens het eerste decennium van de euro werd duidelijk dat de gesuggereerde voordelen van
de euro nooit realiteit werden. Europa werd op wereldniveau niet sterker, de lidstaten hadden geen
discipline, en de zwakkere landen kregen steeds ernstigere problemen omdat ze wat concurrentiekracht en
productiviteit betreft Duitsland niet bij konden houden.'
'Zonder controle over je eigen kortetermijnrente bestond er geen manier om de economie te sturen. Je eigen
munt devalueren om weer evenwichtig en concurrerend te worden ging niet meer. Er waren geen gunstige
gevolgen voor de langetermijnrente, en de grote winnaars van de eurozone, Duitsland, kon en wilde zijn
burgers niet verkopen dat ze garant moesten staan voor een gemeenschappelijke eurobond (euro-obligatie)
of voor altijd grote sommen geld naar de zwakkere landen moesten overmaken.'
Europeanen zeggen heel duidelijk NEE
'Nu willen de Europese volken op geen enkele manier meer verder met de noodzakelijke verdere integratie.
Niet dat hen dit vaak direct gevraagd wordt, want alle besluiten worden achter gesloten deuren door hun
parlementen of in Brussel gemaakt. Niemand waagt het namelijk zijn eigen bevolking via een referendum te
raadplegen, want ze weten het antwoord: een daverend NEE! En een NEE zou terecht zijn, want Europa is
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niet de Verenigde Staten en zal dat ook nooit worden. Onze culturen, onze economieën, onze bevolkingen
zijn veel te verschillend om ooit efficiënt en gelukkig in een geforceerde unie te kunnen integreren.'
'Nationale parlementen plegen verraad'
'In plaats daarvan wordt integratie via de achterdeur ingevoerd, via bijdragen aan het bailout mechanisme,
door verstoring van de ECB-balansen, door een bankenunie die na volledige invoering de geloofwaardigheid
van zelfs de gezonde banken zal verwoesten, door snel verdragswijzigingen door te voeren zonder de
parlementen te informeren en dan te beweren dat de vertegenwoordigende democratie dit rechtvaardigt.
Nou, dat doet het niet. Een parlement dat nationale soevereiniteit opgeeft weet heel goed dat hun bevolking
dit zou verwerpen en pleegt naar mijn mening verraad.'
'Eurozone zal uiteindelijk instorten'
'Maar politiek is één ding, economie iets anders, alhoewel het moeilijker en moeilijker wordt deze zaken uit
elkaar te houden. Iedereen met een rationele kijk op de wereld ziet dat de valutasamenwerking een
historische fout is die tot nog verdergaande fatale gevolgen voor Europa en de concurrentiekracht van het
continent kan leiden. Voor mij zijn een aantal zaken dan ook heel duidelijk: de eurozone zal uiteindelijk
instorten.'
'Dat kan op veel verschillende manieren gebeuren. De zwakkere landen zouden kunnen vertrekken. Als dit
proces op een geordende manier gebeurt dan zou dat minder hoeven te kosten dan de huidige en
toekomstige bailouts, en het zou de uitgetreden landen snel op een herstellende koers zetten.'
'Brussel moet helder gaan nadenken'
'Duitsland kan ook vertrekken. Als de enige profiteur van de eurozone tot nu toe is het niet waarschijnlijk dat
dit al op korte termijn gaat gebeuren, maar als de rekeningen zich beginnen op te stapelen zouden de Duitse
burgers het plotseling wel eens een aantrekkelijke oplossing kunnen vinden. Natuurlijk krijgen ze dan een
veel hogere omwisselkoers, maar als de druk eraf is zal de crisis in de overige 16 landen minder urgent
worden en wordt hun groei gestimuleerd door een aanzienlijk, maar niet catastrofaal lagere eurokoers.'
'Er zou een multi-valutazone kunnen ontstaan. Landen met vergelijkbare economische omstandigheden en
doelstellingen zouden bij elkaar kunnen komen en een geschiktere muntkoers gaan hanteren. Voor al deze
scenario's is het echter noodzakelijk dat er weer helder wordt nagedacht in Brussel. Het zou zeker kunnen
worden bereikt met minder chaos en minder economische ellende dan wat de eurozone anders te wachten
staat.'
'Jarenlange recessie en depressie'
'Als de EU terugkeert naar een gemeenschappelijke markt en het verminderen van de handelsbeperkingen
tussen de economieën zou de uitkomst wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. Dan zou men profiteren van de
grote verscheidenheid van de verschillende vaardigheden, het voordeel van zowel hoog opgeleide
werknemers als weinig kostende industriearbeiders, meer dan 500 miljoen consumenten, en het voordeel
van concurrerende belasting- en sociale zekerheidssystemen.'
'Ik herhaal nogmaals dat de eurozone hiervoor moet terugkeren naar het gezonde verstand. Eerlijk gezegd
lijkt dit er helaas niet in te zitten. Daarom kunnen we een nog jarenlange recessie en zelfs depressie
verwachten. Vergeet dat herstel over zes maanden, het zal altijd 'over zes maanden' blijven.'
'Cyprus was blauwdruk'
'Het bezit van in euro geprijsde bezittingen zal nog jarenlang onaantrekkelijk en zelfs gevaarlijk blijven. De
rente over staatsobligaties zal flink gaan stijgen, waardoor in alle 17 landen de onhoudbaarheid van de
situatie steeds duidelijker zal worden. Brussel zal dan nog meer macht eisen en deze nog slechter gaan
gebruiken. De financiële sector zal verdrinken in zichzelf vernietigende regels, belastingen en
grensoverschrijdende verantwoordelijkheden voor falende banken, die uiteindelijk ook de gezonde banken
zullen verwoesten.'
'Cyprus WAS een blauwdruk. Verwacht niet alleen bail-ins, die indien ruim op tijd aangekondigd een deel
van de oplossing zouden kunnen zijn, maar ook rechtstreekse welvaartsbelastingen en inbeslagnames, die
zullen worden vermomd als 'solidariteitsbetalingen'. De regeringen in Europa hebben geld nodig, en de
private sector heeft dat. Zo simpel is het. Wees dus heel paranoïde.'
'Deze crisis zal NIET overgaan'
'Verwacht ook verborgen verrassingen in het mijnenveld dat de eurozone heet. De chaos op Cyprus laat zien
dat deze zeker zullen komen. Een normale private rekeninghouder die hard gewerkt heeft om voor zijn gezin
te sparen zal zijn geld niet naar Zwitserland of Singapore verplaatsen. Maar wat zal hij doen als zijn land in
een weekend een bailout krijgt? Ik zou zeggen dat het matras dan een veiligere plek dan zijn bank zal lijken.
Dan zouden er onmiddellijk bankruns kunnen ontstaan.'
'Natuurlijk is het antwoord op bankruns kapitaalcontroles. Daar zullen er veel meer van komen, en ze zullen
altijd voor de 'korte termijn' en als 'tijdelijk' worden aangekondigd, maar zeer moeilijk weer op te heffen zijn
als ze er eenmaal zijn. Kijk maar naar IJsland, daar zitten ze nu in hun vijfde jaar van 'tijdelijke'
kapitaalrestricties.'
'Kortom: deze crisis zal NIET overgaan.'
Xander – (1) Zero Hedge
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Blauwdruk van een controlemaatschappij
Complete artikel: www.dewereldmorgen.be
Wanneer het gaat over onze privacy is er een opmerkelijke
tendens merkbaar: we zijn bereid onze privacy op te geven.
En dit terwijl de controle op ieder van ons danig verscherpt
wordt. Vandaag de dag is het technisch mogelijk een
surveillancemaatschappij te installeren die iedereen 24 op 7
controleert.
artikel 1 in de reeks 'Privacy is dead, get over it!'
De technologische mogelijkheid van een
surveillancemaatschappij
De technologische mogelijkheid om een controlestaat te creëren is voorhanden. Voor het eerst in de
geschiedenis bestaan er zoveel efficiënte manieren op verschillende vlakken om iedereen 24 op 7 in de
gaten te houden. Er wordt nu reeds gretig gebruik van gemaakt. In de nabije toekomst zal dat nog uitgebreid
worden. Het is echter niet omdat het technisch mogelijk is dat het ook noodzakelijk is, laat staan wenselijk in
een democratische samenleving. Voor vele beleidsmakers en politie- en inlichtingendiensten, maar ook voor
vele burgers en bedrijven, worden de mogelijkheden en grenzen echter bepaald door de technologie en niet
door de noodzakelijkheid en wenselijkheid.
Zelfs zetten we vrijwillig massaal veel persoonlijke informatie online, vullen allerlei klantengegevens in bij het
winkelen, aanvaarden apps en gadgets die toegang hebben tot onze persoonlijke gegevens en onze
smartphone geeft continu onze locatie door. Ons medisch dossier wordt aangevuld, informatie over je job,
pensioen en verzekering worden bijgehouden en je woonplaats en auto worden geregistreerd. Soms
noodzakelijk, dikwijls handig.
Steeds meer gegevens worden in meer en meer databanken efficiënter gekoppeld en geanalyseerd, e-mail
en internetverkeer worden gescand, bewakingscamera’s worden ‘slimmer’ en herkennen niet alleen
nummerplaten (ANPR) en gezichten maar analyseren ook jouw gedrag. GPS-tracking kan jouw locatie te
weten komen. Misschien moeten je kinderen nu al op school hun vingerafdrukken laten scannen. Er wordt
geëxperimenteerd met drones, minihelikopters met camera’s om je vanuit de lucht gade te slaan. Dit terwijl
opsporingsmethoden ingenieuzer worden en wetgeving wordt versoepeld en omzeild. In de nabije toekomst
zal jouw paspoort ook jouw vingerafdrukken bevatten en een chip die niet alleen je gegevens maar ook je
locatie doorgeeft en zal jouw iris gescand worden. Hoogst waarschijnlijk komt er een Europese databank
met de DNA-gegevens van ieder van ons.
De lijst gaat maar door. Van gekende technieken tot de meest obscure. Van middelen die vandaag worden
ingezet, instrumenten die gebruiksklaar zijn maar nog niet worden ingezet, tot technologieën die in
ontwikkeling zijn voor de dag van morgen. Om dan nog te zwijgen over de fouten en misbruiken, zoals het
niet correct scannen van vingerafdrukken, het lekken van data, phishing, identiteitsdiefstal met biometrische
gegevens.
Dit zijn afzonderlijk al zeer krachtig surveillancetools waarvan de reikwijdte niet onderschat kan worden.
Samen zorgen ze voor een fijnmazig controlenet. Koppel bijvoorbeeld ‘slimme’ camera’s met nummerplaaten gezichtsherkenning aan verschillende databanken, laat daar profiling software en datamining op los en de
basis van de controlesamenleving, waar iedereen systematisch gescreend wordt, is een feit
Het principe dat al deze systemen gemeenschappelijk heeft, is het volgende: surveilleer zo veel mogelijk
mensen, zo lang mogelijk en op zoveel mogelijk gebieden, zo kunnen de ‘ongewenste elementen’ eruit
worden gefilterd. In theorie lijkt dit een plausibele redenering. Maar is het echt noodzakelijk en bovenal
wenselijk om iedereen in de gaten te houden? Voor welke zaken? Voor hoelang? Door wie? En wat met
fouten in de systemen? Wat met misbruik?
Tendens: we zijn bereid onze privacy op te geven
De mentaliteit ten opzichte van privacy en controle staat deze technische uitvoering niet in de weg,
integendeel. Het opvoeren van controle en de daarbij horende vermindering van onze privacy wordt zelfs
toegejuicht. Het doel om deze controlesystemen te implementeren is aanvankelijk nobel, nl. het opsporen
van criminelen in een poging de misdaad in onze samenleving te verminderen. Dit doel wordt door velen
heiligmakend gezien om de controle ook daadwerkelijk op te voeren. De voorstanders willen hun eigen
privacy (en die van de ander) hierbij graag wat ingeperkt zien. “Ik heb niets te verbergen, dus ik heb niets te
vrezen,” is de dooddoener waarmee dit schouderophalend goedgekeurd wordt. Hoe meer controle, hoe
beter het ons zal vergaan, zo lijkt het. Dat daarmee iedereen meer en meer gecontroleerd wordt, lijkt
aanvaardbare én noodzakelijke collaterale schade. Dat is de prijs die we schijnbaar willen betalen voor de
belofte misdaad, onverzekerde voertuigen, openstaande boetes, overlast, enz. uit de wereld te helpen: het
verlies van onze privacy en het opvoeren van de controle op ieder van ons.
Meer controle en minder privacy op verschillende niveaus
De tendens t.o.v. privacy en controle lijkt zich op alle niveaus te manifesteren.
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Op individueel vlak hoor je dikwijls het reeds vermelde “wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen”.
Dit is een vrijgeleide om ieder individu te screenen in de hoop enkel de ‘schuldigen’ eruit te vissen. Dat
daarbij ook alle ‘onschuldigen’ gecontroleerd worden hoort er gewoonweg bij. Hierbij geven we onze privacy
dus op in de overtuiging dat dit ten goede komt aan de bestrijding van alles wat verkeerd loopt.
Op niveau van de verschillende overheden (lokaal, nationaal, Europees en internationaal) stellen we een
drang tot controle van iedereen vast. Dat is handig en noodzakelijk, wordt gezegd, zo kan het gespuis eruit
gefilterd worden. Iedereen screenen op eigenschappen die mogelijks kunnen leiden tot een beboeting of
strafrechtelijke veroordeling, maakt van iedereen een potentiële verdachte. Hiermee wordt de basis van
onze rechtstaat omgekeerd. “Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is” wordt dan: “iedereen is
schuldig tot het tegendeel bewezen is”. Een wel heel drastische omkering van een uitgangspunt dat de
burger juist beschermd tegen een al te ijverige overheid met te veel macht. Bepaalde inspanningen die de
overheden doen in hun strijd tegen misdaad en criminaliteit, groot en klein, het reageren op zogenaamde
overlast en allerhande randfenomenen wijzen in één richting: ze sleuren iedereen mee in hun drang te veel
te willen controleren en ‘op te lossen’ met bestraffing en retributie. Dat heeft een naam: een repressieve
controlestaat.
Op het niveau van bedrijven zijn onze persoonlijke gegevens gegeerde koopwaar. Uw leeftijd, woonplaats,
politieke en seksuele voorkeur, wat u online en offline doet en koopt, wat uw interesses zijn,… ons gedrag
wordt in verschillende commerciële databanken bijgehouden. De profielen die zo ontstaan worden ingezet
voor marktanalyse en persoonlijke advertentie. Er zijn zelfs bedrijven die zich enkel daarmee bezig houden.
Ze kopen databanken op, voegen hun gegevens samen, stellen meer verfijnde profielen op en verkopen
deze voor commerciële doeleinden. Big Data is Big Business. Uw persoonlijk gegevens zijn geld waard.
Maar dat geld is niet voor u. U geeft die persoonlijke gegevens weg, soms vrijwillig (bv. klantenkaarten),
dikwijls ongemerkt (het digitaal spoor van uw online gedrag wordt minuscuul bijgehouden).
Deze databanken zijn er niet enkel voor commercieel gebruik. In de VS wordt van deze databanken al gretig
gebruik gemaakt door o.a. privédetectives, politie en inlichtingendiensten. Deze gegevensbanken worden
meer geraadpleegd dan de databanken die de overheid zelf aanlegt en bevatten immens veel meer
gegevens.
Willen we zo’n samenleving?
Er is een tijd geweest waar mensen opkwamen voor burgerrechten om de burger te beschermen tegen een
overheid die te machtig was en ook willekeurig kon optreden tegen initiatieven die zij als ongewenst
bestempelde. Scheiding van wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht is zo’n mechanisme om meer
garantie te bieden op de inperking van de macht en willekeur van de overheid. Het recht op een eerlijk
proces en andere basisrechten dragen hier ook toe bij. Een sterke privacywetgeving ook. En natuurlijk de
basis van de rechtstaat: “iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt”. Verschillende van deze
zaken staan op de helling. Opsporingsmethoden (BIM en BOM-wet) worden uitgebreid waardoor politie en
inlichtingendiensten meer autonome bevoegdheden krijgen om bijvoorbeeld telefoontaps te plaatsen zonder
tussenkomst van een onderzoeksrechter. Steden en gemeenten krijgen de mogelijkheid om zelf sancties
(GAS-boetes) uit te schrijven waardoor de scheiding van wetgevende en rechterlijke macht in het gedrang
komt en willekeur om de hoek schuilt. Het Openbaar Ministerie kan een deal sluiten met (grote)
belastingsfraudeurs buiten de strafrechter om (minnelijke schikking of ‘afkoopwet’). En door de verschillende
surveillancetechnieken worden burgers gescreend alsof ze potentiële verdachten zijn.
Europa heeft een relatief sterke privacywetgeving. Deze wetgeving wordt nu door het Europees parlement
herschreven, rekening houdend met de hoogtechnologische ontwikkelingen van de laatste decennia. Een
goede zaak dus, zij het niet dat Amerikaanse bedrijven sterk aan het lobbyen zijn om deze update af te
zwakken ten gunste van de commerciële drang om onze persoonlijke gegevens te vergaren.
Aanvankelijk werden surveillance en gegevensvergaring ingezet in de strijd tegen terrorisme,
georganiseerde misdaad en grote criminaliteit, maar al gauw werd dit uitgebreid naar kleine criminaliteit,
vandalisme en ‘overlast’. En ook om onverzekerde voertuigen op te sporen. En voor commerciële
doeleinden. En… het is slechts een mum van tijd alvorens weer een nieuwe, vindingrijke toepassing wordt
uitgevonden.
Deze fenomenen staan niet los van elkaar. Mix deze tendensen samen met de mentaliteit dat privacy
overroepen is en dat we onze privacy maar moeten afstaan ten voordelen van de strijd tegen terrorisme,
criminaliteit en pakweg alle ‘ongewenste’ elementen in de samenleving, en je krijgt een krachtige cocktail om
de surveillancemaatschappij voor de eerste keer in de geschiedenis ook echt waar te maken. De
technologische mogelijkheid om een controlemaatschappij te installeren is er. Waarop wachten we?
