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Profetie over Europa !
De Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag
van Bijbelse Proporties komt er aan !
Origineel geplaatst op 13 mei 2013 op Voormalig Amsterdam
Post
De grootste Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag moet
nog komen !
Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (R.I.P.)
Per 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen zich vrij in
Nederland vestigen. Zij kunnen dan ook van ons sociaal
vangnet gebruik maken. Het gezemel om die 100 miljoen aan
fraude met toeslagen waar staatssecretaris Weekers nu door
onder vuur ligt zal daarmee verbleken.
Deze armste landen van Europa zijn sinds 2007 lid van de
Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Nederland geprobeerd met strenge arbeidsmigratieregels een
massale exodus vanuit die landen tegen te houden. Dat kan volgens de Europese regels dus per januari
volgend jaar niet meer. Bulgaren en Roemenen konden zich dankzij het verdrag van Schengen nu al in
Nederland vestigen als zij zich inschreven als ZZP-er. Dat gebeurt vaak met een Hongaars paspoort.
Aanspraak op de gemeenschappelijke spaarpot van de Nederlanders maken konden ze echter nog niet.
Deze instroom leidt nu al tot grote problemen meldde Nieuwsuur (Video vanaf 10 m 30 sec) op 16 maart j.l.
Op hun website vertelt het programma onder meer over de situatie in Duitsland:
In Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigden zich veel migranten uit
Roemenië en Bulgarije. In 2007 waren dat 64.000 Roemenen en Bulgaren, in 2011 147.000, en in het eerste
halfjaar van 2012 was er een stijging van 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Duitsland zegt dat er in verschillende steden grote problemen zijn met Bulgaren en Roemenen. Wijken
verpauperen en er is voor de nieuwkomers weinig kans op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur bezoekt Duisburg
dat zegt 19 miljoen euro uit te geven aan onderwijs- en integratiehulp ter bestrijding van de problemen.
In hetzelfde artikel/programma wordt de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven, Carlos Conçalves (PvdA),
aangehaald die zegt dat er in zijn wijk op dit moment al grote problemen zijn. Hij noemt “overbewoning en
overlast”. De interviewer van het politiek correcte Nieuwsuur zegt in dat programma tegen Conçalves:”U
waarschuwt voor de komst van Bulgaren en Roemenen…’t doet een beetje denken aan het Polenmeldpunt
van Wilders”. Tsja, dat kan natuurlijk niet: zomaar de waarheid zeggen. Dan moet je wel fout zijn, niet?
Conçalves moet dus via allerlei zijwegen afzwakken waarna Nieuwsuur de “geweldige” bijdrage van al die
Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten in aardbeienkassen laat zien. Geen enkele kritische opmerking
van dat verhulde PvdA-tv-programma over dat juist deze mensen de arbeidsmarkt van de hier al aanwezige
Turken verdringen door tegen nóg lagere lonen te werken. Die Turken wonen hier met één familie in één
huis en daar zijn kosten aan verbonden en betaal je beter van een uitkering dan voor die paar centen die de
blije kassen betalen. Hoe de Bulgaren en Roemenen dat doen leest u hierna.
Waaruit zou die overlast die Conçalves noemt dan bestaan en hoe ziet dat er in de praktijk uit in zo’n wijk?
Want zeg nu zelf: het hek is nog niet eens van de dam en nu al zou men in zomaar een gemeente als
Delfshaven mogen genieten van de zegeningen der Europese Unie? Ik vroeg het de heer Conçalves zelf
terwijl er geen PvdA-camera mee draaide. Zijn antwoord op mijn vraag en de beschrijving van de situatie is
veel erger dan u het van Nieuwsuur weten mag. Ronduit shockerend zelfs.
“De situatie die zich voor doet is als volgt: momenteel vindt er een toenemende mate instroom van Turks
sprekende Bulgaarse Roma en in mindere mate Roemenen plaats in Delfshaven. Een groot deel van de
wijken waarin dit plaats vindt zijn de kwetsbare wijken.
In de wijk Tussendijken is de instroom het grootst en meest zichtbaar. Tegelijkertijd is dit ook de meest
kwetsbare wijk (scoort laag op veiligheid en sociale index) in Delfshaven. Bulgarije en Roemenië zijn de
armste landen van Europa en de Roma doelgroep is de groep met de grootste sociaal maatschappelijke
achterstanden in beiden landen.
Kortom de kwetsbaarste wijken komen nog meer onder druk, door instroom van grote groepen mensen, die
vele malen meer achterstand hebben dan de huidige bewoners die ook al achterstanden hebben. Er
ontstaan concentraties zeer kwetsbare bewoners in wijken die al jaren kwetsbaar zijn. De voorzieningen om
deze mensen te helpen worden door bezuinigingen afgebouwd. De huidige bewoners klagen, er is sprake
van overbewoning en spanningen. In een eengezinshuis zitten soms vier gezinnen en soms meer. Dit
veroorzaakt geluidsoverlast in de veelal oude huizen (houten vloer).”
“De meeste hebben geen inkomen uit werk en ontwikkelen andere overlevingsstrategieën variërend van
koper- en ijzerhandel tot inbreker of zakenroller, winkeldiefstal, oplichting, babbeltruc, toeslagfraude,
wiettoppen knippen.
Verder is de groep luidruchtig op straat aanwezig, soms tot diep in de nacht luidruchtig praten en lachen, ze
staan als groep voor winkels komen intimiderend over. Op zoek naar oud ijzer of koper halen ze
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vuilniszakken uit containers, nemen ze mee om te doorzoeken en later dumpen ze het vuil op straat. Dit
doen ze ook met grof vuil (oude bankstellen, matrassen, etc), zijn door taalgebrek niet aanspreekbaar.”
Alstublieft! En dan hebben we het nog maar over Delfshaven waar een paar avonturiers zijn neergestreken.
Nederland, maak uw borst maar nat want volgend jaar gaan de sluizen naar de Hollandse vleespotten pas
echt open en komen écht niet de raketgeleerden uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland maar de rest van
de arme onderklasse en de overige georganiseerde misdaad. Om als een oudtestamentische plaag dit land
verder kaal te vreten. En dan heeft de heer Conçalves nog niet eens mijn vraag beantwoord waarop hij de
kosten schat die de gemeente nu al maakt om deze overlast te beperken. Met de hartelijke complimenten
van Mark Rutte, Diederik Samsom, de rest van eurofiel Den Haag en de Europese Unie.
Zie ook Artikel uit 2010 : Gratis geld halen in Nederland

Meest onderscheiden Britse academicus wil Derde Wereld laten verhongeren
'Mensen moet recht op kinderen worden afgenomen'
De zwaksten moeten we gewoon laten verhongeren, vindt
Sir Attenborough, ook al kan de hele Derde Wereld met de
Amerikaanse militaire uitgaven van slechts één week
worden gevoed (2).
De meest onderscheiden en gelauwerde Britse academicus,
Sir David Attenborough, heeft een pleidooi gehouden om de
Derde Wereld te laten verhongeren, zodat de
wereldbevolking afneemt. Vorig jaar had de globalist
Attenborough, het lievelingetje van de linkse/liberale
intelligentsia, de mensheid al letterlijk 'een plaag' genoemd.
In een interview met de Daily Telegraph ging de gevierde Attenborough in op zijn standpunt dat de 'plaag
van de mensheid op Aarde' moet worden verminderd. De reductie van de wereldbevolking kan het
makkelijkst beginnen met het laten verhongeren van de derdewereldlanden, die zonder Westerse
voedselhulp niet kunnen overleven. 'Het is getikt dat de VN hen (de hongerige landen) zakken meel stuurt.'
Recht op kinderen moet worden ingetrokken
De talloze 'enorme gevoeligheden' van de mensen verhinderen in zijn ogen het uitvoeren van de massale
depopulatieplannen van de globalisten en de VN (Agenda-21). Eén van deze lastige 'gevoeligheden' is
volgens Attenborough het 'recht op kinderen krijgen'. De academicus impliceert dus dat dit recht zou moeten
worden ingetrokken.
In een normale samenleving zou Attenborough vanwege zijn wens massale genocide op de mensheid te
plegen als psychopaat worden gediagnosticeerd, en op zijn minst aan de zware medicatie moeten. In de 21e
eeuw zijn oude normen en waarden echter totaal op zijn kop gezet. Attenborough wordt in Groot Brittannië
als een 'nationale schat' beschouwd en heeft maar liefst 31 eredoctoraten van Britse universiteiten, meer
dan enig ander. Daarnaast heeft hij nog een groot aantal 'koninklijke' titels.
Globalisten voeren oorlog tegen het leven zelf
De met het linkse gedachtegoed gedrogeerde massamedia reageerden dan ook positief op zijn laatste
krankzinnige voorstel. Het moge duidelijk zijn dat de globalisten, waar we behalve de VN (Agenda-21, mede
door Nederland ondertekend) ook het IMF, de Wereldbank, de EU en de wereldwijde milieubeweging tot
mogen rekenen, niet alleen oorlog voeren tegen ons recht op een gezin en op welvaart, maar ook tegen het
leven zélf. De valse Co2-global warming agenda is daarbij één van hun belangrijkste wapenen.
Als Attenborough zo graag het grootste deel van de mensheid wil uitroeien, dan suggereren wij dat hij eerst
maar eens zelf het 'goede' voorbeeld geeft en zowel zichzelf als zijn eventuele familie opoffert voor deze
'verheven' doelstellingen. (1)
10 geboden NWO: 6,5 miljard mensen moeten verdwijnen
Al in 1980 werd er de Amerikaanse staat Georgia een geheimzinnig monument, de 'Georgia Guidestones',
opgericht. Niemand weet precies wie er achter dit 'Amerikaanse Stonehenge' zit, maar in het monument
zitten in 8 verschillende talen de 10 geboden van de Nieuwe Wereld Orde gebeiteld.
Het eerste gebod is het terugbrengen van de mensheid, die inmiddels zo'n 7 miljard zielen telt, naar 500
miljoen. Het tweede gebod is het controleren van de voortplanting. In de andere geboden wordt onder
andere gepleit voor een nieuwe wereldtaal en een wereldrechtbank. In het 10e gebod wordt de mensheid
een 'kanker' genoemd die 'ruimte voor de natuur' moet geven. Het monument is vooral populair bij New
Agers en aanhangers van allerlei natuurreligies.
In 2008 probeerden christenen tevergeefs de 'Georgia Guidestones' te laten verwijderen. Daarentegen zijn
er de afgelopen jaren in heel de VS wel massaal publieke verwijzingen naar het christendom, Jezus
Christus, de Bijbel en de 10 geboden weggehaald uit scholen en de openbare ruimte.
Xander - (1) Infowars, (2) StoryLeak
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Ze plunderen de pensioenkassen!
Iedereen kent wel het reclamespotje voor Eru Goudkuipje uit de
jaren tachtig. Met ‘ze smelten de kazen’ als punchline. Het
laatste redmiddel. Dezer dagen is niet Woerden in last, maar de
staatskas. In plaats van de kazen te smelten worden nu de
Nederlandse pensioenreserves in de strijd geworpen.’
Prinsjesdag 2013 was opmerkelijk anders dan andere jaren.
Nee, niet omdat WimLex dit jaar het verhaal voor het eerst
voorlas, maar vanwege de onverbloemde wijze waarop de
regering het einde van de verzorgingsstaat aankondigde. Zo’n
ernstige boodschap breng je natuurlijk omfloerst, dus verpakte
de regering het bericht door de komst van ‘de
participatiesamenleving’ aan te kondigen. Het viel me mee dat
WimLex zich goed wist te houden terwijl hij dit voorlas.
Voor wie hecht aan het concept van de verzorgingsstaat moet ‘de participatiesamenleving’ niet meer zijn dan
een doekje voor het bloeden. Voor wie door heeft dat het de verzorgingsstaat een piramidespel is dat op zijn
einde loopt ook trouwens. En dat is dan niet eens het slechte nieuws. Het echt beroerde nieuws is dat de
belasting- en premiedruk niet omlaag gaat, maar omhoog. Met andere woorden, de Nederlander betaalt
alsof hij in een verzorgingsstaat naar Scandinavisch model leeft, alleen dan zonder verzorgingsstaat. Maar
zoals gezegd, wie zijn economische klassieken kent wist al lang dat dit eraan zat te komen.
Een minder opvallend punt in de regeringsplannen is de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling
(NNI). Deze instelling gaat hypotheken – die als vordering op de balans van banken staan – van banken
overnemen. De Staat gaat vervolgens garant staan voor die hypotheken. Het geld voor de NNI komt van
pensioenfondsen en verzekeraars, want daar zit veel ‘lang’ geld. Lang geld bestaat uit betaalde premies
voor pensioenen en levensverzekeringen die belegd moeten worden totdat er een keer uitgekeerd moet
worden.
De vraag is of het wel zo wijs is om politici – direct of indirect – een stem te geven bij het bepalen van het
beleggingsbeleid van pensioenfondsen en verzekeraars. Dat komt neer op sturen op politieke doelen, in
plaats van op harde rendementscijfers – een klassieke planeconomie dus. Waar planeconomie toe leidt
weten we allemaal nog uit de decennialange praktijktest die men in het voormalige Oostblok heeft
uitgevoerd. Het doet me denken aan een politieke grap uit het Oostblok tijdens de Koude Oorlog: ‘Waaraan
kun je zien dat het socialisme een politiek experiment is?’. Het antwoord: ‘Als het een wetenschappelijk
experiment was hadden ze het wel eerst op ratten uitgeprobeerd.’
Een voorbeeld van korte termijnwerk zijn de voorstellen voor de stamrecht-bv’s. Een stamrecht-bv houdt in
dat een ontslagen werknemer zijn ontslagvergoeding in een – daartoe opgerichte – bv kan laten storten. Er
hoeft dan geen loonbelasting te worden ingehouden op de ontslagvergoeding. De stamrecht-bv moet dan
een zogenaamde stamrechtverplichting opnemen op de balans. Een stamrecht is een bedrag waaruit in de
toekomst een uitkering aan de aandeelhouder van de bv wordt betaald. Die uitkering is belast met
inkomstenbelasting en gaat door totdat het stamrecht helemaal op is. Het fiscale voordeel van de stamrechtbv zit hem dus voor een groot deel in het uitstellen van afrekening van belasting over de ontvangen
ontslagvergoeding.
Door deze faciliteit af te schaffen haalt de regering dus belastinginkomsten naar voren. De korting die
bestaande stamrecht-bv’s kunnen krijgen bij afkoop van het stamrecht is daarom ook niet echt een voordeel.
De regering haalt op die manier wederom inkomsten naar voren, zodat ook de korting de facto een
compensatie is voor de tijdswaarde (lees: het eerder ontvangen) van het geld.
Duidelijk is hoezeer er hap-snap gewerkt wordt om de begroting maar sluitend te krijgen. Men pakt het geld
waar het zit, schrapt uitgaven, verschuift lasten naar de burger en haalt inkomsten naar voren. Het doet een
beetje denken aan een bedrijf dat financieel in de problemen zit. Er is dan geen toekomstvisie meer, maar
alleen nog het overleven van dag tot dag, en week tot week.
Je kunt je afvragen wat er nog meer in de pijplijn zit in komende jaren als eenmaal blijkt dat het allemaal niet
voldoende is geweest – hetgeen nu al in de verwachting ligt. Waar zijn nog inkomsten naar voren te halen,
lasten te verschuiven of private fondsen onder politieke aansturing te brengen? Misschien een
woonlastentoets in de AOW? De oudere die netjes zijn hypotheek heeft afgelost en dus ‘gratis’ woont in zijn
eigen huis, krijgt dan minder AOW dan iemand die nog huur of financiering moet betalen. In feite wordt dit al
via de toeslagenhervorming ingevoerd. Optisch blijft de AOW buiten schot, maar feitelijk wordt aan de
‘onderkant van het inkomensgebouw’ (zo heet dat in beleidstaal) alles inkomens-, lasten- en
vermogensafhankelijk. Misschien gaat de regering de mogelijkheden om pensioenen af te kopen wel
verruimen. Dat is ook een manier om inkomsten naar voren te halen. Of de inflatiecorrectie van de
tariefschijven in de inkomstenbelasting permanent achterwege laten. Dat levert ieder jaar geld op. En omdat
het per belastingbetalen maar om een relatief klein bedrag gaat, merken die het nauwelijks. Een korting op

Nieuwsbrief 185 – 30 september 2013 – pag. 4

de huishoudtoeslag voor mensen die – te – ruim wonen onder het motto ‘U zou een kamer kunnen
verhuren’?
Voor politici is het zaak om lastenverzwaringen (politici spreken van ‘bezuinigingen’) geleidelijk in te voeren
en over een zo groot mogelijke groep te spreiden. Dat geeft de beste garantie dat het electoraat het
accepteert, ook al is dat morrend.
Vanuit de kiezers gezien ligt het precies andersom. Die zullen ergens een streep moeten trekken. Als het
‘inzetten’ van de pensioenpotten geen verzet oproept, is alles mogelijk. Dan eten Nederlanders straks
allemaal smeerkaas in plaats van echte kaas.
Paul Verhaegh
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/ze-plunderen-de-pensioenkassen/

Prikbord nr 362 (leo j.j. dorrestijn)
Belastingverzwaring
Duitse deskundigen hebben berekend dat door belastingontduiking de schatkist bijna € 50 miljard(!) per jaar
misloopt. Intussen werd daar 20% gesnoeid in het aantal opsporingsambtenaren bij de belastingdienst.
Vertaald naar Nederlandse verhoudingen zou dit 10 miljard per jaar betekenen; geen wonder dat allerlei
krachten achter de schermen de opheffing van het internationale bankgeheim tegenhouden en de gewone
burger steeds zwaarder wordt belast.
Blunder
In een land waar meer dan 300 miljoen beschikbaar is voor de renovatie van een museum, 57 miljoen voor
een burgeroorlog in het Midden-Oosten, miljarden voor allerlei ongecontroleerde zorginstellingen, subsidies
en milieuprojecten, zijn geen € 43 miljoen te vinden om een pantserinfanteriebataljon in stand te houden.
Een blunder gezien het enorme bedrag van meer dan € 100 miljoen per stuk(!) om de JSF aan te kopen en
de € 270 miljoen per jaar om ermee te vliegen.
Brutaal
De FNV heeft kennelijk behoefte aan nieuwe machtsspelletjes en komt met de brutale eis van gemiddeld 3%
loonsverhoging. Dit geeft de regering dan extra ‘ruimte’ om de zgn. bezuinigingen te vertalen naar een
hogere belastingafdracht, zodat er weer nieuwe overheidspaleizen kunnen worden gebouwd of ruim €
700.000 besteed aan de restauratie van één grafmonument. De EU geeft intussen een goed voorbeeld op
het gebied van verspillingen: met een nieuw, peperduur gebouw voor de ECB waaraan wij eveneens
meebetalen.
Einde euro?
Voor wie het tv-programma heeft gemist: een aantal internationale deskundigen is ervan overtuigd dat de
miljarden voor het redden van foute regeringen en banken, verspild zijn en niet terugkomen. Duitsland (en
Nederland) zou daarom moeten stoppen met betalen en uit de eurozone stappen, zodat de waarde van die
euro voortaan wordt bepaald door de economieën van de zwakke landen, inclusief Frankrijk!
De miljarden in euro’s die we nog te goed hebben van die landen, dalen tot slechts 25% van hun
oorspronkelijke waarde (koopkracht ten opzichte van de dollar). Een scenario waarvoor (ex-)politici als Kok,
Zalm, Bos, Dijsselbloem en Merkel om politieke redenen tot dusver terugschrokken, doch nu zijn die
vorderingen helemaal niets waard en worden ze alleen maar hoger.
Gewenning
Ondanks allerlei schandalen zijn de CSU-politici bij de deelstaatverkiezingen in Beieren niet afgestraft. Een
vorm van gewenning die ook in Nederland steeds meer zichtbaar wordt; niet alleen bij verkiezingen, maar in
hogere mate bij Justitie-incidenten. Zelfs in de ‘week van de rechtspraak’ zijn journalisten nauwelijks
geïnteresseerd in dossiers die erger zijn dan de gewone burger voor mogelijk houdt in een rechtsstaat.
Alleen de Volkskrant is hierop een uitzondering.
Intern onderzoek
De directie van een verpleeghuis durft – na intern onderzoek – de zware verwondingen van een overleden
bejaarde toe te schrijven aan meerdere ‘valpartijen’. Deze brutaliteit is alleen denkbaar, indien kan worden
vertrouwd op de passiviteit van het OM en de Inspectie, ondanks alle aanwijzingen voor mishandeling.
Lichtgewicht
Als er nog een miljard wordt bezuinigd op Defensie, gaat dit wederom ten koste van de personeelssterkte.
Onze huidige minister heeft kennelijk niet door hoe absurd het dan is om bij de beslissing over de JSF te
wijzen op de (civiele) werkgelegenheid. Beter is het te bezuinigen op ontwikkelingshulp, want die gaat
slechts voor 25% naar de doelgroep. De rest is voor de ‘hulporganisaties’ en de ambtelijke reisjes. Wellicht
valt dit eveneens onder ‘werkgelegenheid’?
Ook het parlement kent lichtgewichten zoals het CU-Kamerlid dat ruim vooraf druk was met haar uiterlijk op
Prinsjesdag en met het recyclen van versleten uniformen. Alsof er geen crisis is, maar een tekort aan
modeshows en aan goedkope stoffen uit derdewereldlanden(!)
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Einde aan de pijn: basisinkomen voor iedereen?
Geplaatst op 20 september 2013 langleveeuropa.nl
LLE werd per email geattendeerd op het initiatief van Vereniging Basisinkomen.
Terwijl de miljarden na miljarden ons ontvreemd worden, worden we bestolen bij inkomsten (50%) en
uitgaven (21%), bij sparen (inflatie, devaluatie) en overlijden (erfbelasting), in gezondheid (GMO voedsel,
accijnzen) en in ziekte (zorgverzekering/sector en farmaceuten), rest op gegeven moment weinig tot geen
ruimte en lucht meer voor de mens voor het leven van een leuk en waardig bestaan.
Hoog tijd dus voor een gegarandeerde menswaardige basis.
Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Bij
basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld.[1] Het is hoog
genoeg om zonder luxe van te leven. De hoogte van het bedrag wordt door de EU gesteld op 60% van het
mediane inkomen[2]. Bij voorwaardelijkheid spreekt met niet meer van een basisinkomen maar van een
uitkering.
En ja, een basisinkomen is anders dan een uitkering of bijstand. En ja, dit is anders dan communisme, het is
onvoorwaardelijk en voor iedereen gelijk. En nee, dan gaat niet iedereen op z’n handen zitten en uit
verveling criminele dingen doen – het is niet een luxe totaalbedrag zoals bij het koningshuis.
Het basisinkomen betekent het einde van uitkeringen, uitkeringsfraude en controles, armoede, honger,
huisuitzettingen, intimidatie en onderdrukking van uitkeringsgerechtigden en ellende bij (echt)scheidingen
omdat het basisinkomen persoonlijk is.
En ja dat kost de overheid een en ander. Maar bedenk, overheden kunnen geld creëren zoals benodigd. Dat
hoeft zelfs niet veel te kosten als ze het goed doen, want dat kan zelfs zonder creatie van schulden. En met
wat kleine aanpassingen is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. En bedenk hoeveel kosten we
zouden besparen op allerlei overheidsinstanties en (thema)controles! De overheid heeft een heel gedrocht
gecreëerd om ons te controleren. Dat kan nagenoeg compleet gesloopt worden. Stel je de besparingen eens
voor!
Ja, dit is even out-of-the-box. En ja, daar voel je je even ongemakkelijk bij. Maar weet dat het huidige
systeem bewezen niet werkt, elke dag verder ontspoort, en elke dag steeds sneller verder ontspoort.
Repareren werkt ook niet – in 5 jaar crisis is er letterlijk niets veranderd in de bankensector, zijn de schulden
hoger dan ooit, worden miljarden na miljarden gewoon gestolen in corruptie, en is in Nederland de zorgstaat
verdwenen – iets waar onze ouders en grootouders hard voor gevochten hebben, wij hebben het gewoon uit
onze handen laten nemen door corrupte politici en frauderende en chanterende bankiers. De EU gaat op
naar anarchie.
Dan klinkt een afgedekte basisbehoefte toch ineens wel als een prettig initiatief, niet? En het is in praktijk
nog te doen ook. Bedenk eens hoeveel gedoe het voorkomt. Bedenk zelf eens wat je zou kunnen doen als je
basisbehoeften zouden zijn afgedekt als onaantastbare en onvoorwaardelijke garantie… de vrijheid en
voorspoed die dat geeft!
Interesse in meer? Bekijk de site Basisinkomen.nl, en oordeel zelf. Zie eventueel ook de JDTV aflevering
over het basisinkomen.