Willen we wel een samenleving waarin we 24 op 7 gesurveilleerd worden?
Big Brother
Daar valt het dan, de zwaarwichtige term ‘Big Brother’. Maar daar lijkt het ook meer en meer op: “Big Brother
is watching you”. Is het dan allemaal zo erg? We gaan in die richting. Voor het helemaal zover is moeten we
een kritisch signaal blijven geven dat we zo’n controlemaatschappij niet willen, dat het niet wenselijk is en
niet noodzakelijk.

Nieuwsbrief 176 – 15 mei 2013 – pag. 76

Wat heeft feminisme met de Nieuwe Wereld Orde te maken?
2013/04/26 airwaveOlympic Zion News
De gemiddelde Nederlander is zo politiek correct dat hij liever
niet meer spreekt dan dat hij de kans te loopt om voor een
misogyn, racist, antisemiet, xenofoob, homofoob, eurofoob,
islamofoob, bigot, fanaticus, atheïst, blasfemist, fantast,
paternalist, alarmist, antiprogressist of zelfs – stel je voor –
patriot of nationalist uitgemaakt te worden.
Of het nu de illuminati, vrijmetselaars, jezuïeten, ridders van
Malta, ridders in de Orde van het Gulden Vlies, elito- of de
meest perfide politocraten zijn… ze lachen zich rot.
En eigenlijk kun je ze geen ongelijk geven. De meest dappere
sheeple trekken ten strijde – en van leer – op de misinforums
waar ik de eerste zinnige stelling nog moet lezen. Verscholen achter aliassen die net net zo stupide klinken
als als dat hun dyslectische humbug leest, doen zij hun best om de oubollige geestigheid en plethora van
gore genitaliametaforen uit de koker van de kolomwrijter te overtreffen. Als dat niet lukt, vertellen de
draadjesjournalisten elkaar hoe stom de ander is en hoe het nu eigenlijk ‘egt’ zit. Fuck, het is nog erger dan
de litter op Twitshitter of de digitale Soek, het interfacebook.
Henry Makow Ph. D – Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik het tweede deel van Henry Makow’s
boek over de illuminati las. Afgezien van alle ‘shite’ die je nu ook op het internet leest, hielp het mij een
stukje op weg. Net als Alex Jones en David Icke… het was een begin. Het begin van een lange weg, maar
nu dat het einde daarvan in zicht komt, is net als de genoemde twee disinformanten ook Henry Makow uit
mijn focus verdwenen.
Ik had bij het lezen van het eerste deel al meteen door dat het uit een religieuze koker kwam, dus las het
boek met de nodige scepsis. Tevens kwam de Jodenhaat duidelijk naar voren in Makow’s boeken. Als het
Zionistenhaat was geweest dan had ik het kunnen plaatsen, maar al die hemelduivels zijn hetzelfde. Ik ben
mogelijk ouderwets, maar als een heel ‘ras’ wordt beschuldigd van jodenstreken dan wil ik daarvoor wat
bewijzen zien. Bewijzen, niet een fucking citaat uit het Oude of Nieuwe Testament. Anyway, ik vermoed dat
Henry Makow het etiket ‘antisemiet’ omzeilde door te stellen dat hij zelf een Jood is, hetgeen onmiddellijk
zijn eerdere stelling ontkrachtte of… hij heeft ook jodenstreken.
Tegen de tijd dat ik aan de laatste hoofdstukken begon, werd ik de Jodenhater een beetje zat, maar ik wilde
niet aan mijzelf bekennen dat ik een imbeciel was door zijn boeken te kopen, en erger… te lezen. Ik
worstelde mij dus naar het einde toe, maar toen Henry Ph. D. mij zijn beschouwing op het verloederen van
de maatschappij gaf, raakte ik in de verleiding om het boek in de vuilnisbak te gooien.
Hij begon rustig… just as well… Makov stelde dat een van de factoren dat de maatschappij en vooral de
nucleus van het gezin bewust door de elitocraten worden vernield… het feminisme was. Nou, dat viel
precies goed bij me, want ik houd van vrouwen. Niet alleen omdat ze prettig zijn in het gebruik, maar vooral
omdat ze interessant zijn. Van een vent heb ik nog nooit iets kunnen leren. Anyway, het feminisme was dus
een van de redenen. Niet schelden, doen wat ik deed… verder lezen! Ik kom er straks op terug want er is
een goede reden voor mijn ogenschijnlijke malloterie.
Het promoten van homoseksualiteit onder de vlag dat het normaal is en dat iedereen die daar anders over
denkt een homofoob is, was het tweede bezwaar van H. Makow. Hij stelde dat het absoluut niet normaal
was, het bij veel jonge mensen tot identiteitsverlies leidde, maar dat de media bezeten was van het
homohuwelijk. Ik begon serieuze vraagtekens bij de geestesgesteldheid van de schrijver te zetten, maar ik
las door. Ik ben een boekenjunkie en heb ieder dag mijn letterfix nodig.
Makov stelt dat porno promiscuïteit, normvervaging en overspel in de hand werkt. Who cares? De gewonde
partij in een relatie misschien? Ik kom hier zo op terug. Anyway, voor mij was Henry Makov een typische
‘Yankee redneck’. Vol met shit en vol met vooroordelen. Ik vermoedde dat hij ook wel tegen abortus en
euthanasie zou zijn. Ik rotte zijn boek in een rijmende hoek en vergat hem… tot na vier jaren research ik mij
de Canadese Jodenhater en bigot herinnerde. Henry Makov Ph. D.
Hij had gelijk in wat hij had geschreven, alleen had hij het overwegend vanuit een religieus standpunt
benaderd en dat hij – niet erg subtiel – stelde dat ‘de redding in het aanvaarden van Jezus lag’. Hij kwam
over als een religieuze kwezel, wat hij mogelijk ook is… en daarnaast aan de paniek en of onwetendheid van
de mensen geld verdiende. Een soort literaire kwakzalver dus.
De maatschappij is veranderd… de laatste dertig jaar is de maatschappij heel erg snel veranderd. Lijkt dat
zo omdat ik ouder begin te worden, is het ‘seniorensad’… bejaardenburnout? Pensioenparanoia misschien?
Hoe dan ook, dat televisie, internet feminisme, homopromo, drugs, pornografie, seksualisering van de jeugd,
satanische rock & roll, occulte pop, hip-hop and rap, discriminatie van de Nederlander ten gunste van
geïmporteerde gaggeltonen… maar ook Ritalin, Concerta, andere hyperspeed en antidepressiva een
waarneembare negatieve invloed op de maatschappij in het algemeen en het familie-instituut in het bijzonder
hebben, valt niet te ontkennen.
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Het gaat me te ver om al die negatieve invloeden te beschrijven… dat wordt al door anderen ‘usque ad
nauseam’ gedaan. Het punt is dat er een duidelijk waarneembare negatieve invloed is. Wanneer dat een
natuurlijke progressie zou zijn, zou ik er weinig woorden over vuil maken.
Dat die negatieve veranderingen worden gecreëerd als onderdeel van een groter plan, maakt het voor mij
weer interessant. Het doel is de massa ‘af te stompen’ en te reduceren tot virtuele, maar gewillige slaven. Ik
weet dat dit conspiratief klinkt en als je het zo ziet, heb je eindelijk gelijk. Het is een samenzwering, ook al is
die niet in een duistere achterkamer bekonkeld. Integendeel, er wordt over vergaderd en besloten in grote
lichte vergaderzalen van ‘legitieme’ bedrijven en instituten, zoals de UN, WHO, Tavistock instituut en
honderden andere bedrijven… en dat maakt het zo gevaarlijk.
Het doel heb ik gegeven, de strategie komt van hoogstwaarschijnlijk van Philippus II van Macedonië (382BC
– 336BC) en is doodsimpel: divide et impera… en alles maar dan ook alles is op die zelf verklarende
‘verdeel en heers’ strategie gebaseerd. Alles! De massa is autodestructief, ziende blind en horend doof.
Het plan om een nieuwe wereldorde te creëren is niet nieuw. Plato wilde het al, het werd overgenomen door
het Romeinse Rijk. Een serieuze poging werd gedaan door de Nazi’s en tijdens de vergadering in Teheran
van Roosevelt, Stalin en Churchill in 1943 werd de eerste daadwerkelijke steen gelegd. Aan de dubieuze
prins ‘Ray Ban’ beviel in 1954 de twijfelachtige eer om als ‘stooge’ voor de poppenmeesters de nieuwe
wereldmachine in beweging te zetten. De niet bestaande Bilderberg Group besloten in hun elusieve
vergaderingen over het lot van ‘Jan en Jet met de Pet’. Daarna leek het inderdaad wel of Lucifer hen lichtend
toelachte, want gedurende de volgende vijftig jaar verkregen zij alle middelen om hun sinistere doel te
realiseren.
Hoewel zeer veel middelen in de schoot van de bovenbazen vielen zodat het plan op zeer subtiele wijze
gerealiseerd kon worden, zal het je verbazen dat de massa zelf de ingrediënten verschafte voor een
wereldorde waarvan zij deel gaan uitmaken.
Aangezien de elitocratie aspiraties hadden voor globalisering – wat geen chickenshit is – moesten zij
natuurlijk ook groot beginnen. Het plan voor de Verenigde Staten van Europa was dus geboren en je mag nu
zelf zeggen hoe blij je bent met de Europese Unie. Er was 55 jaar voor nodig om dat te realiseren, dus je ziet
dat de elito- en politocraten er rustig de tijd voor namen. De EU valt niet te ontkennen, gaat niet weg
wanneer er niet iets drastisch gebeurt en voorlopig stevent heel Europa op een depressie af. De achtergrond
of environment voor de uitvoering van de rest van het plan is een feit. Dat je in plaats van harde guldens nu
rubberen Euroshekels hebt, die niet anders dan devalueren, lijkt het mij maar een klein prijsje voor zoveel
geluk. Temeer daar de devaluatie door de Eurosheeple wordt betaald, maar er is natuurlijk veel en veel
meer.
Ik schreef net dat de sheeple de zwepen voor hun eigen ruggen aan de bovenbazen aanreikten. De elite
speelt in op de zwakheden van de massa. Er zijn universiteiten en legitieme instituten die deze zwakheden
bestudeerden en aan de hand van de resultaten de bovenbazen suggesties doen om deze massa te
reduceren tot een willoze, futloze blob. Onderschat dit niet, want zoals ik al zei… er is veel research aan
vooraf gegaan. Ik kan ze noemen wat ik wil, maar ik kan niet zeggen dat ze stom zijn. Een van deze
instituten is het Tavistock Instituut.
De eerder genoemde zwakheden zijn: goedgelovigheid, beïnvloedbaarheid, naïviteit, angst, onzekerheid,
potentie tot verslaving, jaloezie, hebberigheid, gulzigheid, onwetendheid en luiheid om te studeren en… lach
niet… macht!
Ten tijde dat de Bilderberg Group de plannen voor een ‘verenigd Europa’ aan het implementeren was,
maakte de televisie haar entree. De potentie van dit medium was de researchers onmiddellijk duidelijk. Men
kon hiermee de sheeple hersenspoelen zonder dat zij dit ooit zouden weten. Dit klinkt fantastisch, maar het
is zeer eenvoudig en logisch. Als jij een gebeurtenis op de televisie ziet – maakt niet uit wat – en je ziet
dezelfde gebeurtenis op nog drie of vier kanalen, dan is dat de waarheid voor je. Het is de waarheid ‘omdat
je het zelf gezien hebt’, maar dat is niet helemaal waar… je hebt gezien wat men je heeft laten zien. Je had
geen reden om aan de waarheid te twijfelen. Daarom geloofde ook nagenoeg iedereen aan de landingen op
de maan.
Wat het oog waarneemt, wordt normaal als waarheid aangenomen… ‘Ik zag het met mijn eigen ogen en kon
mijn ogen bijna niet geloven’
De televisie is een waanzinnig potent medium en de media – die normaal konden verslaan hetgeen
interessant voor de massa was – kreeg het meeste van het nieuws van Reuters dat al sinds de negentiende
eeuw in het bezit van de Rothschilds is. Als je je te slim voelt om het hersenspoelende effect van de televisie
toe te geven, dan ben je intelligent genoeg om te erkennen dat de rol van de televisie monsterachtig groot is
geweest om de massa te roskammen.
Wanneer je de interne schedelwassende Dreftrol van de televisie onderkent, besef dan dat dit nog maar een
heel klein rolletje is dat dit medium speelt in de afstomping en de temmende verslaving aan slavernij van de
deinende massa.
Toen de puriteinse Yanken er eenmaal vrede mee hadden dat er coryfeeën zoals Elvis Presley, Little
Richard, Chuck Berry geregeld met hun Rock and Roll op de televisie verschenen, zagen de
poppenmeesters gelijk wat een machtig wapen hen hier was toebedeeld. Men zegt: ‘wie de jeugd bezit,
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heeft de toekomst’. De aanhang en supporters die Rock and Roll creëerde, gaf hen toegang tot de jeugd. Zij
kregen hier dus een optie op de toekomst, die met een factor duizend vergroot zou worden met de televisie
optredens van de Beatles, de Rolling Stones… en de rest was geschiedenis. Die macht over de jeugd is tot
de dag van vandaag gebleven en niemand kan dit ontkennen.
Door de muziek waarbij de (dansende) luisteraars met hun hoofden schudden alsof het hyperchimpansees
waren, kregen de poppenmeesters een grip op de jeugd, die zij niet meer zouden verliezen.
Naast de neveneffecten die de Rock and Roll en pop met zich meebrachten, zoals de popularisatie van
drugs – die er altijd al was… al was het meer in het geniep – en de grotere geaccepteerde vrijheid van
seks… kwam inderdaad ook de mode op de televisie. Meisjes die niet alleen anorectisch werden om op een
model te lijken… maar zich zelfs doodhongerden.
Televisiestations ontstonden die niet alleen de muziek, maar tevens ook ongemerkt de seks promootten. De
elite had de toekomst doordat zij de jeugd had… waaruit volgt dat de massa geen toekomst meer had. Ja,
rustig maar… je gaat me vertellen wat een mooie toekomst jij hebt. Je bedoelt te zeggen: een fijn heden of
kun je in de toekomst kijken?
Ik kom zo op de seksualisering en de muziek terug, maar intussen zijn we iets anders – mogelijk net zo
belangrijk – vergeten. Het feminisme!
Rond 1870 begon het feminisme haar entree te maken. In 1910 had de USA het ook begrepen. Ik vind
gelijke rechten voor man en vrouw zo belachelijk vanzelfsprekend dat ik er helemaal niet eens over wil
schrijven. Gelijke rechten en feminisme zijn echter twee totaal verschillende onderwerpen… en nee, ik ben
geen ‘macho sexist pig’! Feminisme is net zoals alle andere vormen van discriminatie door de elitaire
mindfuckers en bloedzuigers zo tot in het extreme doorgedreven dat het nu belachelijke idioterie is… als het
maar niet zo fucking treurig was.
Na de Russische revolutie waren de vrouwen – tot op zekere hoogte – gelijk aan mannen. Ze mochten
straatveger… dokter, maar geen politica worden. Daar stond tegenover dat ze weer wel in het leger
mochten. Waarom Rusland? Wel onder het communisme was de vrouw supergelijk aan de man, want het is
nu pas dat vrouwen in Engeland en de USA aan het front mogen vechten. Van Nederland weet ik het niet,
zal wel, want 90% van de mannen zijn hier zelf feministen. Any road, het ging over Rusland en het
feminisme. Onder dat bewind werkte het feminisme bijzonder goed. Niet! Als je de geschiedenis hierover
naleest, werd de vrouw nog meer onderdrukt dan in een staat waarin de vrouw ‘nog niet was bevrijd’.
Wanneer je je eens in de ‘Nieuwe Wereld Orde’ verdiept dan zie je dat het bewind van die orde het meest op
communisme lijkt. Het is dus al eens uitgeprobeerd en de elitocraten weten dat het werkt. In plaats van in
het Kremlin zit de ongekozen regering straks in Brussel… en in Straatsburg als gemeenschappelijke
Eurodatsja.
Niet alleen de televisie wordt als medium gebruikt om het derde golf feminisme te promoten… naast de
talkshows en vrouwenprogramma’s is er een plethora van Eva’s, Viva’s, Opzij’s of Self’s die de vrouw leren
hoe slecht ze het eigenlijk heeft en hoe ze het beter moet gaan doen. ‘Fuck your partner and tell him to fuckoff’, letterlijk… maar niet al te letterlijk.
Er was niets verkeerd met het oorspronkelijke feminisme… er is alles verkeerd met de belachelijke derde
golf filosofie voor de vrouw zoals die door de psychocraten van de Lucifer-elects ontworpen is. Ik kom hier
ook op terug in mijn conclusie.
Laat mij even je ‘mind ‘ opfrissen… Ik keur niets goed en ik keur niets af. Ik laat alleen zien wat – in mijn
mening – de gevolgen zullen zijn, want wanneer je dan ziet dat ik gelijk had, dan kun je ook trots tegen de
buren vertellen dat je weet hoe het allemaal gekomen is.
Homopromo – Homoseksualiteit is zo oud als het mensdom dus daar hoeven we dan ook niet moeilijk over
te doen. Dit zou dus het einde van dit onderwerp moeten zijn… maar nee. Hier lag een schitterend terrein
braak om de massa te verdelen. Terwijl tijdens de Roomse Cult buggery (holpompen) was voorbehouden
aan de Satanische priesters en andere vrome massapsychologen werd het tegelijkertijd door dezelfde cult
en andere intolerante religies tot een zonde verklaard.
Heb je je ooit afgevraagd waarom 81% van de slachtoffers van ‘pedopaters’ altijd jongentjes waren? Hoe
dan ook, het was natuurlijk zo hypocriet en fout als het maar kon om homoseksuelen te discrimineren, of
erger. Het is echter nog fouter om homoseksualiteit te verheerlijken en dat is precies wat de media nu doen.
Als je als vent je hol niet op een kier zet na van een kier te zijn weggehold… dan ben je niet echt cool. Met
homo’s kun je lachen, homo zijn, is in… Gays zijn vrouwelijker dan vrouwen (daar begint het inderdaad op te
lijken). Gay zijn is ‘ace and awesome’. De homohuwelijken – die mij persoonlijk geen rat’s arse interesseren
– zijn in de media het onderwerp van de dag. Een paar kwetterende nichten op de televisie doet het ook
altijd wel. Paul de Leeuw? Wat is dat?
De hypocriete geloofsvertegenwoordigers zeggen dat het een zonde tegen God is, terwijl de katholieke
demagogen gewoon doorgaan met de achterkant van hun habijt op te tillen. De media strijdt onvermoeibaar
om het homohuwelijk er wereldwijd door te drukken, terwijl zij hun vizier alweer een tijdje op adoptierechten
voor het gelukkige homo-echtpaar hebben gericht. Een man/vrouw echtpaar van onbesproken gedrag wordt
afgewezen voor adoptie omdat de omgeving niet geschikt voor het kind zou zijn, maar een homosetje heeft
geen moeite met adoptie. Kijkcijfers omhoog… en een precedent is geschapen. Dat het niet in het belang
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van het kind is, kan een mongool nog wel uitwerken… but who fucking cares? Weer een nagel in de
maatschappelijke doodskist geslagen en een nieuwe laag van de hetero gezins-ui gerukt. What is next?
Het risico nemend dat dit in Nederland al orde van de dag is, zie ik een travestiet nu gediscrimineerd worden
omdat hij niet het damestoilet in mag… de shemale gaat demonstreren voor gelijke rechten… wat inhoudt
dat ‘heshe’ naar keuze het heren- of damestoilet mag gebruiken… desnoods tegelijkertijd. De
transseksuelen krijgen een omgebouwd toilet waar alleen zij in mogen… maar er is een probleem want de
‘wasman’ wil niet het toilet gebruiken van de ‘wasvrouw’ … en vice versa. Gevechten breken nu uit voor de
toiletten wanneer een kind onder geleide van zijn ‘ouders’ naar het toilet moet. Dit is het moment dat over de
sekse van het kind beslist wordt. Een arme hermafrodiet drentelt onzeker van het ene naar de andere toilet.
Mijn mening heeft niets met homofobie te maken, maar iedere hersenloze massablob zal het oneens met mij
zijn en mij voor homofoob uitmaken. Het is de tijd van het demonstreren en discussie voeren over deze
onderwerpen niet waard. Gewoon doen, de bovenbazen vinden wel weer iets anders om de maatschappij te
verdelen.
Pornografie – Wie heeft er niet naar gekeken en wie raakte er in het begin niet opgewonden van? Iedereen
en niemand, al zal iedereen nu beweren: ‘niemand en iedereen’. Mij best, wat ik wel weet, is dat niets zo
snel verveelt als porno. Ik heb er nooit problemen mee gehad, zolang de deelnemers maar volwassenen
waren. Porna maakt op zijn best al slachtoffers, al zal de pornoster mij voor gek verklaren.
Wat iemand voor zijn brood doet is geen schande, maar als je als man of vrouw zo je brood moet verdienen,
dan zegt mij dat je niets anders kunt… of wilt. ‘Kiddieporn’ is verwerpelijk en er zou de doodstraf op moeten
staan! Twee keer… en twintig keer achter elkaar. Ik ga er verder niet op door, want voor mij is iedereen die
daar aan meewerkt duizend keer erger dan een pedofiel. De producenten zijn – dit is een oxymoron – bij hun
volle verstand en dus bewuste misdadigers.
De reden dat ik niet langer objectief tegenover porno kan staan, is het feit dat ieder kind in het bezit van een
smartphone (of tablet of laptop) nu de meest gore porno kan bekijken. Dat ze een klokkenspel en een natte
vlinder zien, zal hen niet veel kwaad doen. Het feit dat ze bestiale porno, gayseks, bdsm en god weet wat
voor zieke deviantenseks kunnen bekijken is een probleem.
Je hoeft geen pedagoog te zijn om te begrijpen dat dit alleen maar schadelijk voor een kind kan zijn.
Jongens en meisjes onder de tien jaar krijgen een totaal verkeerd beeld van seks en denken dat de
afwijkende uitzonderingen de regel zijn. Beiden denken dat een vrouw die ‘gegangbangd’ word door tien
man normaal is. Het lijkt mij niet dat ik dit verder moet toelichten. Kinderen zijn ontvankelijk en nieuwsgierig,
maar zoals de Engelsen zeggen: ‘Curiosity killed the cat’.
Ik schrijf programma’s voor computers en websites. Niets, maar dan ook niets is makkelijker om – met een
beetje medewerking – een App te schrijven die het onmogelijk maakt voor kinderen om bepaalde sites te
bezoeken. Ik schrijf het in een week…. maar dat willen de elitefucks niet. Zolang er nog magistraten,
notarissen en andere ‘old boys’ uit het ‘fucking network’ zijn die aan kleuters peuteren in het beste geval, zie
ik zo’n beschermingsmaatregel niet snel komen. De bedoeling is dat kinderen die porno zien en daar gaat
het nu juist om.
Ik hoor je al vragen: “Wat als het kind de smartphone van een van de ouders te pakken krijgt?”
Op iedere smartphone het programma als standaard instellen. De volwassene kan toegang krijgen door een
paswoord in te typen. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn dat het kind die gore shit ziet, maar in mijn
mening hoeft dat niet meer dan 5% te zijn. Welke ouder wil dat zijn kind die tinnef kan zien? I know, er zijn er
maar al te veel die amper weten dat ze leven. Geef me een week als ‘oneman thinktank’ en ik kom met een
oplossing. Ik kom hier in mijn conclusie op terug.
Seksualisering – Aansluitend op de ‘kiddieporn’ is er nog een markt die specifiek op de kinderen gericht is.
Het zijn de keurige fabrikanten van dameskleding en schoeisel die zich nu op de kinderen gericht hebben.
Welke kleuter wilde vroeger niet een keer de lipstick van haar moeder op haar mondje zien? Mama’s hakken
dragen… haar haar opsteken? Normaal toch?
Deze fabrikanten maken nu pinnen (naaldhakken), g-stringetjes en andere carnavals fucklingerie voor
kinderen zo jong als 7 jaar. Kinderen van zeven jaar. Zijn jullie krankzinnig… of gewoon ziek? De kinderen
weten niet eens hoe ze die string om moeten binden. Achterstevoren? het maakt niet eens veel uit, maar
mogelijk willen jullie de kinderen wel even helpen. What’s fucking next? Barbie met een klein vibratortje? Get
real you sick bunch of fucking bastards!
Mijn App is goedgekeurd door de laagste twee graden van de vrijmetselaars en het wachten is nu op de
grootmeester. Er liggen nog een paar rechters dwars. Intussen hebben de kinderen een andere bezigheid
gevonden. Sexting!
Sexting! Gelukkig is dat in de regel een generatie kinderen die al iets ouder is en waarvan de gemiddelde
leeftijd zo rond de twaalf jaar ligt. Ik ben wel jaloers op ze, want ik krijg alleen maar foto’s van oude
uitgewoonde vleermuizen. Ik heb er dan ook geen enkel probleem mee… ware het niet dat de foto’s van de
edele delen van het jonge meisje vaak op het internet verschijnen… en het gaat nimmer meer weg!
Dit heeft de potentie om het leven van het meisje te vernietigen. Letterlijk! Afgezien dat er al meisjes uit
wanhoop zelfmoord hebben gepleegd, denk ik dat de toekomstige echtgenoot van het meisje er niet al te
groots mee zal zijn om de foto’s van zijn vrouws vlinder op het internet te zien. Dit was maar een klein
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voorbeeld en dit kan met jongetjes natuurlijk ook voorkomen, maar meisjes hebben een ingeboren ijdelheid
en controlebewustzijn… die zelfs een volwassen vrouw vaak nog parten speelt.
IJdelheid… of is het de onzekerheid van de vrouw? Het is in laatste geval voor de vrouw te hopen dat haar
vlinder er uitziet als een spaarpotje, want als ze met een labbiaflaporen op de foto staat, houdt ze daar ook
nog een complex aan over. Say what?
Jonge meisjes willen niet langer alleen (met een siliconenfix) hun longetjes vergroot of verkleind zien… als
de binnenste vleugeltjes van de vlinder de buitenste ‘te buiten gaan’, willen ze een schaamlipcorrectie en het
liefst uit het verzekeringspakket. (Nu snap ik waarom ezelsoren schaamlippen heten: schaam je voor je
lippen!)
Mocht er wat nog wat lipo over zijn van de voorgaande ‘cliënte’ dan wordt het achterwerk van de tiener ook
nog even gefatsoeneerd. Terwijl ze op goedkeuring van de verzekeraar wacht, laat het wicht een duivel op
haar rug tatoeëren, een pijpspijker in haar tong nieten en hier en daar een andere piercing. De clitnagel moet
nog even wachten tot de beurs bijgeknipt is.
De volgende quote laat zien dat de media niet alleen hersenspoelen om hun adverteerders gelukkig te
zien… dit gaat op voor het feminisme en het inspelen op de onzekerheid van vele vrouwen:
“Vrouwen zijn zorgvuldig getraind door de media om zichzelf als inadequaat te zien. Ze worden ‘geleerd’ dat
andere vrouwen – door de aankopen van kleding, cosmetica, voeding, roepingen, bezigheden, onderwijs
enz. – vrouwelijker en begeerlijker dan zijzelf zijn. Haar behoefte aan voortdurend opnieuw haar seksuele
toereikendheid te bevestigen, al is de aankoop van goederen een overweldigende zorg, winstgevend voor
de adverteerders, maar potentieel desastreus voor de vrouw in kwestie.”
De media – MTV is al een prima voorbeeld, want iedere zichzelf respecterende tiener… en jonger… kijkt
ernaar – promoot de seksualisering van jongeren. Als pubers op de televisie zien dat promiscuïteit en seks
met meerdere partners ‘at random’ vet cool is… wat kunnen de ouders dan eigenlijk weten?
En net wanneer je denkt dat het niet veel gekker meer kan worden, hebben Madonna en Britney Spears –
de twee Monarch slavinnen – de biseksualiteit een tintje van parentele shockerende, maar elementaire en
essentiële vrouwengedrag gegeven door op MTV tongen uit te wisselen. Ik bedoel… ook heteromeisjes
speelden altijd al met elkaars vlinder… vaak om van de seks te genieten zonder de kans te lopen dat zij door
hengstige puberjochies voor slet werden uitgemaakt. Nu echter is het een trend geworden bij de vrouwelijke
jeugd, want het taboe is opgeheven… sterker nog: wanneer je niet bij je beste ‘dinnetje’ de
mascarponeschaal uitlikt, ben je niet cool… geen bitch… no ho!
We hebben gezien hoe de media met de rap, hip-hop en andere popmuziek de seksualisering, grappige
tabak en dansdope hebben gepusht, maar de imbecielen- en klonenkwekerstations zoals SBS 6 hebben
zich ook niet onbetuigd gelaten. Terwijl stations zoals MTV (nee, ik ben niet op een kruistocht) nieuwe
horizonten creëerden met het vernielen van normale taboe’s door het corrumperen van jonge mensen, en de
andere stations extra hun best deden om de suffe ouders nog wat verder af te stompen met onbenullige
showtjes, voetballers en BN’ers, werd er eindelijk een nieuwe tendens gerealiseerd.
Sommige rockgroepen hadden zich al jaren bekwaamd in Satanisch lofgezang, maar zij boekten niet echt
vooruitgang in de ogen van het eliteshit en powerbouwers. Laten we wel zijn, een hardrocker maakt een
miserabele representatie van een 33° graad vrijmetselaar, maar aan Pink was die rol wel toevertrouwd.
Madonna promootte de afgeknotte piramide met het oog van Horus. De rap en hip-hop coryfeeën begonnen
het fenomeen de illuminati uit te dragen. Dezelfde illuminati die Tupac Shakur vermoord zou hebben. Het
hek was van de occulte dam en de hele popscene bekwaamde zich in het verspastiseren van hun vingertjes.
Geen vrijmetselaar of Mare Salvatrucha gangster die hen dat nog verbeteren kon. Met ‘Lady Gaga’ was de
jeugd aan het occultisme en de fucking Kabalakak verkocht, al had 99% nu niet echt een idee waar het om
ging, zoals men mag verwachten.
De televisiestations zijn niet alleen geweest in deze occulte reformatie. De filmindustrie heeft ook haar
steentje bijgedragen met de Da Vinci Code, Angels and Demons, Bloodline, Prometheus, maar ook Lord of
the Rings en Harry Potter… en ja, Rosemary’s Baby. Boeken? Ja, die waren er natuurlijk ook, maar daar
moet je voor kunnen lezen en vooral begrijpen dus die boeken werden verfilmd.
De pop en rockscene muteert voortdurend, maar de grenzen worden steeds verder vooruit geduwd. De
jeugd wil shockeren en de poppenmeesters weten dat precies. Dus wat komt er na die illuminati en
vrijmetselaarsbagger? Als we dat synthetische hondenbeen Bono kijken, worden het toch echt de jezuïeten.
Hoe romantiseer je dat gegeven… hoe bouw je daar mystiek omheen… Wordt Ignatius de Loyola de nieuwe
Elvis Presley of James Dean?
Men kan wel hopen dat Paul David Hewson van U2 een touw voor zijn eigen nek aan het knopen is, maar de
jezuïeten zijn te intelligent en te sluw om het slachtoffer te worden van zo’n misrekening. Uiteindelijk lukt het
ze in de Europese Unie toch prima en de huidige ongekozen voorzitter Herman Achille van Rompuy heeft al
trots gesteld dat ‘we allemaal jezuïeten zijn’. U2? Wat jou betreft, weet ik niet, maar ik zeker niet.
Nauwelijks danst de vrouwelijke jeugd – tot veertigers aan toe – nu naar de toon van het occulte, versieren
zijn hun lichamen met tatoeages en verminken zij datzelfde lijf door middel van ‘halal vrouwenbesnijdenis’,
siliconenlongen, botoxlippen, lipobillen, clitnagels en pijpspijkers… vergiftigen zij nu hersens hun met
graptabak, danssnoepjes en neuspoeder… of het occulte dreigt al van de eerste plaats te worden
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verdrongen door Gregoriaanse chants van het ‘Leger van Jezus’. De Bonobeer is dat al aan het promoten.
Valt je niets op? Denk eens even terug…
We hebben in het begin gezien dat de ongekozen voorzitters van de Europese Unie van jezuïetenmakelij of
‘ridder in de orde van Malta’ zijn. Een van de ongekozen voorzitters is net als zijn voorgangers een Pool…
en is net als die voorganger ook katholiek. Polen zijn veilige katholieken, want zij zijn nog roomser dan de
paus. Waarom zijn alle ongekozen voorzitters katholiek en het merendeel jezuïetenleerlingen? Waarom is
Mario Draghi, de gouverneur van de Europese Centrale Bank, een jezuïet?
Waarom lijkt het gebouw van de zetel van de EU in Luxemburg op iets dat er moet hebben uitgezien als de
toren van Babel? Waarom wil men naar een wereldgeloof? Waarom beelden de ‘kunstwerken’ buiten beide
Europarlementen (Luxemburg en Straatsburg) ‘De Hoer die het Beest berijdt’ uit? (Onthullingen: 17)
Waarom staat diezelfde stinkhoer op de Griekse euro? Denk je dat ze ons iets proberen te vertellen?
Waarom dringt de paus aan op een ‘One World Religion’? Een geloof voor de hele wereld… met de paus
aan het hoofd misschien? Dat zou wat wezen, nietwaar? Hoe kun je bepalen wat iemand geloven moet… en
belangrijker: hoe controleer je dat? De laatste keer dat we telden was Het Vaticaan – in al haar
verschijningen en capaciteiten – verantwoordelijk voor vijftig miljoen doden. Moorden! Door de Inquisitie!
De ‘Nieuwe Wereld Orde’ begon tijdens de vergadering van Stalin, Roosevelt en Churchill. Jezuïeten! De
Bilderberg Group werd – zoals we nu weten – door de jezuïet Joseph Retinger, S.J. aan prins Bernhard
uitbesteed. Nu hebben we een Europarlement dat wordt voorgezeten door ONGEKOZEN jezuïeten en een
Portugese Maltaridder. Een parlement waarvan de leden zetelen in een symbool van Babel en waarvan zetel
666 constant onbezet is. Een symbool van Babel zoals de talloze occulte tekens waar de jeugd nu mee
gedesensibiliseerd wordt.
Houd het er maar even op dat iedereen en zijn huisdier katholiek wordt gemaakt. Is dat erg? Wel, als dat
werkelijk zo blijkt te zijn, vraag je dan af als ze je al gaan verplichten wat je moet geloven – heb je ooit zoiets
waanzinnigs gehoord? – wat zal er dan met de rest van je vrijheden gebeuren, denk je?
Ik laat dit even bezinken bij je. Geloof me vooral niet, maar onderzoek het zelf en zie tot wat voor conclusie
je komt. Wat the fuck weet ik uiteindelijk. Jezuïeten!
Als je de effecten en tekenen van de ‘vooruitgang’ die ik hierboven heb beschreven, als positief ervaart, lees
dan vooral niet verder. Leef fijn door in je roze luchtbel… die spat vanzelf wel uit elkaar… of ben je echt van
mening dat dit allemaal wel goed blijft gaan? Blijf nog even rondslingeren want ik ga het op een rijtje zetten,
misschien dat je het ‘licht’ ziet.
De Nieuwe Wereld Orde… ik ga je iets openbaren. De Nieuwe Wereld Orde is een voortzetting van de oude
wereldorde. De plutocraten, de elite, de aristocraten, de bankiers, Roomse theocraten en poppenmeesters
willen geen nieuwe wereldorde waarin iedereen het beter krijgt… zij willen een nieuwe wereldorde waarin
alleen zij het beter krijgen. Het is dus de Oude Wereld Orde waarin zij niet alleen volle controle over de
massa, maar ook alle rijkdom en vrijheden bezitten, terwijl de massa geen bezit en vrijheden meer heeft.