“Bill zei me dat Hillary biseksueel is”
vrijdag 20 september 2013 Door : Gerard Driehuis
Gennifer Flowers was een van de eerste vrouwen die de presidentiële
campagne van kandidaat Bill Clinton in 1992 bedreigde. Ze claimde een
relatie met hem te hebben of te hebben gehad en Clinton ontkende niet echt.
Het verhaal waaide over, zoals de verhalen van andere vrouwen overwaaiden.
In een interview met de Daily Mail doet Flowers deze week een paar grote
beweringen. Ze zegt dat de relatie tussen haar en Clinton geen tussendoortje
was, maar 12 jaar duurde. “Hij was de grote liefde van mijn leven en ik de
zijne”. En als Chelsea niet was geboren, dan had Bill zijn vrouw misschien wel
verlaten voor Flowers, denkt zij. Ook al omdat Hillary biseksueel is. Althans, dat zou Clinton meerdere malen
aan Flowers hebben verteld. En ook dat ze de vrouwenliefde praktiseerde. Bill zou in 2005, na zijn
presidentschap, ook weer geprobeerd hebben met Flowers in contact te komen, zegt zij.
Hillary Clinton staat in de VS volop in de belangstelling omdat wordt aangenomen dat ze in 2016 kandidaat
zal zijn voor het presidentschap. Volgens de peilingen nu, drie jaar voor de verkiezingen, zou ze een zeer
grote kans maken om als eerste vrouw te worden verkozen
Bron(nen): Daily Mail
http://www.welingelichtekringen.nl/beroemd-2/221362/bill-zei-me-dat-hillary-biseksueel-is.html
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Fukushima: op naar een wereldramp?
Geschreven door Biflatie.nl op 17 september 2013
De kernramp van Fukushima in 2011 was het gevolg van een zeebeving en de daarop volgende tsunami. Dit
speelt zich af op 250 kilometer van Tokio. Er gaan steeds meer berichten de ronde over het lekken in zee
van besmet water. Momenteel wordt er in Japan massaal geëvacueerd vanwege tyfoon Man-yi. Wat als
deze de reeds zwaar gehavende kerncentrale Fukushima zou bereiken?
Fuel pools zijn cruciaal
Fukushima is ‘s wereld grootste nucleaire ramp sinds de gebeurtenissen in het Russische Tsjernobyl
in 1986. Niet alleen wordt er uit de 300.000 ton opgeslagen radioactief water gelekt in de Stille Oceaan,
maar de ergste bedreiging kan nog komen. Er zijn namelijk die massieve fuel pools. Als deze radioactieve
massa zou vrijkomen of vuur vatten, zou dit een ramp van ongekende proporties veroorzaken.
De experten
Nucleair expert Arnie Gundersen waarschuwt dat als dit gebeurt, heel Japan, de westkust van NoordAmerika en Canada de vreselijke gevolgen zullen voelen. Of zoals CNN bericht: [Mycle Schneider, nuclear
consultant:] The situation could still get a lot worse. A massive spent fuel fire would likely dwarf the current
dimensions of the catastrophe and could exceed the radioactivity releases of Chernobyl dozens of times.
First, the pool walls could leak beyond the capacity to deliver cooling water or a reactor building could
collapse following one of the hundred of aftershocks. Then, the fuel cladding could ignite spontaneously
releasing its entire radioactive inventory.
14.000 x Hiroshima!
Het kan uit de hand lopen, zeker als je weet dat de kracht van de radioactieve straling potentieel 14.000 keer
de kernbom is die op Hiroshima gedropt werd tijdens WO II! Wetenschappers stellen dat er 70 procent kans
is dat een nieuwe aardbeving Fukushima dit jaar nog treft, en 98 procent kans in de komende drie jaar.
Geen beste vooruitzichten. Lees ook: Steam Spotted at Fukushima Nuclear Reactor

De strijd Syrië in beeld en Israël verdacht van chemische wapens
september 17, 2013 By: Sietse Werkman
Het feit dat het nabij gelegen Israël barst van de kernwapens en nu ook nog eens een chemisch- en
biologisch wapenarsenaal lijkt te hebben, wordt als niet relevant beschouwd.
bron: martinvrijland.com
We krijgen natuurlijk nooit alles te zien over Syrië, daarom is het goed
om te zien hoe een verslaggeefster van RT nu met beelden van the
battlefield komt. Interessant om te vermelden is tevens dat Syrië wel
aangesproken wordt op het bezit van chemische wapens, maar het
feit dat het nabij gelegen Israël barst van de kernwapens en nu ook
nog eens een chemisch- en biologischwapenarsenaal lijkt te hebben,
wordt als niet relevant beschouwd.
Het is moeilijk hard te maken of de recente chemische aanval wel
daadwerkelijk uitgevoerd is door de Syrische troepen. Aannemelijker
is dat Assad dit risico niet zou nemen. Tevens aannemelijk is dat de
aanval gepleegd is door een groepering die graag wil dat de westerse alliantie zich boven op Syrië stort.
Natuurlijk ontkent Obama dit in alle toonaarden. Syrië moet en zal aangevallen worden. Als het argument
van de chemische wapens niet werkt, dan volgt binnenkort wellicht een grote false flag die elke weerstand
weg neemt.
Het feit dat Israël over chemische wapens beschikt, wordt natuurlijk afgedaan met de vermelding dat Israël
niet bruut haar eigen bevolking afslacht. Maar daarbij kan nog steeds de vraag worden gesteld of president
Assad van Syrië daar wel echt verantwoordelijk voor is. Zijn het niet de door het Westen gesteunde en
gestimuleerde rebellen die deze hele oorlog ontketend hebben? Is het westen niet simpelweg
verantwoordelijk voor het feit dat Assad niets anders kon dan zichzelf en zijn volk te verdedigen tegen deze
Al Qaïda groeperingen? En waarom mogen bepaalde landen wel chemische- en nucleaire wapens hebben
en anderen niet? Wie bepaalt dat? Zorgt die onbalans er niet per definitie voor dat bepaalde landen zich de
arrogantie toe eigenen om zich met landen te bemoeien waar ze eigenlijk niets te zoeken hebben?
Het Westen heeft inmiddels de zelfde arrogantie als die gebleken is in Libië. Er is al weer een interim
regering gevormd. Daarmee nemen ze vast een voorschot op het inpikken van het land en het installeren
van een regering die de belangen van Amerika en al haar New World Order bondgenoten dient.
Bron: RT.com en nytimes.com http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_UMmhXKdtQo
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Hoe hypocriet zijn ze daar in Washington
Uit het nieuws 19-09-2013
bron: Franklin ter Horst
Terwijl Washington de Syrische dictator Bashar al-Assad beschuldigd van het gebruik van chemische
wapens (nog niet bewezen) is Amerika zelf kampioen overtreder vanwege het gebruik van wapens die
massa’s mensen het leven hebben gekost. Daarnaast hebben tienduizenden daar de meest afschuwelijke
lichamelijke effecten aan overgehouden. Zo werd de stad Hiroshima op 6 augustus 1945 door de klap van
de door een B29 bommenwerper afgeworpen uraniumbom “Little Boy”, veranderd in een massa verkoolde
resten waarbij 130.000 mensen de dood in werden gejaagd. Op 9 augustus 1945 werd de plutoniumbom
“Fat Man” boven Nagasaki gedropt. Hierbij vielen 27.000 doden en 41.000 gewonden. In de jaren die
volgden zouden nog tienduizenden sterven aan de gevolgen van de beide ontploffingen. Overlevenden
ondervinden nu ruim 68 jaar na dato, nog steeds gezondheidsproblemen. Volgens de officiële lezing van de
Amerikanen zouden deze bommen een einde hebben gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, maar in
werkelijkheid zou Japan al enkele maanden daarvoor, tenminste tweemaal een aanbod had gedaan de
oorlog te beëindigen.
De boven Nagasaki gedropte Fat man
Ook de talloze door de Verenigde Staten gevoerde kernproeven
tussen 1946 en 1958 hebben onvoorstelbare ellende veroorzaakt.
Honderdduizenden mensen zijn blootgesteld aan straling in de
nucleaire testgebieden terwijl de Amerikaanse overheid volledig op
de hoogte was van de catastrofale gevolgen voor de bewoners van
deze gebieden. De gevolgen van de kernproef boven het atol Bikini
en die van de bewoners in het nabij gelegen atol Rongelap, waren zo
dramatisch dat het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse zaken
besloot ter compensatie een miljoenenovereenkomst voor de
bewoners van deze eilanden te sluiten. Op de Marshalleilanden werd
een bovengrondse kernproef gehouden onder de naam “Bravo”, zonder dat men de bevolking daar van te
voren van in kennis heeft gesteld. In de staat Nevada zijn van 1963 tot 1990, in totaal 928 kernproeven
uitgevoerd. Volgens een rapport van een commissie van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde
Staten zijn daarbij nietsvermoedende burgers bewust aan stralingsexperimenten blootgesteld. Het hoofd van
de Amerikaanse kernwapenorganisaties gaf toe dat de overheid immorele proeven had uitgevoerd op
Amerikaanse burgers. Oscar Rosen, commandant van de nationale vereniging van atoomveteranen, schat
dat ca 500.000 militair personeel en een veelvoud daarvan onder de burgerbevolking zijn blootgesteld aan
straling in de nucleaire testgebieden.Volgens Steven Aftergood, een vooraanstaand onderzoeker bij de
onafhankelijke federatie van Amerikaanse wetenschappers, zullen de burgers nooit het volledige verhaal
over de proeven te weten komen, omdat de CIA in 1973 de meeste rapporten heeft vernietigd. Amerika
beschikt ook over de zogenaamde plasmabom met een potentieel van 100.000 keer de Hiroshima bom. Een
verschrikkelijk wapen dat in een klap de hele wereld kan verwoesten.
Tijdens de Vietnam oorlog bombardeerde de Verenigde Staten de jungle van Vietnam met napalm en Agent
Orange, een ontbladeringsmiddel. De dichtbegroeide jungle werd door de door Noord-Vietnam gesteunde
Vietcong gebruikt als dekking voor hun guerrillatactieken. Hiermee verloren niet alleen planten en bomen
hun bladeren, maar werden ook akkers verwoest, en daarmee een deel van de voedselvoorziening. Door het
gebruik van Agent Orange zijn meer dan 150.000 kinderen ernstig gehandicapt ter wereld gekomen
waaronder duizenden kinderen met een open rug en andere misvormingen aan de ruggengraat geboren. De
Vietnamoorlog heeft circa 2,5 miljoen Vietnamezen het leven gekost waaronder circa 2 miljoen burgers.
Verder waren er 2 miljoen gewonden en 300.000 vermisten. Ook werd er grootscheepse schade toegebracht
aan het land. Maar liefst drie generaties zijn besmet geraakt door de chemische middelen en is het DNA van
de bevolking aangetast. Agent Orange bleek het zwaar giftige dioxine te bevatten en veroorzaakte onder
andere ziektes als: chlooracne, de ziekte van Hodgkin, verschillende soorten kanker in de luchtwegen en
prostaatkanker. Tot op de dag van vandaag krijgen nakomelingen van de Vietnamezen, die in de met
chemische middelen bestookte gebieden leefden, nog steeds (klein-)kinderen die lichamelijk gehandicapt
worden geboren.
In deze oorlog verloren circa 2.5 miljoen Vietnamezen het leven.
Sommige delen van het land zijn nog onbruikbaar vanwege de
chemische wapens die in de grond zitten en overal liggen nog
delen van vliegtuigen, helikopters, tanks en blindgangers; bommen,
granaten en mijnen, die destijds niet afgegaan zijn. 58.226
Amerikanen sneuvelden of raakten vermist. De Amerikanen, die
gewerkt hebben met de chemische middelen kampen met dezelfde
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problemen als de Vietnamezen, dus ook de daaropvolgende generaties.
In de tachtiger jaren verkocht de toenmalige Reagen-administratie chemische wapens aan de Iraakse
dictator Saddam Hoessein. Nadat Saddam in 1979 aan de macht was gekomen, ontketende hij een jaar
later een oorlog tegen Iran (de Iran-Iraakse oorlog van 1980-1988). Beide landen eisten het beheer op van
de Shatt-al-Arab, het gecombineerde kanaal van de Eufraat en de Tigris naar de Perzische Golf. Eind 1987
ontdekten de Amerikanen d.m.v. satelliet beelden dat Iran een grote troepenmacht had samengetrokken op
het Fao schiereiland, in de buurt van de stad Basra als voorbereiding op een groot lente offensief. De CIA
toonde een rapport over hun bevindingen aan Ronald Reagan die vervolgens besloot Bagdad te informeren.
Saddam maakte daar dankbaar gebruik van en besloot in april 1988 de Iraanse troepen met sarin en
mosterdgas te bestoken. Bij deze bombardementen kwamen maar liefst 20.000 Iraanse troepen om het
leven. Documenten van de CIA laten zien dat Washington tijdens deze oorlog Saddam Hoessein oogluikend
toestond chemische wapens tegen de Iraanse troepen te gebruiken. Volgens Teheran zijn tijdens deze
oorlog 100.000 Iraniërs slachtoffer geworden van Iraakse aanvallen met zenuw- en mosterdgas.
Verarmd uranium, een misdaad tegen de menselijkheid
Verarmt Uranium is een afvalproduct dat overblijft na de
productie van kernwapens en energie opwekking in
kerncentrales. VU wordt verwerkt in kruisraketten,
verschillende soorten bommen, granaten, mortieren,
landmijnen, kogels en voor de bepantsering van onder meer
ste
tanks. George Bush senior gebruikte VU tijdens de 1
Golfoorlog terwijl hij volledig op de hoogte was van de
gevaren voor de bevolking en zijn eigen militairen. Het
Amerikaanse leger vuurde meer dan 340 ton aan VUprojectielen af op doelen in Irak en Koeweit. Ook de daarop
volgende regeringen van Bill Clinton en George W.Bush zijn er mee doorgegaan. Naast Irak zijn VU-wapens
ingezet op 112 locaties in het voormalige Joegoslavië (Servië) en Afghanistan. Bill Clinton liet tijdens zijn
bewind 31.000 bommen op Joegoslavië gooien waarin VU verwerkt zat.
De man van 31.000 bommen op voormalig Joegoslavië
Sinds 1991 is er in Irak totaal meer dan 3000 ton gedumpt en 1000 ton in Afghanistan. Metingen in de buurt
van met VU-granaten opgeblazen tanks, vertonen een stralingswaarde die wel 1000 maal hoger ligt dan
normaal. De Iraakse stad Fallujah lijdt sinds eind 2004 nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaanse
e
aanvallen met VU wapens tijdens de 2 Golfoorlog. Volgens de opstellers van een rapport getiteld “Kanker,
Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009″, hebben de mensen in Fallujah te maken met
meer kankergevallen, leukemie, kindersterfte en allerlei lichamelijke afwijkingen dan werd vastgesteld onder
overlevenden in Hiroshima en Nagasaki. Uit onderzoeken blijkt dat door de Amerikaanse en Britse
bombardementen in Irak, bepaalde kankersoorten met zo’n 500 tot 1000% zijn gestegen. Een groot aantal
pasgeboren baby’s vertonen zeer ernstige afwijkingen (let op: schokkende beelden). Baby’s worden
geboren met open hoofdjes zonder oogjes, organen die buiten het lichaam liggen en soms zijn het niet meer
dan klompjes vlees. Diverse sites op internet melden dat de VS naast VU-wapens zelfs “Tactische nucleaire
wapens” zou hebben ingezet in zowel in Irak als in Afghanistan – in het Tora Bora gebergte. De bom in dit
gebergte was zo krachtig dat het op een aardbeving leek.
Terwijl onderzoekers spreken van een ongekende ramp die zich over tientallen jaren zal uitstrekken, wordt
het gezondheidsrisico door de Amerikaanse regering gebagatelliseerd door de nadelige effecten minimaal te
noemen. De verantwoordelijke regeringen ondernemen helemaal niets en doen net alsof het probleem niet
bestaat en beschuldigen de onderzoekers ervan spookverhalen te verspreiden. Medewerkers van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden bij hun onderzoek, door de Amerikaanse overheid
gedwarsboomd of krijgen te horen dat de nadelige effecten van het gebruik van VU, schromelijk wordt
overdreven. Woordvoerders van de NAVO verklaren dat er geen verband bestaat tussen het gebruik van VU
en de gevallen van kanker onder de militairen en bij de bevolking in de betrokken gebieden. Het Britse
Ministerie van Defensie zegt dat er geen enkel bewijs bestaat dat VU de gezondheid aantast. Volgens
diverse onderzoekers en medische deskundigen zijn de gevolgen van het gebruik van VU echter
catastrofaal, en zijn de landen die deze wapens gebruiken, bezig met een gruwelijke misdaad tegen de
menselijkheid.
Ruim 1 miljoen Amerikaanse militairen hebben dienst gedaan in de oorlogsgebieden in Irak en Afghanistan.
Volgens diverse bronnen kampen 75% van deze militairen met lichamelijke klachten ten gevolge van VU.
Verschillende medici zeggen dat het bij maar liefst 40 procent van de militairen gaat om de een of andere
vorm van kanker. Zij zeggen dat alle militairen die in Bosnië, Kosovo, Afghanistan en Irak gediend hebben
en nog dienen, op den duur met ernstige lichamelijke klachten te maken krijgen, nog los van de psychische
problemen vanwege de verschrikkelijke ervaringen die velen van hen hebben opgedaan. Diverse medische
deskundigen noemen de Amerikaanse en Britse troepen, wandelende doden. Men schat dat het gebruik van
VU, miljoenen doden tot gevolg zal hebben in de gebieden waar VU-wapens zijn ingezet en dat grote
aantallen militairen die daaraan zijn blootgesteld, eveneens daar de nare gevolgen van zullen ondervinden.
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In Irak komen regelmatig zandstormen voor waardoor microscopisch kleine deeltjes VU, kilometers ver van
het epicentrum worden weggeblazen om vervolgens terecht te komen op mens en dier, gebouwen,
gewassen en het water. De rivieren de Tigris en Eufraat – de levensaders van de Iraakse bevolking- zijn
hierdoor vergiftigd en zijn rivieren van de dood geworden. De graslanden ten westen van Basra in het zuiden
van Irak, waar een belangrijk deel van de groenten en granen vandaan komen, is eveneens besmet.
Onderzoekers hebben vastgesteld dat zelfs wanneer het water wordt gezuiverd, VU achterblijft en daardoor
in de voedselketen terechtkomt. Deskundigen zeggen dat wanneer een klein deeltje van deze dodelijke stof
wordt ingeademd, het een spoor van verwoesting in het lichaam kan veroorzaken.
Experts zeggen dat het vele jaren zal duren voordat Irak en delen van Afghanistan weer veilig bewoonbaar
zullen zijn en dat sommige gebieden zelfs voor lange tijd onbewoonbaar zijn geworden. Alles is radioactief
besmet, het land, het drinkwater, alles. Onderzoekers zeggen dat geen enkel gebied in Irak vrij is van
radioactieve besmetting en dat iedereen die zich in deze gebieden bevindt VU binnenkrijgt.
Wapendeskundigen rangschikken VU onder massavernietigingswapens. Leuren Moret, een
stralingsdeskundige spreekt van “The Trojan Horse of nucleair War”. Er bestaat volgens hem geen enkele
mogelijkheid het op te ruimen of af te breken.
De Britten en de Amerikanen blijven VU-wapens gebruiken ondanks de
vele dramatische rapporten van medische deskundigen en andere