Er wordt een metaforische gevangenis gebouwd waarin iedere sheeple vrijwillig zijn eigen cel inloopt, alwaar
hij of zij gaat verblijven. Scenario 1984 zoals beschreven door George Orwell, waarin iedereen 24 x 7 wordt
geobserveerd is niet uitvoerbaar. Als we alleen naar de USA en de EU kijken, dan komen we uit op
ongeveer 750,000,000 inwoners. Zevenhonderdvijftig miljoen mensen rond de klok observeren is
onuitvoerbaar en astronomisch duur als het technisch mogelijk zou zijn. Voor het 24 uur controleren van 750
miljoen mensen zijn 3 x 750 miljoen, dus twee miljard en 250 miljoen controleurs nodig zijn. Waar willen ze
die vandaan halen en wie controleert de controleurs? Wie kan er dan nog werken? Dit model faalt en de
gevangenis moet er een zijn waarin de mensen graag denken te verblijven.
Na de Tweede Wereldoorlog besefte de OWO (oude wereldorde) dat tirannie niet langer haalbaar was. Het
was eenvoudigweg economische waanzin. De briljante conclusie van de poppenmeesters was dat men
mensen onschadelijk kan maken door ze zaken te geven, waarvan mensen dachten dat zij die wilden
hebben.
Fantasie, escapisme, een toevluchtsoord van de werkelijkheid… dat is wat mensen wilden. TV, reclame,
Hollywood, populaire muziek, blitse glossy tijdschriften. Beelden van een wereld en levensstijl die oneindig
prachtig en verleidelijk is voor vele mensen. Zodra mensen verslaafd zijn aan deze nepwereld, willen ze
nimmer meer weg. Ze zijn dan verslaafden met een wanhopig verlangen naar de glamour die zo weinig in
hun dagelijks leven te vinden is.
De online wereld Second Life geeft mensen de kans om een geïdealiseerde, fantasie-avatar van zichzelf…
en het soort wereld waarin zij graag willen leven, te creëren. Denk je dat deze ‘Second Lifers’ het soort
mensen zijn die waarheden willen ontdekken, revolutioneren tegen de oude wereldorde of uit hun
gevangenis zullen breken? No mate, dit soort mensen rebelleert nooit zolang ze hun fantasiefix maar krijgen.
Zolang je krijgt wat je hebben wilt, denk je automatisch dat je vrij bent. De tralies zijn onzichtbaar. De OWO
wil ons niet in concentratiekampen plaatsen, maar in gevangenissen die wij niet kunnen zien, omdat wij zo
gehersenspoeld en misleid zijn. Herken je het ‘Brood en Spelen’ concept? De Romeinen wisten dat al, dus
de huidige Romeinen kunnen het niet… niet weten.
Het geniale van deze constructie is dat de massa de OWO betaalt om hen te verdoven met stompzinnige
pestzooi die hen machteloos maakt om te ageren tegen de OWO. Dat is briljant! Je laat de slachtoffers voor
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hun eigen knechting betalen. Niet alleen kost het je niets om de massa te onderwerpen… de massa betaalt
jou! Dit is de wereld waar wij nu in leven. En wie zijn de grootste slachtoffers?
Vrouwen! Hahaha, dat had je niet gedacht na mijn eerdere ‘tirade’, hè?
In de glossy vrouwenbladen wordt nimmer een woord gerept over wetenschap, geschiedenis, economie,
politiek, filosofie, religie, technologie. Complottheorieën vind je er niet in.
In de vrouwenbladen draait het allemaal om uiterlijke verschijning, mode, roddel en beroemdheden. Wie is
dik, wie is dun, wie is mooi, wie is lelijk, wie draagt wat, wie is up, wie is down. Wie zijn de nieuwe sterren,
wat zijn de oude sterren aan het doen?
Vrouwentijdschriften zijn de heiliging van trivia. Ze zijn verstoken van elke intelligente gedachte. Sex and the
City – een van de meest populaire vrouwen tv-programma’s in de USA van de afgelopen jaren – is een
verhaal over de carrière van vrouwen met dure schoenen… e.n d.a.t i.s h.e.t! Vrouwen klagen over de
mannen, maar zijn geobsedeerd om mister Right te krijgen.
Na decennia van feminisme zijn vrouwen nog steeds opgesloten in de frivole, intellectueel steriele wereld
van Jane Austen’s Pride and Prejudice, een boek dat bijna tweehonderd jaar geleden werd gepubliceerd. De
OWO heeft de perfecte formule gevonden voor het neutraliseren van vrouwen: ‘winkeltherapie’. Wijs gewone
vrouwen een winkelstraat… geef ze een zwaar doorgeladen pinpas en zij zullen volgzame, gehoorzame
consumenten zijn, die nooit een probleem voor de OWO zullen vormen. Niet voor de OWO, maar voor de
echtgenoot of partner ligt dat vaak weer anders.
Riesman stelde: ‘De heteronoom wil bemind worden in plaats van gerespecteerd; hij wil niet bedriegen of
indruk maken… laat staan onderdrukken, maar in de huidige maatschappij streeft hij minder naar een
snobistische status in de ogen van derden dan de zekerheid dat ze gevoelsmatig in harmonie met elkaar
zijn.
Is dat niet een beschrijving van de meeste vrouwen? Is dat niet een schets van het overgrote deel van
kantoormedewerkers? Lijkt het je niet een voorstelling van de gebruikers van sociale netwerksites? We
leven in een heteronome samenleving; een maatschappij waar de meeste mensen bang zijn om af te wijken
van het normale, het gemiddelde… het dombocratengedrag. ‘Inpassen’ is noodzakelijk… daar zijn de hokjes
ook voor ontworpen. Weinig mensen hebben de moed om zichzelf te zijn.
Het is onmogelijk voor heteronomen – vooral vrouwen – zich te interesseren voor nepotisme, croniïsme of
staatscomplotten. Zij gaan liever winkelen of ‘gezellie beppen’. Vrouwen lijden aan een Stockholm Syndroom
– volledige empathie met de kidnapper. Bedenk eens hoe gemakkelijk de wereld waar mensen actief de
slachtofferrol omarmen, voor de OWO moet zijn.
Zie je hoe moeilijk het is om de Oude Wereld Orde omver te werpen? De OWO’ers zijn geen grove, stomme
bullebakken – zoals maar al te vaak afgebeeld – maar slimme, subtiele mindfuckers. En wat is hun meest
succesvolle wapen? Het verstrekken van onbelangrijke dingen die de massa wil. Welke vrouw voelt zich
onderdrukt in haar zojuist gekochte designerjurk? Zal zij rebelleren tegen de Oude Wereld Orde? Niet in een
miljoen jaar, mate!
Zij gaat zaniken, drammen en rebelleren tegen haar partner wanneer de financiële situatie de aanschaf van
de designerjurk het even niet toelaat… en ze denkt: ‘wat een loser heb ik. Mijn hele jonge leven heb ik aan
hem verknoeid.’ En dit brengt mij weer terug bij het uitgangspunt ‘verdeel en heers’, want hoewel heersen
door de ‘Brood en Spelen’ strategie makkelijk is voor de bovenlaag… er moet ook nog verdeeld worden.
En dat wordt het vervolg…
“Scratch most feminists and underneath there is a woman who longs to be a sex object. The point is that is
not all she wants to be” – Betty Rollin.
http://olympiczion.nl/index.php/wat-heeft-feminisme-met-de-nieuwe-wereld-orde-te-maken/#more-7307

Zon kent krachtigste uitbarsting van dit jaar
Er heeft zich gisteren een zware uitbarsting op de Zon
voorgedaan, zo hebben gespecialiseerde websites gemeld.
Eerst was er een uitbarsting van de klasse X1.75. Volgens
het gespecialiseerde SIDC-centrum op het plateau van Ukkel
piekte die om 04.17 uur Belgische tijd. Er kwam een
plasmawolk (CME in het jargon) vrij, maar vermoedelijk was
die niet naar de Aarde gericht.
Luidens spaceweather.com was er om 18.05 uur Belgische
tijd een nieuwe, veel krachtigere uitbarsting en meteen de krachtigste van dit jaar. Die was van de klasse
X2,86, verduidelijkten spaceweatherlive.com en de werkgroep poollicht bij Volkssterrenwacht Urania.
Na die zonnevlam verwijderde zich aan 2.500 km per uur een plasmawolk van onze ster. Vermoedelijk zet
die geen koers naar onze planeet, zo luidt het. Er zijn drie klassen zonnevlammen, gaande van C tot X.
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Chip herstelt herinneringen in beschadigde hersenen
HLN.be
Amerikaanse neurowetenschappers claimen dat ze de code gekraakt hebben waarmee ons brein het
langetermijngeheugen opbouwt. Met die informatie sleutelen ze aan een microchip die het vormen van
herinneringen zal stimuleren in beschadigde hersenen. Ze verwachten dat de geheugenchip binnen de twee
jaar getest kan worden op mensen. Meer dan tien jaar hebben onderzoekers van verschillende Amerikaanse
universiteiten de hippocampus proberen te ontcijferen. Dat deel van het brein is van vitaal belang voor de
vorming van het langetermijngeheugen. Nu stellen ze te weten hoe herinneringen worden gemaakt en hoe
ze actief kunnen ingrijpen in het productieproces om mensen met hersenschade te ondersteunen. In eerste
instantie zal gewerkt worden met patiënten die een beroerte of ongeval hadden, maar het ultieme doel is de
gevolgen van Alzheimer aan te pakken.
Getest
Volgens CNN heeft het team er al succesvolle testen op hersenen van ratten en apen opzitten, waardoor ze
konden aantonen dat boodschappen in het brein nagebootst kunnen worden met elektrische signalen van
een siliconen chip. Er is echter nog werk aan de winkel op het vlak van elektronica, maar de
wetenschappers worden gestimuleerd door een groeiende aanvaarding van geïmplanteerde elektrodes in
het menselijk brein. Denk maar aan de nieuwste technieken voor het behandelen van epilepsie.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1631508/2013/05/13/Chip-herstelt-herinneringen-inbeschadigde-hersenen.dhtml

Netanyahu naar Putin om militair treffen met Rusland te voorkomen
Russische raketparaplu voor Syrië ernstige hindernis voor Israël
Vladimir Putin (L) en Benyamin Netanyahu tijdens een
eerdere ontmoeting. De kans dat de premier van Israël de
Russische president zal overhalen is nihil.
De Israëlische premier Netanyahu heeft aankomende week
een ontmoeting met de Russische president Vladimir Putin. In
het aan de Zwarte Zee gelegen Sochi gaat hij proberen Putin
ervan te overtuigen geen geavanceerde S-300 wapens aan
Syrië te leveren. Omdat Russische officieren de
raketsystemen gaan bedienen dreigt er bij een nieuwe
preventieve Israëlische aanval op Syrië een directe militaire
confrontatie met Rusland. Israëlische inlichtingenexperts
achten de kans dat Netanyahu in zijn missie slaagt extreem klein. De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken John Kerry, de Britse premier David Cameron en de Duitse minister van BuZa Guido
Westerwelle probeerden al eerder tevergeefs Putin over te halen geen S-300's aan Syrië te leveren, omdat
dit volgens hen vrijwel zeker een desastreuze wapenwedloop in het Midden Oosten zal ontketenen.
Putin wil Westers ingrijpen Syrië voorkomen
De Russische minister van BuZa Sergei Lavrov wuifde de onrust weg door erop te wijzen dat de verkoop
van de raketten al lang geleden werd beklonken en Rusland daarom gebonden is het contract na te komen.
Zeker na de Israëlische preventieve aanval op militaire doelen in Damascus op 5 mei zal Putin, die
Netanyahu telefonisch heeft gewaarschuwd dat het Kremlin geen nieuwe aanval zal tolereren, niets doen om
de levering van de S-300 te stoppen. Daarmee heeft hij ook de VS en de NAVO op het oog. Putin verklaarde
vastbesloten dat Rusland niet zal toestaan dat het Westen via een militaire campagne Assad probeert af te
zetten, zoals in 2011 met de Libische leiders Muammar Gadaffi is gebeurd. Hij voegde eraan toe dat de
Russische wapens voor Syrië en Iran het antwoord zijn op de grote hoeveelheden wapens die de VS
onlangs aan Israël en de Arabische Golfstaten verkocht.
Dreigende militaire confrontatie met Rusland
De S-300 kan vliegtuigen op 200 kilometer afstand neerhalen. Israël vreest dat Moskou zes batterijen met in
totaal 144 raketten in Syrië gaat opstellen. Bovendien zullen deze systemen worden bemand door
Russische officieren die eufemistisch 'instructeurs' zullen worden genoemd. Israël zal dus heel goed aan de
gevolgen moeten denken als het besluit deze raketten uit te schakelen zodra er nieuwe acties tegen
bijvoorbeeld Iraanse wapentransporten voor Hezbollah noodzakelijk zijn.
Met het sturen van de S-300 geeft Putin dus feitelijk een Russische raketparaplu aan de Syrische president
Assad en de aan zijn zijde vechtende duizenden Iraanse- en Hezbollahstrijders. Omdat de kans dat
Netanyahu Putin overtuigd nihil is, kan de premier van Israël alleen maar hopen dat hij in ieder geval
overeenstemming bereikt over enkele basisregels waarmee een directe militaire confrontatie tussen Rusland
en de Joodse staat kan worden vermeden.
Xander - (1) DEBKA
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Global dimming: Zonlicht op aarde in halve eeuw tot één derde verminderd
Zon- en ruimtewetenschappers: Zonneactiviteit wijst op aanstaande nieuwe kleine ijstijd
'En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd
getroffen... zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor
het derde deel geen licht had..' (Openbaring 8:12)
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het zonlicht op Aarde sinds
ongeveer de jaren '50 van de vorige eeuw tot ongeveer één derde is
verminderd. Dit 'global dimming' (wereldwijde schemering) effect werd al zo'n
20 jaar geleden door enkele wetenschappers geconstateerd, maar toen nog
totaal niet serieus genomen. Nu anno 2013 is geconstateerd dat in Azië, de Verenigde Staten en Europa het
zonlicht significant is afgenomen -in Hong Kong zelfs met 37%- vrezen steeds meer wetenschappers voor
de mogelijk ernstige gevolgen voor onze planeet. 'Global dimming' is een effect dat de wetenschap totaal
niet had verwacht of voorspeld. Honderden instrumenten over de hele wereld tonen echter aan dat steeds
minder zonlicht het Aardoppervlak bereikt. Tussen de jaren '50 en de vroege jaren '90 was de daling
ongeveer 10%, maar in sommige regio's, met name in Azië, de VS en Europa, was dit veel hoger. Hong
Kong spant de kroon met een vermindering van het daglicht met maar liefst 37%.
Vervuiling mogelijke oorzaak
Volgende week presenteren Amerikaanse en Canadese geologische wetenschappers een rapport waarin de
eventuele gevolgen voor het weer, de watervoorziening en de landbouw uiteen worden gezet. Dr.
Veerabhadran Ramanathan, professor klimaat- en atmosfeerwetenschappen aan de universiteit van
Californië, heeft het over een 'grote gorilla waarvan we niet eens wisten dat die aan de eettafel zat.'
James Hansen, directeur van het NASA Goddard Instituut voor Ruimteonderzoek, zei dat wetenschappers al
langer weten dat vervuilde deeltjes in de atmosfeer het zonlicht reflecteren, maar dat men nu pas beseft op
welke enorme schaal dit gebeurt. De vervuiling zorgt er tevens voor dat er meer water condenseert en er
daardoor dikkere wolken ontstaan. In gebieden met minder luchtvervuiling is het dimmingeffect dan ook veel
minder of zelfs totaal afwezig.
'We begrijpen dit niet'
Toch weet nog niet precies hoe dimming ontstaat. Op Antarctica, waar totaal geen luchtvervuiling bestaat, is
het zonlicht namelijk eveneens verminderd. 'Over het algemeen begrijpen we niet wat er nu gebeurt,' gaf dr.
Shabtai Cohen, wetenschapper bij het Israëlische ministerie van Landbouw, toe. 'We beschikken niet over
het complete verhaal.' Diverse wetenschappers over de hele wereld dachten aanvankelijk met foutieve
meetgegevens te maken, zó versteld stonden ze van het dimming effect. Sommigen trekken de
onderzoeksresultaten nog steeds in twijfel en denken dat vuil op de radiometers, waarmee het dimmingeffect
werd aangetoond, de oorzaak kan zijn. Anderen komen met alternatieve berekeningen waaruit een minder
sterk dimmingeffect -ongeveer 4% tussen 1961 en 1990- naar voren komt. (1)
Nieuwe kleine ijstijd, geen global warming
Het 'global dimming' effect dreigt de komende tientallen jaren versterkt te worden door een gebrek aan
zonneactiviteit. Volgens zon- en ruimtewetenschappers neemt het magnetische veld op de zon, dat
verantwoordelijk is voor het ontstaan van zonnevlekken, al geruime tijd af. Als de huidige trend zich
onverminderd doorzet dan zullen er in 2016 geen zonnevlekken meer ontstaan. De laatste keer dat dit
gebeurde veroorzaakte in de 17e en 18e eeuw een langdurige koudeperiode die nu bekend staat als de
'kleine ijstijd'. (2).
Bovenstaande effecten zullen het door de onafhankelijke wetenschap reeds totaal ontkrachte 'global
warming' effect nog verder onderuit halen. Inmiddels is bewezen dat de temperatuur op Aarde de afgelopen
15 jaar is gestagneerd en zelfs licht is gedaald, terwijl 'warming wetenschappers' juist een forse stijging
hadden voorspeld (3). Probleem is dat de politiek het miljarden kostende milieubeleid op deze falende
'wetenschap' heeft gebaseerd en vast van plan lijkt hier niet van af te wijken.
Het 'gevaar' van het volstrekt onschadelijke, voor planten en gewassen juist zeer nuttige Co2 is dan ook
gebaseerd op gemanipuleerde cijfers en regelrechte leugens. Waar 10 jaar geleden het verdwijnen van
sneeuw en ijs in Europa, Noord Amerika en Rusland werd voorspeld, worden nu de recordhoeveelheden
sneeuw en ijs van de afgelopen winter, die begin 2013 de koudste in 208 jaar was (4), aangevoerd als
'bewijs' dat de Aarde opwarmt. De grote vraag is dan ook of Nederland eerst onder een vrijwel permanente
ijslaag moet verdwijnen voordat de politiek zijn foute beleidskeuzes toegeeft.
Bijbel voorzegt verduistering zonlicht
De vermindering van het zonlicht zal sommigen doen denken aan de profetieën in de Bijbel, die voorzeggen
dat in de eindtijd het zonlicht met één derde zal verminderen (Openbaring 8:12). Veel uitleggers hebben
altijd automatisch aangenomen dat dit in één klap zal gebeuren, maar dat valt nergens uit op te maken.
Mogelijk gaat het dus om een geleidelijk proces en heeft de vierde bazuin inderdaad al lang geleden
geklonken.
Xander - (1) New York Times, (2) Phys Org, (3) Daily Mail, (4) KOPP
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Beursbedrog: Hoge koersen veroorzaakt door robots; Crash onvermijdelijk
Dunne groene lijn boven de witte streep: aandeel robots in de
aandelenhandel in 2007. Onder (alle kleuren): dezelfde
robotactiviteiten op een willekeurige beursdag in 2011.
Veel beurzen noteren de afgelopen tijd record na record, wat
de indruk wekt dat het met de economie weer helemaal de
goede kant op gaat. Niets is echter minder waar; de
razendsnelle handel in aandelen is al lang niet meer door
mensen bij te houden, waardoor er op steeds grotere schaal
beursrobots worden ingezet. Dit systeem is zodanig uit de
hand gelopen dat de hoge koersen vrijwel uitsluitend worden
veroorzaakt door deze robots, en in niets meer de werkelijke
situatie van de economie weerspiegelen. Een gigantische crash is dan ook onvermijdelijk.
Beurzen los van realiteit
Belegger Mark Cuban, oprichter van de twee succesvolle firma's MicroSolutions en Broadcast.com, legde al
in 2004 uit dat de beurzen niets anders dan een enorm sneeuwbalsysteem zijn en dat de waarde van
aandelen niet meer de werkelijke waarde van een onderneming weerspiegelen. Het gaat enkel om
marketing: mensen die aandelen willen verkopen zoeken mensen die deze willen kopen, en om dat te
bereiken worden de mooiste sprookjes verteld.
Aandelen zijn al lang niet meer gewild omdat een onderneming goed draait, maar omdat andere zeggen dat
ze 'hot' zijn. Cuban weet waar hij over praat; hij bracht Broadcast.com naar de beurs. Op de eerste dag
steeg de koers van de firma van $ 1 naar $ 60. In de aanloop naar de beursgang kreeg hij hulp van
investeringsbanken, die hem nauwgezet uitlegden wat hij wel en niet moest zeggen tegen potentiële
beleggers. De belegger schreef verbijsterd te zijn dat bijna alle beleggers niet eens de moeite namen om
een paar basisvragen over zijn onderneming te stellen. Het maakte hen niet uit wat de onderneming precies
deed - ze wilden de aandelen enkel kopen omdat deze door beleggings'experts' werden aangeprezen.
Massale manipulaties legaal
Deze 'experts' kopen aandelen met het geld dat anderen hen hebben toevertrouwd, zoals pensioenfondsen
en vermogensbeheerders. De meeste gewone mensen hebben dan ook geen flauw benul dat hun geld op
de beurs wordt ingezet. Iemand die voor zijn pensioen spaart ziet dat geld immers tientallen jaren niet terug.
Iedereen vertrouwt erop dat dit geld automatisch beschikbaar komt zodra hij met pensioen gaat.
In de tussentijd 'moet' het geld zich vermeerderen, en dat kan het beste op de beurs. De koersen reageren
vervolgens met name op de kwartaalcijfers van bedrijven; zijn deze 'hoger dan verwacht', dan stijgt de koers,
en omgekeerd. Alex Berenson schrijft in zijn briljante boek 'The Number' dat deze 'fundamentele cijfers' door
de meeste ondernemingen massaal worden gemanipuleerd. Een recent onderzoek bevestigde dat veel
managers bewust een valse voorstelling van zaken over hun bedrijf geven.
Zelfs Ben Bernanke, hoofd van de Amerikaanse Federal Reserve, uitte de afgelopen weken kritiek op de
hoge beurskoersen omdat deze niet meer overeenkomen met de werkelijke 'fundamentele cijfers'. Bizar
genoeg zijn deze grootschalige manipulaties niet per se illegaal. Vooral grote bedrijven kunnen hun cijfers
eenvoudig legaal vervalsen. Volgens Berenson bestaan hiertegen geen wettelijke beperkingen.
Hogesnelheidshandel door robots
De beurspieken van de laatste tijd zijn dan ook op deze legale manipulaties terug te voeren. Sinds het
uitbreken van de crisis in 2007-2008 is er een dramatische toename te zien in het aantal manipulaties. De
reden is dat men robots inzet die onmiddellijk, binnen fracties van seconden, reageren op cijfers van
ondernemingen. Deze 'hogesnelheidshandel' (High Frequency Trading, HTF) heeft de beurzen ingrijpend
veranderd. Uit de grafiek valt op te maken dat de handel sinds 2007 is geëxplodeerd omdat robots hierin
razendsnel een steeds groter aandeel in hebben gekregen. In 2007 is de lijn nog zeer laag en nauwelijks
zichtbaar; in 2011 en 2012 komt het tot een waar 'vuurwerk' aan robotactiviteiten.
Aaaaaaaand... it's gone
De enige rol die mensen op de beurzen nog spelen is het aanleveren van geordende gemanipuleerde cijfers.
De rest wordt door de computers gedaan. Onlangs verloor de firma Knight Capital in een half uur $ 440
miljoen omdat zo'n computer een foutje had begaan. Het gaat hier om geld waar gewone mensen hun leven
lang hard voor gewerkt hebben - en nu is het weg (aaaaaaand.... it's gone).
De EU wil een financiële transactiebelasting gaan heffen om greep op het probleem te krijgen. De politiek
hoopt hiermee de zeer riskante HTF in te dammen. Deze belasting kan een nieuwe zeepbel echter niet
voorkomen. Sterker nog: zeker in de vrijwel bankroete schuldenlanden zal de politiek in de verleiding komen
om zelf mee te doen met dit systeem waarmee fabelachtige winsten zijn te behalen, ook als deze door
manipulatie zijn verkregen.
Geld, seks en drugs
Bovendien schrijft Cuban dat de meeste handel op de beurzen bestaat uit insider-trading, en niet gebaseerd
is op bijzondere vakkennis. Ergens worden er cijfers en details gelekt en degenen met het beste netwerk
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profiteren vervolgens het meest. En dat netwerk mag wat kosten; de Wall Street Journal onthulde dat de
spelers in het Libor-schandaal (rentemanipulatie) met geld, seks en drugs werden omgekocht.
Manipulatie en omkoping zijn anno 2013 dan ook dé sleutelwoorden van de beurzen geworden. Ook de
wetenschappelijke onderzoekers en controleurs doen hier vrolijk aan mee; onlangs werd een researcher van
KPMG ontslagen omdat hij door een beurshandelaar was omgekocht met cash geld en dure Rolex horloges.
Jaren '20 in veelvoud op herhaling
Berenson constateert in zijn boek een interessante parallel met de beurzen in de jaren '20. Ook toen was de
aandelenvloer feitelijk één groot casino waarin de handelaren zichzelf speculanten noemden. Journalisten
van de New York Times en Wall Street Journal werden omgekocht om positief over bepaalde aandelen te
berichten.
Het einde is bekend: de beurscrash aan het einde van de jaren '20 was het gevolg van een door-en-door
immoreel, corrupt en misdadig systeem waar alle betrokken partijen -banken, handelaren, managers,
'onafhankelijke' onderzoekers, de media- aan meededen.
Door de hogesnelheidshandel is er nu eenzelfde misleidende situatie ontstaan, maar dan in een veelvoud
van ruim 80 jaar geleden. Daar komt bij dat alle andere markten op dezelfde wijze worden gemanipuleerd:
obligaties, goud - om van derivaten nog maar niet te spreken. 'Beleggers' hebben geen andere keus meer
dan hun geld in deze markten te steken, omdat alleen hier nog snelle en hoge winsten zijn te behalen.
Gigacrash kwestie van tijd
De Centrale Banken gooien olie op het vuur door de markten te overspoelen met spotgoedkoop geld. Dit
geld gaat niet of nauwelijks naar de echte economie, maar wordt rechtstreeks in aandelen gepompt. De
manipulaties van de koersen zijn dan ook onvoorstelbaar massaal geworden. Iedereen probeert er nu nog
alle winst uit te persen die maar mogelijk is.
Hier zal een even logisch als dramatisch einde aan komen. Een gigantische crash is slechts een kwestie van
tijd. Zodra de stemming omslaat, bijvoorbeeld door een negatief bericht, wil iedereen van zijn aandelen af en
stort het sneeuwbalsysteem in elkaar. Tot die tijd zullen de reguliere media zoals gewoonlijk de loftrompet
blijven steken over de almaar hoger oplopende koersen. Dat deze koersen inmiddels pure fictie zijn maakt
daarbij niet uit; het gaat enkel nog om de 'stemming'.
Geld pensioenen en spaarders zal verdwijnen
Iedere 'expert' of 'econoom' die met droge ogen beweert dat de aandelenkoersen het bewijs zijn van het
(naderende) einde van de crisis, is óf totaal onbenullig over de realiteit, óf hij liegt. De beursrecords van de
afgelopen tijd zijn namelijk het hardst mogelijke bewijs dat de crash steeds dichterbij komt. Iedere piek
betekent dat er uiteindelijk nóg meer geld zal worden vernietigd.
Het geld dat in rook zal opgaan is écht geld, namelijk dat van gepensioneerden, van spaarders, van
beleggers, van staten. Bedenk dat Mark Cuban geen complotfanaat is en ook geen communist - als
succesvol belegger en ondernemer weet hij hoe de beurzen werkelijk functioneren en hoe het systeem bij
elkaar wordt gehouden.
Dag van afrekening
Op Cubans vraag wat de kern van de beurs is, aan welke regels men zich daar moet houden, antwoordde
Goldman Sachs bankier Raleigh Ralls: 'Get long, get loud!' Wat zoiets betekent als: wed ergens op, en
schreeuw het dan uit dat je dit gedaan hebt. Zodra de grote meesters van de huidige hype overstemd
worden door de paniekkreten van beleggers, zal duidelijk zijn dat de dag van afrekening is gekomen.
Ralls kreet zal dan veranderen in 'Get short, get out!' Oftewel: totale paniek, als iedereen zo snel mogelijk
van zijn aandelen af zal proberen te komen om de verliezen te beperken. Nu al is duidelijk wat de nieuwe
'fundamentele cijfers' aan het einde van deze komende gigacrash zullen zijn: 'NUL.' (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Universitaire studie VS: Miljoenen doden bij kernoorlog Israël - Iran
Het Iraanse streven naar kernwapens en de vernietiging van
Israël staat rechtstreeks in verband met de verwachting van
de aanstaande komst van de islamitische messias, de Mahdi.
Researchers van de prestigieuze Amerikaanse Harvard
Universiteit hebben samen met collega's van de Universiteit
van Georgia een vijf jaar lange studie verricht naar de
gevolgen van een kernoorlog tussen Israël en Iran. Het is het
eerste wetenschappelijke onderzoek naar de gevolgen van
een kernaanval in het Midden Oosten. Conclusie: minstens
5,6 miljoen doden in alleen al de Iraanse hoofdstad Teheran,
aangevuld met nog eens 1,6 miljoen gewonden.
Miljoenen doden in Iran, honderdduizenden in Israël
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De studie draagt de titel 'Kernoorlog tussen Israël en Iran: Onaanvaardbare dodelijkheid' en werd
gepubliceerd in het tijdschrift Conflict & Health. De geschetste scenario's zijn gruwelijk: een Israëlische
aanval met vijf 250 kiloton zware kernbommen zal ongeveer 5,6 miljoen doden en 1,6 miljoen gewonden
veroorzaken. Worden bommen van 500 kiloton gebruikt, dan stijgt het aantal doden naar 7 miljoen, oftewel
86% van de inwoners van de hoofdstad van de Islamitische Republiek.
Worden ook andere steden aangevallen dan komt een nog groter percentage Iraniërs om het leven. Een
kernaanval op de stad Arak, waar een nucleaire zwaarwaterfabriek staat, zou 93% van de 424.000 inwoners
wegvagen. Drie 100 kiloton bommen op de havenstad Bandar Abbas aan de Perzische Golf zullen 94% van
de 468.000 inwoners verteren. Slechts 1% zal zo'n aanval ongeschonden doorkomen. Een vergelijkbare
aanval op Kermanshah, een Koerdische stad met 752.000 inwoners, zal maar liefst 99,9% slachtoffers
eisen.
Volgens Cham Dallas, directeur van het Institute for Health Management & Mass Destruction Defense aan
de universiteit van Georgia en tevens leider van het onderzoek, is het berekende aantal slachtoffers hoger
dan in enig ander onderzoek dat tot nu toe werd verricht naar de gevolgen van het gebruik van kernwapens.
In een ander scenario wordt ervan uitgegaan dat Iran in het bezit van kernwapens komt en Israël aanvalt
met veel kleinere 15 kiloton atoombommen, die in kracht te vergelijken zijn met de bommen op Hiroshima en
Nagasaki. Bij een aanval op Beer Sheva zou circa de helft van de 209.000 inwoners omkomen en één zesde
gewond raken. Een bom op Haifa eist hetzelfde aantal slachtoffers; twee kernbommen op Tel Aviv zullen
bijna 230.000 doden veroorzaken, ongeveer 17% van de totale bevolking. Daarnaast zouden er zo'n
150.000 gewonden vallen.
Veel meer Iraanse doden door krachtigere kernwapens Israël
Het grote verschil in het aantal slachtoffers komt voort uit de aanname dat Israël over veel krachtigere
kernwapens beschikt dan Iran, ervan uitgaande dat de Islamitische Republiek inderdaad deze wapens in
bezit heeft of krijgt. Hoewel de Joodse staat nooit officieel het bezit van kernwapens heeft toegegeven, wordt
algemeen aangenomen dat het land er zo'n 200 tot 400 heeft, bommen die met zowel kruis- als
langeafstandsraketten kunnen worden afgevuurd, ook vanuit onderzeeërs.
Daarnaast zouden er Iran zoveel slachtoffers vallen omdat veel steden zeer dichtbebouwd zijn en ingeklemd
liggen tussen bergen, waardoor de effecten van een kernexplosie worden versterkt. Het warme klimaat zal
er volgens aan bijdragen dat er na een kernaanval nog onnoemelijk veel mensen zullen sterven aan de
gevolgen van de radioactieve straling (fall-out).
Analisten denken overigens niet dat een nucleair bewapend Iran Israël zal aanvallen, omdat de Joodse staat
de mogelijkheid heeft om ook na zo'n aanval Iran totaal te vernietigen. De kans op een kernoorlog tussen
beide landen wordt daarom klein geacht, maar is desalniettemin wel degelijk aanwezig. En omdat er nog
nooit eerder een kernoorlog is geweest, weet niemand precies hoe die zal eindigen.
Iran streeft naar vernietiging Israël en het Westen
Bovendien is in Iran nog altijd de fatwa (religieus bevel) van Ayatollah Khomeini van kracht dat Israël moet
worden vernietigd. De oprichter van de huidige Islamitische Republiek beval aan alle moslims om de Joodse
staat 'met alle beschikbare middelen' weg te vagen. De huidige Iraanse machthebbers laten zich
dubbelzinnig uit over kernwapens; opperleider Ayatollah Khamenei zou nucleaire wapens hebben verboden,
maar één van zijn strategen, Alireza Forghani, zei in juni 2012 dat Iran het recht heeft op kernwapens om zo
Israël te kunnen vernietigen.
Dat Iran dit inderdaad vast van plan lijkt werd in 2001 bevestigd door de Spaanse oud-premier José Maria
Aznar, één van de weinige Westerse leiders die ooit de Iraanse opperleider heeft ontmoet. Volgens Aznar
heeft Khamenei tegen hem ronduit toegegeven dat de vernietiging van Israël en het Westen met
kernwapens en de overwinning van de islam het grote einddoel van de Islamitische Republiek is.
'Gebruik kernwapens grootste risico begin 21e eeuw'
Naar schatting zijn er nog zo'n 17.300 kernbommen op de wereld over, een forse daling ten opzichte van de
65.000 in 1985. Rusland heeft met 8500 stuks verreweg de meeste, gevolgd door de VS met ongeveer 4700
à 7700 stuks (statistieken verschillen). Op respectabele afstand volgen Frankrijk (300), China (240), Groot
Brittannië (225), Israël (200-400), Pakistan (110), India (100) en Noord Korea (minder dan 10).
In 2002 stonden India en Pakistan op de rand van een kernoorlog die maar nèt kon worden voorkomen. De
afgelopen jaren liepen ook de spanningen tussen India en China hoog op. Daarnaast zouden andere landen
-waaronder Turkije en Saudi Arabië- eveneens in het geheim aan kernwapens werken.
Cham Dallas vindt dan ook dat het risico op het gebruik van kernwapens, zelfs al zou dit beperkt zijn, ernstig
wordt onderschat omdat er een zeer grote kans is dat deze wapens in het eerste derde deel van de 21e
eeuw zullen worden gebruikt, met vreselijke gevolgen voor de gezondheid van miljoenen mensen.
Xander - (1) Mother Jones
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Hoe Nederlandse klimaatwetenschappers worden geïndoctrineerd
door Simon Rozendaal 13 mei 2013
Wetenschapsstudenten horen eenzijdige argumenten en
feiten over klimaatverandering - Foto: ANP
Af en toe word ik geïnterviewd door studenten. Logisch. Als ik
een student was, zou ik ook wel eens willen praten met
iemand die al veertig jaar de wetenschap volgt. Vaak gaat het
over het klimaat dan wel het milieu. Al een jaar of dertig heb
ik daar immers een eigenzinnig standpunt over.