onderzoekers. De landen die deze wapens gebruiken, en de leiders van
de landen die daarvan op de hoogte zijn, zullen deze misdaad nooit
toegeven daar ze anders het risico lopen te worden beschuldigd van
massamoord en oorlogsmisdaden, zo melden diverse bronnen. Er
bestaan een grote hoeveelheid uitvoerig gedocumenteerde rapporten van
medische deskundigen, mensenrechten organisaties, het Internationale
Rode Kruis en vele anderen, dat VU alle kenmerken heeft van een
massavernietigingswapen.
Terwijl Washington van Bashar al-Assad eist zijn chemische wapens snel
te vernietigen, heeft Amerika zelf ook nog steeds zo’n 3000 ton van dit
soort wapens in voorraad. Dat is in het verleden zelfs 32.500 ton
geweest. Washington had volgens de afspraken dat hele zooitje al in
2007 vernietigd moeten hebben, maar dat wordt nu pas rond 2023.
Machtigste bank ter wereld kondigt wereldwijde financiële crash aan
Financial Times: 'Centrale banken hebben hoop opgegeven het financiële
systeem weer te kunnen repareren - Wereld tot eindeloze crises en valuta-instortingen verdoemd'
De Bank for International Settlements (BIS), die de belangen
van de belangrijkste centrale banken ter wereld
vertegenwoordigt, kenschetst de situatie op de financiële
markten ondanks de records op de aandelenbeurzen als
nog slechter als vlak voor het instorten van Lehman Brothers
in 2008, dat de financiële crisis in gang zette. De
waarschuwing van de BIS is mogelijk de reden waarom de
Amerikaanse Federal Reserve aankondigde voorlopig door
te gaan met het onbeperkt bijdrukken van geld. Dit betekent
echter dat de centrale banken de controle over de enorme
schuldenberg definitief hebben verloren.
Oplossen problemen met meer geld 'illusie'
In het deze week gepubliceerde kwartaalbericht constateert de BIS dat de 'buitengewone maatregelen van
de centrale banken' de 'illusie' hebben gecreëerd dat de massaal in de markten gepompte nieuwe
geldstroom de fundamentele economische en financiële problemen kan oplossen. De BIS suggereert dat de
problemen alleen maar groter zullen worden nu de centrale banken de geldpersen op volle toeren laten
draaien. Hoe de spreekwoordelijke geest dan weer terug in de fles zou moeten, weten de experts van de
BIS echter niet.
Gevaren veel groter dan vijf jaar geleden
Voormalige topofficials die geen onderdeel van het wereldwijde financiële systeem meer vormen, zijn daar
veel minder onduidelijk over. Volgens voormalig BIS-topeconoom William White is er geen redden meer aan
en volgt er onvermijdelijk een grote crash. Hij baseert zich onder andere op de enorme wereldwijde
kredietzeepbel. Het aandeel 'leveraged loans', de kredieten met de hoogste risico's, ligt op dit moment op
45%, wat 10 procentpunten hoger is dan in 2007, een jaar voor het failliet gaan van Lehman Brothers.
Bovendien is de situatie vijf jaar later veel gevaarlijker dan vlak voor het omvallen van Lehman. 'Alle vorige
onevenwichtigheden bestaan nog steeds,' waarschuwt White. 'Gemeten naar het aandeel in het BNP van de
industrielanden ligt de hoogte van de publieke en private schuldenlast bij 30 procentpunten. Daarnaast
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hebben we een heel nieuw probleem met de zeepbellen in de opkomende landen, die in een 'boom-bustcyclus' zullen eindigen.'
Zelfde 'hoogdravendheid' marktspelers
Het collectieve gedrag van de marktspelers -de wereldwijde jacht op risicovolle financiële productenherinnert White aan de 'hoogdravendheid' die tot het uitbreken van de eerste financiële crisis leidde. Nu
bepalend is het feit dat niemand weet tot welke hoogten de kosten van buitenlands kapitaal zullen stijgen, en
of de FED zijn geldbeleid verscherpt. Niemand weet 'hoe ongeordend het proces mogelijk is, en hoe op deze
uitdagingen moet worden voorbereid.'
Kritiek op ECB-beleid
De BIS uit vooral kritiek op de ontoereikende acties van de Britse centrale bank (Bank of England) en de
Europese Centrale Bank (ECB). Hun pogingen om bepaalde 'richtlijnen' op te stellen om de rente op
staatsleningen op de lange termijn laag te houden -zoals het onbeperkt aankopen van staatsobligaties -,
zouden niets anders dan retoriek zijn. 'Er zijn grenzen aan hoever goede communicatie de markten kan
sturen,' zegt Claudio Borio, BIS-topman voor onderzoek en ontwikkeling.
'Troosteloze' schuldenlast Westerse landen onhoudbaar
Al in het jaarbericht 2012/2013 twijfelde de BIS openlijk aan de houdbaarheid van de 'troosteloze'
schuldenlast van de industrielanden, en eiste dat deze schulden snel worden afgebouwd. Wat de gevolgen
zijn als dit niet lukt - en daar heeft het alle schijn van -: in de VS zou een stijging van de rente over
staatsobligaties naar 3% een verlies van $ 1 biljoen voor de internationale investeerders betekenen. In Italië,
Frankrijk en Groot Brittannië zou het verlies oplopen tot maar liefst 15% à 35% van het BNP van deze
landen.
Nog een ernstig gevolg zou het feitelijke faillissement van alle centrale en commerciële banken met een
groot aandeel Amerikaanse staatsobligaties zijn.
Nieuwe grote schok in 2014 - 2015
De geschiedenis leert dat de BIS maar beter serieus kan worden genomen, want ze voorspelden 6 jaar lang
het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008. Eind 2012 waarschuwde ook Kaushik Basu, de
hoofdeconoom van de Wereldbank, dat 'er een schuldenmuur op ons afkomt'. Hij zag met name de € 1
biljoen hoge LTRO (longer-term refinancing operations) van de ECB als extreem problematisch. Deze
kredieten aan banken moeten eind 2014 / begin 2015 weer worden terugbetaald, maar het is volstrekt
onduidelijk of dat wel zal of kan gebeuren.
Basu rekent er daarom op dat de wereldeconomie in 2014 of 2015 een nieuwe 'grote schok' te wachten
staat. De onbeperkte geldstroom uit de Amerikaanse, Europese, Britse en Japanse centrale banken is
bedoeld om de gigantische winsten van beleggers, speculanten en andere marktspelers zo lang mogelijk in
stand te houden en zelfs te vergroten.
Ondanks geldstroom geen echt economisch herstel
Het dagelijkse nieuwsblad in Zürich schrijft dat het FED topman Bernanke en zijn collega's weliswaar is
gelukt een wereldwijde depressie tegen te houden, maar dat ze er niet in zijn geslaagd om een echt
economisch herstel op gang te brengen. De oncontroleerbare geldstroom eist een hoge prijs, namelijk dat de
mensen het vertrouwen in hun munten dreigen te verliezen. De angst voor inflatie neemt toe, waardoor de
politieke druk om de geldsluizen weer te sluiten heel groot is geworden.
Dat is nu juist waar de centrale banken het meest beducht voor zijn. De Financial Times kwam niet voor
niets met de radicale conclusie dat 'de centrale banken de hoop hebben opgegeven dat ze het financiële
systeem weer kunnen repareren... De wereld is tot een eindeloze cyclus van zeepbellen, financiële crises en
valuta-instortingen verdoemd.'
Centrale banken hebben controle verloren
Hélène Rey van de London Business School karakteriseerde de situatie dan ook als 'hopeloos'. Ook in haar
ogen hebben de centrale banken de controle over de wereldeconomie verloren. De enige oplossingen die ze
ziet zullen door de wereld als onacceptabel worden beschouwd: óf het invoeren van strenge wereldwijde
kapitaalcontroles, óf het geven van totale controle over de wereldeconomie aan de Amerikaanse FED.
Maar ook andere geopperde oplossingen zijn onwaarschijnlijk. Zo is er forse tegenstand tegen een vrijwillige
terugkeer naar de goudstandaard. De invoering van strenge kapitaalcontroles, strakke regulering van de
banken en het afzweren van het maken van nieuwe schulden zal in de praktijk niet gaan plaatsvinden. De
eerste stappen hiertoe, de invoering van een financiële transactiebelasting en een verbod op short-selling,
mislukten dan ook jammerlijk.
Schuldenzondvloed komt eraan
De centrale banken kunnen dus nog maar één ding doen om de dood van het failliete financiële systeem
nog een poosje te rekken, en dat is onbeperkt geld blijven bijdrukken, waarmee meer olie op het toch al
hoge vuur van de crisis wordt gegooid. De BIS beseft dat dit niet oneindig kan doorgaan, en bereidt de
markten op het ergste voor: de schuldentsunami -beter gezegd: een complete schuldenzondvloed- komt
eraan, en is door niemand meer te stoppen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Het einde van de antibiotica
september 18, 2013 - Niburu.co
In onze Westerse maatschappij zijn we zo goed als op het punt beland dat antibiotica geen effect meer
hebben op resistente “super bacteriën”. De natuur zal het moeten oplossen, maar artsen hebben geen flauw
benul welke natuurlijke geneesmiddelen er zijn en hoe ze toe te passen. Het Amerikaanse Centre for
Disease Control (CDC), vergelijkbaar met onze RIVM geeft nu openlijk toe dat door het voorschrijven van
antibiotica het aantal “super bacteriën” (bestand tegen antibiotica) dramatisch is toegenomen. Hierdoor
komen volgens een conservatieve schatting jaarlijks 23.000 Amerikanen om het leven. In een nieuw
uitgebracht rapport wordt door de CDC in feite toegegeven dat moderne medicijnen falen voor wat betreft
ziektes veroorzaakt door infecties. De behandeling met antibiotica kwam op gang in de jaren vijftig, de
periode waarin men het omschreef als een wondermiddel. Nu echter zijn we op een punt beland waarop het
bestrijden van bacteriën met artificiële middelen niet meer werkt. De directeur van de CDC, Dr. Tom Frieden,
zegt dan ook, “Als wij niet voorzichtig zijn bevinden wij ons weldra in het na-antibiotica tijdperk”.
Deze mededeling moet alle alarmbellen wereldwijd doen afgaan, zéker in de medische wereld. Want wat het
betekent is dat artsen en ziekenhuizen weldra geen behandelingen meer kunnen bieden voor infecties.
Artsen in de Westerse wereld zijn uiteraard totaal onbekend met veel effectievere manieren om infecties te
behandelen. Vanwege de megawinsten op farmaceutische antibiotica hebben artsen nooit geleerd hoe ze de
natuurlijke variant (die geen resistentie veroorzaken) moeten gebruiken.
Artsen zijn nooit geïnformeerd over de krachtige antibiotische eigenschappen van bijvoorbeeld zilver, koper,
aloë vera, knoflook (en zwavelverbindingen), Chinese medicinale kruiden en veel andere bacterie
bestrijdende substanties uit de natuur. Het gevolg van dit alles is dat het niet lang meer zal duren voordat
artsen hun patiënten naar huis zullen sturen om te sterven, omdat ze niet weten welke werkelijke
behandelingen er zijn en al lange tijd beschikbaar in de wereld van natuurgeneeskunde.
Dit is de prijs die de Westerse geneeskunst zal dienen te betalen: Talloze slachtoffers zullen lijden en
uiteindelijk sterven vanwege het onvoorstelbaar gebrek aan kennis bij artsen en de domme manier waarop
ze vertrouwen op een falend systeem van chemische middelen.
Echter, mocht je nu denken dat men iets geleerd heeft, dan kom je bedrogen uit. Want bij de CDC wordt nu
de hoop uitgesproken dat er “een ander chemisch product” zal worden ontwikkeld dat het probleem met de
“super bacteriën” kan oplossen.
Ongetwijfeld wordt er in de achtergrond hard gewerkt aan een nieuwe chemisch product, dat het “nieuwe
wondermiddel” van de mensheid zal worden. Door wéér te denken op dezelfde manier als waardoor het
probleem is veroorzaakt zul je het probleem dus nooit oplossen. Willen deze nieuwe supermiddelen ook
maar enigszins effect hebben dat zal het aanzienlijk giftiger dienen te zijn dan zijn voorgangers om de
resistentie bij de bacteriën te overwinnen. Hierdoor zal een giftige chemische spiraal ontstaan die uiteindelijk
zal leiden tot de vernietiging van de menselijke beschaving.
Een tweede manier die het CDC in gedachten heeft om dit probleem op te lossen is, je raadt het al,
vaccinaties. Dit is uiteraard totale onzin omdat vaccins het immuunsysteem alleen maar verzwakken, terwijl
het de infecties door “super bacteriën” niet zal stoppen.
De werkelijkheid op dit moment is echter dat dit nieuwe wondermiddel er nog niet is. Wat wel een heel reële
mogelijkheid nu is is dat er een “super bacterie” de kop op zal steken die resistent is tegen ieder type
antibiotica. Wanneer deze “super bacterie” zich in razend tempo over de wereld zal verspreiden dan heeft de
Westerse geneeskunst geen middelen om dit te behandelen.
Met als gevolg miljoenen doden of zelfs meer over de hele wereld. Er is geen vaccin, geen medicijn en geen
enkele andere in de geneeskunst bekende behandeling die dit kan stoppen.
Het is natuurlijk een bekend feit dat er al langere tijd op diverse manieren aanvallen plaatsvinden op ons
immuunsysteem. Denk maar aan zware metalen, chemtrails (sproeien van chemicaliën in de lucht), straling
zoals WiFi en GSM, medicijnen en nog een aantal zaken. Bij veel mensen is hun weerstand al zodanig
verzwakt dat resistente bacteriën in hun lichaam straks een feestje kunnen bouwen met alle gevolgen van
dien.
Als er inderdaad een wereldwijde pandemie zou ontstaan door één van deze “super bacteriën” dan staat de
farmaceutische industrie machteloos. Waarschijnlijk precies de bedoeling om de planeet leefbaar te houden
voor “the lucky few”. Vandaar ook dat de EU nu probeert een ban te leggen op natuurlijke geneesmiddelen.
In een volgend artikel daarover meer. Voor nu, klik hier om snel de petitie te tekenen.
Om dit te kunnen overleven, dien je natuurlijk in de eerste plaats te zorgen dat je immuunsysteem optimaal
functioneert en daarnaast is het raadzaam om je te verdiepen in natuurlijke antibioticamiddelen.
Wij zouden graag met iemand in contact komen die bekend is met planten die een antibiotische werking
hebben bij de mens. Klik hier om met ons in contact te treden.
De natuur heeft een oplossing voor alles, ook nu.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5864:het-einde-van-deantibiotica&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Gezondheid: Wetenschappelijk bewijs: de griepprik werkt niet!
september 18, 2013 - bron: wanttoknow.nl
Het griepseizoen staat weer voor de deur. Nu kun je proberen om niet ‘open’ te doen, de griep dus niet
binnenlaten, maar zoals je weet, werkt het zo niet.. Een griepvirus sluipt toch bij je binnen en doet daar dan
zijn ‘dingetje’, vooral als je moe en futloos bent.
De griep slaat vaak toe als je immuunsysteem niet op volle kracht kan draaien en je ook verstoken bent van
voldoende prikkels die dat immuunsysteem optimaal laten functioneren..! Het is dan ook geen toeval, dat
griep meestal ontstaat in tijden dat het zonlicht naar een minimale kracht toegaat, in de herfst- en wintertijd
dus.
Een arts hanteert dan ook vaak de omgekeerde volgorde.. Dóórdat jij griep
hebt, kan hij aflezen dat je het druk hebt gehad, dat je jezelf voorbij bent
gelopen.. Té weinig aandacht aan je lichaam geschonken hebt. En het
lichaam ‘vertelt’ je dat dan, gaat je dan lekker lopen ‘griepen’…
Zoals je in ‘n eerder hoofdartikel hebt kunnen lezen, is Vitamine D een
essentiële stof, die ervoor zorgt, dat ons immuunsysteem geprikkeld wordt
om optimaal te werk te gaan. (HIER). Maar ook voldoende rust, goede
voeding en buitenlucht zijn essentiële factoren in het goed functioneren van
ons lichaam.
En vaccinaties dan? Ik hoor het u al vragen.. De seizoensgriepprik is toch
ook goed, in het verweer tegen de griep..? En als het erger wordt, er breekt
bijvoorbeeld een ‘pandemie’ uit van een heftige griep, dan nemen we toch
een specifieke griepprik tegen juist DIE griep…?
Het laatste woord is nog lang niet gesproken over vaccinaties en vooral de gedachten áchter de werking van
vaccinaties. Je kent ongetwijfeld de -bijna- tirades die Drs. John Consemulder hier vanuit zijn
wetenschappelijke achtergrond heeft losgelaten op de ‘schaapachtige’ mentaliteit van vaccinwetenschappers, die o.a. in de Raad voor Gezonheid werkzaam zijn. Dáár past het onderstaande artikel
naadloos aan.
Overigens kun je hier op WantToKnow heel veel vinden over de uiterst dubieuze rol die Big Pharma speelt in
het ontwikkelen van vaccinaties. Maar daarover hebben we het even niet, het gaat er nu om of het vaccin
werkzaam is of niet.. Niet dus!
***
Wetenschappers tonen aan dat griepprik in 99% van de gevallen niet werkt..
Mike Adams, NaturalNews.com /september 2010
vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
Werken influenzavaccins eigenlijk wel? Een alleszins redelijke vraag
nietwaar?
Een kritische blik op het nieuwste wetenschappelijk bewijs leert echter dat
influenzavaccins volkomen nutteloos blijken te zijn in 99% van alle vaccinaties.
In ieder geval als je geloof hecht aan de eigen onderzoeken van de
fabrikanten. In werkelijkheid ligt de effectiviteit waarschijnlijk nog lager.
Ik presenteer hier een gedetailleerde analyse van alle voor handen zijnde
wetenschappelijke bewijzen waaruit een paar zeer opmerkelijke conclusies
zijn te trekken:
1) Influenzavaccins verminderen niet het aantal ziekenhuisopnames en ze verlagen zeker niet het aantal
dagen ziekteverlof als gevolg van deze ziekte.
2) Influenzavaccins verhinderen geenszins de overdracht van griep.
3) Het bewijs dat het vaccin wel zou werken is eigenlijk heel magertjes: er moeten 100 mensen worden
ingeënt om te zorgen dat de griepverschijnselen bij één persoon worden tegengegaan…
Er is nog veel meer te vertellen over dit fascinerende verhaal.
Hier de verdere details:
Ik ben iemand met een grotendeels wetenschappelijke opleiding en heb gedegen kennis van
wetenschappelijke methodieken, en heb erg veel energie gestoken in mijn pogingen om echte
wetenschappelijke bewijzen te vinden die het wijdverspreide gebruik van influenzavaccins degelijk
onderbouwen – d.w.z. tijdens de seizoensgebonden inentingen.
Voordat ik kennis vergaarde over voedingsleer en holistische behandelmethoden, was ik werkzaam als
ondernemer in computersoftware en had ik een redelijke wetenschappelijke achtergrond op het gebied van
astronomie, natuurkunde, fysiologie, microbiologie, genetica, antropologie en psychologie. In feite was een
van mijn grote voorbeelden wijlen natuurkundige Dr. Richard Feynman.
Op de website van NaturalNews praat ik zelden vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, omdat het een
nogal droge en snel vervelende manier van presenteren is. Ik ken echter wel het verschil tussen echte