Share on facebookShare on twitterShare on email19
Afgelopen vrijdag was het weer zo ver. Twee jongemannen
van een Nederlandse universiteit. Ze waren door hun
hoogleraar op pad gestuurd om na te gaan hoe de zogeheten
klimaatsceptici denken. Eigenlijk waren ze bij mij aan het verkeerde adres, zo vertelde ik hen al bij het eerste
gesprek. Ik weet dat half Nederland mij ziet als een klimaatscepticus maar zo zie ik mezelf niet.
Gezond verstand
Ik ben een schrijvende scheikundige met een gezond verstand, die kritisch staat tegenover modieuze en
slecht doordachte opvattingen, binnen de wetenschap en daarbuiten.
De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik mij inderdaad vrij sceptisch over de heersende klimaatwetenschap
uitgelaten maar dat past binnen een algemeen kritische opstelling. Tot voor kort leek het me onzin dat wij
nietige mensen een grote invloed op het klimaat konden uitoefenen middels een gas met een minieme
concentratie in de atmosfeer. Waar de halve wereld de afgelopen jaren tot het inzicht komt dat de
klimaatsceptici misschien wel een punt hebben, omdat de wereldwijde temperatuur al bijna twintig jaar niet
meer toeneemt, maak ik juist een tegengestelde ontwikkeling door.
Meer invloed
Ik kom tot het inzicht dat het versterkte broeikaseffect meer invloed heeft dan ik dacht. De zon is al enkele
decennia met winterslaap maar de temperatuur daalt toch niet maar is stabiel.
Dat was hun eerste verrassing, vertelden ze me. Ze hadden gehoord dat ik een geharnaste tegenstander
was van de opvatting dat de mens het klimaat opwarmt.
Speciale Editie: Klimaat
Wat is er waar en niet waar over klimaat- verandering? Lees het in deze Speciale Editie.
'Klimaatsceptici'
Hun tweede verrassing was dat die zogeheten 'klimaatsceptici' waar ik dus
klaarblijkelijk toe word gerekend, allerlei inzichten en opvattingen hadden die ze nog
nooit tijdens hun studie hadden gehoord. Ze hadden zich voorbereid en het boek
van Naomi Oreskes gelezen waarin stond dat klimaatsceptici extreemrechts zijn en
betaald worden door de olie-industrie en de tabaksindustrie om verwarring te zaaien
over de klimaatwetenschap.
De meeste klimaatsceptici (ik heb ze de afgelopen dertig jaar bijna allemaal
gesproken, zoals ik ook veel officiële klimaatwetenschappers heb geïnterviewd) zijn
echter nuchtere, intelligente types die niet in een complot zitten en die niet in
Jaguars rijden die door Exxon zijn gefinancierd. Heel vaak zijn het emeritushoogleraren die een behoorlijke staat van dienst hebben in hun vakgebied
(toegegeven, doorgaans niet de klimaatwetenschap) en vanuit een zolderkamertje
hun sceptische mails de wereld over sturen.
Serieuze argumenten
Ze hebben serieuze argumenten en die verdienen het om gehoord te worden aan een universiteit, stelden
nota bene de twee jongelui die mij interviewden. Een van de twee was bijna afgestudeerd en vond het
onbegrijpelijk dat hij de argumenten van de sceptici pas ontdekte toen hij hen ging opzoeken. In geen enkel
college waren die ooit genoemd en als ze al waren genoemd dan in een lacherige sfeer: haha, dit beweren
al die oude mannen die door Exxon en de tabaksindustrie worden betaald!
Dat is inderdaad verbijsterend. Ik heb in de loop van mijn leven heel wat omstreden onderwerpen verslagen
- het recombinant-DNA-onderzoek, kernenergie, de mogelijke gevolgen van micro-elektronica voor de
werkloosheid, biotechnologie, enzovoorts – maar nog nooit ben ik een onderwerp tegengekomen waar zo'n
controverse woedt als het klimaat.
Eenzijdige argumenten
En toch worden op onze universiteiten onderzoekers opgeleid in de waan dat er geen controverse is. Ze
horen slechts argumenten en feiten vanuit één hoek en hen wordt opgedragen om de argumenten en feiten
vanuit de andere hoek weg te lachen. Dat heet indoctrinatie.
http://www.elsevier.nl/Wetenschap/blogs/2013/5/Hoe-Nederlandse-klimaatwetenschappers-wordengeindoctrineerd-1253063W/
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Plastic soep: wat (w)eten we, deel 1/3?
In deze serie artikelen wordt geprobeerd een gezicht te geven aan de plastic
vervuiling waar onze huidige maatschappij wordt blootgeteld. In deel 1 worden in
het kort de oorzaken en directe gevolgen van plastic in ons mileu besproken. Deel
2 gaat over de degradatie van plastic in microplastics en nanoplastics. Het blijkt
dat door de grote volumes afval inerte ecosystemen beïnvloedt worden. In deel 3
worden bioplasatics en wetgweving eens nader bekeken.
Samvattend: ondanks kunstststoffen marketing techhnisch het geluk van onze
huidige wereld mede bepalen kunnen de gevolgen weleens dramatisch zijn.
Hieronder deel 1, de opkomst en de directe gevolgen.
Plastic soep: een introductie
Zo rond 1900 kwam de eerste industriële toepassing van plastic op de markt, dit
was bakeliet. Chemisch gezien is bakeliet nogal verschillend van de huidige
plastics. Bakeliet vormt namelijk een 3D netwerk en wordt een thermoharder genoemd. Door zijn 3D karakter
was het plastic, in tegenstelling tot de moderne veelgebruikte plastics, niet meer in staat om opnieuw te
smelten. Het spul werd direct gegoten in zijn gewenste vorm.
Zo rond 1951 bestond de plastic productie wereldwijd uit 1,5
miljoen ton jaarlijks. In 2008 bedroeg de jaarlijks productie
245 miljoen ton en 2011 reeds 280 miljoen ton. Het grootste
gedeelte hiervan zijn de zgn. thermoplasten. Thermoplasten
bezitten, in vergelijking tot de thermoharders een 2D,
tweedimensionale structuur. Hierdoor zijn ze in staat om
meerdere malen opnieuw te smelten. In het afgelopen
decennium is er trouwens meer plastic geproduceerd dan in
de gehele voorgaande eeuw.
Wereldwijde productie plastics
Plastic: man-made chemical uit fossiele grondstoffen
Indien we het over moderne plastics hebben is het belangrijk om te onthouden dat het nieuwe materiaal zich
baseert op 2 recentelijke technieken:
- de polymerisatie, de chemie vindt men ook in de natuur terug maar het eindproduct niet en
- de bouwstenen zijn niet direct uit de natuur verkrijgbaar, zij worden hoofdzakelijk gewonnen uit fossiele
grondstoffen (olie en gas).
Bij bioplastics wint men de grondstoffen uit natuurlijke producten (alhoewel, hoe natuurlijk is gentech) maar
het eindproduct (polymersatie) is nog altijd man-made. Hoe destructief (bio)plastic voor de natuur is wordt
langzaam maar zeker duidelijk. (Aan bioplastics wordt nog een apart hoofdfstukje gewijd.) India bezit
inmiddels de overtuiging dat plastic tasjes een grotere bedreiging voor het land vormen dan een atoombom.
Plastic in het milieu en de politiek
Pas sinds de ontdekking van de plastic soep in de noordelijke Stille Oceaan door Charles J. Moore in 1997,
begint het probleem ook langzaam maar zeker de politieke agenda te halen. De UNEP besteedt er al enkele
jaren serieuze aandacht aan en promoot meer onderzoek.
Zo ontdekte Moore al in 1999 dat er in de Great Garbage Gyre 5,2 meer plastic deeltjes rondzweven dan
plankton. Sindsdien is de ratio alleen maar aan het groeien. De vervuiling van het milieu door plastic is
trouwens al veel langer bekend. Al in 1974 beschreef Colton et al het aanspoelen van plastic op de stranden
aan de kust van de VS. Ook Day and Shaw (NOAA) herkenden in
1988 het probleem.
Ondertussen is bekend dat uit het plastic afval een gigantische
milieuramp aan het vormen is. Ondanks de smeekbeden van de
UNEP en vele onafhankelijke onderzoekers lijkt niemand zich echt
te bekommeren om de plastic soep. Eén van de oorzaken is dat
deze plastic soep zich verzameld in internationale wateren met
andere woorden niemandsland. Net als in de samenleving spreekt
iedereen er schande over maar niemand wil actie ondernemen.
Ondertussen worden er wereldwijd dagelijjks 100 moljoen PETflessen verbruikt en per minuut meer dan 1 miljoen PE draagtasjes.
Er wordt geschat dat het wereldwijde volume plastic, geproduceerd in 2011, meer dan 280 miljoen ton
bedraagt. Onafhankelijke onderzoekers leren langzaam maar zeker de gevolgen herkennen.
Herkomst en verzameling
Wat is nu de bron van al deze plastic troep? Men vermoedt dat 80% van de rotzooi afkomstig is van land.
Plastic is gewoonweg lichter dan bijvoorbeeld glas en zal dus eenvoudigweg ook gemakkelijker in het milieu
verspreiden.
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The majestic plastic bag
Terwijl aan land plastic in olifantenpoep wordt teruggevonden en spijsverteringskanelen van koeien blokkeert
blijkt de plastic erfenis van onze moderne consumptiemaatschapij zich te verzamelingen in de 5 gyres. In 5
ceaanstromingen, niemandsland, bevindt zich de plastic erfenis van onze consumptiemaatschappij.
Internationale wateren = niemandsland
Tot nu toe hebben we gesproken over drijvend plastic afval. De meest gebruikte plastics, bijvoorbeeld
polyethyleen PE (draagtasjes), bezitten een dichtheid kleiner dan water. Maar ook groeien de volumes van
plasgticsoorten met een dichtheid groter dan 1. Deze vindt men ondertussen op de bodem van de Noordpool
meer en meer terug.
Ook de meting aan de oppervlaktewateren blijkt statistisch veel wispelturiger te zijn als verwacht. Op dit
moment wordt geschat dat het volume plastic in ons milieu 100 miljoen ton bedraagt. Uit een onlangs
verschenen studie is deze waarde op zijn minst twijfelachtig. Het blijkt dat de weersomstandigheden
bepalend zijn. Bij storm zullen hoge golven, turbulentie, het plastic naar beneden duwen. De schattingen
over de drijvende hoeveelheid plastic in onze oceanen kan weleens sterk onderschat worden.
Verzameling van plastic aan de oppervlakte
Plastic soep en natuurrampen
Natuurampen, zoals de Japnse tsuami in 2011, dragen zeker bij aan de vervuiling.
Men schat dat 2 ton 4 miljoen ton plastic in zee is gestroomd. Ook orkanen, zoals
Sandy die New York in november 2012 bedreigde, dragen bij an het versnelde
transport van plastic naar de oceanen.
Vooral voor de commodities, massa geproduceerde plastics en ook nog eens
drijvende plastics, blijken waterwegen een geschikte vorm van transport te zijn. Uit
onderzoek van Mosa Pura blijkt dat de maas per uur 15.000 stukljes plastic per
uur in de Noordzee uitspuugt. Bij hoog water zal de hoeveelheid alleen maar
toenemen.
Naast de Maas hebben we nog de Rijn, Waal en vele andere rivieren in Europa
die de resten van land in de zeeën en oceanen uitspugen. De Noordzee bkijujkt
inmiddels één van de sterkst vervuilde zeeën ter wereld te zijn.
Onze Noordzee
Ondanks Charles J. Moore de persoon was die de plastic soep op de kaart wist te brengen baseerde Moore
zijn hypthesis over de plastic soep op aanwezige kennis. Vele instituten proberen de plastic soep in beeld te
brengen. Zo houdt Imares zich al decennia bezig met het mariene leven.
Jan-Andries van Franeker is een gerenommeerd onderzoeker die al enkele decennia de maaginhoud van
stormvogels onderzoek. Dit om bijvoorbeeld eetgewoonten en gezondheid beter te kunnen beschrijven. Uit
zijn studies wordt duidelijk dat inmiddels vrijwel iedere stormvogel in de Noordzee plastic met zich meetorst.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/plastic_soep_wat_weten_we_deel_1_3

Plastic soep: wat (w)eten we, deel 2/3?
In deze serie artikelen wordt geprobeerd een gezicht te geven aan de
plastic vervuiling waaraan onze huidige maatschappij wordt
blootgeteld. In deel 1 werd in het kort de oorzaken en directe
gevolgen van plastic in ons mileu besproken. Deel 2 gaat over de
degradatie van plastic in microplastics en nanoplastics. Het blijkt dat
door de grote volumes afval ons voedsel en ecosystemen beïnvloedt
worden. In deel 3 worden bioplasatics en wetgweving eens nader
bekeken.
Samenvattend: ondanks kunstststoffen het geluk van onze huidige wereld mede bepalen kunnen de
gevolgen weleens dramatisch zijn. Deel 2 gaat over de giftige gevolgen van degradatie van plastic in
microplastics en nanoplastics.
Het ontstaan en industriële bronnen van microplastics
Iedereen kent de foto’s van bijvoorbeeld schildpadden, walvissen, zeehonden in de netten, ook wel ghostfishing genoemd. En wat de denken van de tragisch misvormde schildpad Peanut:
Peanut, direct slachtoffer van plastic
Ondertussen worden door UV-straling (fotodegradatie) en golfslag grote stukken plastic vermalen in kleine
stukjes. Indien de grootte van deze deeltjes < 5 mm is dan spreekt men van microplastics. Dieren verwarren
deze kleine stukjes plastics met voedsel en eten ze op. Ook visjes die onderdeel uitmaken van de
voedselketen eten plastics, lantaarnvisjes. Lantaarnvisjes maken essentiëel deel uit van de keten en het
aandeel in de totale biomassa van de oceanen bedraagt een geschatte 55%.
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Plastic in lantaarnvisjes
Trouwens dit soort microplastics zijn de zogenaamde secundaire microplastics. Maar er bestaan ook
primaire microplastics. Een voorbeeld zijn de korreltjes oftewel granulaten die direct afkomstig uit de
industrie. Biologen hebben een aparate naam voor deze grondstoffen, zeemeermintranen. Via het riool
belanden deze virgin korreltjes, hebben nog nooit een consument gezien, in het milieu.
Maar ook tijdens het transport van de fabriek naar de klant kan veel mis gaan. Zo sloegen er in augustus
2012 6 containers met in totaal 150 ton plastic grondstof in de buurt van HongKong van een containerschip.
Zeemeermintranen in het milieu
Op Zaplog is de brutale vervuiling van het milieu met primaire
microplastics door de cosmetica industrie al vaker besproken.
Dankzij onder andere de Plastic Soup Foundantion en
Stichting De Noordzee lijkt de industrie ook langzaam maar
zeker te begrijpen dat ieder normaal denkend mens dit
misselijkmakend gebruik van plastic afkeurt. Onze vrinden
van Colgate lijken te begrijpen dat kostenreductie, door
toevoeging van microplastics aan o.a. tandpasta, niet altijd
bijdraagt tot tevreden klanten.
Microplastics in cosmetica (vergroting)
Zo heeft Colgate beloofd om aan het einde van 2013 al hun producten in de EU vrij zullen zijn van
microplastics. Huh, in de EU? Het lijkt er weer eens op dat de jongens en meisjes van Colgate/Palmolive er
nog steeds geen snars van snappen. Voor de duidelijkheid: microplastics in Azië, VS etc. vervuilen het
milieu ook !
En dan hebben we nog de wasmachine. Jazeker ook onze synthetische kleding draagt bij aan de plastic
soep. Wat blijkt vooral de favoriete kleding van de avontuurlijke milieubewuste buitenmens, fleece, kan per
wasbeurt 1900 PET-vezeltjes in het afvoerputje laten belanden. De grondstof voor deze kledingsstukken zijn
trouwens gerecyclede PET-flesjes.
Microvezeltjes in het milieu (vergroting)
Via het afvoerputje belanden de primaire microplastics in de
rioolwaterzuiveringsinstantallaties (RWZI). Wat blijkt, zelfs de
modernste waterzuiveringsinstallaties zijn niet in staat om al
deze microplastics uit te filteren. Het hoogste rendement
bedraagt zo’n 90%. Indien men zich bedenkt dat de meeste
RWZI’s in bijvoorbeeld Nederland dit percentage niet eens
halen kan men toch spreken van een aanzienlijke bijdrage.
Een groot gedeelte van de microplastics belandt dus in het
slib van de waterzuiveringsinstallaties. Voor zover als bekend
wordt in NL dit slib verbrand. Maar bij onze oosterburen,
Duitsland, denkt men er anders over, dit slib is een
waardevolle bron van compost en indirect van plastic
vervuiling.
Plastic soep: onverwacht giftig
Nu is plastic niet het enigste product van de chemische
industrie dat naast de verzonnen voordelen ook vele nadelen bezit. Zo zijn er ook vele persistente
organische chemicaliën (POP's) in het milieu aanwezig. Dit zijn man-made chemicals waarmee de natuur
zich niet zo goed raad mee weet en deze worden dan ook moeilijk afgebroken tot onschuldigere
verbindingen. De afbraak of degradatie kan meerdere tientallen jaren in beslag nemen. Een bekend
voorbeeld van dit soort verbindingen is DDT.
Deze chemicaliën bezitten net als olie en de meeste plastics een waterafstotend karakter. Daar soort soort
zoekt zullen deze chemicaliën eilandjes vormen om het plastic dat ronddobbert in onze zeeën en oceanen.
Uiteindelijk worden alle levende wezens het slachtoffer.
Onderzoekerster en milieuactiviste Arlene Blum legt het uit
Op dit moment is het onderzoek van de Japanner Takada (International Pellet Watch) baanbrekend. Hij
roept mensen wereldwijd op om de primaire microplastics uit de industrie (de zgn. zeemeermintranen) op te
sturen. Met een gevoelige analysemthode (GC/MS) onderzoekt hij de concentraties van de persistente
giftige man-made chemicals in het plastic.