Nieuwsbrief 185 – 30 september 2013 – pag. 13

wetenschap en zogenaamdeflut wetenschap, en voorbeelden daarvan treffen we zowel aan in
wetenschappelijke benaderingen als ook in de alternatieve kant van de zaak.
De zogenaamde ‘psychische heelkunde’, om een voorbeeld te noemen, is, in ieder geval door de manier
waarop het wordt gepopulariseerd, niets meer dan een slim handigheidje, waarbij de behandelaar wat
kippeningewanden in zijn hand verbergt en dan net doet alsof hij het zieke orgaan uit de buikholte van de
patiënt weghaalt. De demonstraties die ik op film heb gezien zijn stuk voor stuk voorbeelden van
kwakzalverij. En werkelijk: op een vergelijkbare wijze zijn de vaccinaties die tijdens het griepseizoen worden
toegediend een modernere versie van die zogenaamde ‘psychische heelkunde’: niets meer dan een slim
handigheidje gebaseerd op niets meer dan een handige afleidingsmanoeuvre en het verdoezelen van
wetenschappelijke feiten.
Seizoensvaccinaties werken eenvoudigweg namelijk niet bij 99 van de 100 mensen ( en dat is nog
zachtjes uitgerukt, zoals hieronder zal blijken).
Een jaar geleden loofde ik een beloning van US$10.000 uit aan iedereen die op de proppen komt met
wetenschappelijk bewijs dat de H1N1 vaccins veilig en effectief waren (HIER). Niemand, maar dan ook
niemand maakte of maakt aanspraak op dit bedrag, om de doodeenvoudige reden dat dergelijk bewijs
helemaal niet bestaat.
Conventionele geneeskunde, zo wordt beweerd, is eigenlijk ‘Bewijs Gerelateerde
Geneeskunde’ (BGG). Dat wil zeggen dat van alles dat door de conventionele
geneeskunde wordt aanbevolen, mag worden verondersteld dat het gebaseerd is
op streng wetenschappelijk onderzoek. Je mag aannemen dat alles statistisch is
onderbouwd en zonder enige twijfel is vastgesteld dat het werkt volgens de
aanbevelingen.
“Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!”
Maar als je die hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..!
En in het geval van de influenzavaccins zegt de bijsluiter dat het op enigerlei wijze
absolute bescherming biedt tegen de griep. “Mis tijdens het griepseizoen geen
enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!”
De idee erachter is natuurlijk dat een griepinjectie 100% bescherming biedt tegen
de griep. Als je een griepvaccinatie laat toedienen, hoef je je op je werk niet meer ziek te melden voor een
griepje. Deze veronderstelling is echter volledig bezijden de waarheid en eigenlijk is hij zelfs compleet uit de
lucht gegrepen. Zoals je hieronder kunt zien, is het niets anders dan valse voorlichting op basis van
flutwetenschap.
Weet je, er is nooit sprake geweest van onafhankelijk, steekproefsgewijs en dubbelblind onderzoek
met placebo’s, waaruit noch de veiligheid noch de effectiviteit van het H1N1 Mexicaanse griepvaccin werd
aangetoond dat afgelopen jaar zo naar voren werd geschoven (en in feite ook weer zit in de griepcocktail die
dit jaar wordt gepromoot). Er is nooit een dergelijk onderzoek uitgevoerd..!!
Dientengevolge bestaat er dus ook geen absolute wetenschappelijke basis waarop dergelijke vaccins in de
allereerste plaats zouden moeten worden verkocht.
Als excuus hiervoor voeren advertentieboeren aan dat het zelfs“onethisch zou zijn om een placeboonderzoek op dergelijke vaccins los te laten, omdat ze volgens hen zo goed werken dat het onthouden van
het vaccin aan de placebocontrolegroep schadelijk voor die mensen zou kunnen zijn.”
Zij houden bij hoog en bij laag vol dat iedereen er voordeel van heeft zich te laten inenten met het
influenzavaccin , en dus zou alleen al het uitvoeren van een wetenschappelijk gecontroleerd onderzoek
‘onethisch’ zijn.
Ruik je de kwakzalverij al?
Dit is nu precies het soort jargon dat je zou kunnen verwachten van een of andere maffe Russische
wetenschapper die beweert ‘magisch water‘ te hebben uitgevonden, maar erbij vertelt dat magisch water kan
niet worden onderzocht omdat de meetinstrumenten de magische eigenschappen van het water te niet
doen…!
Op een soortgelijke manier houden vaccinboeren vol dat het onethisch is om te testen of hun vaccins echt
wel werken. Je moet er maar gewoon op ‘vertrouwen’ dat vaccins altijd goed zijn voor iedereen. En jazeker,
ik gebruik hier het woord ‘vertrouwen’. Dat is namelijk precies de wijze waarop de zogenaamde
wetenschappelijk wereld hamert waar het gaat om vaccinaties: GELOOF nou maar gewoon dat ze werken!
Wie heeft er nu behoefte aan wetenschappelijke bewijzen als we er VERTROUWEN in hebben?
Even cynisch samenvatten?
Vergeet de op bewijs gebaseerde geneeskunde maar gewoon. Zet iedere rationele kosten-batenanalyse
maar gewoon uit je hoofd. Vergeet nu maar de risicoberekeningen die deel zouden moeten uitmaken van
rationele besluitvorming over vaccins. Nee, de vaccinindustrie (en haar pleitbezorgers) weten allang dat
vaccins goed voor je zijn, en daarom is het ook helemaal niet nodig streng gecontroleerde onderzoeken uit
te voeren!
Anders gezegd is de Wetenschappelijk Methode helemaal niet van toepassing op de dingen waarin zij allang
het volste vertrouwen hebben. Vertrouwen wint het van het gezonde verstand in de ‘wetenschappelijk’
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gemeenschap, als je dat soms wilt geloven! Wat is de volgende stap? Gaan ze nu soms beweren dat
vaccins hun werk doen omdat een of andere ‘Vaccin God’ daarvoor zorgt?
Hier, neem je vaccinatie nu maar. En vergeet vooral niet te bidden tot de Vaccin God, omdat ze op allen
maar op die manier goed werken. Met andere woorden: Vaccin Voodoo. (Dat zou misschien wel een goeie
titel zijn voor een vaccinlied, nu ik er over denk)
Onethisch om erachter te komen of ze wel werken?
Ik ben me meer en meer gaan verbazen over die hele uitleg over hoe het ‘onethisch’ zou kunnen zijn om uit
te zoeken ofH1N1 vaccins wel hun werk doen. Deze benadering komt me vreemd voor, mede omdat er
sprake is van een stilzwijgende vervolgverklaring. Hier is wat ze werkelijk als excuus bedoelen aan te
voeren:
#1) het is ‘onethisch’ om placebostudies uit te voeren op seizoensgebonden griepvaccins om te zien of ze
daadwerkelijk werken. Zoiets ‘doe je niet’…
#2) Maar tezelfdertijd is het wel volkomen ethisch om die inentingen toe te dienen aan honderden miljoenen
mensen, zelfs wanneer echte bewijzen ontbreken waaruit moet blijken dat ze veilig zijn en hun werk doen.
Zoiets is ‘common sense’, algemeen aangenomen ‘waarheid’..?
Met andere woorden: het is dus onethisch echte wetenschap te bedrijven, maar daarentegen wel ethisch
door te gaan met het injecteren van mensen met een stof die mogelijk volkomen nutteloos is (of zelfs
schadelijk). Dat wijst gewoon naar de kromme logica en falende ethiek die zo typerend is voor onze
hedendaagse vaccinindustrie.
Pleitbezorgers beweren dat H1N1-vaccins zo geweldig effectief zijn dat het NIET geven van een vaccinatie
aan de mensen in een placebogroep ‘hun leven in gevaar had kunnen brengen’… Alleen dat al is kennelijk
voldoende reden om het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar die middelen uit de weg
te gaan.
Maar daar trap ik echt niet in. Ik denk dat het hier een dekmantel betreft – een excuus om te voorkomen dat
dergelijke vaccins worden onderworpen aan streng gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek, omdat ze
diep van binnen weten dat de uitkomst zal zijn dat vaccins niets anders zijn dan medische fraude.
Even rondneuzen..
En dus ben ik eens een beetje gaan rondneuzen om te kijken of er soms ook andere steekproefsgewijze
onderzoeken zijn uitgevoerd waarbij mogelijk mensenlevens op het spel stonden.. Nou, het duurde niet lang
voordat ik er een paar op het spoor kwam!
De ‘New England Journal of Medicine’ publiceerde kortgeleden bij voorbeeld twee onderzoeken over het
koelen van hartpatiënten, waarbij men op zoek was naar een methode om hersenbeschadiging te
voorkomen door de temperatuur in de hersenen te verlagen, totdat ze door de eerste hulp van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen worden behandeld.
In twee onderzoeken die ik vond, onderwierpen onderzoekers, die van tevoren al wisten dat het ‘koelen’
levens zou redden, toch 350 hartpatiënten aan een steekproefsgewijs onderzoeksprotocol waarbij
comateuze (maar gereanimeerde) patiënten werden blootgesteld aan ‘koelende’ temperaturen of normale
temperaturen.
Uit één onderzoek kwam naar voren dat, hoewel de helft van de gekoelde patiënten herstelden met normale
hersenfuncties, dat dit slechts bij een kwart van de patiënten die werden blootgesteld aan normale
temperaturen het geval was. Met andere woorden: het koelen van patiënten redt de hersenen.
Desalniettemin was het belang om te weten te komen of deze procedure al dan niet zou werken, groot
genoeg om te rechtvaardigen dat die behandeling werd ontzegd aan honderd andere patiënten, waarvan de
meesten na afloop leden aan permanente hersenbeschadigingen.
Dientengevolge is het vaccin dat elk jaar wordt geproduceerd een hagelnieuw experiment, uitgevoerd op de
massa’s proefkonijnen die altijd maar weer doen wat hen wordt verteld zonder zich af te vragen of er sprake
is van enige wetenschappelijke grond.
Zie je, wanneer wetenschappers echt antwoord willen hebben op de vraag ‘werkt het koelen van de
hersenen?’, er voor hen geen enkel dilemma bestaat mensen door middel van een steekproefsgewijs
onderzoek te onderwerpen aan zaken als permanente hersenbeschadiging. De kennis die door een dergelijk
experiment wordt vergaard is het aantoonbaar waard een paar patiënten te verliezen, omdat ze, gewapend
met wetenschappelijk bewijs,dergelijke procedures in de jaren erna kunnen toepassen om de levens
van honderdduizenden anderen te sparen.
Maar als het er dus opaan komt vaccins als de recente H1N1-variant te testen, luidt de officiële verklaring
dat het veel te gevaarlijk is het vaccin te onthouden aan een behandelgroep..!! Wetenschappers claimen dat
het niet echt belangrijk is te bepalen of vaccins statistisch worden onderzocht en niet het risico mag worden
genomen het vaccin aan wie dan ook te onthouden tijdens een klinisch onderzoek..
Er zullen in het verleden vast en zeker een paar klinische onderzoeken uitgevoerd zijn op veel
verschillende vaccins, maar de meeste werden gefinancierd door de vaccinfabrikanten en er werden
bijna nooit strenge keuringen uitgevoerd op de seizoensvaccins alvorens die werden vrijgegeven
voor toediening aan mensen.
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Dientengevolge is het vaccin dat elk jaar wordt geproduceerd een hagelnieuw experiment, uitgevoerd
op de massa’s proefkonijnen die altijd maar weer doen wat hen wordt verteld zonder zich af te
vragen of er sprake is van enige wetenschappelijke grond.
Omdat die natuurlijk ook ontbreekt! En ik ben overigens niet de enige die dit ongemakkelijke feit heeft
onderkend..!
De ‘Cochrane Collaboration’
De ‘Cochrane Collaboration’ is volgens eigen zeggen op hun website, ‘een internationale, onafhankelijke
organisatie zonder winstoogmerk van meer dan 28.000 deelnemers uit meer dan 100 landen, die zich
toeleggen op het geven van actuele en nauwgezette informatie over de gevolgen van wereldwijd
beschikbare gezondheidszorg.’
(zie eerdere artikelen met verwijzingen naar deze stichting op WantToKnow. HIER, HIER en HIER (waar
TAMIFLU als hoax wordt ontmaskerd door hun medewerking)
“Wij zijn wereldleider op het gebied van bewezen gezondheidszorg,” zo kun je verder op de site te
lezen, gevolgd door een citaat uit ‘The Lancet’ waarin staat dat, “De Cochrane Collaboration een
onderneming is die wedijvert met het ‘Human Genome Project’ waar het gaat om de mogelijke implicaties
voor moderne geneeskunde.”
Dr. Tom Jefferson van de wereldvermaarde ‘Cochrane Collaboration’.
Dr. Tom Jefferson is een epidemioloog die voor de Cochrane
Collaboration werkt, en hij besloot het wetenschappelijk bewijs achter de
seizoen influenzavaccins eens aan nader onderzoek te onderwerpen.
De doelstelling van het onderzoek was: ‘Onderzoek naar en de
beoordeling van alle studies die de effecten beschrijven van griepvaccins
bij gezonde volwassenen.’
Het Zoekcriterium: “Wij doorzochten de Centrale Cochrane Registers van
Gecontroleerde Onderzoeken (CENTRAL) (The Cochrane Library, 2010,
uitgave 2), MEDLINE (januari 1966 tot juni 2010) en EMBASE (1990 tot
juni 2010).”
De Selectiecriteria (om te worden meegenomen in het onderzoek): ‘Steekproefsgewijze gecontroleerde
onderzoeken (RCTs) of quasi-RCT’s waarin griepvaccins werden vergeleken met placebo’s en waarbij geen
sprake was van natuurlijk voorkomende griepgevallen bij gezonde individuen in de leeftijdscategorie van 16
en 65 jaar. We namen er ook onderzoeken in mee naar ernstig en zeldzaam letsel.’
Het Totale Onderzoeksgebied strekte zich uit over meer dan 70.000 mensen. En het is goed om te weten
dat deresultaten sterk in het voordeel van de vaccinfabrikanten zouden kunnen spreken.
De opsteller ging zelfs zover te waarschuwen dat ’15 van de 36 onderzoeken konden rekenen op
financiële steun van de industrie (vier onderzoeken presenteerden geen subsidiedeclaratie).’
Met andere woorden, bijna de helft van de onderzoeken die in deze analyse werden meegenomen werden
gesubsidieerd door de geneesmiddelenindustrie zelf, die zoals we weten, de gegevens consequent
manipuleert, onderzoekers omkoopt of op andere manieren wetenschappelijke fraude in de hand werkt,
teneinde het door hen gewenste resultaat op tafel te krijgen..!
De opsteller gaat zelfs nog een stap verder met de waarschuwing dat door de industrie gesubsidieerd
onderzoek te allen tijde meer publiciteit krijgt, door te stellen “…door de industrie gesubsidieerd onderzoek
werden, onafhankelijk van de methodologische kwaliteit en grootte, in meer prestigieuze tijdschriften
gepubliceerd en geciteerd dan andere, niet-gesubsidieerde studies.”
Bekijk hier op deze pagina van het gedetailleerde onderzoek:
Onderzoeksresultaten tonen aan dat influenzavaccins nagenoeg waardeloos zijn.
Hier komt het interessante gedeelte: Hoewel bijna de helft van de onderzoeken werden gefinancierd door de
industrie zelf, laat het onderzoek zien dat griepvaccins onder de meeste omstandigheden praktisch
waardeloos blijken:
“De corresponderende aantallen van mensen die griepsymptomen vertoonden, voor een mindere reactie op
het vaccin bedroegen 2% en 1% (RD 1, 95% CI 0% tot3%)” Aldus de opstellers van het rapport.
En met ‘een mindere reactie op het vaccin’ bedoelen ze dat de griepvirusketen in het vaccin een slechte
verbinding aanging met ketens die in het wild voorkomen. Dit is gewoonlijk in het echt ook het geval,
omdat het vaccin alleen virale ketens bevat die het voorgaande jaar voorkwamen en men niet kan
voorspellen welke ketens er dit jaar zullen zijn..!
Met andere woorden: er zouden 100 mensen moeten worden gevaccineerd om het aantal mensen dat
influenzasymptomen vertonen tot één terug te brengen. Maar voor 99% van de gevaccineerden maakt
het dus niets uit! Het vaccin is een bijna waardeloos vaccin..
In het ‘gunstigste’ geval, waarin de virale keten in het griepvirus toevallig overeenkomt met de keten die in
het wild voorkomt — een situatie die zelfs door de onderzoekers als hoogst ongewoon wordt omschreven –
zijn de resultaten als volgt:
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’4% van niet gevaccineerde mensen ontwikkelde griepverschijnselen, tegen 1% van de gevaccineerden
(risicodifferentiatie (RD) 3%, 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) 2% tot 5%).’
Met andere woorden: het ‘passende’ vaccin (dat in het echt ongewoon is) reduceerde griep infecties bij 3
van de 100 mensen. Of, anders gezegd, 97% van de mensen die met het vaccin werden ingeënt
hadden er geen baat bij (en gaf ook geen andere uitkomst).
Bovendien gaan de conclusies van het rapport nog verder:
• “Vaccinatie had… geen effect op het aantal ziekenhuisverwijzingen of op het aantal complicaties.”
• “Het gebruikte vaccin had geen effect op het aantal ziekenhuisopnames of het aantal opgenomen
ziektedagen.”
• “Het overzicht toonde aan dat betrouwbaar bewijs over griepvaccins uitermate dun gezaaid is, maar er is
wel bewijs van wijdverspreide manipulatie van de conclusies…“
• “Er is geen bewijs dat influenza-vaccins invloed hebben op complicaties zoals longontsteking of op de
overdraagbaarheid.” Heb je dat begrepen? Vaccins beïnvloeden het overdragen van de ziekte niet, en toch
is dit juist een van de voorwendsel waarom vaccins zo worden aanbevolen wanneer er sprake is van een
pandemie – om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen! Ruik jij ook de fraude..?
• “Onder normale omstandigheden (bij gedeeltelijk overeenkomend vaccin) moeten 100 mensen worden
gevaccineerd om 1 geval van griepsymptomen te voorkomen.”
En tenslotte eindigt de onderzoeker met deze kanjer van een verklaring: “Onze resultaten kunnen wat aan
de optimistische kant zijn, omdat onderzoeken die door bedrijven worden gesponsord neigen naar
resultaten die in het voordeel van hun producten spreken en enkele bewijzen komen voort uit testen die
onder ideale virale circulatieomstandigheden werden uitgevoerd en omdat de mogelijkheid op schade
beperkt werd.”
De vooroordelen van de industrie in aanmerking genomen, zouden de actuele resultaten, anders
gezegd, de griepverschijnselen mogelijk bij 1 op de 100 mensen voorkomen.
Laten we het een en ander nu in perspectief plaatsen!
Laten we alles nu dus eens op rationele en intelligente wijze in het juiste perspectief zetten. Deze
verregaande analyse van onderzoeken naar griepvaccins toont aan
1. dat seizoensvaccinatie bij 99 van de 100 mensen geen voordeel oplevert.
2. Bovendien wordt dit resultaat ook nog eens als ‘optimistisch’ gekarakteriseerd omdat bijna de helft
van de vaccintesten werden gefinancierd door de geneesmiddelenfabrikanten ‘teneinde resultaten
te produceren die in het voordeel spreken van hun eigen producten.’
3. Daar komt nog bij dat een aantal van de studies werd uitgevoerd onder ‘ideale’ virale
omstandigheden die nagenoeg nooit voorkomen in de echte wereld.
4. En tenslotte werd bewijsmateriaal dat schade aantoonde bij deze analyse eenvoudig over boord
gekieperd, hetgeen resulteerde in een niet zo compleet plaatje.
Begin je het te begrijpen?
Ook al heeft het er alle schijn van dat bij bepaalde onderzoeken de resultaten een beetje naar de hand
worden gezet van de financierende opdrachtgever, kom je, zelfs bij grondige bestudering van het
wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van vaccins toch al gauw tot de conclusie dat in 99 van de 100
gevallen een griepprik niets uithaalt. (En de ware cijfers kunnen dus mogelijk nóg slechter uitvallen).
Het officiële H1N1-logo… Ook het door minister Ab Klink ingekochtte H1N1vaccin, was niet getest, niet werkend en kostte de schatkist zo’n € 600
miljoen.. De rekening van bangmakerij, zo blijkt steeds vaker! Ook – indirect
dus- uit dit artikel.
Nou kunnen we hier toch wel concluderen, op basis van deze data, dat het
uitroepen in advertenties en reclamecampagnes, dat een vaccinatie een
volledige bescherming biedt tegen de griep, volledig naast de waarheid is,
om het maar even netjes te zeggen..!
Er wordt gewoon beweerd dat je geen werkdag hoeft te missen, dat je
gezond blijft enzovoort. Door dit soort boodschappen houden ze iedereen voor dat die vaccins bij 100% van
de mensen werken. In feite is dit een frauduleus handelen van de eerste orde..!
Afgaande op de beschikbare wetenschappelijke bewijzen, is dit dus gewoon klinkklare nonsens. Met het
zware overdrijven van de zogenaamde voordelen van die vaccins wordt de grens overschreden naar
‘misleiding’ en kom je terecht in misdadige marketingpraktijken en fraude.”
Waar zijn de overheidsinstanties, zoals de FDA?
Waarom spreken de FTC (Federal Trade Commission) of de FDA (Food & Drug Administration) zich niet
tegen deze kwakzalverij uit?
Marketing van vaccins is in de grond van de zaak wetenschappelijke fraude. Het is intellectueel gezien
volstrekt oneerlijk te beweren dat vaccins iedereen bescherming bieden, terwijl ze in werkelijkheid bij slechts
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een op de honderd mensen de symptomen verminderen: regelrecht frauduleus dus. Het is simpel gezegd
pure, frauduleuze kwakzalverij..!
Stel je eens voor dat een er van een kruidendrankje in een televisiespotje wordt gezegd dat het in zekere
mate goed is voor de gezondheid, maar dat in werkelijkheid blijkt dat het slechts bij 1 op de 100 mensen
werkt. Dat product zou onmiddellijk worden aangemerkt als ‘kwakzalverij’, toch?? Het adverterende bedrijf
zou vervolgens direct worden beschuldigd van valse voorlichting, waarbij de eigenaar zelfs het risico zou
lopen te worden beschuldigd van criminele fraude.
Maar vaccins gaan in dit geval vrijuit.
Kruidenproducten zouden zelfs worden onderworpen aan zeer strenge onderzoeken of misschien wel direct
in beslag genomen worden door de Voedsel- en Warenautoriteiten. Vaccins die slechts bij 1% van de
mensen werkzaam zijn, worden volledig in bescherming genomen door de FDA, de CDC, de WHO, de FTC
en mogen door de plaatselijke ziekenhuizen en klinieken vrijelijk worden toegediend..!!!
Het feit dat het hier gaat om pure kwakzalverij deert deze organisaties kennelijk in het geheel niet: nee,
gewoon volle kracht vooruit ermee, ondanks wat e wetenschap erover te zeggen heeft. Wanneer je dit
eenmaal goed hebt begrepen, kun je je misschien ook wel vinden in de terechte opmerking dat de “Voedsel
en Warenautoriteit medisch fraude toelaat.”
Op dezelfde manier prijst onze GG en GD ook dit soort praktijken aan, evenals de Wereld Gezondheidsraad.
Het lijkt niet moeilijk te raden, wat de werkelijke motieven zijn, bij het nietweigeren van vergunningen voor nieuwe vaccins die niet getest zijn, en -zo blijktNIET WERKEN..
Het betreft hier wetenschappelijk correcte verklaringen, aangenomen dat je het
eens bent dat een product dat maar bij 1 op de 100 mensen zijn werk doet,
voldoet aan de definitie “fraude” als het wordt geadverteerd onder het mom dat
iedereen er baat bij heeft. De meeste mensen zouden het zonder meer eens zijn
met deze alleszins redelijke definitie van fraude.
Het zou een heel ander verhaal worden, wanneer de efficiëntiegraad hoger
zou zijn. Als griepvaccins bijvoorbeeld in 25 van de 100 gevallen zouden
werken, is vaccinatie zonder meer het overwegen waard.. Maar in
werkelijkheid komt het er niet eens bij in de buurt.
De Voedsel en Warenautoriteit verleent vaak goedkeuring aanfarmaceutische
producten die in klinische onderzoeken een score laten zien van 5%. De wereld van de hedendaagse
geneeskunde zit barstensvol met farmaceutische producten die in 95% van de gevallen geen enkel resultaat
laten zien bij mensen die ze hebben ingenomen.
Wil je de samenvatting van het genoemde Cochrane-rapport zelf lezen? KlikHIER Het is getiteld “Vaccines
for preventing influenza in healthy adults” Auteurs: “Tom Jefferson, Carlo Di Pietrantonj, Alessandro Rivetti,
Ghada A Bawazeer, Lubna A Al-Ansary en Eliana Ferroni”
Hier komen de Vaccinzombies!
Als influenzavaccins voor 99% waardeloos zijn, waarom staan de mensen dan in dikke rijen voor de
‘prikposten’ om zich ermee te laten inenten?
Het antwoord is zó simpel, dat je er gewoon overheen kijkt.. Omdat ze nalaten kritisch te denken over
vaccins en hun gezondheid. Ze begrijpen niets van gezondheid, en gaan zonder meer mee met de grote
massa en doen gewoon wat hen verteld wordt. Vandaar dat ze -wat mij betreft- in aanmerking komen voor
de stevige titel: ‘Vaccinzombie’.
Inderdaad, mensen die in de rij gaan staan voor een griepprik zijn wat wij noemen ‘suckers’ die zich zand in
de ogen hebben laten strooien dor de frauduleuze vaccinpropaganda. Ze volgen echter een modegril en het
is makkelijker om gewoon te doen wat er gezegd wordt, dan je hersens te gebruiken en kritisch te denken
over wat je doet..!!
Maar weet je wat het kennelijk is… ‘Leven zonder hersens is zo slecht nog niet’
Het ontheft je van het nemen van het besluit om uit die cirkel te stappen en stelt je in staat te vertrouwen op
wat de doktoren en gezondheidsfunctionarissen je ook maar willen wijsmaken.
Hoe de wetenschappelijke gemeenschap het contact verloor met echte wetenschap.
Maar wat nu als ze allemaal tegen je liegen? Of wat als ze zelf een beetje naïef zijn over het feit dat
griepvaccins voor 99% waardeloos zijn? (Slechts weinig artsen en wetenschappers zijn zich, zo blijkt,
maar nauwelijks bewust van deze eenvoudige waarheid.)
Of wat als de vaccinverkopers zichzelf overtuigd hebben van deze onwaarheid? Wat als ze werkelijk
geloofden dat die vaccins werkelijk heel goed zouden zijn voor iedereen, maar dat geloof echter gebaseerd
is op het gezegde ‘de wens is de vader van de gedachten’ en niet op wetenschappelijke bewijslast?
Omdat dat het, vrienden, precies is zoals het is. We hebben te maken met een groot contingent
wetenschappers dat zelf ook in de propaganda voor die vaccins is getrapt…! Ze hebben zichzelf ervan
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overtuigd dat seizoensgebonden griepvaccinaties effect hebben en dat nagenoeg iedereen zo’n spuit moet
gaan halen. En ze geloven dat dit gebaseerd is op blind, irrationeel vertrouwen, niet op
wetenschappelijk denken of diepgaand statistisch bewijsmateriaal.
Wat is de reden om jezelf te laten inspuiten met een niet werkend, chemische
cocktail, waarvan zelfs de industrie zegt dat het ernstige en gevaarlijke
neurologische bijwerkingen kan veroorzaken bij een beperkt aantal
ontvangers…? (klik voor aanvullend artikel op illustratie)
Zij zijn, anders gezegd, verworden tot volgelingen van een vaccinreligie (of
cultus). Dat is op zijn minst verwonderlijk, omdat de vaccinboeren zelf
helemaal niet in God geloven of een religie aanhangen – behalve dan hun
eigen vaccinreligie, waarbij geen behoefte is aan enige wetenschappelijke
onderbouwing. Om je te mogen aansluiten bij hun ‘kerk’ hoeft je alleen maar
geloof te hebben in die vaccins.
Op het internet zetten zogenaamde ‘wetenschapsbloggers’ zichzelf te kakken door mee te doen aan het
promoten van nagenoeg nutteloze influenzavaccins en rond te bazuinen dat ze ‘wetenschappelijk
verantwoord’ zijn. Blijkbaar zijn ze zich niet bewust van al die bewijzen waarmee de totale nutteloosheid van
die spillen wordt aangetoond. Ze kunnen net zo goed gewoon zeggen dat ze fan zijn van de vaccins:
Waarom? Nou… ..gewoon, daarom….!
En ‘daarom’ is natuurlijk geen reden om jezelf te laten inspuiten meteen chemische cocktail, waarvan
zelfs de industrie zegt dat het ernstige en gevaarlijke neurologische bijwerkingen kan veroorzaken bij
een beperkt aantal ontvangers.
Vitamine D zouden de werking van vaccins bevorderen..??
En hier is de echte uitsmijter van dit verhaal: Je kunt de minimale voordelen van vaccin overwinnen met een
eenvoudig, goedkoop vitamine D supplement…!
Vitamine D is namelijk de bouwstof die je immuunsysteem activeert om infectieziekten tegen te gaan.
Zonder die vitamine, werken vaccins al helemaal niet.. Wist je dat..?
Eigenlijk is het zo, dat die zeer lage efficiëntiegraad van het griepvaccin te wijten is aan het feit dat de
meeste mensen die worden gevaccineerd allemaal lijden aan een tekort aan vitamine D. Zo’n 75% – 95%
van de Amerikanen hebben een vitamine D tekort..!
Belachelijk genoeg is de enige manier om die vaccins beter te laten werken om bij elke griepprik een
vitamine D supplement mee te geven! Nog lachwekkender is het dat ze dan in de allereerste plaats
heemaal geen griepspuit meer nodig hebben!
Influenzavaccins spelen, anders gezegd, geen enkele rol van betekenis in het voorkomen van een
griepinfectie. Het doel kan veel veiliger worden bereikt met het voorschrijven van vitamine D supplementen
die ook nog eens veel betrouwbaarder en goedkoper zijn..!
We wachten eigenlijk op een wetenschappelijk onderzoek waarin vitamine D supplementen worden
vergeleken met griepvaccins, waarbij realistische doseringen worden toegepast (en niet een paar pilletjes
per dag). Ik twijfel er geen moment aan dat een gezonde dosering vitamine D per dag zou uitwijzen
significant meer effect zou sorteren in de bestrijding van influenza, dan een griepvaccinatie. Maar je begrijpt
natuurlijk wel, dat een dergelijk onderzoek wel nooit zal worden uitgevoerd, in ieder geval niet op korte
termijn, omdat daarmee de valse propaganda van de vaccinfabrikanten aan het licht zou komen en zij
zodoende hun miljarden inkomsten zouden mislopen..! Zo simpel is het.. Word je al wakker, of was je dat al?
In de geneeskunde is de waarheid altijd het eerste slachtoffer, net als in tijden van oorlog. En als
leugens bij herhaling worden verteld, gaat men ze geloven. De griepprikleugen is met zoveel felheid
en autoriteit herhaald, dat nagenoeg de hele wetenschappelijke wereld hem voor zoete koek heeft
genomen.
Dat zelfs de meest rationele wetenschappers zich zo gemakkelijk bij de neus laten nemen door de
farmaceutische industrie is voor veel mensen reden om vraagtekens te plaatsen bij de geloofwaardigheid
van de moderne geneeskunde, maar ook bij de betrouwbaarheid van de gehele wetenschappelijke
gemeenschap. En wanneer zogenaamde ‘rationele’ wetenschappers en leiders zo makkelijk in de goedkope
praatjes van de industrie tuinen, kan men zich in alle ernst afvragen of er nog meer van dit soort fictieve
zaken als waarheid wordt aangeprezen?
De geneeskunde zorgt ervoor dat alle andere wetenschapsgebieden in een kwaad daglicht worden gesteld.
De overduidelijke wetenschappelijke fraude die hier wordt gepleegd uit naam van ‘de wetenschap’ maakt dat
de echte wetenschap door de farmaceutische fabrikanten in zijn hemd wordt gezet. Het gemak waarmee
medische wetenschappers door de medicijnindustrie om de tuin wordt geleid, roept vragen op die de hele
wetenschappelijke wereld aangaan.
En daarmee wordt een nog belangrijkere vraag opgeworpen: Is wetenschap eigenlijk wel de beste weg om
kennis te vergaren? Dit is duidelijk een filosofisch getinte vraag, geen wetenschappelijke en het gaat te ver
om die hier te beantwoorden. Maar het is wel een vraag die ik op NaturalNews in een volgend artikel zou
willen behandelen..
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Er leiden vele wegen naar de waarheid, zie je. Wetenschap – goeie wetenschap - is er een van, maar
het is zeker niet de enige. Elke wetenschapper die gelooft dat zijn vakgebied het monopolie heeft op
alle kennis, is een dwaas.
Lees eens iets van Richard Feynman (zie hieronder) en je zult spoedig ontdekken dat in het verleden
de meest briljante koppen van de wetenschap constant van mening zijn geweest dat ook andere
wegen naar de waarheid kunnen leiden.
Ik ben er zeker van dat wanneer Feynman vandaag de dag geleefd zou hebben en de vaccinpropaganda uit
naam van de wetenschap kon aanschouwen, hij zou opmerken: “Je maakt zeker een grapje.”

Nivelleren: belastingdruk stijgt tot 60 procent
vrijdag 20 september 2013 Door : Gerard Driehuis
Vanaf 2014 gaat de belastingdruk voor bijna alle inkomens
omhoog, maar met name voor mensen die twee tot drie keer
modaal verdienen wordt de druk opgevoerd. Dat blijkt uit
doorrekening van de Miljoenennota, meldt het Financieele
Dagblad.
Het gaat om ruim 2 miljoen mensen die meer dan 56.000 euro
verdienen. De werkelijke belastingdruk over de top van hun inkomen stijgt in 3 jaar van 52 procent naar 59
procent. Dat komt door de afbouw van de algemene heffingskorting van ruim 2000 euro en door de verlaging
van de arbeidskorting.
Vorig jaar leidde een vergelijkbare mate van nivellering tot grote onrust bij de VVD. Kabinet-Rutte 2 had een
inkomensafhankelijke zorgpremie in het regeerakkoord opgenomen, maar die werd uiteindelijk geschrapt.
Ook voor andere inkomensgroepen stijgt de belastingdruk, maar voor geen enkele groep zo sterk als voor
de mensen die meer dan 56.000 euro verdienen
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/221355/nivellerenbelastingdruk-stijgt-tot-60-procent.html

Deense vrouw opgesloten wegens islamkritiek
www.geenstijl.nl
“Moslimmannen wereldwijd verkrachten, misbruiken en vermoorden hun
dochters. Dit is het resultaat van een disfunctionele en inhumane cultuur,
voor zover je het überhaupt een cultuur zou kunnen noemen. Je zou denk
ik wel kunnen stellen dat het een disfunctionele en inhumane religie is.
Het handboek, de koran, is immoreel, deplorabel en geschift. In
Denemarken is de Iraans-Deense kunstenares Firoozeh Bazrafkan
veroordeeld tot vijf dagen gevangenisstraf voor bovenstaande uitspraken,
wegens racisme. En weer is een deel van het Vrije Westen gevallen. We
zijn weer een stukje on-vrijer, weer een stapje verder geïnfiltreerd, weer
een beetje meer de mond gesnoerd. En om wat? Hoezo ‘racisme’? Is
moslim een ras? Nee. Men kiest er niet voor om een bepaalde huidskleur
te hebben, maar een religie aanhangen is een keuze.
Class photos bring back so many fond memories ….
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De laatste voorspelling van Moeder Shipton (video)
Donderdag, 19 september 2013

Misschien wat minder bekend dan Nostradamus, maar deze destijds in
Engeland woonachtige heks en profete heeft rond 1500 eveneens
wonderbaarlijke voorspellingen gedaan over onze tijd.
Daarin wordt gesproken over een vurige draak in de lucht en nieuw land
dat zal herrijzen uit de oceaan.
Voor zover we weten heeft ze echt bestaan, een heks en profete
geboren in (ongeveer) 1488 en gestorven in 1568. Moeder Shipton's
echte naam was Ursula Southill en haar moeder, Agatha Southill, was
een heks, waardoor Ursula als kind al het 'Devil's Child' werd genoemd.
Haar uiterlijk had ze ook al niet mee en dat versterkte haar magische reputatie alleen verder. Richard Head,
biograaf van Mother Shipton (een van de velen) schreef in 1648: "Haar lichaam was kort, haar hoofd was
lang, met scherpe vurige ogen, haar neus was buiten proportie, van een ongelofelijke lengte, met
krommingen en bulten, en voorzien van veel vreemde puisten in verschillende kleuren, zoals rood, blauw en
bruin. Haar aanblik was angstwekkend voor de toeschouwers en omdat haar neus ook nog licht gaf was het
als met de dampen uit de hel: men had geen ander licht meer nodig." In 1500 en 1600 werd ze een bekende
naam. Pubs werden naar haar vernoemd, zo ook poppen, helderzienden en winkels vooral in Londen met
haar imago en met haar figuur. Moeder Shipton Inn bestaat nog steeds in Portsmouth, in de buurt van de
haven. Zeelui zijn altijd bijgelovig. Haar levensgrote figuur staat nog steeds boven de deur in een speciale
niche. Haar legendarische naam en bevoegdheden werden folklore over het hele land, vele gebieden van
Engeland hebben geschriften in oude archieven van degene die Moeder Shipton hebben bezocht, elke regio
heeft zijn eigen vreemde gebeurtenissen met de lokale profetieën.
Toen in 1605 de Grote Pest Plaag Londen teisterde, was er veel gesproken over Moeder Shipton’s woorden;
"Zegevierend rijdt de dood door Londen." Een jaar later de Grote Brand van Londen begon in Pudding Lane,
Samuel Pepys schreef in zijn beroemde dagboeken, nog steeds voor het publiek te zien, 'Mother Shipton's
word is out' Ze voorspelde dat: de huizen van Londen zullen vallen en mannen lopen op de daken, een
verwoeste stad, waar nauwelijks een huis werd overgelaten. Ze voorspelde veel dingen, wat soms jaren of
eeuwen duurde voordat mensen ze begrepen. Van alle profetieën die Moeder Shipton heeft gedaan is haar
laatste voorspelling voor ons het meest interessant. Als deze inderdaad rond het jaar 1500 is gedaan en
opgeschreven, dan is het verbazingwekkend om het maar zacht uit te drukken. Niet alleen geeft het een
duidelijke indicatie dat het gaat om de tijd waarin wij nu leven, maar het spreekt ook over een vurige draak in
de lucht.
Omdat deze profetie op rijm is geschreven in oud Engels is het soms lastig om te vertalen. We hebben ons
best gedaan en al zal het hier en daar misschien niet honderd procent goed vertaald zijn, de strekking van
de profetie is meer dan duidelijk. Wie de voorkeur geeft aan het lezen van de originele Engelse versie kan
hier klikken.
Onder de profetie een video die wij kregen als tip van een lezer(dank!), waarin wordt uitgelegd hoe deze
profetieën bekend zijn geworden, gecombineerd wat meer algemene informatie en andere voorspellingen.
De laatste voorspelling
In negentienhonderdzesentwintig
Zullen er lichte huizen worden gebouwd van stro en stokken
En het is dan dat er grote oorlogen gepland zullen worden
En vuur en zwaarden zullen over het land vegen.
Het zal lijken alsof beelden levend zijn met losse bewegingen.
Wanneer boten net als vissen onder de zee zullen zwemmen.
Wanneer mensen als vogels de lucht zullen afstropen
Dan zal de halve wereld, gedrenkt in bloed, sterven.
Voor hen die de eeuw uit zullen leven
Zullen dit doen in angst en beven
Ze zullen vluchten naar de bergen en de grotten
Naar de moerassen en woud en wilde vennen.
Want er zullen stormen woeden en de oceanen zullen brullen
Als Gabriël op de zee en het land staat
En als hij op zijn wonderlijke hoorn zal blazen
Dan zullen oude werelden sterven en nieuwe worden geboren.
Een vurige draak zal de hemel doorkruisen
Zes keer voordat de aarde zal sterven
De mensheid zal bibberen en angstig zijn
Voor de zes boodschappers in deze profetie.
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Zeven dagen en zeven nachten lang
Zal de mens kijken naar dit vreselijke beeld
De getijden zullen tot boven hun normale hoogte stijgen
En zullen de kusten wegbijten en dan
Zullen de bergen brullen
En aardbevingen zullen de wereld splijten van vlakte tot kust.
Het overstromende water zal zich naar binnen spoeden
En het land overstromen met zo’n geweld
Dat de mensheid angstig zal schuilen in een modderig ven
Al grommend tegenover zijn medemens
Hij legt zijn tanden bloot en vecht en doodt
En verbergt stiekem voedsel in de geheime heuvels
En door de lelijkheid van zijn angst zal hij liegen
En indringers, dieven en spionnen doden.
De mens vlucht in doodsangst weg van het water
En doodt en verkracht en ligt in bloed
Er wordt veel bloed vergoten door de hand van de mens
En dit zal als een bittere vlek op het land rusten
En wanneer de staart van de draak is verdwenen
Vergeet de mens, glimlacht en gaat weer verder
Om de draad weer op te pakken, te laat, te laat.
Want de mensheid heeft haar noodlot verdiend
Zijn gemaskeerde glimlach zijn onterechte grootsheid
Zal dienen om de Goden boos te maken
En zij zullen de draak terugsturen
Om de hemel te verlichten en zijn staart zal slaan
Op de aarde om deze te verwoesten
En de mens zal vluchten, koning, heer en dienaar
Maar langzaam worden ze uitgeroeid
Al zoekende naar de verdwijnende waterbronnen
En mensen zullen sterven van de dorst
Voordat de oceanen omhoog komen en de kust beklimmen
En het land zal breken en opnieuw openscheuren
Je vindt het misschien vreemd, maar het zal gebeuren
En ergens in een land ver weg
Zullen mensen, oh maar een heel klein gezelschap
Hun stevige berg moeten verlaten
Om de aarde te omspannen, maar het zijn maar heel weinig
Wie dit (onleesbaar) overleeft en dan zal
Het menselijk ras weer opnieuw beginnen
Maar, niet op het land wat er al is
Maar op de verrezen bodem van de oceaan, sterk, droog en braak.
Niet iedere ziel op aarde zal sterven
Als de staart van de draak voorbij zwaait
Niet ieder land op aarde zal zinken
Maar deze zullen zich wentelen in stank en stinken
Van rottende lichamen van mens en beest
En van gewassen van het land
Maar, het land dat uit de zee zal rijzen
Zal droog zijn en schoon en zacht en vrij
Van het vuil van de mensheid en zal daarom
De bron vormen voor de nieuwe dynastie der mens
En zij die daar zullen wonen zullen bang zijn
Jarenlang voor de staart van de draak
Maar tijd zal de herinnering vervagen
Je denkt dat dit vreemd is, maar het zal gebeuren
En voordat het ras opnieuw gebouwd zal worden
Komt er een zilveren slang in beeld
En zal een onbekende soort mens uitspuwen
Die zich gaat mengen op de aarde die nu
Is afgekoeld van de hitte en deze mensen zullen
De geesten van de toekomstige mens verlichten
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Met hen vermengen en hen laten zien hoe
Ze moeten leven en liefhebben en daardoor
De kinderen het tweede gezicht schenken
Een natuurlijk iets, zodat zij
Waardig en nederig kunnen opgroeien en wanneer dit gebeurt
Zal de Gouden Eeuw opnieuw beginnen.
De staart van de draak is slechts een teken
Van de val en het verval van de mens
En voordat deze profetie klaar is
Zal ik worden verbrand op de brandstapel en zal
Uit mijn verschroeide lichaam mijn ziel zijn bevrijd.
Je denkt dat dit Godslastering is.
Maar dat heb je fout. Deze dingen heb ik door gekregen
Deze voorspelling zal uitkomen.
Bronnen: Pyramidtlc + Pythia Nieuws Blogspot + Paravaria Blogspot
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j42wmUstBJg

Wees voorzichtig met facebook
“Ze hadden een enorm dossier met daarin ieder bericht dat ik ooit op Facebook had geplaatst, met
daarnaast alle informatie over mijn vrouw en mijn ouders” … “Verder zei de FBI dat ze mij hadden
opgeroepen voor verhoor zodat ze mijn deur niet in hoefden te trappen”
bron: niburu.co
Het is intussen algemeen bekend dat onder de social media vooral
Facebook een verlengstuk is van inlichtingendiensten zoals de CIA.
Dat je binnen enkele uren nadat je een bericht op Facebook hebt
gezet naar het politiebureau moet komen voor verhoor is nieuw.
Wees voorzichtig met wat je zegt op de door overheid zwaar
gecontroleerde (social) media zoals Facebook. Want als je daar iets
verkeerds op zet dan kun je bezoek verwachten van de plaatselijke
politie om je te ondervragen, althans op dit moment in Amerika.
Dit is wat de de 33-jarige Blaine Cooper uit Arizona overkwam die een
comment op zijn Facebookpagina had geplaatst waarbij hij
waarschuwde voor de zich snel ontwikkelende Amerikaanse politiestaat en dat mensen zich moeten
voorbereiden hun vrijheden te verdedigen tegen tirannen, zowel nationaal als internationaal. Eigenlijk
precies dat waar de originele “Founding Fathers” (grondleggers) van Amerika voor stonden.
Cooper kreeg binnen 24 uur nadat hij zijn bericht had geplaatst een telefoontjes van de lokale politie en de
FBI. Hij kreeg opdracht om zich te melden bij het politiebureau om ondervraagd te worden. Hier is de korte
video die Cooper maakte voordat hij erheen toog.
Cooper gaf gehoor aan deze oproep en dit was, zoals hij later ontdekte, de enige reden dat federale agenten
niet naar zijn woonadres waren gekomen om zijn voordeur in te trappen en zijn hele huis te doorzoeken.
Na het verhoor op het bureau dat ongeveer 45 minuten duurde in het bijzijn van federale FBI agenten, werd
klaarblijkelijk vastgesteld dat Cooper geen bedreiging vormde en mocht hij weer gaan. Gelukkig voor hem
viel het uiteindelijk allemaal nog wel mee en werd hij “redelijk” behandeld. Het feit dat iemand die geen
bedreigingen plaatst, maar een mening, gebruikmakend van het recht op vrijheid van meningsuiting, naar
het politiebureau moet komen om te worden ondervraagd, doet welliswaar de koude rillingen over je rug
lopen.
“Ze hadden een enorm dossier met daarin ieder bericht dat ik ooit op Facebook had geplaatst, met
daarnaast alle informatie over mijn vrouw en mijn ouders”, zei Cooper. “Verder zei de FBI dat ze mij hadden
opgeroepen voor verhoor zodat ze mijn deur niet in hoefden te trappen”.
Het ironische van dit verhaal is dat hetgene waar Cooper voor waarschuwde, precies dát was dat hem
overkwam. Het is al weer lang geleden dat Amerika het land van de vrijheid was. Tegenwoordig is het een
natie waar mensen zoals Cooper geïntimideerd en ondervraagd worden als ze iets durven zeggen over de
politiestaat in hun land dat niet meer wordt geregeerd door een democratisch gekozen
volksvertegenwoordiging, maar door criminele bankiers en megabedrijven.
Hieronder volgt een video waarin deze zelfde Blaine Cooper, na het eerdere incident, de microfoon pakt
tijdens een bijeenkomst en Senator John McCaine de les leest, hem een volksverrader noemt en oproept tot
zijn arrestatie.
Bron: Natural News
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De dertien slechtste bewerkte voedingsmiddelen die je nooit moet kopen
Overgenomen van: gedachtenvoer.nl
Heb je ooit nagedacht over het voedsel dat je eet? Er wordt vaak gezegd, dat je bent wat je eet. Laten we
eens kijken naar al de bewerkte voeding die je tegenwoordig vaak ziet. Ze zijn vaak heel verleidelijk, vooral
voor mensen die het heel erg druk hebben en hiermee het ‘voordeel’ hebben om tijd te sparen.
SLECHTE VOEDING
Door: Redactiemedewerker Fitnea+ Vertaling Frank Bleeker+ Bron: Fitnea
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
Deze voedingsmiddelen zijn uitermate zoet en verslavend, maar de realiteit is, dat zij op de lange termijn
schadelijk zijn voor ons lichaam. Omdat er soms ook een lager prijskaartje aan hangt, is het voor veel
mensen moeilijk om ze te vermijden. Het is echter uitermate belangrijk om naar de verborgen kosten te
kijken achter de bewerkte voeding, ten opzichte van onze gezondheid. Het is soms moeilijk om ALLE
bewerkte voeding uit ons voedingspatroon te elimineren, maar je kunt tenminste de ergste bewerkte voeding
vermijden.
1. Kip nuggets
Het zijn alomtegenwoordige hapjes die zeer aantrekkelijk zijn en de honger heel gemakkelijk stillen. Je zou
hier niet voor moeten willen gaan, ook niet als snelle hap in de vriezer, of in een restaurant. Ze zijn vaak
gemaakt met meer zout, conserveringsmiddelen en vet dan iemand nodig heeft.
2. Franse frietjes
Zij bevatten een grote hoeveelheid calorieën, zodat het regelmatig eten ervan voor diabetes en
overgewichtproblemen kan zorgen. De voedingswaarde is ook nog eens erg laag omdat ze maar erg weinig
effect hebben op het bloedsuiker niveau. Als je ze dan toch eens wilt eten, maak ze dan zelf thuis.
3. Aardappelchips en andere gefrituurde snacks
Zij ondermijnen de pogingen die iemand onderneemt om gewicht te verliezen. Zij doen dit door veel zout,
calorieën en conserveermiddelen, zonder al te veel voeding of vezels die zouden kunnen helpen bij het
vertragen van de vertering ervan.
4. Frisdranken
Dit zijn lege calorieën, zonder ook maar enige voedingswaarde! Zij bevatten ook nog eens stoffen die je
schade kunnen berokkenen, vooral de glucose- fructosesiroop, die veel erger is dan suiker! Het is bewezen
dat deze stof bloedglucose pieken veroorzaakt, die de levercellen beschadigen. Frisdranken dragen bij aan
obesitas en stimuleert bacteriële ziekten en kanker door middel van een zuur medium in het lichaam.
5. Hotdogs en andere voorbewerkte vleeswaren
De overgrote meerderheid van vleeswaren en hotdogs op de markt bevat tal van kunstmatige smaakstoffen,
MSG (mononatriumglutamaat – E621), zout, goedkope ongezonde vulstoffen en andere
conserveringsmiddelen. Separatorvlees wordt normaal gesproken verwerkt onder extreme druk en hitte,
waardoor het zijn voedingswaarde verliest.
6. Fastfood hamburgers
Zij vormen een risicofactor voor diabetes. Een en ander volgens een onderzoek dat recentelijk werd
uitgevoerd en dat aantoonde dat vrouwen die ze twee keer of meer per week in restaurants aten, vaker de
diagnose ‘diabetes’ kregen dan vrouwen die dit niet doen.
7. Gesuikerde ontbijtgranen
Ontbijtgranen, en dan vooral die in van die prachtig gekleurde dozen, die in veel huishoudens ‘s ochtends
gegeten worden, bevatten toegevoegde suikers, die bijdragen tot diabetes. Hoewel van een vezelrijk dieet is
aangetoond dat het maar voedingsvezels bieden en vermijd cereals met grote hoeveelheden suikers.
8. Patat
Deze bevatten heel veel vet en worden in de meeste gevallen met te veel (geraffineerd) zout bestrooid,
waardoor zij schadelijk zijn voor je gezondheid. Je zou patat zoveel mogelijk moeten vermijden omdat zij
veel meer calorieën en vetten bevatten dan je lichaam nodig heeft. Daardoor stapelt het zich op in je
lichaam, waardoor weer lichaamsgewicht wordt toegevoegd. Dit is een van de voornaamste oorzaken van
obesitas en al zijn schadelijke gevolgen.
9. Mueslirepen
De marketing ervan is buitengewoon misleidend waardoor mensen worden aangemoedigd om ze te kopen.
Feit is dat ze zeer grote hoeveelheden glucose- fructose siroop (GFS) bevatten, die ze zoet maken.
Sommige repen bevatten een heel klein beetje honing maar meestal is de zoetheid afkomstig van GFS.
Soms zijn ze volgestampt met veel natrium en (trans)vetten, waardoor ze erg ongezond zijn.
10. Koekjes, crackers, cake en muffins uit de supermarkt
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Deze zaken zijn bij elkaar gevoegd omdat hun effect op de gezondheid hetzelfde is. Naast dat zij veel zout
en suikers bevatten, bevatten zij ook transvetten. Transvetten worden toegevoegd om ze meer winstgevend
te maken, omdat dit goedkoper is dan de gezonde vetten. Het verlengt ook de houdbaarheidsdatum en
verbetert hun uiterlijke textuur.
11. Energy ijsthee mixen en bereide gekruide ijsthee
Ze zijn echt verleidelijk, omdat ze heel gemakkelijk en goedkoop te maken zijn. Ze zijn gemaakt van
goedkope theezakjes en vervolgens worden ze in de koelkast in een glazen kruik bewaard. Ze zijn niet zo
gezond als hun bereidingswijze zou doen vermoeden. In tegendeel, ze zijn heel erg ongezond omdat ze
zwaar worden volgestampt met kunstmatige smaakstoffen, glucose-fructose siroop en andere suikers.
12. Margarine
Het is een alternatieve vorm van boter die door veel mensen wordt gebruikt. Het nadeel ervan is dat het
boordevol transvetten zit, die in verband worden gebracht met vele problemen met betrekking tot de
gezondheid, zoals o.a. obesitas. Het bevat ook vrije radicalen, conserveermiddelen, emulgatoren en hexaan.
Al deze componenten zijn schadelijk voor uw gezondheid.
13. Popcorn uit de magnetron
Dit voedsel is populair onder snackliefhebbers en bioscoopbezoekers, maar het is nog steeds een van de
meest ongezonde voedingsmiddelen die je kunt nemen. De genetisch gemodificeerde maïs die gebruikt
wordt om het te maken is ongezond, net als de chemicaliën die worden gebruikt als conserveermiddel en de
hoeveelheid verwerkt zout. Daarnaast bevat het de chemisch stof diacetyl waarvan bekend is dat het de
longen vernietigt. Als je dan toch popcorn wilt eten, houd je dan aan de organische maïskorrels die je zelf
kunt bereiden, waarbij je gezonde ingrediënten gebruikt, zoals kokosolie en biologische (gras)boter.
N.B.: Als je kokosolie/kokosvet gebruikt, neem dan uitsluitend de NIET-ONTGEURDE versie! De ontgeurde
versie heeft een extra bewerking ondergaan, waarbij vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van hoge
temperaturen. Dat heeft invloed op de voedingswaarde!

Bye bye Big Bang! Kosmos niet ontstaan door oerknal
Vergeet wat u geleerd hebt op school: het universum is niet ontstaan
door de Oerknal, maar mogelijk wel door een zwart gat. Althans, dat
beweren Canadese wetenschappers. © 19/9/2013 - Reuters
De meest gangbare theorie over het ontstaan van de kosmos is die
van de Oerknal (Big Bang). Volgens die theorie ontstond het
universum ruim dertien miljard jaar geleden uit één punt. Dat punt was
heel heet en had een oneindig grote dichtheid.
Problemen met de Oerknal
Maar die theorie is niet sluitend, zegt de wetenschappelijke website scientias.nl die een 'paper' aanhaalt van
wetenschappers van de universiteit van Waterloo (Canada). Enkele zaken in het heelal passen niet in het
Oerknalmodel, zoals het horizonprobleem.
Het universum heeft een vrijwel uniforme temperatuur, wat vreemd is na een gewelddadige gebeurtenis als
de Big Bang. Een ander probleem is dat we in het huidige heelal geen magnetische monopolen (deeltjes met
één magnetische pool) kunnen vinden, terwijl die - als het universum uit de Oerknal is ontstaan - in grote
getale zouden moeten voorkomen.
Zwart gat biedt oplossing
Nadenkend over een theorie die onder meer deze problemen zou kunnen verhelpen, vonden de
natuurkundigen die in de vorm van een vierdimensionale ster. Als zo'n ster zou sterven en een zwart gat zou
worden, zou het materiaal dat dit zwarte gat uitspuugt een 3D-braan rondom de 3D-waarnemingshorizon
vormen en uitdijen.
Meteen is het horizonprobleem opgelost: de ster die ineen klapt en een zwart gat vormt, moet tijd genoeg
hebben gehad om in zijn kern een uniforme temperatuur te bereiken. Ook het monopoolprobleem is van
tafel. De situatie waarin deze monopolen zouden moeten ontstaan, doet zich niet voor als een
vierdimensionale ster instort.
Ook nieuwe theorie niet sluitend
Ook deze nieuwe theorie is niet sluitend, waarschuwt de website. Zo leverde de Planck-telescoop onlangs
informatie omtrent de temperatuurfluctuaties in de kosmische achtergrondstraling die in lijn is met de
Oerknaltheorie, maar ietsje afwijkt van wat men op basis van deze nieuwe theorie zou
verwachten.(Belga/TE)
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/bye-bye-big-bang-kosmos-niet-ontstaan-door-oerknal/articlenormal-106621.html
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Deal Amerika-Rusland over Syrische chemische wapens wankelt
Weer een video die aantoont dat chemische aanval Damascus werk van rebellen was - Obama schrapt wet
die leveren wapens aan Al-Qaeda verbiedt
'Geef nou maar toe, het zijn jouw rebellen die chemische wapens
hebben gebruikt.' - 'Ik heb geen flauw idee, maar mijn CIA zegt
dat het Assad was.'
Nog geen week nadat de afspraak tussen de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en zijn Russische
collega Sergei Lavrov officieel wereldkundig werd gemaakt, lijkt er
nu al een bom gelegd te zijn onder de plannen om Assads
enorme arsenaal chemische wapens gecontroleerd te vernietigen.
Tevens is er deze week weer een nieuwe video gepubliceerd,
waarop is te zien hoe de door het Westen gesteunde jihadistische rebellen op 21 augustus -de dag van de
gewraakte chemische aanval in Damascus- gasmaskers dragen als ze granaten op Damascus afvuren.
De afgelopen dagen zaagden zowel de Russische president Vladimir Putin als de Syrische president Assad
flink aan de poten van het broze akkoord over de vernietiging van diens chemische arsenaal. Putin merkte
bijna terloops op dat hij er niet 100% zeker van kon zijn dat het inderdaad zou lukken al die wapens te
vernietigen. Tevens verdedigde hij het Syrische bezit van chemische wapens door te zeggen dat deze als
tegenwicht voor Israëls (veronderstelde) kernwapens zijn bedoeld (5).
Opruimen chemisch arsenaal gaat $ 1 miljard kosten
Putins ministers van Defensie Sergey Shoigu ontkende vervolgens dat er plannen zijn om de Syrische
chemische wapens naar Rusland te vervoeren en ze daar te vernietigen. Ook de VS gaat dat niet doen,
aangezien dat bij de wet verboden is. Assad speelde hier in een interview met Fox News handig op in: 'Dit
(de vernietiging van giftige chemicaliën) is zeer schadelijk voor het milieu. Als de Amerikaanse regering
bereid is hiervoor te betalen en verantwoording te nemen voor het overbrengen van giftige stoffen naar de
VS, waarom doen ze dat dan niet?'
De Syrische president voegde er kalm aan toe dat hij weliswaar bereid is afstand te doen van zijn chemische
wapens, maar dat dit een zeer gecompliceerde operatie zal worden die minstens een jaar gaat duren en
rond de $ 1 miljard gaat kosten. Hij leek ook een duidelijk verschil te maken tussen zijn actieve chemische
arsenaal, dat hij wil opgeven, en zijn voorraad, waar hij toch geen afstand van lijkt te willen doen.
Deal lijkt tot mislukken gedoemd
Israëlische inlichtingenanalisten denken daarom dat er uiteindelijk weinig terecht zal komen van het
compleet vernietigen van de Syrische chemische wapens. Ten eerste zijn alleen Rusland en Amerika in
staat om de circa 10.000 ton levensgevaarlijke giftige stoffen op een industriële manier te ontmantelen.
Aangezien Rusland de wapens niet wil hebben, en ze Amerika niet in mogen, blijven ze dus in Syrië.
Daarnaast heeft alleen Duitsland aangeboden een klein aantal chemische experts naar Syrië te sturen om
toezicht te houden op de ontmanteling van de wapens. Terwijl het interview met Assad deels werd
uitgezonden, ontving de Syrische president een grote Russische delegatie in Damascus. Tegen viceminister
Sergey Ryabkov klaagde Assad erover dat de VS en Al-Qaeda hem in de houtgreep hebben genomen, en
zei te hopen dat Moskou een nieuwe machtsbalans in de wereld kan creëren.
De door Obama met veel fanfare aangekondigde deal met Rusland blijkt in werkelijkheid dus erg wankel te
zijn. De talloze fundamentele meningsverschillen tussen het Kremlin en het Witte Huis lijken de
overeenkomst over de Syrische chemische wapens al op voorhand te doen mislukken. (1)
Video: jihadstrijders dragen gasmasker tijdens afvuren granaten
In een nieuwe video wordt bevestigd dat het inderdaad de Syrische rebellen zijn die verantwoordelijk zijn
voor de chemische aanval in Damascus op 21 augustus. Te zien is hoe jihadstrijders op die dag gasmaskers
dragen terwijl ze granaten op Damascus afschieten.
De naam van de militante moslimgroep is het 'Islam Bataljon', dat zijn basis heeft in het oosten van Ghouta,
de voorstad waar de chemische aanval plaatsvond. De jihadisten noemden hun operatie 'al-Reeh al-Sarsar'
(Almachtige Wind), wat 'toevallig' dezelfde naam is van de 'chemische brigade' die eerder video's
publiceerde waarin gedreigd werd chemische wapens te gebruiken tegen loyalisten van Assad, met name
tegen Alawieten. Ook lieten ze zien hoe ze chemische stoffen testten op konijnen. (2)
Deze uitleg wordt extra geloofwaardig als bedacht wordt dat de blogger Brown Moses, die regelmatig door
de reguliere media als betrouwbare bron werd aangehaald en Assad enkele malen heeft beschuldigd van
het gebruik van chemische wapens, de video heeft geplaatst en de inhoud heeft bevestigd.
FSA strijders geven meerdere keren chemische aanval toe
Onlangs berichtten we dat de gevierde Associated Press correspondent Dale Gavlak interviews met rebellen
heeft gepubliceerd, waarin deze erkenden dat zij de daders van de chemische aanval op 21 augustus
waren. Volgen de rebellen had Saudi Arabië de chemische wapens aan hen geleverd, en was er een
'ongeluk' mee gebeurd omdat ze niet wisten hoe ze ermee moesten omgaan.
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Eerder deze maand verscheen er een andere video waarin een lid van het Free Syrian Army het inzetten
van chemische wapens lijkt toe te geven. Daarbij verwees hij naar Osama bin Ladens opdracht om ook
vrouwen en kinderen niet te sparen. (3) Bovendien vertelden pro-oppositie journalisten, die door de rebellen
werden ontvoerd en vorige week werden vrijgelaten, dat ze gesprekken hadden gehoord waarin de strijders
erkenden dat de aanval op 21 augustus niet het werk van Assad was.
Omdat ook uit onderschepte telefoongesprekken tussen leden van het FSA is gebleken dat de rebellen
plannen maakten voor chemische aanvallen, heeft het Kremlin dus een sterk punt als het zegt hard bewijs te
hebben dat niet Assad, maar de door Amerika gesteunde oppositie de ware schuldigen van het gebruik van
chemische wapens zijn.
Obama schrapt wet die leveren wapens aan Al-Qaeda verbiedt
President Obama lijkt zich echter niets aan te trekken van al dit bewijs. Deze week schrapte hij eigenhandig
bepalingen 40 en 40a van de Wet op de Wapenexport, waarin het leveren van wapens aan terreurgroepen
zoals Al-Qaeda wordt verboden. Paradoxaal genoeg kondigde hij op dezelfde dag aan dat er meer
maatregelen zullen worden genomen om het vuurwapenbezit in de VS te beperken. Aanleiding was de
zoveelste schietpartij met een groot aantal doden, deze keer op een marinebasis. (4)
Xander (1) DEBKA, (2) Infowars / Russia Today, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) Ynet News