Ook levende wezens, zoals vissen en mensen, bezitten waterafstotend weefsel, dit zijn de vetten. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat deze hydrofobe of waterafstotende weefsels een uitstekende opslagplaats vormen
voor de giftige resten van onze moderne samenleving. Ook het lichaam kan deze chemicalië moeilijk
afbreken, bioaccumulatie is dus het gevolg. Men noemt dit ook wel het toxische paard van Troje effect.
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Bioaccumulatie
Maar ook additieven in plastics zelf blijken behoorlijk giftig te zijn. Zoals in
deel 1 reeds vermeld blijken het grootste volume van de moderne plasatics
te behoren tot de zogenaamde thermoplasten. Deze materialen kenmerken
zich door hun 2D structuur en kunnen meerdere malen smelten.
De chemische industrie produceert op dit moment vooral de zogenaamde
virgin kunststoffen. Aan deze plastics zijn alleen de noodzakelijkste
chemicaliën toegevoegd, zoals anti-oxidanten. Deze chemicaliën worden
ook wel stabilisatoren genoemd en voorkomt directe degradatie. Vervolgens
gaan de maagdelijke materialen naar de zogenaamde compoundeurs die
de allerlei additieven toevoegen.
Deze compoundeurs kan men het beste vergelijken met een kok. Aan
iedere plastic worden de gewenste kleurtjes en eigenschapen toegevoegd.
Zo kann men de mechanische eigenschappen sterk beïnvloeden door
bijvoorbeeld glasvezels toe te voegen. Ook de toepassing bepaald het
recept, zo dient bijvoorbeeld electronische apparatuur vlamdovend te zijn.
Dit wordt mogelijk door bijmenging van persitente broomhoudende vlamdovers.
Taylor made
Vervolgens wordt het materiaal in iedere gewenste vorm gespoten door de
spuitgieters.
De gebruikte additieven (net zoals vele E-nummers in ons voedsel) zijn
veelal man-made chemicals waarbij de economisch voordelen groter zijn
dan de nadelen voor onze samenleving. Winst is de belangrijkste motivatie.
Daar de additieven fysisch bijgemengd worden zal door diffusie uitbloeden
plaatsvinden. De additieven komen vrij in het milieu. Inmiddels worden bijvoorbeeld broomhoudende
vlamdovers teruggevonden in het vetweefsel van bijvoorbeeld
walvissen en ijsberen.
Terwijl de moderne mens overspoeld wordt met nieuwe
synthetische materialen blijkt de tradionele en geaccepteerde
toxicologie onvoldoende om de nieuwe gevaren te
beschrijven. Wat blijkt de stelling van Paracelsus uit de
Middeleeuwen voldoet niet aan de sterk veranderende
samenleving. Niet de hoeveelheid maar de aanwezigheid
blijkt reeds voldoende te zijn om de hormoonhuishouding in
de war te schoppen.
Sexy hormoonverstoorders
Hormoonverstoorders, zoals de bouwsteen van de plastic
polycarbonaat bisfenol A, blijken dus door aanwezigheid al
invloed te hebben op onze gezondheid. Ondertussen blijkt
onze baarmoeder van het leven er boordevol mee te liggen.
Wegevegen onder het tapijt
In de media wordt vol overtuiging verkondigd dat de plastic in
onze oceanen vele honderden jaren blijft bedreigen. Maar nieuw onderzoek toont aan dat dit slechts
gedeeltelijk waar is. Helaas is het niet zo simpel, sommige plastics blijken binnen een jaar al afgebroken te
worden tot giftige bestanddelen.
Levensduur plastics
Plastic blijkt dus niet zo inert te zijn als volmondig wordt verkondigd. Thermodynamisch is dit ook eenvoudig
te verklaren. Wat blijkt, plastics zijn meta-stabiele verbindingen. Met onderstaand figuur wordt dit
vereenvoudigd weergegeven.
Metastabiele karakter van thermoplasten (2D-plastic)
1 Energie-inhoud basissysteem: virgin plastic uit de chemische industrie.
2 Warmte en/of UV-straling verhoogt e energieinhoud, er kunnen nu chemische reacties plaatsvinden die de
enrgieinhoud van het systeem verlagen.
3 Energieinhoud die het systeem nastreeft.
Recyling, dankzij het opnieuw smelten, zal dus altijd leiden tot het streven van de laagste energieinhoud, er
vindt dus altijd degradatie plaats. Recycling is dus een illusie, men kann beter spreken van downcycling.
Leuk maar een illusie
En dan de nanoplastics
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Uit bovenstaande moge duidelijk worden dat microplastics niet het eindpunt zijn
van plastic in het milieu, er is meer aan de hand. Om het model te
vereenvoudigen maken we bij volgende hypothese alleen gebruikt van
fotodegradatie en golfslag. Duidelijk moge zijn dat deze parameters grote
stukken plastic vermalen in microplastics. Maar hier houdt het niet op,
microplastics staan ook bloot aan deze elementaire natuurkrachten en worden
kleiner en kleiner, er ontstaan nanoplastics.
De eerste vraag die opdoemt: wat zijn nanoplastics? Wie het weet mag het
zeggen maar de EU verklaart dat de definite van nanomaterialen deeltjes zijn
die kleiner zijn dan 100 nm. Hoe men de veiligheid van dit soort materialen
onderzoek is een gigantisch groot vraagteken. Men snapt er eigelijk helemaal
niets van en politici vertrouwen de hoopvolle resultaten van de industrie.
Uit nieuw onderzoek blijkt dat de EU de plank behoorlijk misslaat en dat 100 nm
een idiote lage grens is. Dat uit plastic nanomaterialen gevormd kunnen worden
is voor latex wetenschappelijk al bewezen. Maar de gemeten deeltjes zijn groter
dan 100nm.
Terwijl de voorstanders, hoofdzakelijk afkomstig uit de industrie, roepen dat de natuur ons continue blootstelt
aan nanodeeltjes en daarom veilig zijn blijken deze man-made materials op zijn minst twijfelachtig.
Nanomaterialen zijn bijvoorbeeld in staat zijn om in het weefsel en bloedbaan te belanden. Ze zijn zelfs in
staat om de genexpressie te beïnvloeden.
Dit primair onderzoek toont aan dat de invloed nanoplastics op levende wezens weleens groter kan zijn dan
gehoopt. Bekend is dat nanoplastics de fotosynthese van groenalgen kunnen beïnvloeden. Studies tonen
aan dat microplastics op nanoschaal (500 nm) in het weefsel van onder andere mosselen wordt
teruggevonden.
Maar hier houdt het niet op, nog kleinere, ruim boven de vastgestelde definitie van de EU, nanodeeltjes van
polystyreen (PS, 240 nanometer) vrij de placenta te kunnen passeren en de foetus bereiken. Over de
gevolgen tast men nog in het duister maar laten we allereerst ervan uitgaan dat deze troep gewoon niet in
het lichaam thuishoort.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/plastic_soep_wat_weten_we_deel_2_3
Waarom je spaargeld van de bank halen?
Rudo de Ruijter - 13 april 2013
Dijsselbloem vindt dat banken niet meer met belastinggeld gered moeten worden. Daar ben ik het helemaal
mee eens. Maar wanneer dat betekent, dat nu zomaar spaargeld ingepikt wordt, dan ligt dat iets
genuanceerder.
Juridisch is het zo, dat wanneer wij geld op onze rekening storten, de bank eigenaar wordt van ons geld en
dat wij daarvoor in de plaats een tegoed krijgen op onze betaalrekening of spaarrekening. Bij faillissement
van de bank, staan we dus helemaal achteraan in de rij om ons geld, wat de bank uiteraard niet heeft, terug
te vorderen.
Dijsselbloem zou zijn pijlen richten op de spaargelden boven de 100.000 euro. Zonder tussenkomst van een
rechter kan dat spaargeld nu kennelijk in opdracht van Dijsselbloem en zijn Eurogroep onteigend worden. De
spaargelden tot 100.000 euro genieten staatsgarantie. Dat betekent, dat wanneer een bank niet kan betalen,
de belastingbetalers de rekeninghouders moeten vergoeden.
Maar waarom zou ik voor een piepklein beetje rente de belastingbetalers dat risico laten lopen? Bovendien
zullen de gedupeerde rekeninghouders zelf ook aan de extra-belastingen mee moeten betalen en zo,
feitelijk, toch nog een flink deel van hun verlies zelf moeten dragen. De staatsgarantie is voor een deel een
sigaar uit eigen doos. Ik zorg er liever voor, dat de bank mijn spaargeld niet kan verspelen. Een kluisje huren
kost tegenwoordig bijna niks. Dijsselbloem heeft gelijk. Problemen bij de banken moeten niet voor rekening
van de belastingbetalers komen.
Wat Dijsselbloem nog niet door heeft is, dat zolang privé-banken door mogen gaan met het uit hun duim
zuigen van tegoeden om die vervolgens tegen rente uit te lenen, de schuldenberg alleen maar blijft groeien.
De banken nemen steeds meer risico’s. Het is tijd, dat de staat zijn verantwoordelijkheid neemt en een eigen
bank opricht, die als enige geld mag scheppen. [*]
Wist u, dat 35% van alles wat u afrekent uit rente bestaat? Wist u, dat door de rente de rijken steeds sneller
nog rijker worden en dat de rijkste 10% in Europa inmiddels 90% van alle rijkdom in handen heeft?
Stop het leningen-carroussel van de privé-banken! Hun tijd is geweest.
* Zie: “Uit de euro, en dan?“
13 april 2013
Als u wenst, kunt u dit artikel vrij kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.
BRON
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NEDERLAND is het land dat de Euro zal opblazen
Woensdag, 15 mei 2013
Wij zijn een land dat altijd graag voorop loopt. Dat zullen we dan ook binnenkort weer gaan
demonstreren. Want volgens de Wall Street Journal is Nederland het land dat ervoor gaat zorgen dat de
Euro voorgoed wordt opgeblazen.
Welk land in de Eurozone heeft de grootste schulden? Zijn het de losbandige Grieken met hun royale
door de staat betaalde pensioenen? Of de Cyprioten en hun banken die volgestouwd zijn met verdacht
Russisch geld? De zwaar door een recessie geraakte Spanjaarden of de opkomende en neervallende
Ieren? Geen van allen. Het zijn in feite de nuchtere verantwoordelijke Nederlanders. De schulden van
consumenten in Nederland bedragen meer dan 250 procent van het bruto nationaal product (BNP), één
van de hoogste schuldenlasten ter wereld. Ter vergelijking, in Spanje is de schuld van consumenten nog
nooit boven de 125 procent uitgekomen.
Nederland is verworden tot één van de meest met schulden
beladen landen ter wereld. Het is afgegleden naar een
recessie en toont erg weinig tekenen van herstel. De
Eurocrisis sleept zich nu al drie jaar voort, maar tot nu toe
heeft het alleen de landen aan de rand van de Eurozone
geïnfecteerd. Nederland behoort niet tot de landen aan de
rand, maar is een kernland van zowel de Euro als de
Eurozone. Als dit land niet kan overleven in de Eurozone, dan
is het spel werkelijk afgelopen.
Nederland is altijd één van de meest welvarende en stabiele
landen geweest binnen Europa. En ook één van de grootste
voorstanders van de EU. De natie was een van de
medeoprichters en is één van de meest enthousiaste supporters van de eenheidsmunt. Met een rijke, op
export georiënteerde economie had het veel te winnen van de creatie van een eenheidseconomie die
van start had moeten gaan toen de Euro met succes werd gelanceerd, zou je denken.
In plaats daarvan speelt Nederland een bekend en depressief scenario uit. Ze blazen zichzelf op, op
precies dezelfde manier als Ierland, Griekenland en Portugal dat deden, alleen is het lont naar het
kruitvat iets langer.
De lage rente, waar hoofdzakelijk Duitsland van profiteerde, en veel goedkoop kapitaal leidde niet alleen
naar een onroerendgoedexplosie, maar ook een van schuld. De prijzen van huizen in Nederland
verdubbelden waardoor het één van de meest oververhitte markten in de wereld werd.
Nu is dat allemaal spectaculair inelkaar gestort. De huisprijzen dalen net zo snel als dat ze dat deden in
Florida toen de Amerikaanse onroerendbel uitelkaar klapte. De prijzen liggen nu ongeveer 16 procent
lager dan op het hoogtepunt van de zeepbel in 2008. De verwachting is dat prijzen voor onroerendgoed
dit jaar nog eens met 7 procent zullen zakken. Tenzij je je huis gekocht hebt in de vorige eeuw, zal het
huis dat je gekocht hebt minder waard zijn dan wat je ervoor hebt betaald. Om het nog erger te maken is
de schuld op het huis waarschijnlijk groter dan de waarde.
Het gevolg is dat de Nederlanders wegzinken onder een vloedgolf van schuld. Met een schuldpercentage
van meer dan 250 procent van het BNP is de schuld van huishoudens in Nederland zelfs groter dan die
van Ierland en tweeëneenhalf keer groter dan die in Griekenland. Er is al één bank gered door de
overheid en met deze dalende onroerendgoedprijzen zullen er waarschijnlijk nog meer volgen.
De Nederlandse banken hebben 650 miljard Euro uitstaan aan leningen op onroerendgoed, een
onderpand dat snel in waarde daalt. Als er één ding is dat wij weten over de financiële markten dan is dat
dat wanneer de onroerendgoedmarkt inelkaar zakt, het financiële systeem niet lang daarna zal volgen.
De credit rating bureaus hebben dit ook gemerkt. Het zijn meestal niet de meest snelle organisaties om
dit soort dingen op te pikken. Nederland heeft nu nog een Triple A status, maar nog maar net. De
werkeloosheid is gestegen naar het hoogste niveau in twintig jaar. Alleen al in de maand maart ging het
werkeloosheidspercentage van 7,7 procent naar 8,1. Een sterkere stijging zelfs dan in Cyprus.
Ondanks de draconische bezuinigingen haalt de regering niet de voorgeschreven begrotingsdoelen. Net
zoals dat gebeurt met ander Eurolanden, lijkt het alsof Nederland vastzit in een vicieuze cirkel van
stijgende werkeloosheid en dalende belastingopbrengsten, wat weer lijdt tot meer bezuinigingen en dus
meer werkeloosheid. Wanneer een land eenmaal op die koers ligt, dan is het heel erg moeilijk om daar
weer uit te komen en dat zeker binnen alle beperkingen van de Euro.
Tot nu toe is Nederland de belangrijkste bondgenoot geweest van Duitsland bij het opleggen van
bezuinigingen door het gehele continent als antwoord op de valutaproblemen. Maar naarmate de malaise
groter wordt zal de Nederlandse steun voor een eindeloos dieet van snijden en recessies beginnen te
verdampen.
LEES VOORAL VERDER
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'Gruwelmoorden Gosnell normale praktijk in abortusklinieken VS'
Levende baby's worden routinematig opengeknipt, nek omgedraaid of doorboord
Kermit Goswell is geen uitzondering, maar één van de vele
moderne Josef Mengele-klonen die dagelijks legaal de meest
gruwelijke moorden plegen.
De door de meeste reguliere media grotendeels genegeerde
gruwelijke moorden op baby's door aborteur Kermit Gosnell
lijken -in tegenstelling tot wat wordt beweerd- bepaald geen
uitzondering te zijn, maar de normale gang van zaken in
Amerikaanse abortusklinieken. Dit wordt onder andere
bevestigd door drie vrouwen die voor de camera verklaren
dat ook in de kliniek waar zij hebben gewerkt geaborteerde
baby's die nog leven routinematig op afschuwelijke wijze
worden vermoord.
Zelfs de National Abortion Rights Action League vond dat uit Philadelphia afkomstige 72 jaar oude Gosnell
terecht schuldig is bevonden aan tenminste drie moorden op levend geboren baby's. Gosnell had de
gewoonte om de ruggengraat van baby's die een abortus hadden overleefd met een chirurgische schaar
door te knippen, zodat ze alsnog overleden. Vier andere medewerkers van de kliniek, waaronder Gosnells
vrouw, werden al eerder schuldig bevonden aan moord.
Gosnells 'horrorkliniek'
Na een twee jaar durend onderzoek werd de kliniek van Gosnell, waar vele duizenden abortussen zijn
verricht op jonge vrouwen vanaf 13 jaar, omschreven als een 'horror huis' waar complete zakken en flessen
vol met geaborteerde foetussen en ledematen werden aangetroffen. Meubilair zat onder de bloedspetters,
medische instrumenten waren smerig en katten konden er vrij rondlopen. Tegelijkertijd gaf de aborteur
zichzelf een jaarsalaris van $ 1,8 miljoen en bezat hij een strandhuis en diverse huurhuizen.
'Bent u wel menselijk?' vroeg aanklager Ed Cameron in de rechtszaal aan Gosnell toen uit de
getuigenverklaringen bleek dat de man een 30 (!) weken oude baby had geaborteerd die zo groot was, dat
hij het grapje maakte dat deze zelf 'naar de bus zou kunnen lopen'. Een tweede baby leefde al 20 minuten
voordat een medewerker zijn nek doorknipte. Een derde werd op het toilet geboren en bewoog al voordat
een andere medewerker zijn ruggengraat spleet. Voor de moord op een vierde, die al gehuild zou hebben
voordat Gosnell hem op dezelfde wijze afslachtte, zou geen voldoende bewijs zijn.
'Minstens 100 baby's opengeknipt'
De jury veroordeelde Gosnell voor kindermoord, doodslag van een 41 jarige vrouw die hij een overdosis
verdoving gaf, afpersing en meer dan 200 overtredingen van de abortuswetten door zwangere vrouwen nog
in de derde termijn te aborteren en/of het nalaten de vrouwen 24 uur bedenktijd te geven. Eén van zijn
veroordeelde medewerkers, Stephen Massof, getuigde dat Gosnell hem had geleerd de ruggengraat van
baby's open te knippen en dat hij dat vervolgens minstens 100 keer had gedaan.
Gosnells advocaat beweerde tevergeefs dat de aanklagers 'racistisch' waren omdat Gosnell zwart is en dat
de man niets anders had gedaan dan 'wanhopige jonge vrouwen' te helpen met hun 'probleem'. De aborteur
zag zichzelf dan ook als een 'effectieve, positieve kracht onder minderheidsgroepen' en verklaarde in 2010
te geloven dat hij in de toekomst van alle blaam zal worden gezuiverd.