Turkije erkent leveren wapens aan Al-Qaeda en wil oorlog tegen Syrië
Het Syrische leger vernietigde een groot aantal vrachtwagens, die
in Turkije waren volgeladen met wapens voor de islamistische
rebellen.
Deze week schoten de Turken een Syrische helikopter neer, die
naar verluid hooguit 2 minuten in het Turkse luchtruim vloog. Het is
één van de vele signalen dat de Turkse regering van premier
Erdogan probeert om de gespannen situatie aan de grens met
Syrië te laten escaleren naar een oorlog. Erdogan verklaarde
onlangs niet voor niets dat hij 'niet tevreden zal zijn met een
gelimiteerd ingrijpen in Syrië. Het moet zoals in Kosovo... Het moet
ertoe leiden dat het regime zich overgeeft.' Turkije is al lange tijd
één van de belangrijkste actieve ondersteuners van de Syrische rebellen. Na het neerhalen van de Syrische
helikopter gaven de Turken toe dat ze 'overhaast' hadden gereageerd. Het is echter uitgesloten dat Turkije
per ongeluk zo agressief optrad. De Turken hebben namelijk al grote ladingen wapens aan de rebellen
geleverd. Hier zond zelfs de NOS op 31 augustus nog een korte reportage over uit (met o.a. de constatering
'Het Turkse leger bleek de afgelopen jaren een goede bondgenoot van de rebellen').
Oud vicepremier erkent levering wapens aan Al-Qaeda
Oud vicepremier Abdullatif Sener, een goede vriend van Erdogan, erkende onlangs dat 'de regering Erdogan
een grote hoeveelheid zware wapens aan het terreurfront Al-Nusra, dat verbonden is aan Al-Qaeda, heeft
geleverd, ondanks het feit dat de VS Al-Nusra als een terreurbeweging beschouwd.' (2)
Zoals bekend slachten de islamistische Syrische rebellen vaak op gruwelijke wijze massaal burgers af,
waarbij ze zich maar al te graag ook -en vaak juist- op christenen richten. Daarvan hebben we regelmatig
linken naar soms schokkende filmpjes geplaatst.
Dat belette de regering in Ankara niet om zo'n 400 ton wapens, afkomstig uit en betaald door de Arabische
Golfstaten, aan de jihadisten te leveren. Het Syrische leger vernietigde onlangs nog een groot aantal uit
Turkije afkomstige vrachtwagens, die bomvol wapens waren geladen.
Turkije zoekt naar excuus voor oorlog tegen Syrië
Turkije werkt in samenwerking met de VS actief toe naar het verwijderen van de Syrische president Assad,
zodat de islamistische terroristen aan de macht kunnen komen. De totale uitroeiing van het christendom in
het Midden Oosten komt daardoor heel dichtbij. Feitelijk is de enige overgebleven plek in de regio waar
christenen in vrijheid hun geloof kunnen belijden de Joodse staat Israël. En ook die ziet Erdogan liever
vandaag dan morgen verdwijnen.
Dat de gecombineerde Westerse-Turkse-Arabische aanval op Syrië enkel lijkt te zijn uitgesteld, bleek ook uit
de opmerkingen van NAVO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen. Hij zei dat militair ingrijpen nog
steeds een optie moet zijn, maar gaf toe dat dit alleen mogelijk is als NAVO-lid Turkije rechtstreeks wordt
aangevallen.
De Turken zoeken dus naar alle mogelijke manieren om de NAVO zover te krijgen een oorlog tegen Syrië te
beginnen. Het neerschieten van de Syrische helikopter afgelopen week was één van de pogingen om
'agressie' van Syrië uit te lokken. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat Turkije een voor de
buitenwereld geloofwaardig excuus zal vinden om de uitgestelde aanval op Syrië alsnog te laten
plaatsvinden. (1)
Xander - (1) Shoebat, (2) Fars News Agency
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Oostblok spionagemethoden nu gedoceerd aan toekomstige Jeugdzorgmedewerkers?
Geplaatst op september 19, 2013
Een oplettende lezeres wees mij op een interessante
ontwikkeling binnen de jeugdzorg. In mijn vorige artikel wees
ik er al op dat overheid per 2015 ieder gezin onder de loep
gaat nemen en de jeugdzorg (new-speak, nieuwspraak) in
handen van de gemeenten gaat leggen. In feite blijkt dat de
voorbereidingen in die richting allang gaande zijn. Belangrijk
om te vermelden is dat die overheidsbemoeienis voortaan
niet meer belemmerd wordt door moeilijke gedoe via zo’n
kinderrechter, nee uw kinderen kunnen door een beslissing
van de voogd zonder overleg met u en zonder tussenkomst
van de rechter uit huis gehaald worden.
Denkt u nu niet: “Dat zal mij niet gebeuren“, want ieder gezin
krijgt in 2015 een voogd (of een andere mooi bedachte titel). Als u bijvoorbeeld vindt dat u uw kind niet hoeft
te laten vaccineren en uw voogd of Bureau Jeugdzorg vindt van wel, dan kunt u al de klos zijn. Ik noem zo
maar even een voorbeeld. De staatsnorm moet dan ook uw norm zijn. Vindt u bijvoorbeeld dat u uw kind nog
niet seksueel zaken bij hoeft te brengen en u wijkt daarmee af van de staatsopvoedingsnorm – die uw
kinderen graag op jonge leeftijd leert dat homofilie en transgender ook een keuzeoptie zijn – dan kunt u
daarmee dus al afwijken van de opvoedingsnorm. Dat zou dus in kunnen houden dat u zich of aan moet
passen of dat een voogd u thuis gaat helpen om dat specifieke onderdeel van uw opvoeding bij te sturen of
misschien in het ergste geval dat uw kind zonder tussenkomst van de rechter uit huis geplaatst wordt.
Denkt u dat ik overdrijf? Ik zou er dan toch maar eens serieus naar kijken. Ondertussen zijn er MBO’s en
hogescholen die opleidingstrajecten aanbieden die het ‘kijken achter de voordeur’ tot norm verheffen. In het
Oostblok in het tijdperk van de Koude Oorlog en de Sovjet Unie had je dit ‘kijken achter de voordeur‘ ook
onder het communisme. We zijn nu in Nederland al voorbij dit niveau aan het stevenen. Verdiept u er in,
want als u het niet doet merkt u het pas als het uw eigen gezin en kinderen treft. En u gaat er mee te maken
krijgen, want het credo van de nieuwe regelgeving per 2015 volgens de website van het ministerie luidt ‘1
gezin, 1 plan, 1 regisseur’.
Outreachend Jeugdzorg
De lezeres schrijft [quote]: In 2011 las ik al over outreachend jeugdzorgbeleid, wat betekent monitoren
(bespieden) en actief op de burgers (kinderen/slachtoffers) afstappen. Dit gebeurt vanuit de Centrum Jeugd
en Gezin (CJG) in de gemeenten. Na even googelen kwam ik een opleidingsmodule tegen die inmiddels
voor dit outreachend beleid ontwikkeld is. “De plaats van de outreachende hulpverlener in de sociale kaart is
in de ‘frontlinie’. Bouw een netwerk op met andere vroegsignaleerders (van huisarts tot energie bedrijf ).”
(nieuwspraak ‘sociale kaart’, zie dit voorbeeld)
Zo ziet u maar de gemeentes zijn al volledig voorbereid. Best kans dat u zelf een van die medewerkers bent,
want het is een industrie waar honderdduizenden mensen werken. Mijn kritiek op dit beleid zal dan ook
wellicht al veel te laat zijn, omdat velen al behoorlijk verblind zijn door hun eigen werkomgeving of
indoctrinatie van opleidingen en cursussen. Leest u dit dan maar niet, er zou wel eens een vlies van uw
ogen kunnen vallen waardoor u helder gaat zien.
Wat betekent ‘Outreachgend’? Wel nu dat is het Engelse woord voor ‘Uitstrekkend’ of te wel ergens naar toe
gaan in plaats van afwachtend. Pro-actief is ook zo’n mooi woord. Op de Hogeschool van Amsterdam word
de volgende generatie jongvolwassenen al klaar gestoomd om de Oostblokmethoden van het ‘achter de
voordeur kijken‘ uit te gaan voeren. Dit is de inleidende tekst van hun colofon van de module ‘Outreachend
werken en innoveren‘:
Nog geen tien jaar geleden was het volslagen ongepast en niet professioneel om mensen (‘cliënten’)
ongevraagd te benaderen. Inmiddels buitelen de teams die ‘Eropaf’ gaan en niet rusten voor zij een
indringende blik ‘achter de voordeur’ geworpen hebben al op het tuinpaadje, in het portiek of op de galerij
over elkaar heen. De overheid heeft het ‘achter de voordeur’ komen opnieuw ontdekt en omarmd als
instrument om grip op de burgers te krijgen. Door indringend achter de voordeur te (laten) komen en zich
daar vergaand met de levens van burgers te bemoeien, eigent de overheid zich de leefwereld van burgers
weer toe. Daar lijkt het af en toe op tenminste.
Aan de andere kant betekent ‘Eropaf!’ voor veel professionals dat zij zich een fundamenteel andere
beroepshouding aan het eigen maken zijn. Voor zover deze houding al ontwikkeld is tenminste. Contact
maken met de leef- en belevingswereld, ondersteunen, Eigen Krachten verzamelen en aanspreken,
netwerken versterken, zelfbeheer en cliëntsturing zijn termen die bij deze nieuwe beroepshouding passen.
Zoals dat meestal gaat met zaken die in correct Nederlands en keurig geformuleerd staan, zou u bijna
denken “Prima!” Maar ziet u wat er feitelijk staat? U gaat ongevraagd benaderd worden. Eropaf! De nieuwe
generatie gezinsspionnen komen achter uw voordeur kijken. U heeft geen zeggenschap meer over uw gezin
en kinderen vanaf 2015. Einde oefening!
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Gelukkig kunt u straks wel makkelijk een baan vinden bij de Overheid die heel erg dringend mensen nodig
heeft voor al dit sturende werk. Een nieuw beroep is bijvoorbeeld (ook hier weer George Orwell’s newspeak/nieuwspraak) “de generalist”. Generalisten (ook wel jeugd- en gezinwerkers genoemd) gaan
bijvoorbeeld worden ingezet bij de Centra Jeugd en Gezin (CJG’s) en nemen de “jeugdzorg” taken over.
Feitelijk zijn zij de monitoren en doorgeefluiken naar jeugdzorg en andere instanties. In sommige gemeenten
zijn ze er al mee begonnen in de vorm van een pilot (hier een voorbeeld). Dat is makkelijk, dan hoef je niet te
wachten op de nieuwe wetgeving, maar kun je er al vast werk van maken. We hebben ten slotte haast in
Nederland. Alle kinderen moeten onder de vleugels van de staat.
Denkt u er dus over om kinderen te krijgen beseft u zich dan goed dat
u kinderen krijgt die niet zozeer van u en uw partner zijn, maar houdt
in uw achterhoofd dat het kinderen van de staat zijn. Nou goed,
gelukkig leven we in een democratie en zijn dus uw kinderen in feite
een beetje van ons allemaal. U kent ze vast nog wel de oude SIRE
reclame’s ”De maatschappij dat ben jij“. Het gevoel van ‘we doen
alles samen’ en het brainwashen begon toen al. Het idee van we
doen het toch allemaal samen is al heel gewoon. Dus waarom zou
dat niet mogen gelden voor het opvoeden van de kinderen. Niemand
zit te wachten op mensen met eigen ideeën over opvoeding en een
eigen stijl van opvoeden. We gaan de standaard van de maatschappij opleggen aan elke gezin en uhhh
“Niet zeuren want u heeft jaren lang kunnen stemmen op een partij en dus bent u mede verantwoordelijk
voor het beleid! Een democratie heeft nu eenmaal rechten en plichten!“.
Er staan straks legers MBO’ers en HBO’ers klaar die volledig klaar gestoomd zijn om kritiekloos en nog
zonder enig ouderlijk besef of gevoel uw kinderen in de gaten te houden. Het wordt een fantastische tijd! Ik
zou ook gewoon stilletjes verder leven en niet protesteren. “Je kunt er toch niks aan doen.“
http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorgmedewerkers/

Amerika platgelegd op 11 oktober?
Vrijdag, 20 september 2013
Als een lopend vuurtje gaat het over internet.
De boodschap dat de Amerikaanse bevolking de
corruptie die Amerika vernietigt spuugzat is.
Er is een algehele staking uitgeroepen die het weekend
vanaf 11 oktober alles wil platleggen door heel Amerika.
Truckchauffeurs zullen geen goederen vervoeren. Arbeiders
zullen zich ziek melden. Consumenten zullen niets kopen of
verkopen. Dat is de boodschap die op de moment als een
lopend vuurtje rond gaat.
De campagne heet officieel: “Truckers to Shut Down
America” en is een oproep aan alle vrachtwagenchauffeurs in Amerika om dat weekend geen goederen te
vervoeren. Zoals op hun Facebook Pagina staat: Dit betekent: Niet winkelen. Geen rekeningen betalen.
Geen pizza bestellen. Zorg dat de stroom van Dollars stil komt te liggen. Want het is de Dollar die ons tot
slaven heeft gemaakt. De Dollar wordt gemaakt en gecontroleerd door de banken die ons allemaal in de
schulden hebben gejaagd en onze vrijheid hebben afgenomen. De Dollar is de manier om ons te
controleren. Ons voorstel is dat wij drie dagen lang controle nemen over de Dollar. Het is ons werk als
consumenten om Dollars uit te geven. Om dit eeuwigdurend economisch systeem in stand te houden. Er is
één manier waarop wij de Dollar kunnen controleren. Door ze vast te houden, door geen geld uit te geven. In
vier dagen tijd kreeg de Facebook Pagina meer dan 50.000 “likes” en misschien is het geen toeval, maar in
datzelfde weekend vind de Mars tegen Monsanto ook plaats. De wereld begint zich te roeren. Overal worden
mensen wakker. Dat is tegelijktijd het punt om heel voorzichtig te zijn en de overheid, in dit geval in Amerika,
niet het excuus te geven tot het uitroepen van “Martial Law” (staat van beleg, militaire handhaving). Met alles
wat er op dit moment speelt belooft deze herfst, ongeacht het weer, zinderend heet te worden. Hoe de
situatie eruit zal komen te zien als het Wite Huis voortijdig haar deuren sluit aanstaande 1 oktober omdat er
geen budgetovereenkomst kan worden gesloten met het congres, is dan de vraag. Dat spelletje speelt zich
elke zoveel maanden opnieuw af en loopt tot nu toe telkens met een sisser af.
Bron: Wtfrly
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Putin werpt zich op als verdediger van het Christendom
Russische president bekritiseert homohuwelijk en immigratie in Europa
Wie in het Westen had dat ooit kunnen denken: uitgerekend
een Russische president is de laatste wereldleider die
openlijk opkomt voor de traditionele christelijke waarden.
De Russische president Vladimir Putin kwam afgelopen
week in het nieuws vanwege zijn uitspraak dat als de
Italiaanse oud-premier Berlusconi homo was geweest, zijn
seksfeestjes niemand in het Westen iets had kunnen
schelen. Veel minder aandacht was er voor het feit dat de
president van Rusland, die mogelijk een vierde termijn wil,
zich opwierp als verdediger van het Christendom, en het
Westen scherp bekritiseerde vanwege het loslaten van de traditionele christelijke waarden.
'Zonder de waarden van de kern van het Christendom en andere wereldreligies, zonder morele normen die
gedurende duizenden jaren zijn gevormd, zullen mensen uiteindelijk hun menselijke waardigheid verliezen,'
zei Putin. 'De Euro-Atlantische landen verwerpen iedere traditionele identiteit, inclusief seksuele identiteit...
Ze stellen gezinnen met kinderen gelijk aan homogezinnen, en geloof in God gelijk aan geloof in Satan.'
Kritiek op homohuwelijk en immigratie
'Het recht van iedere minderheid om anders te zijn moet worden gerespecteerd, maar het recht van de
meerderheid moet niet in twijfel worden getrokken,' voegde Putin er op een internationaal politiek forum aan
toe. 'De Europeanen sterven uit. Begrijpt u dat niet? Homohuwelijken brengen geen kinderen voort. Wilt u
overleven door migranten aan te trekken? Maar een samenleving kan zich niet aanpassen aan zoveel
migranten. In veel van uw landen worden homohuwelijken en adoptie erkend. Maar laten wij onze eigen
keus maken, zoals wij het zien voor ons land.'
Over zijn vriend Berlusconi, die terecht staat voor zijn seksfeestjes met jonge vrouwen, zei hij met een
glimlach: 'Als hij homo was geweest, zou niemand een vinger naar hem hebben uitgestoken.' Daarmee
doelde hij op de kritiekloze houding die er in het Westen ten opzichte van homo's is ontstaan, voornamelijk
uit angst om onmiddellijk voor discriminatie te worden aangeklaagd.
Met eenzelfde kwinkslag uitte hij kritiek op een andere Europese eigenschap die in het buitenland minder
goed valt: 'De Europeanen zijn verzot op een eigenaardige manier van delen. Eerst delen we wat ú heeft, en
vervolgens gaan we terug naar ieder voor zich.'
Putin wars van arrogantie zoals in EU
Arrogantie, zoals we dat zo goed van de EU-politici in Brussel en van hun Amerikaanse evenbeelden in
Washington kennen, is Putin vreemd. Hij wees weliswaar op de grote fout in het Amerikaanse
democratische systeem waardoor al twee keer een president met een minderheid van stemmen werd
gekozen, maar voegde daar gelijk aan toe dat het Russische systeem niet perse beter is, en misschien zelfs
nog wel meer fouten bevat.
Tevens moedigde hij de komst van nieuwe, sterke leiders in Rusland aan. Hij zei te hopen dat hoe
verschillend er in de samenleving ook wordt gedacht, iedereen zich zal inzetten om gemeenschappelijke
doelstellingen te realiseren.
Euraziatische Economische Unie
Putin benadrukte het belang van de Euraziatische integratie. 'Die is een kans voor de post-Sovjetlanden om
een onafhankelijk centrum van wereldwijde ontwikkeling te worden, in plaats van de randgebieden van
Europa en Azië.' Het plan voor een Euraziatische Economische Unie is in zijn ogen dan ook een 'project dat
is gericht op het in de nieuwe eeuw en de nieuwe wereld behouden van de identiteit van de volken die in
historisch Eurazië wonen.' Deze economische Unie zal waarschijnlijk voortvloeien uit de douane-unie die
Rusland op 1 januari 2012 met Wit-Rusland en Kazachstan aanging. (1)
Westen steunt uitroeiing christendom Midden Oosten
Ook tijdens andere publieke optredens en interviews laat Putin -in tegenstelling tot alle leiders uit het
Westen- geen gelegenheid onbenut om bijvoorbeeld te wijzen op de gruwelijke daden van de islamistische
rebellen in Syrië, en het feit dat zij massaal christenen verjagen en afslachten.
Klaarblijkelijk hebben we anno 2013 inderdaad een Russische president nodig die wijst op de krankzinnige
situatie waarin het ooit christelijke Westen doelbewust moslimpartijen steunt die een uitroeiingsoorlog tegen
het christendom in het Midden Oosten voeren. Duidelijker bewijs dat Amerika en vooral Europa postchristelijke werelddelen zijn geworden die gestoeld zijn op een 'alles moet kunnen, want alles en iedereen is
gelijk' mentaliteit, kan nauwelijks worden geleverd.
Xander / (1) Russia Today
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Fujitsu presenteert identificatie en betalen met je hand
Nieuwe muis herkent hand van gebruiker, wachtwoorden niet meer nodig - Biometrisch 'paspoort' Google
vanaf 2014 ingevoerd
Sommige christenen zien in de invoering van biometrische
identificatiesystemen de opkomst van het in de Bijbel
voorzegde 'teken van het Beest' (666).
Het Japanse technologieconcern Fujitsu Frontech
presenteert op de jaarlijkse ASIS beurs en tentoonstelling in
Chicago (24-26 september) het volledig ontwikkelde
systeem 'PalmSecure' waarmee mensen zich met hun hand
kunnen identificeren en zelfs betalingen kunnen verrichten.
Het thema op de beurs is 'Strategic - Smart - Secure' (SSS).
De ontwikkelingen op het gebied van biometrische identificatie-, betaal- en controlemethoden gaan
razendsnel. In New York worden 'biometrische klaslokalen' ontwikkeld, waarmee leerlingen en studenten
letterlijk iedere seconde kunnen worden gevolgd.
'PalmSecure' en 'PalmEntry' zijn volgens Fujitsu uiterst betrouwbare systemen die mensen identificeren aan
de hand van het unieke aderenpatroon in hun hand. Omdat de systemen alleen werken als het bloed
stroomt, is misbruik vrijwel uitgesloten.
Op de beurs kun je je inschrijven voor Fujitsu's nieuwe 'Single Sign-On' (SSO) muis, die $ 299 kost en waar
er iedere dag één van wordt weggegeven. De muis herkent de hand van de gebruiker, waardoor
wachtwoorden voor bestanden, internettoegang etc. niet meer nodig zijn. (1)
Vanaf 2014 biometrisch paspoort Google
De opmars van biometrische identificatie is niet meer te stuiten. Google ontwikkelt op dit moment een
biometrische wachtwoordsleutel, die je in je pc of tablet plugt en die gewone wachtwoorden overbodig
maakt. De verwachting is dat dit systeem vanaf 2014 wordt ingevoerd.
Naast computers, smartphones ook auto's en huizen
Volgens Gino Pereira, CEO van het techbedrijf NXT-ID, zullen in de nabije toekomst niet alleen onze
computers en smartphones, maar ook onze auto's, huizen en andere apparaten met biometrische
identificatiesystemen zijn uitgerust. Omdat ieders vingerafdruk, handpalm/aderenpatroon, iris, stem of
gezicht uniek is, kan er bijna niet mee worden gefraudeerd, zo beweren de ontwikkelaars. (2)
Vorige week plaatsten we een artikel over de vingerafdrukscanner op de nieuwe iPhone, die volgens experts
juist kwetsbaar is voor misbruik. De vingerafdrukken worden namelijk in een externe database opgeslagen,
en die zijn per definitie gevoelig voor hackers die de gegevens eenvoudig kunnen misbruiken. Bij andere
biometrische systemen zal bijvoorbeeld de overheid ook een externe database moeten -of willenaanleggen.
'Biometrisch klaslokaal van de toekomst'
SensorStar Labs in New York ontwikkelt zogenaamde 'EngageSense' camera's voor het 'biometrische
klaslokaal van de toekomst'. 'Opgepast, studenten,' waarschuwt Sean Montgomery, medeoprichter en
ingenieur van het bedrijf. 'Het doorgeven van briefjes, het schrijven van sms'jes of een blik werpen op je
gesprekken terwijl je eigenlijk met je werk bezig moet zijn, kan tot het verleden behoren, of op zijn minst zeer
nauwlettend in de gaten worden gehouden.'
Het systeem zal leraren gedetailleerde informatie verschaffen over de acties en reacties van hun leerlingen.
Dat gaat zelfs zover dat aan de hand van de gezichtsuitdrukkingen van de studenten kan worden bepaald of
een docent wordt gewaardeerd, of dat een bepaald onderwerp al dan niet de interesse van de klas opwekt.
Steeds meer scholen VS hebben nu al scanners
Montgomery vindt dat de schending van de privacy van de leerlingen niet opweegt tegen de 'voordelen' van
het systeem. Hij verwacht dat over een jaar of vijf de eerste scholen met het systeem worden uitgerust.
In heel de VS worden steeds meer scholen nu al uitgerust met biometrische vingerafdruk- en
handpalmscanners. Een school in Florida deed eerder dit jaar mee aan een test met een irisscan systeem,
waarmee leerlingen vanaf het moment dat ze in de bus stapten werden gevolgd.
666: microchip?
Een middelbare scholier in Texas werd vorig jaar geschorst omdat ze weigerde een ID-badge met daarin
een RFID-microchip te dragen, die de school in staat stelt om iedere seconde alle leerlingen te volgen (3).
Het meisje wilde pertinent niet meedoen, omdat het volgens haar het begin was van het 'teken van het
Beest', zoals dat in de Bijbel wordt voorspeld.
In vooral evangelische- en pinksterkringen wordt al tientallen jaren gedacht dat dit in Openbaring 13
voorzegde teken op je hand of voorhoofd, dat het beruchte getal 666 vertegenwoordigt, een microchip of een
ander scanbaar teken (bijvoorbeeld een soort tatoeage) is. In de laatste fase van de eindtijd zullen mensen
zonder dit teken niet kunnen 'kopen of verkopen' (Opb. 13:16-18).
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666: geestelijk teken?
In meer traditionele uitleggingen is dit teken een geestelijk, dus onzichtbaar teken. In het laatste Bijbelboek
wordt duidelijk gemaakt dat dit teken rechtstreeks in verband staat met het aanbidden van 'het Beest' (/ de
Antichrist), en dat iedereen die dit teken accepteert daarom voor eeuwig verloren gaat.
666: Allah / islam?
Een betrekkelijk nieuwe uitleg is gebaseerd op de oudst bestaande tekst van Openbaring, de Codex
Vaticanus. Toen bekeerde moslims deze tekst voor het eerst mochten inzien, lazen ze geen '666', maar het
Arabische woord 'bismillah', wat '(in) de naam van Allah' betekent*. Dit woord wordt in de Codex gevolgd
door de karakteristieke twee gekruiste zwaarden, die in heel de moslimwereld de islam vertegenwoordigen.
Bovendien is '666' in de islam het meest heilige getal voor Allah.
* Niet voor niets schreef Johannes, die het woord niet kon lezen, 'wie verstand heeft, berekene het getal
(teken) van het beest'. Waarbij 'berekene' niet reken- of wiskundig bedoeld is, maar letterlijk 'ontcijfere'
betekent, dus in de zin van 'begrijpen'. Johannes zag dus een Arabisch woord en symbool, begreep deze
niet, maar tekende deze zo goed mogelijk na, in de hoop dat anderen later zouden herkennen wat hij zag.
Xander / (1) Fort Mill Times, (2) My Sinchew, (3) Story Leak