Obama: Ongewilde zwangerschap 'straf'
De Amerikaanse reguliere media besteedden aanvankelijk nauwelijks aandacht aan de zaak, wat opnieuw
bewijs is dat de grote, hoofdzakelijk links-liberale mediabedrijven volkomen worden gecontroleerd door het
Witte Huis. De Amerikaanse president Barack Obama heeft zich van meet af aan krachtig pro-abortus
opgesteld en verklaarde tijdens één van zijn capagnetoespraken in 2008 dat hij niet zou willen dat zijn
dochters 'gestraft' zouden worden met een ongewilde zwangerschap als ze eens een keertje onbeschermde
seks hadden gehad. Pro-abortus organisaties zoals Naral Pro-Choice America gaven hun instemming aan
de veroordeling van Gosnell, maar grepen het tevens aan om te pleiten voor betere, veiligere
'gezondheidszorg' en legale abortussen, omdat 'vrouwen dit verdienen'. David O'Sheen, directeur van het
National Right tot LIfe Committee, zei juist te hopen dat er nu wetten komen die abortus verbieden zodra het
ongeboren kind pijn kan voelen. (1)
Dagelijks overal dezelfde gruwelpraktijken
Terwijl Gosnells kliniek als de 'grote uitzondering' op de regel wordt voorgesteld, lijkt de waarheid echter dat
ook in andere Amerikaanse abortusklinieken dezelfde gruwelpraktijken worden toegepast. De organisatie
Life Dynamics publiceerde een video waarop drie vrouwen die in een andere abortuskliniek hebben gewerkt
onthullen dat ook bij hen baby's op de meest vreselijke manieren werden vermoord. Zo werd hun hoofdje
van hun nek er door de chirurg soms met blote handen afgedraaid en werden hun hersentjes, borst of
onderbuik doorboord met een chirurgisch instrument.
In één geval opende een baby volgens de vrouwen al zijn oogjes en pakte hij de vinger van de chirurg beet,
voordat hij hem alsnog vermoordde. Ook getuigen ze dat het overduidelijk is dat levende baby's pijn voelen
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op het moment dat ze met een chirurgische 'klauw' uit de baarmoeder worden getrokken. De medewerkers
verklaren dat ze dit nooit konden aanzien en altijd de andere kant opkeken.
Planned Parenthood wil postnatale abortus legaliseren
Pro-life groepen zeggen al jaren dat dergelijke barbaarse wreedheden dagelijkse praktijk zijn in Amerikaanse
abortusklinieken. Bovendien werd tijdens Gosnells proces duidelijk dat pro-abortusorganisaties, zoals het
door de regering Obama gesubsidieerde Planned Parenthood, al jaren op de hoogte waren van zijn
methoden, maar hier niets tegen deden omdat ze wisten dat het slechts het topje van de ijsberg was en
Gosnell niets anders dan dagelijkse standaardprocedures volgde.
Een medewerker van Planned Parenthood, de grootste abortusorganisatie van het land, pleitte er onlangs
tijdens een openbare en gefilmde hoorzitting in Florida voor om moeders en artsen het recht te geven om
'postnatale abortus' te plegen, dus om het vermoorden van levende baby's zoals Gosnell deed te
legaliseren. (2) Italiaanse en Australische academici schreven enkele maanden geleden in het Journal of
Medical Ethics zelfs dat abortus ook na een normale geboorte zou moeten worden toegestaan.
VN-rapporteur Juan E. Mendez ijverde er recent voor om het verbieden van abortus wereldwijd gelijk te
stellen aan marteling. Dus voor de duidelijkheid: niet het aborteren van baby's zou volgens de VN gelijk
gesteld moeten worden aan marteling en moord, maar juist het NIET mogen verrichten van een abortus.
Wereldwijd jaarlijks 44 miljoen abortussen
In de Verenigde Staten zijn al meer dan 55 miljoen baby's geaborteerd. In China ligt dit aantal al op minstens
336 miljoen. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 28.000 tot 33.000 abortussen uitgevoerd. In zowel
Amerika als Nederland (3) blijken met name zwarte en allochtone vrouwen naar verhouding veel vaker tot
abortus over te gaan dan blanken. Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 44 miljoen keer een einde gemaakt
aan het leven van een ongeboren kind.
Xander - (1) Guardian, (2) World Net Daily, (3) Bloemenhove (PDF)

CIA valt door de mand in Rusland
Woensdag, 15 mei 2013
De Russische veiligheidsdiensten hebben in Moskou de derde secretaris van de Amerikaanse Ambassade
aldaar, Ryan Fogle, gearresteerd.
Dit gebeurde in een park in Moskou. Hij had een miljoen Dollar in contanten bij zich, waarschijnlijk bedoeld
voor de aankoop van een biowapen.
De officiële reden dat Fogle is gearresteerd is omdat hij een CIA-agent is die een Russische geheimagent
aan het ronselen was. Nu is dit niets nieuws en gebeurt over en weer tussen landen, maar er is nu toch wel
een belangrijk verschil.
Normaal gesproken worden dit soort zaken stilletjes afgehandeld en komen landen er met een onderlinge
ruilhandel van spionnen en agenten meestal wel uit.
Aan de arrestatie van Ryan Fogle werd echter veel media-aandacht besteed. Van de aanhouding zelf in een
park in Moskou werden foto’s gepubliceerd, maar ook beelden waarbij hij na zijn gevangenneming aan het
publiek wordt getoond. Dit is hoogst ongebruikelijk en dus is er dan waarschijnlijk ook een achterliggende
reden voor deze publieke show.
Deze Ryan Fogle werd klaarblijkelijk al sinds april 2011 door de Russen geschaduwd. Dat was de datum
waarop hij voor het eerst in Moskou verscheen. Wat zeker heel opvallend was, was dat hij naar Benghazi
vertrok de dag nadat de Amerikaanse ambassadeur Stevens daar was vermoord.
In september 2012 duikt hij vervolgens op in Jordanië waar hij betrokken was bij het CIA-team dat zich
bezighield met de bevoorrading van wapens voor de Syrische rebellen.
In januari dit jaar bevond Fogle zich plots in Kazakhstan wat net ten zuiden van Rusland ligt en waar hij
contact zocht met twee beruchte wapenhandelaren. Deze werden later door de Russen gearresteerd en die
vertelden dat Fogle probeerde nucleaire, chemische en biologische wapens te kopen. Dit soort zaken, een
overblijfsel uit de oude Sovjet periode, is daar met de juiste contacten en voldoende geld gewoon te koop.
Russische agenten namen vervolgens under cover de rol van wapenhandelaren aan en lokten Fogle terug
naar Moskou onder de belofte dat zij daar in staat zouden zijn om de gevraagde wapens te leveren.
Dus werd er enkele dagen geleden een afspraak gemaakt tussen Fogle en de Russische agenten in het
Izmailovsky Park in Moskou voor de overdracht van een “biowapen” in ruil voor een miljoen Dollar in
contanten. Op het moment dat Fogle de militaire rugzak met het contante geld overhandigde aan de
“wapenhandelaars” werd hij gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Inmiddels is Ryan Fogle
volgens de laatste berichten overgedragen aan de Amerikanen.
Het is een feit dat de derde secretaris van de Amerikaanse ambassade met een miljoen Dollar in contanten
is gearresteerd in een park in Moskou. Als we even aannemen dat de rest van de informatie zoals die door
de Russen wordt gegeven klopt, dan is er dus een duidelijk verband tussen de Syrische rebellen en deze
CIA-agent.
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Bitcoin is het geld van de New World Disorder
Door Patrick Savalle (Patman), gepubliceerd op 15-05-2013
Inmiddels zal iedereen wel een mening hebben over dat
nieuwe ‘monopolie’ geld waar zoveel bladen al over
schreven, ik ook. Bitcoin is wat mij betreft één van de meest
disruptieve technologieën die mensheid ooit tot haar
beschikking heeft gekregen. Ergens in het rijtje ‘vuur’, ‘het
wiel’ en het internet zelf. Het succes van bitcoin leidde in
korte tijd al tot vele vergelijkbare systemen, zo is er inmiddels
het in sommige opzichten nog innovatievere en doordachtere
‘Ripple’ (eigenlijk meer een ecosysteem waar bitcoin ook
onderdeel van uit kan maken). Bitcoin en Ripple
vertegenwoordigen technologie die de wereld volledig gaat veranderen, want zolang de wereld nog om geld
draait, is een fundamenteel nieuwe soort geld een ware paradigm shift. Het is geen kwestie of dit gaat
gebeuren maar alleen nog maar of dit al de komende 5 of pas de komende 10 jaar gaat gebeuren. Zeker nu
investeerders als Google Ventures de Ripple hebben omarmd.
Een van de belangrijkste eigenschap van dit nieuwe electronisch geld is dat het de voordelen van contant
geld combineert met mogelijkheid van betaling over internet. Bitcoins kunnen worden betaald over het
internet, van persoon tot persoon, zonder dat daar een bankrekening voor nodig is. Of eigenlijk van ‘wallet’
tot ‘wallet’. Een persoon kan vele wallets hebben: één online, één op z’n telefoon, op z’n laptop, enzovoort.
Betalen kan zo eenvoudig zijn als een link aanklikken of twee telefoons tegen elkaar ‘bumpen’. In 5s. (ripple)
tot 10 min. (bitcoin) heeft het netwerk als geheel de betaling geautoriseerd en zit het geld in een andere
wallet. Fysiek geld met instant global reach, dat is iets dat mensheid nog nooit heeft gehad.
Deze nieuwe soort geld vormt dezelfde bedreiging voor banken, als internetbellen en whatsapp dat zijn voor
oude stijl telecom bedrijven, of als bittorrent en piratebay dat zijn voor oude stijl muziek- en filmindustrie. Het
Bitcoin-concept zou wel eens het einde van de business models en de dominante posities van banken
kunnen betekenen. En als we één ding zeker weten bij banken, is dat ze nog veel later zullen reageren dan
telecom en entertainment, en die waren al te laat.
Betalen gaat in de nabije zonder bankrekening en opslaan van geld doen we ook zelf wel. Niet alleen
commerciële banken verliezen hierdoor een groot deel van hun bestaansrecht, de eigenschap van het
nieuwe electronische geld dat de hoeveelheid ervan niet centraal te manipuleren is, maakt ook centrale
banken volledig onnodig in zo’n netwerk. Via het Ripple netwerk is het zelfs mogelijk te betalen in vele
verschillende currencies naar verschillende currencies waarbij geautomatiseerde geldwissels on-the-fly de
conversie tegen werkelijk marktconforme ratios. De nieuwe startup Transferwise levert die geldwissel- en
betaaldiensten ook tegen vrijwel nul kosten.
Het is niet moeilijk te zien dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Het belangrijkste woord hierbij is
‘controle’. Ons hele monetaire systeem is in de afgelopen eeuwen verworden tot een instrument van
controle. Ongemerkt is het hele bancaire en monetaire landschap ontdaan van elke diversiteit en keuze (wat
er tevens de reden van is dat onze huidige crisis zo lang duurt: alle mogelijkheid tot zelforganisatie is
weggenomen en complexe systemen zijn nou eenmaal niet centraal te besturen). We betalen met een
zogenaamde FIAT munt die is goedgekeurd door een centrale overheid en waarvan de koopkracht wordt
bepaald door een centrale bank en die we alleen electronisch kunnen uitwisselen via weer een andere bank.
De laatste jaren wordt ook nog eens heel erg aangestuurd op het gebruik van electronisch geld. Nog meer
controle, nog minder keuze. Bitcoin maakt al deze centrale controle heel erg lastig tot misschien wel
praktisch onmogelijk. Het netwerk als geheel vormt de centrale autoriteit (het grootboek is het netwerk en het
netwerk is het grootboek) en dat netwerk is niet makkelijk te domineren. De power van het bitcoin netwerk is
nu al meer dan 8x groter dan de gecombineerde power van de gehele top 500 aan supercomputers. Goed
nieuws voor ons, want waar ergens iemand controle verliest, zijn weer anderen die aan controle winnen,
control is een zero-sum game. They loose, we win.
Bitcoin is een logische en eigenlijk wat late uiting van iets dat specifiek dankzij het internet mogelijk is:
zogenaamde peer-to-peer of social technology met als kenmerken het wereldwijde bereik van het internet en
dezelfde verregaande decentralisatie. Voor ons is dat goed nieuws. Zeker omdat dit nieuwe geld niet de
enige nieuwe social technology is die het bankieren zal veranderen.
Geld lenen hoeft ook niet meer bij een bank, dat kan gewoon bij je ‘peers’. Momenteel ook heel erg
succesvol is het zogenaamde crowdfunden. Hierbij kunnen de ontwikkelaars van producten, diensten,
ideeën of wat dan ook zich vooraf laten betalen (of gewoon laten doneren) op basis van een plan of contract.
De tegenprestatie kan van alles zijn, van een product of dienst tot aandelen of gewoon helemaal niets
anders dan ‘voldoening’. Crowdfunding platforms schieten als paddestoelen uit de grond en sommige zoals
Kickstarter en Indiegogo zijn al heel succesvol. Zo succesvol dat Donald Trump zich er ook mee is gaan
bemoeien en met een eigen crowdfunding platform komt. Geholpen door een aanhoudende economische
crisis en het systemisch falen van het oude bancaire systeem, zien ook de websites die peer-to-peer lening
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verschaffen hun omzetten eindelijk fors stijgen. Het platform Zopa zag het afgelopen jaar zijn omzet met
200% stijgen en The Times ziet de bui al hangen. Op deze platforms kunnen mensen geld lenen bij elkaar
en ontvangen de uitleners een betere rente dan dan ze op hun bankrekening krijgen.
Op zichzelf is geld slechts het smeermiddel van een economie. Het doel is ‘economie’, ofwel productie,
handel, welvaart. En daar zag ik zelf een kans tot grote innovatie, want één van de grootste economieën die
ons nog ‘moet overkomen’ staat klaar te worden voorzien van geldstromen. En dat kan met mijn eigen
uitvinding Mobbr. In combinatie met de nieuwe soorten geld kan deze economie volledig bankloos zijn. Ik
heb het hier over de ‘any-time en any-place’ economie, gebaseerd op crowdsourcing en social collaboration.
‘Just go online and add value’. Crowdsourcing is het outsourcen van werk naar een crowd. Het is al lang een
enorme belofte maar het is tot nu toe nog nooit gelukt het structureel en bestuurbaar aan de praat te krijgen.
Er zijn enorme successen behaald met crowdsourcing maar de hele ‘scene’ is kleinschalig. Er wordt ook nog
nauwelijks geld verdiend door al die crowdworkers zodat het alleen interessant is voor hen die hun
inkomsten al op conventionele manier verdienen. Met het nieuwe Mobbr is het mogelijk geldstromen aan te
brengen in deze economie, zodat deze crowd ook kan bestaan uit de legers werklozen en derdewerelders
die nu op de normale arbeidsmarkt geen kans krijgen. Mobbr is het eerste crowdpayment systeem in de
wereld, het maakt het mogelijk in één transactie iedere crowdworker te betalen in exact dezelfde verhouding
als de waarde van zijn bijdragen in een geheel.
Van nieuw geld naar nieuwe economie, het zijn bijzonder spannende tijden en uiteindelijk gaat het ons
economische en financiele vrijheid geven. Het is dan ook ietwat meelijwekkend om te zien hoe bijvoorbeeld
de DNB tegenover deze grootste uitvinding van mensheid sinds tijden staat, de bitcoin. Ik vroeg ze of we de
bitcoin konden gaan ondersteunen zonder dat we dan buiten onze licentie zouden komen. Ze antwoordde
me dat dat kon omdat de DNB de bitcoin niet ziet als echt geld.
Famous last words.
http://zapruder.nl/portal/artikel/bitcoin_is_het_geld_van_de_new_world_disorder/

SEPA, de nieuwe standaard voor betalen
Vanaf 1 februari 2014 stapt Nederland over op IBAN; het
IBAN nummer bestaat uit 18 cijfers, 18 = 3 x 6 (666)
Misschien heb je er al van gehoord. We krijgen er allemaal
vanaf februari 2014 mee te maken: SEPA. SEPA is het
betaalsysteem waarmee binnen Europa euro’s kunnen
worden gepind, betaald en geïncasseerd. Het staat voor
Single Euro Payments Area. De naam zegt het al: één
systeem voor alle Europese betalingen.
Wie heeft dit bedacht en waarom?
SEPA is een volgende stap naar Europa als eenheid. In 2002 werd Europa versterkt door één munteenheid
te introduceren: de euro. Twaalf jaar later wordt ook de digitale financiële markt vereuropeest door middel
van SEPA.
De Europese Raad heeft samen met het Europese Parlement, de volksvertegenwoordiger van de Europese
Unie, een verordening opgesteld. Hierin staat dat na 1 februari 2014 geen nationale overschrijvingen en
incasso’s meer mogen worden gebruikt. Vanaf dan kun je als consument of als bedrijf alleen nog maar
betalen of incasseren via het nieuwe Europese systeem. Dit is in het leven geroepen om betalingen in euro’s
binnen Europa zo snel, veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen en de grenzen tussen Europese landen
te verkleinen. Het geeft de mogelijkheid om digitaal te betalen of incasseren bij wie dan ook, waar dan ook in
Europa via een betaalrekening of credit card.
Wat gaat er nu precies veranderen?
Degenen die Internetbankieren is het wellicht al opgevallen dat je niet meer het vertrouwde 9-cijferige
bankrekeningnummer kunt gebruiken, maar een IBAN-nummer nodig hebt. Iedereen krijgt, of heeft al zo’n
Europees betaalrekeningnummer. Daarmee kun je leveranciers in alle 32 Eurolanden (waaronder
Nederland) machtigen om geld van jouw rekening af te schrijven. Nu kennen we eigenlijk alleen nog de
Nederlandse incasso en het houden van een aparte rekening in het buitenland. Straks kunnen ook
buitenlandse leveranciers na jouw toestemming incasseren, zonder dat je hier aparte rekeningen voor nodig
hebt.
Bron: Tech.nl.msn.com
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