De staatsschuld stijgt met 810 euro per seconde!
http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Edward Snowden onthult geheim chemtrailprogramma
Bron / origineel: www.chronicle.su
The Internet Chronicle uit Rusland beweert via Edward Snowden
documenten in handen te hebben gekregen, waaruit blijkt dat in
Amerika een geheim chemtrailprogramma bestaat. Het zou deel
uitmaken van een project gericht op klimaatbeheersing. Het programma
zou zijn geclassificeerd als zaak van nationaal veiligheid.
Eind jaren zestig ontstond onder beleidsmakers de vrees dat de
Amerikaanse landbouw werd bedreigd door klimaatverandering. In
samenwerking met Monsanto, werd een geheim laboratorium in het
leven geroepen voor geo–enginering. Het lab kreeg de naam Muad’
Dib.
Muad’Dib kreeg opdracht het klimaat in Noord-Amerika ten koste van alles te behoeden — zelfs als de
woestijnvorming in Sub-Sahara daardoor zou worden versneld en er kankerverwekkende stoffen moesten
worden verspreid boven dunbevolkte gebieden. Ook andere bijwerkingen, die wetenschappers van het
geheime Muad’Dib Geoengineering laboratorium voorzagen, zoals droogte in de Amazone en krachtige
stormen langs de oostkust, achtte men van secundair belang.
Men is ervan overtuigd dat het klimaat in Noord-Amerika binnen een jaar uit de hand zal lopen, indien dit
programma wordt gestopt. Misoogsten en een reeks van verwoestende hongersnoden zouden dan
onvermijdelijk zijn en stedelijke centra snel ontvolken, aldus het artikel.
Volgens Snowden worden de chemicaliën verspreid door passagiersvliegtuigen. Ze werden heimelijk
geïntroduceerd als ‘additieven’, zogenaamd om de efficiëntie te verbeteren. Wanneer een vliegtuig zijn
cruise–snelheid bereikt, veroorzaken warmte en atmosferische druk een chemische reactie dat een
“molecuul waarin koolstof verstopt zit en top secret is” synthetiseert. Dit proces is zeer gebrekkig en veel
bijproducten ervan zijn ongelooflijk gevaarlijk, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Het meest hachelijke ervan
is dat, hoewel men in staat is om het klimaat van de VS dankzij de chemtrails redelijk stabiel te houden,
burgers elke dag worden gebombardeerd met een onzichtbare regen van koolstofmoleculen, terwijl niemand
een idee heeft wat de gevolgen voor hun gezondheid op lange termijn zullen zijn.”
Volgens The Internet Chronicle, kunnen de originele documenten niet worden gepubliceerd, in verband met
de nationale veiligheid. Erin zijn o.m. de namen van wetenschappers te vinden en die zouden dan zeker het
doelwit worden van buitenlandse veiligheidsdiensten. Hun kennis wordt door de Verenigde Staten van vitaal
belang beschouwd om op korte termijn te kunnen overleven.
Sceptici zullen het verhaal onwaarschijnlijk vinden en erop wijzen dat het sproeien van chemtrails op zo’n
grote schaal plaatsvindt, dat de manipulaties niet geheim gehouden kunnen worden, zegt Snowden, volgens
de Chronicle. Maar het programma is juist ongelooflijk gemakkelijk te verbloemen, omdat de bedrijven die de
brandstof voor de vliegtuigen leveren, een elementair onderdeel uitmaken van het militair-industrieel
complex.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/edward_snowden_onthult_geheim_chemtrailprogramma
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Webwinkel vraagt om scan van rijbewijs en creditcardnummer
door: security.nl
Eén van de grootste winkelketens in Australië heeft beveiligingsexperts doen verbazen doordat het via email om allerlei persoonlijke gegevens van klanten vraagt. Microsoft MVP David Burela wilde bij Big W een
Playstation 4 bestellen. Big W is onderdeel van Woolworths Limited, de grootste retailer in Australië.
Burela ontving na zijn bestelling een e-mail met het verzoek om een scan van zijn rijbewijs, recente
energierekening en een creditcardafschrift, waar de naam van de kaarthouder, het factuuradres en het
kaartnummer zichtbaar op moesten zijn. Burela moest de scans per e-mail terugsturen.
Belang van klanten
Volgens Big W is het verzoek om de gegevens in het belang van klanten, hoewel de e-mail liet weten dat die
niet verplicht zijn om aan het verzoek mee te werken. Aangeschreven klanten die de gevraagde informatie
niet opsturen lopen echter het risico dat hun bestelling wordt geannuleerd, zo staat verder in het bericht
vermeld.
Burela nam contact op met Big W, omdat het mogelijk om een phishingmail zou kunnen gaan, hoewel het
bericht zijn naam en ordernummer bevatte. De e-mail bleek echt van het bedrijf afkomstig te zijn. Aangezien
Burela zijn gegevens niet scande en doorstuurde werd zijn bestelling uiteindelijk geannuleerd.
Onveilig
De Australische beveiligingsexpert Troy Hunt stelt dat e-mail geen veilige manier is om gegevens op te
slaan. In de meeste gevallen wordt er geen encryptie gebruikt, waardoor de inhoud van de berichten voor
iedereen zichtbaar is die toegang tot het verkeer van de klant of Big W kan krijgen. Daarnaast zou de
winkelketen mogelijk in strijd met de PCI DSS-wetgeving handelen, die stelt dat gegevens van kaarthouders
over open netwerken versleuteld moeten worden verstuurd. Iets waarbij e-mail geen sprake van is.

De Syrië setup voor groot-Israël
2013/09/20 Neo Olympic Zion News
Groot-Israël, Pax Judaïca
Het is even naar de achtergrond gedreven maar dit was zo’n
duidelijke opzet. Kijk naar alle dictators rond Israël die
vielen, en nu moet Assad eraan. Gewoon je google even
aanzetten, op de kaart kijken, wordt het ineens duidelijk. We
moeten als blanke ras, met onze speciale manier van
denken, meer gaan denken als de kwaadaardige/ valse
Joden, en dit is niet anti-semitisch. De Ashkenazi, die
denken groots, ‘we pakken die dictators, we kopen de politici
om, zoals de Protocollen van Zion voorschrijven’, we zetten WO III op zoals we WO I en II opgezet hebben
en na WO III gaan we daar gewoon onze inwoners neerzetten en we verdrijven ze, zoals we met Palestina
gedaan hebben. Over verdrijven gesproken, zoals op de movieposter van Cloud Atlas staat, onder de
kernexplosie, ‘everything is connected’. Ook de massa-immigratie die wij in onze landen kennen is door hen
uitgedacht, namelijk Rabbijn Rabbionvich. Israël houdt haar ras puur, zij zijn niet achterlijk. Kijk het filmpje en
stuur het naar politici, Amerika, Engeland, Duitsland. Zij zijn volgens mij onze enige kans. Adopteer een
politicus, maak hem een van ons.
Bekijk hieronder de nieuwe video van Neo over dit onderwerp: Zie ook: De Protocollen van Zion
De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en
geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen de geheime kracht
achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de leidende kracht achter de nagestreefde
wereldheerschappij.Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de
Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid
vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.In werkelijkheid zijn ze de
boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en
laat elke paragraaf goed tot u doordringen.Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet
ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit lucifer, oftewel satan zelf is (De god uit het
oude testament of de god uit de Talmud dus.). De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms
geschreven als Zion) is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden
bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken
alsof de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het
verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch
document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen die er wel achter zitten.En dat zijn
de Zionistische Illuminatie… wie anders?
http://olympiczion.nl/index.php/de-syrie-setup-voor-groot-israel/#more-13217
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Waarschuwing tegen de gehaaide methodes van Bureau Jeugdzorg
Stel u voor u heeft wel eens een beetje onenigheid met uw ex of u heeft een keer een aangifte aan uw broek
gehad in een situatie waar uw kind bij betrokken is geweest. Zo werd ik recentelijk aangeklaagd voor een
vermeende mishandeling van een buurvrouw waarop ik boos was geworden omdat ze haar dochter ineens
verbood met de mijne te spelen. Dit alles na een vrij zinloze discussie over het niet aanschaffen van
kinderkleding na een middag shoppen. De vrouw had een valse aangifte gedaan. Zelfs de officier van justitie
pleitte vrijspraak, omdat de verklaringen van aanwezigen compleet tegenstrijdig waren. Welnu,
mooi…vrijspraak en iedereen weer naar huis. Advocatenkosten kunnen weer worden afgetikt. Kassa!
Maar het mooie is dat er ergens in Nederland een organisatie is die op de loer ligt. De politie doet namelijk
melding bij Bureau Jeugdzorg van elk incident waar een kind bij aanwezig is. En dan mag je op gesprek
komen. Dat gaat allemaal heel vriendelijk en gemoedelijk. De koffie vloeit rijkelijk en de complimenten
vliegen om je oren. Natuurlijk wordt je kind ook uitgenodigd voor een gesprek en je kunt er donder op
zeggen dat die ook compleet uitgehoord wordt. Terecht, toch? Nou ja, er is dan wel vrijspraak geweest,
maar dat doet er even niet toe.
Tijdens het gesprek noemt de betreffende Jeugdzorg medewerker wat incidenten die zij gehoord heeft uit de
mond van je kind en bijvoorbeeld van de moeder. Zo wordt er al aardig in je privéleven gewroet. Maar het
mooiste is dat er natuurlijk altijd wel ergens een conflict of incident naar boven komt borrelen. Je relatie is
tenslotte niet voor niets op de klippen gelopen. En zo’n conflictsituatie is dan een prima onderwerp om eens
even lekker op in te gaan zoemen. Ondertussen ben je eigenlijk al weer vergeten dat je daar onterecht zit.
Zelfs de officier van justitie vroeg immers vrijspraak. Ach en al zou er wel voldoende aanleiding zijn om daar
te zitten, dan nog zijn de gehaaide gespreksmethodes van Jeugdzorg iets waarop ik u alert wil maken.
De mevrouw van Bureau Jeugdzorg kwam in mijn geval met een voorstel tot bemiddeling. De opmerking
was “Het gaat wel eens stroef in de communicatie tussen u en uw ex. We hebben daarvoor 2 mediationtrajecten, die beide gratis zijn en waaruit u zelf kunt kiezen.” Tenslotte moet een mens keuze hebben. Dat is
dan ook slim gedaan. Het voorstel van mediation wordt daarmee wel verleidelijk. Het is natuurlijk zo dat je
nog steeds wel eens een aanvaring hebt met de partner waarbij je niet voor niets weg bent gegaan, dus je
denkt: “Misschien wel nuttig…en het kost niks“. En zo wordt het ook laagdrempelig gebracht.
Waarschuwing
Los van het feit dat daar ergens een geldstroom in gang gezet wordt, wil ik u wijzen op het verborgen grote
gevaar van dit verlokkelijke aanbod. Ik werd namelijk gister gebeld of ik de brief voor het opstarten van het
mediationtraject wilde tekenen. De vriendelijke dame belde maar even, omdat ze verwachtte dat ik de brief
misschien nog niet had gezien. “Er zit een antwoordenvelop bij, dus u hoeft geen postzegel te kopen“. Ik
meldde dat ik pas vandaag weer thuis zou zijn, waarop zij zei: “Anders rijdt u even langs voor een kopje
koffie en komt u hier tekenen, het ligt toch op de route“. Dat prikkelde iets in mij. Ik dacht “Wacht eens even,
waarom is die handtekening zo belangrijk voor een vrijwillig mediationtraject?” Thuis aangekomen
realiseerde ik mij dat er natuurlijk een budget vrij komt op het moment dat jij dat traject in gaat. De
betreffende instanties en medewerkers doen zo’n mediation natuurlijk niet gratis en voor niets. Dus met
enige scepsis opende ik de envelop waarin de brief zat.
De kop van de brief luidde ‘Aanvraagformulier voor een op te stellen indicatiebesluit‘. Wacht eens even
‘indicatiebesluit’? Onder punt 1 van de brief stonden mijn personalia, maar onder punt 2 vond ik het
volgende ‘De wettelijke vertegenwoordiger stemt wel in maar de jeugdige niet. De jeugdige is jonger dan 12
jaar en/of niet in staat tot redelijke waardering van zijn belangen ter zake. Er is geen instemming van de
jeugdige vereist (aanvraag is nu compleet)‘. Meteen klom ik in de telefoon. Ik vroeg de tot dan toe extreem
vriendelijke Jeugdzorg medewerkster waarom ik moest tekenen voor een indicatiebesluit? “Wat heeft dit met
mediation te maken? Waarom staat er dat ik instem? Waar stem ik mee in? Met een indicatie? Dus jullie
gaan een indicatie van mijn dochter maken? Wat heeft deze brief met mediation te maken?” Vervolgens
werd ik behoorlijk fel aangevallen door de compleet omgeslagen medewerkster. Ik zou dit moeten tekenen
omdat de mediation tenslotte gratis is.
Wacht eens even! Ziet u wat hier gaande is? Je tekent in feite voor het uit
handen geven van je kind aan jeugdzorg. Ze gaan een indicatie maken van je
kind. Indiceren houdt zo veel in dat je in een index komt. In een bestand dus.
In het Jeugdzorgbestand. Heeft u door hoe slinks dit gaat? U wordt verleid
met een (o zo noodzakelijke) gratis bemiddeling tussen ouders die wellicht
wat stroef communiceren en u tekent voor het opnemen van uw kind onder de
hoede van Bureau Jeugzorg. Laat ik het anders formuleren: u legt in feite uw
kind in de klauwen van Bureau Jeugdzorg.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Niet zo maar iets tekenen wat
Bureau Jeugdzorg u met een vriendelijke glimlach aanpraat! Wees op uw
hoede.
http://martinvrijland.com/2013/09/18/waarschuwing-tegen-de-gehaaidemethodes-van-bureau-jeugdzorg/
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Website Niburu wordt aangevallen en platgelegd na Jeugdzorg-onthullingen (Update)
De website Niburu.co is een website die kritisch schrijft over
allerlei ethische, filosofische, wetenschappelijke en politieke
aangelegenheden. Vanochtend kwam Niburu.co met een zeer
groot verhaal over het niet legitiem zijn van de instantie die over
de gegevensstromen van kinderen tussen de verschillende
Jeugdzorginstellingen gaat. Kortom, de website ontdekte dat er
nog geen wetgeving bestaat voor het
gegevensuitwisselingssysteem. Binnen een uur na deze publicatie
en na plaatsing van mijn artikel met de verborgen filmopnames
binnen Jeugdzorg, werd de website plat gelegd. Zo ziet u hoe de
staat als de dood is dat haar ware gezicht getoond wordt. Mensen word wakker en deel dit nieuws over de
overheid voor wie uw kinderen en kleinkinderen niet meer veilig lijken te zijn!
Update
Inmiddels lijkt de website het weer te doen, zij het traag. De beheerder van de site meldt “We blijven
problemen houden, super traag, soms uitval, typisch voor DDOs.“
Bekijk hieronder de tekst zoals was te vinden in het artikel dat de aanleiding was voor de DDos aanval op de
website Niburu.co:
Al geruime tijd schrijven wij over de stuitende (kinderroof)realititeit
binnen ons Nederlandse (en buitenlandse) Jeugd”zorg” systeem.
Ook wij vragen ons al langere tijd af af hoe dit allemaal zomaar
ongestraft kan blijven voortbestaan? We deden bizarre
ontdekkingen.
Ons artikel gisteren opende met de zin:
“Er zijn op deze website intussen al talloze artikelen verschenen
over Bureau Jeugdzorg, de dubbele agenda en de schijnbaar
onaantastbare machtspositie die dit instituut vertegenwoordigt.”
Ons onderzoek versterkt de inhoud van deze boodschap en bevestigt onomstotelijk de onaantastbaarheid
van Jeugdzorg gesteund daarin door politie en Justitie.
In een persoonlijk gesprek vorige week met de strijdlustige Karen Schrier die momenteel ook meegezogen
wordt in de duivelse stroom van Jeugdzorg, noemde zij terloops de naam van een instantie: ESAR. Zij
vertelde dat mensen van die organisatie zonder aankondiging of voor haar bekende reden zomaar voor de
deur stonden en kwamen praten over de “problemen” met een van haar dochters. Wie bent u? Hoe weet u
wat en óf er iets speelt? Wie heeft u gestuurd? Hele redelijke vragen op het moment dat je door een
onbekend iemand benaderd wordt op je thuisbasis over privacy gevoelige familie-aangelegenheden.
Ook wij hadden nog nooit gehoord van ESAR. Dit was de aanleiding voor onderzoek wat uiteindelijk tot
verhelderende inzichten heeft geleid. ESAR is een regionaal/gemeentelijke (Flevoland) vestiging die
onderdeel uitmaakt van een landelijk systeem met de naam VIR (Landelijk Verwijsindex Risicojongeren).
Onder minister Rouwvoet (CDA, Jeugd en Gezin 2007-2010, kerntaak: integraal beleid mogelijk maken voor
Jeugd en Gezin) werden vele landelijke systemen ingevoerd zoals een nationaal netwerk van gemeentelijke
(inloop) Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en het Elektronisch Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (EKD
JGZ) ten behoeve van landelijke uitwisseling van gegevens op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.
Consultatiebureau-artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD JGZ bij en
gebruiken het bij elk contact voor registratie en informatie. Blijf lezen, de stof lijkt saai en mogelijk nog
gecompliceerd ook maar uiteindelijk is het nodig om te begrijpen hoe dit fijnmazige duivelse web is
gesponnen. Andere beleidszaken van minister Rouvoet waren ondermeer het kindgebonden budget,
terugdringing van kindermishandeling, voorkoming van jeugdcriminaliteit en het Ouderschapsplan. Dit laatste
betreft De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, opgesteld samen met het
ministerie van Justitie en in november 2008 door de Eerste Kamer goedgekeurd, en is een verplicht te
volgen plan bij echtscheidingen waar kinderen mee zijn gemoeid. Elke beweging die je maakt is
geregistreerd en wordt gemonitord.
Eerlijk gezegd vinden wij dit een krankzinnig lange lijst met bemoeizuchtige, controlerende, teveel met elkaar
verweven en intimiderende wetgeving. Meest vreselijke is dat over het belangrijkste amper publiekelijk werd
en wordt gesproken en er geen wettelijk grondslag voor is ondanks dat die indruk wel gewekt wordt: VIR.
Jeugzorg monster
Rouvoet heeft zich binnen de vormgeving van dit landelijke systeem volledig en alleen laten adviseren en
leiden door Ella Kalsbeek (link loopbaan), voorzitter van Stuurgroep Kalsbeek bedoeld om “Actieplan
Professionalisering Jeugdzorg” vorm te geven en vele andere (voorzitters- en controlerende) funkties heeft
binnen jeugd en criminaliteit gerelateerde instanties. Over haar kunnen we minstens zo’n lange verhandeling
houden als hierboven over Rouvoet. Voor de leesbaarheid doen we dat niet. Vanwege haar werkzaamheden
als staatssecretaris binnen Justitie en asiel (COA) en immigratie is zij een goede bekende van de van
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kindermisbruik verdachte voormalig secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink(foto onder). Dit is nog
maar een speldenprikje vergeleken met het scale aan overlappende werkzaamheden wat deze beide
mensen met elkaar hebben (gehad).
De grote vraag die altijd blijft branden omtrent de monsterlijke kinderrooforganisatie genaamd Jeugdzorg is
“Hoe doen ze het en hoe komen ze ermee weg”.
Het blijkt dat de Stuurgroep Kalsbeek een PRIVE clubje is wat gesponsored wordt door het ministerie van
Veiligheid en Justitie (lees: Demmink en consorten) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Echter, de
inmiddels gedecentraliseerde gemeentelijke (non-overheid) Jeugdzorginstellingen door
heel Nederland, allemaal aangesloten op VIR, zijn verplicht 2x per jaar te rapporteren
over hun voortgang aan deze privé-organisatie. Vinger aan de pols zullen we maar
zeggen.
De pedofiele kinderroof in Nederland wordt in een web van regionale, gemeentelijke en
uiteindelijk via 1 landelijk systeem, gecoördineerd. Het is een meertrapsraket. Elke
instelling in Nederland met een sociaal maatschappelijke funktie gerelateerd aan
jongeren tot 24 jaar, moet verplicht melding maken in bovengenoemde
regionale/gemeentelijke systemen (zoals ESAR) die allemaal overkoepelend zijn
aangesloten op VIR. Ook scholen dus. Maar ook bijvoorbeeld de Kinderbescherming.
Door middel van een landelijke verwijsindex kunnen de gemeenten ondersteund
worden in hun samenwerking bij het signaleren van en de hulpverlening aan jongeren
in de leeftijd tot en met 23 jaar die in hun lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve
ontwikkeling bedreigd raken of zijn. [jeugdzorg monster]
„Dit systeem moet voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken,” legt
Karin Eijgenraam, onderzoekster bij het Nederlands Jeugd Instituut, uit aan een
journalist van Dagblad Trouw in augustus 2008. Zij adviseerde destijds het
ministerie over het signaleringssysteem.
Iedere organisatie die op enigerlei wijze ook maar iets te maken heeft met een kind
of jong volwassene in de leeftijd 0-23 jaar maakt meldingen over deze mensen in
een systeem wat gekoppeld is aan een landelijk netwerk met de naam VIR, wat
voorgezeten wordt door iemand onder privé titel, waar geen controlerend orgaan
voor bestaat en die wettelijk aan niemand verantwoording hoeft af te leggen.
Sterker nog, er ís geen wetgeving die betrekking heeft op dit hele proces! Daarover
wordt gemeld dat dat nu, nu alles al is geïmplementeerd, vormgegeven zal worden. Wat ons betreft een
illegaal zootje wat opereert buiten de wet om, in handen van privépersonen met de ultieme macht, groter
dan die van de ouders zelf, over ALLE kinderen en jong volwassenen tot en met 23 jaar in Nederland. Dan
wordt daar binnenkort de tussenkomst van rechters ook nog uit weggesneden en het bal is compleet. Niets
is dan meer zichtbaar.
Als je kind wordt aangemeld in dit systeem dan is er geen verplichting dit aan de ouders/verzorgers te
melden. Je weet dus niet of je wel of niet in dat systeem zit. Bovendien is vaak niet te herleiden wie de
melding deed. Als iemand je gegevens invoert en je staat er al in vanwege een of meerdere eerdere
meldingen dan worden de verschillende meldersgegevens onmiddellijk gekoppeld en treden de partijen in
contact met elkaar over jouw kind. Je weet nog steeds van niets. Dat proces woekert buiten ieders
gezichtsveld voort, inclusief eventuele fouten die daarbij worden gemaakt. En zo heb je dan ineens bezoek
aan je deur (net als Karen Schrier) van een “hulpverlener” en ben je zonder dat je dat zag aankomen op een
dag je kind simpelweg kwijt. Weggeroofd door de Nederlandse kindermafia onder de ontzielende leiding van
de Demminks en Kalsbeeken van deze wereld. Opmerkelijk hieraan is bovendien dat je kind gedurende de
aanloop naar het hoogtepunt, de gelegaliseerde roof, onder jouw verantwoordelijkheid valt zolang hij/zij
minderjarig is. Er wordt een loopje genomen met de privacy van jouw kind want er is nooit toestemming
gegeven dat de gegevens in die database mochten worden verwerkt. Dat is onwettelijk.
Waar het op neerkomt is dat er een fijnmazig netwerk is gecreëerd waar allerlei mensen van goede en
kwade wil in samenwerken, wat een duivelse agenda dient. Er is niet formeel bekend wie er precies in die
database kan of wie erin is aangemeld. Niemand oefent controle uit en er is geen wettelijke grondslag.
Alleen díegenen die er wijzer van worden, zoals hongerige kindermisbruikers, zijn feilloos op de hoogte.
Probleem hierbij is ook dat telkens als er ergens een melding wordt gedaan er elders in het systeem een
rood vlaggetje omhoog gaat. Dat teken alarmeert weer een volgende instantie die op basis daarvan weer
handelt enzovoorts. Op die manier wordt subtiel en vanaf een heel vroeg stadium stapsgewijs duidelijk waar
de zwakke plekken zitten; de probleemgevallen en de kwetsbare groepen. Let maar eens op bij die
gezinsdrama’s… bijna altijd is Jeugdzorg betrokken of is er sprake van een (juridisch) gevecht om de
kinderen tussen de ouders. Op de onafhankelijkheid van rechtbanken hoef je dan als ouders ook niet te
rekenen, ze zijn namelijk zelf betrokken. Lieden van kwade wil kunnen via dit ingenieuze systeem
ongestoord hun personeel op pad sturen, bij jou laten aanbellen en je kinderen van je afnemen.
Geen haan die ernaar kraait! Goedemorgen.
http://martinvrijland.com/2013/09/12/website-niburu-wordt-aangevallen-en-platgelegd-nar-jeugdzorg-onthullingen/
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De volgende stap in Operation Endgame
Vrijdag, 20 september 2013
De privé bank van de Rothschild familie, Bank for International
Settlements, waarschuwt voor
naderende ineenstorting financiële systeem.
Het is dan ook geen toeval dat de Federal Reserve bank heeft besloten
om onbeperkt geld te
gaan bijdrukken.
We beginnen met een stukje uit een artikel dat wij schreven op 30
augustus over Operation
Endgame:
"We weten dat er achter de schermen vanalles wordt bekokstoofd waar de wereldbevolking niets van weet
en ook niet mag weten. Dat er ergens een sinistere club bezig is om in ieder opzicht totale wereldcontrole te
bemachtigen en hierbij indien nodig over lijken gaat. De contouren van dit plan beginnen door her en der
stukjes van de puzzel in elkaar te passen, langzaam zichtbaar te worden. Echter, het is uiteraard ook een
complex verhaal, waarbij wij zullen proberen eerst de hoofdlijnen in beeld te brengen omdat anders het risico
bestaat dat het te verwarrend zal zijn. De naam van het plan om deze totale controle over de wereld te
krijgen is in ieder geval bekend: Operation End Game. De naam is uiteraard al veelzeggend: Het laatste spel
dat gespeeld zal worden en waarbij alle gebeurtenissen in de wereld in een stroomversnelling komen". Het
lijkt erop dat er nu een belangrijke volgende stap is gezet in Operation Endgame. Dat heeft alles te maken
met een beslissing van de Federal Reserve Bank in Amerika: “De Amerikaanse centrale bank houdt zijn voet
met volle kracht op het gaspedaal bij het in de economie pompen van maandelijks $85 miljard. Voorzitter
Ben Bernanke verraste gisteren met de mededeling dat hij op grote schaal staatspapier en herverpakte
hypotheken in bulk blijft opkopen. De tekenen van herstel in de Amerikaanse economie bleken onvoldoende
om te beginnen met ’taperen’: tot grote opluchting van Wall Street.” Marc Faber is een Zwitserse
investeringsanalist, auteur en ondernemer. Faber is ondermeer bekend vanwege het advies aan zijn klanten
om aandelen te verkopen een week voor de beurscrash van 1987.
De volgende stap in Operation Endgame
Vrijdag, 20 september 2013 12:19
Dit zijn de letterlijke woorden van Marc Faber naar aanleiding van het besluit van de Federal Reserve: “The
Endgame is een totale ineenstorting, maar dan van een hogere duikplank. De FED zal doorgaan met het
drukken van geld en als de aandelenbeurzen 10 procent zakken, dat zullen ze nog meer geld bijdrukken.
Om eerlijk te zijn hebben ze zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd waardoor ze min of meer wanhopig zijn”.
Maar, zijn ze wanhopig? Nee, allesbehalve. Het volgende is te lezen bij de zeer goed geïnformeerde
Deutsche Wirtschaftsnachrichten. “De machtigste bank ter wereld kondigt de crash aan”. “De BIS, Bank for
International Settlements (het privé speeltje van de Rothschild familie en machtigste bank ter wereld) heeft
de huidige situatie op de financiële wereldmarkten bestempeld als nog slechter dan voor het onderuit gaan
van de Lehman Brothers. De waarschuwing van de BIS kan de basis zijn geweest waarop de Amerikaanse
Federal Reserve Bank heeft besloten om onbeperkt geld bij te drukken. De Centrale Banken hebben de
controle over de stortvloed aan schulden verloren en hebben opgegeven.” Dan komt het met een voor dit
medium merkwaardige opmerking: “Het besluit van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, om
voortaan onbegrensd geld bij te drukken kan “op bevel van hogerhand” zijn genomen”. Die hogere hand is
niemand minder dan de ons welbekende bankiersfamilie met aanhang. Marc Faber gaat verder door te
zeggen dat de FED werkelijk helemaal niets begrijpt hoe de financiële economie werkt. Dat door het
bijdrukken van geld, grondstoffen zoals olie alleen maar duurder zullen worden. Hij zegt, “De FED drijft de
prijzen op van dingen die mensen dagelijks nodig hebben om naar hun werk te gaan, hun huizen te
verwarmen en dergelijken”. Tegelijkertijd gaan de prijzen van aandelen omhoog, maar het merendeel van de
mensen hebben geen aandelen”. De eindconclusie van de Deutsche Wirtschafts Nachrichten is: "De BIS
weet wat er gaat gebeuren en bereidt de markt op het ergste voor. De huidige beslissing van de FED om
nog meer geld bij te drukken is niets anders dan het bevel: “Sluit de luiken”. Vanaf nu tellen de volgende
oplossingen: “Iedereen is op zichzelf aangewezen. Redden wie zich redden kan. Vrouwen, kinderen en
bankiers eerst. Meer olie op het vuur. De Centrale Banken kunnen de tsunami aan schulden niet meer
stoppen. Ze proberen nu nog één ding en dat is: Na ons de zondvloed”.
De volgende stap in Operation Endgame
Vrijdag, 20 september 2013 12:19
Het financiële systeem loopt nu in sneltreinvaart richting ondergang. Een geplande ondergang, niet omdat
de FED niets begrijpt van de economie. De volgende stap in Operation Endgame.
Bronnen: Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Infowars, Telegraaf&nbsp
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5877:de-volgende-stap-in-operationendgame&catid=15:financieel&Itemid=28
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FEMA Blackout Oefening op 13 november 2013
by pineut
Op 13 November gaat FEMA een grote landelijke “Blackout” oefening houden ! Het gehele electriciteitsnet
van Noord Amerika zal op die dag worden uitgeschakeld. (de tijdsduur v/d Blackout is op het moment van dit
schrijven nog onbekend, tevens is onduidelijk of dit overdag ‘s avonds of ‘s nachts zal zijn.) In elk geval heeft

Beast Tech': Geheim project voor totale 'Teken van het Beest' controle in 2017
666: een verplichte microchip, een onzichtbaar teken, of het teken van Allah?
De voormalige rechercheur Terry L. Cook schrijft samen met de bekende
christenauteur Thomas Horn een nieuw boek getiteld 'Beast Tech',
waarin ze een geheim overheidsproject bespreken dat toewerkt naar een
totale controlemaatschappij in 2017, die moet worden ingevoerd na de
komende wereldwijde economische en financiële instorting. Het beruchte,
in de Bijbel voorzegde 'Teken van het Beest', '666', volgens veel
christenen een verplichte geïmplanteerde microchip of een elektronische
tatoeage, zou daar een onderdeel van zijn.
Teken van het Beest: chip of tatoeage?
Hoofdstuk 13 van het laatste Bijbelboek Openbaring wordt door met name evangelische- en pinksterkerken
uitgelegd als de komst van een werelddictator in de eindtijd, die vlak voor de terugkeer van Jezus Christus
iedereen zal verplichten een microchip te laten implanteren of een elektronische tatoeage te accepteren, het
beruchte 'Teken van het Beest':
'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest (uit de aarde), of het getal van zijn naam heeft.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (13:16-18).
John McTernan schrijft dat gelovigen eeuwenlang niet hebben begrepen wat er met deze tekst bedoeld
wordt, maar dat nu, in onze tijd met moderne technologie zoals het internet, Wi-Fi, smartphones, microchips,
et cetera, duidelijk is dat Bijbelgedeeltes in Openbaring en Daniël wijzen op de komst van een wereldwijd
economisch en politiek eenheidssysteem, waaraan totale gehoorzaamheid door middel van een verplichte
chip -en op straffe van de dood- zal worden afgedwongen.
Cashloze maatschappij komt eraan
Anno 2013 worden alle goederen geïdentificeerd met een barcode, een QR (Quick Response) code of een
RFID (radiofrequentie) chip. IBM werkt op dit moment aan een systeem waarmee elk afzonderlijk artikel dat
wordt geproduceerd en verkocht -dus in totaal vele biljoenen goederen- kan worden gevolgd. Zodra dit
systeem wordt ingevoerd, wordt het eenvoudig om deze informatie te koppelen aan de (ver)kopers.
In het Westen en in de opkomende economieën zou een cashloze samenleving binnen korte tijd kunnen
worden ingevoerd. Vorige week berichtten we dat Israël het eerste land is waar serieus wordt gekeken of
cash geld kan worden uitgebannen, en voortaan alleen nog maar elektronische betalingen worden
toegestaan.
Geïmplanteerde biochip gekoppeld aan Wi-Fi
De laatste jaren wordt er tevens gewerkt aan het samengaan van de elektronische 'chip' technologie met de
biotechnologie. Hierdoor kan een chip worden 'samengesmolten' met het menselijke lichaam. Het is de
bedoeling dat zo'n biochip gekoppeld kan worden aan een universeel Wi-Fi (draadloos) systeem, wat
betekent dat iedereen die deze chip accepteert, 24/7/365 kan worden gevolgd en gecontroleerd.
Op deze chip zullen alle persoonlijke gegevens, zoals het Burger Service Nummer, worden opgeslagen. Het
is dan een kleine stap om de chip tevens te gebruiken als vervanging van je rijbewijs, je betaalpas, je credit
card, je zorgverzekeringspas, noem maar op. Al deze gegevens worden dan opgeslagen in een
gecentraliseerd datacentrum, dat 'real time' wordt geupdatet en gecontroleerd. Kortom: je zult niets meer
kunnen doen, kopen of verkopen, zonder dat de instanties dit weten en daar toestemming voor geven.
Global Information Grid
De Amerikaanse overheid werkt volop aan de realisering van dit systeem. Dit jaar werd het Utah Data Center
(UDC) bijna volledig operationeel. Het complete 'Global Information Grid' wordt via dit $ 2 miljard kostende
complex geleid. Werkelijke alle persoonlijke informatie, gesprekken, emails, transacties, betalingen, tot aan
parkeerbonnen toe, zullen hier worden opgeslagen.
Om dit mogelijk te maken halen de computers van het UDC een snelheid van een petaflop (10 tot de 15e
macht) berekeningen per seconde. De gigantische hoeveelheden informatie worden verwerkt met nieuwe
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chips, die ingebouwde lasers bevatten die data met een snelheid van een terabit (10 tot de 12e macht) per
seconde kunnen versturen.
Drones en robotinsecten
In 2015 wil de Amerikaanse regering permanent 30.000 drones in de lucht hebben om de samenleving in de
gaten te houden. Nu al worden er geblindeerde, ongemarkeerde busjes ingezet die apparaten bevatten
waarmee dwars door een auto en zelfs een huis kan worden gekeken.
Tevens worden er robotinsecten met minuscule microfoontjes gebruikt om te spioneren; smartphones
worden gevolgd en afgeluisterd, en persoonlijke emails worden opgeslagen. Het ministerie van Homeland
Security gaf onlangs toe dat ook het gebruik van Facebook, Twitter en Google wordt gecontroleerd. Al deze
informatie gaat naar de supercomputers van het UDC.
'Mensen zullen in 2017 totaal worden overvallen'
Het herbouwde WTC-complex in New York laat zien hoe geavanceerd deze technologie reeds is. Het hele
gebied wordt met volautomatische intelligente camera's, gezichtsherkenners en irisscans gecontroleerd. Alle
bewegingen van mensen worden door computers gemonitord; verdacht gedrag kan onmiddellijk aan de
politie worden doorgegeven. Infraroodsensoren, hitte- en stralingsdetectoren speuren naar eventuele
explosieven. Volgens McTernan is het nieuwe WTC-complex 'een prototype van wat overal gaat komen, en
wat in 2017 de meeste mensen compleet zal overvallen.'
Alle systemen worden door Wi-Fi met elkaar en met het internet verbonden. 'Nog slechts enkele
technologische ontwikkelingen, en de mogelijkheid tot totale controle over uw leven is een feit,' schrijft
Ternan. 'Stelt u zich voor dat uw leven compleet wordt geobserveerd. De 666-controlesamenleving zal alles
omvatten, en is een onvoorstelbare high-tech val waaruit niemand kan ontsnappen. Dit is precies wat de
Bijbel voorzegde: niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder toestemming van de overheid.'
Antichrist-werelddictator en eenheidsreligie
Het 666-totale controlesysteem zal volgens Ternan al binnen enkel jaren worden ingevoerd, zodra na de
komende wereldwijde financiële crash een leider op het toneel verschijnt, die de Bijbelse 'Antichrist' zal zijn.
Iedereen die weigert met dit systeem mee te werken en een chip te ontvangen, zal worden gedood.
Het accepteren van de chip gaat gepaard met een nieuwe eenheidsreligie en de totale verwerping van het
evangelie van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat iedereen die het 'teken van het Beest' ontvangt,
voor eeuwig zal worden verdoemd.
Zoals we onlangs -en al veel vaker- schreven, is deze uitleg van '666', het 'teken van het Beest' en de
'Antichrist' in het christendom absoluut niet onomstreden. In meer traditionele uitleggingen is '666' een
geestelijk, dus onzichtbaar teken. Deze visie is niet onlogisch, want er staat ook dat de dienstknechten van
God en de heiligen door de engelen aan hun voorhoofd zullen worden 'verzegeld'. Dat dit geen microchip is,
moge duidelijk zijn.
666: het teken van Allah?
Een betrekkelijk nieuwe uitleg is gebaseerd op de oudst bestaande tekst van Openbaring, de Codex
Vaticanus. Toen bekeerde moslims deze tekst voor het eerst mochten inzien, lazen ze geen '666', maar het
Arabische woord 'bismillah', wat '(in) de naam van Allah' betekent*. Dit woord wordt in de Codex gevolgd
door de karakteristieke twee gekruiste zwaarden, die in heel de moslimwereld de islam vertegenwoordigen.
Bovendien is '666' in de islam het meest heilige getal voor Allah. Op tal van islamitische websites is dan ook
te lezen dat het een leugen van de duivel zou zijn dat '666' het teken van het Beest is. Bovendien wordt in de
Koran ook over de komst van het Beest gesproken, dat in de laatste dagen op Aarde zal verschijnen. Maar
daar waar het 'beest uit de Aarde' in de Bijbel juist duivels van aard is, wordt hij in de islam positief
afgeschilderd:
'En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde doen voortkomen dat tegen
hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.' (Qur'an 27:82)
Ook de Hadith (heilige teksten van de islam) leert dat 'de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van
de komende tekenen het opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het
beest over de mensen. Welk van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak
achter komen.'
Bijbel én Koran: Het beest komt uit de woestijn
In de Koran staat dat dit beest de opdracht zal krijgen om alle ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te
markeren. Dit 'beest uit de aarde' zal volgens de Hadith uit Mekka komen: 'De profeet nam mij mee naar een
plek in de woestijn, bij Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest
zal uit deze plaats verrijzen. Het was een heel klein gebied.'
De Bijbel lijkt dit te bevestigen. Johannes, die de in Openbaring beschreven visioenen kreeg, wordt door een
engel meegenomen naar de woestijn, alwaar hij 'de hoer op het beest' ziet.
Met andere woorden: de 'microchip' uitleg van McTernan, Cook en Horn is niet perse de juiste. Niettemin is
het streven naar een totale controlemaatschappij een onomstotelijk proces dat voor iedereen zichtbaar is.
Ook een combinatie van de verschillende '666'-verklaringen behoort daarom tot de mogelijkheden.
Xander - (1) Raiders News Update

Nieuwsbrief 185 – 30 september 2013 – pag. 39

Een pact tussen hollywood en de nazi’s
september 22, 2013 By: silviavideler Category: Actueel
22/09/2013 om 09:42 – Bijgewerkt om 09:40 KNACK.BE / tip van Luc
Hebben de filmstudio’s in Hollywood gecollaboreerd met de nazi’s? De Australische filmhistoricus Ben
Urwand brengt met zijn omstreden studie een vergeten hoofdstuk uit de Amerikaanse filmgeschiedenis voor
het voetlicht.
In 1933 wilde scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz een film maken over de discriminatie van de Joden in
Nazi-Duitsland. Hij schreef een toneelstuk dat hij The Mad Dog of Europe noemde en stuurde het op naar
zijn vriend Sam Jaffe, een producent bij de filmmaatschappij RKO. Omdat Jaffe een potentieel kassucces
zag in het scenario, kocht hij gelijk de filmrechten.De film zou nooit worden gedraaid. De nazi’s hadden in
het verleden al druk uitgeoefend op de Hollywoodstudio’s om aanpassingen te doen aan films, maar tot
dusver hadden ze hun pijlen voornamelijk gericht op oorlogsprenten waar de Duitse bevolking aanstoot aan
kon nemen.De censors van Hitler beriepen zich daarvoor op artikel 15 uit de Duitse filmregulering. Volgens
dat artikel kon het naziregime elke prent uit de Duitse bioscopen weren, die ze anti-Duits achtten. Zo was
eerder al de oorlogsfilm All Quiet on the Western Front aangepast na baldadige protestacties van de nazi’s.
Omdat Duitsland in de jaren dertig nog altijd over een van de grootste filmmarkten ter wereld beschikte,
gingen de filmmaatschappijen vrijwillig in op de eisen van de censors.Maar bij The Mad Dog of Europe
konden de censors geen beroep doen op dat artikel. De prent zou immers worden geproduceerd door een
onafhankelijke studio, die geen films uitbracht in Europa. Georg Gyssling, de Duitse consul in Los Angeles
en Hitlers belangrijkste pion in de Amerikaanse filmindustrie, gooide toen al zijn gewicht in de schaal om de
realisering ervan te saboteren.Gyssling liet de Amerikaanse associatie van filmproducenten weten dat de
nazi’s alle Amerikaanse films zouden bannen, als het project van Jaffe en Mankiewicz tot uitvoering werd
gebracht. De voorzitter van de associatie had vervolgens een gesprek met de beide filmmakers en trachtte
hen op andere gedachten te brengen.Uiteindelijk verkocht Jaffe de rechten voor de prent aan de bekende
filmagent Al Rosen. Die werkte nog zeven maanden aan het project, maar hij kon geen enkele studio
overtuigen om er geld in te investeren. De houding van de Amerikaanse filmstudio’s ten opzichte van The
Mad Dog of Europe is exemplarisch voor de attitude van Hollywood in de aanloop naar de oorlog. lees
verder op: http://www.knack.be/nieuws/wereld/het-pact-tussen-hollywood-en-de-nazi-s/article-normal108483.html

Bank der banken komt met waarschuwing
Geschreven door Biflatie.nl op 22 september 2013
De Bank for International Settlements (BIS) is ongeveer de centrale-bank-der-centrale-banken. Zij geeft nu
een grote waarschuwing af dat de “buitengewone maatregelen van de centrale banken” de illusie hebben
gecreëerd dat de massaal in de markt gepompte geldstromen de fundamentele economische en financiële
problemen kunnen oplossen. Dat kan dus niet…
Een gewaarschuwd man is er geen twee waard
Deze kritiek kwam enkele dagen voor de Amerikaanse centrale bank haar verrassende beslissing nam om…
gewoon verder te doen alsof er niets aan de hand is; te blijven die geldstromen aan te houden à rato van 85
miljard dollar per maand… “De wereld is tot een eindeloze cyclus van zeepbellen, financiële crises en valutainstortingen verdoemd”, schrijft ook The Financial Times.
Alle controle verloren
Ook volgens voormalig BIS-topeconoom William White is er geen redden meer aan en zal dé grote crash
volgen. U als oplettend Biflatie publiek was hiervan al op de hoogte maar wie geen alternatieve media
bezoekt blijft in het ongewisse: de Bom zal volledig onverwacht vallen… De wereldwijde krediet-zeepbel is
nu zelfs nog groter dan in 2007, aldus White! “Alle vorige onevenwichtigheden bestaan nog steeds” en
“Entscheidend sei, so warnt White, dass niemand wisse, wie hoch die globalen Fremdkapitalkosten steigen,
ob die US-Notenbank ihre Geldpolitik verschärft, oder, wie ungeordnet der Prozess möglicherweiseist und
die Herausforderungen vorbereitet werden soll. Dies bedeutet: Es ist eine Illusion zu glauben, dass der
Markt unter Stress liquide bleiben würde. Die BIZ ist schon seit längerem über die außer Kontrolle geratene
Entwicklung besorgt, erst vor wenigen Monaten hatte BIZ-Chef Jaime Caruana vor einer schweren Krise
gewarnt“.
Bank der banken
De BIS waarschuwde ook al jarenlang voor de crisis die in 2008 uitbrak… Toch zetten we vraagtekens bij de
BIS, het is namelijk zeg maar de bank der banken, de moeder van alle centrale banken in de wereld, of
zoals ze zelf zeggen: ‘The mission of the Bank for International Settlements (BIS) is to serve central banks in
their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act
as a bank for central banks.’ Een zeer machtige bank dus, je zou denken dat die wel weten waar ze over
praten.
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'Schulden in Europa stijgen 100 miljoen euro - per UUR'
'Geld voor Grieken, Portugezen, Ieren en Spanjaarden is foetsie' - Burgers en bedrijven krijgen eenmalige
welvaartsbelasting van ruim € 6 biljoen om EU overeind te houden - 'Verenigde Staten van Europa
onvermijdelijk'
Het overeind houden van de euro en de eurozone is een
enorme strop om de nek van de burgers, en zal permanent
een fors deel van onze welvaart kosten.
De Boston Consulting Group (BCG) is één van de
belangrijkste adviseurs van de Duitse overheid. Volgens
Daniel Stelter, die jarenlang voor de BCG werkte en nu zijn
eigen firma begint, stijgen de schulden in Europa als nooit
tevoren. 'Met 100 miljoen euro - per uur, welteverstaan. Dat
kan niet lang goed blijven gaan.' Het schuldenprobleem in
de eurozone en de hele EU is volgens hem en de BCG nog
maar op te lossen door een 'Verenigde Staten van Europa'
en een eenmalige welvaartsbelasting van ruim € 6 biljoen
(6000 miljard euro). Dat betekent dat de Europeanen en Europese bedrijven in één klap veel armer zullen
worden.
'Geld voor Zuid Europa is foetsie'
Al in het in 2011 verschenen rapport 'Back to Mesopotamia?' concludeerde de BCG dat met name de Duitse,
Nederlandse en Franse burgers zullen opdraaien voor de veel te hoge staatsschulden van Zuid Europa,
maar dat hun banken en verzekeraars juist (weer) zullen profiteren. Stelter begrijpt dan ook dat niemand het
leuk vindt als hun uitstaande schulden niet worden terugbetaald, maar dat de EU geen alternatief meer
heeft. 'Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje zullen nooit meer in staat zijn hun schulden ordelijk te
vereffenen. Laten we duidelijk zijn: dat geld is foetsie, minimaal voor een deel,' zegt Stelter over de
honderden miljarden belastinggeld die de eurozone in deze landen heeft gepompt. Bovendien heeft het geen
enkele zin gehad - integendeel, deze landen maken alleen maar meer schulden.
Schulden op één hoop, belastingen omhoog
Deze niet meer op te brengen schulden van de crisislanden -zowel van de overheid als van de private
sector- moeten in zijn ogen daarom op één hoop worden gegooid en met gelijktijdig worden aangepakt,
zodat ze over een periode van bijvoorbeeld 20 jaar kunnen worden afgebouwd. 'Dat betekent dat de belastingen omhoog moeten, en de lasten gelijk worden verdeeld tussen economisch sterke en zwakke landen.'
'Banken en politici immoreel, burgers de sigaar'
Het deels onteigenen van burgers en bedrijven is niet leuk, maar onontkoombaar. 'Een morele discussie
helpt ons geen steek verder. Ik vind het ook smerig als iemand schulden maakt terwijl hij weet dat hij ze niet
kan terugbetalen. En het klopt helaas ook dat in de actuele situatie de spaarders de de sigaar zijn. Maar
laten we niet vergeten dat het niet enkel de banken zijn, die op lichtzinnige wijze geld hebben verloren. Het
was ook de politiek, die dit uitdrukkelijk heeft gewild en geëist. Dat was net zo goed immoreel, en wel in zeer
hoge mate.'
Geprofiteerd van euro? Onzin!
Stelter wees het door Duitse - en Nederlandse - politici vaak gebruikte argument dat wij zo enorm van de
euro hebben geprofiteerd, resoluut van de hand. 'Loop maar eens over straat in Barcelona, en dan in Berlijn.
Het verschil is frappant. Wij zijn vice-wereldkampioen exporteurs, maar onze wegen hebben gaten en onze
scholen vallen uit elkaar. Mijn zoon gaat op het gymnasium niet eens meer naar het toilet, omdat de situatie
daar zo erbarmelijk is geworden.' De staatsschulden in Europa moeten naar maximaal 60% en de private
schulden naar maximaal 90% van het BNP worden teruggebracht. 'Dit moet met een fonds op Europees
niveau worden gefinancierd. Vertegenwoordigers van de lidstaten moeten om de tafel gaan zitten en het
eens worden over wie hoeveel gaat betalen, en over welke tijdsperiode. Duitsland moet volgens mijn
berekeningen jaarlijks € 70 miljard ophoesten.' *
* Als enkel gekeken wordt naar het aantal inwoners, gaat dit Nederland jaarlijks ruim € 14 miljard kosten.
Iedereen zal moeten betalen voor redding eurozone
En wie dat moet gaan betalen? 'Iedereen. De rijken en de ondernemers moeten meer belastingen betalen.
De armen zullen het met minder sociale voorzieningen moeten doen.' Omdat we onmogelijk voldoende
economisch kunnen groeien om alle schulden terug te betalen, is het alternatief, namelijk hyperinflatie, veel
gevaarlijker. Hetzelfde geldt voor ongecoördineerde staatsbankroeten en de weigering van lidstaten om nog
verder voor de schulden van andere landen te moeten betalen.
Een terugkeer naar de nationale valuta heeft vooralsnog weinig zin, maar wordt door Stelter niet geheel
uitgesloten. Pas als er een oplossing is gevonden voor het afbouwen van de staatsschulden, kan er
nagedacht worden over de vraag of de euro nu wel zo'n goed idee was, en of we niet beter terug kunnen
naar onze nationale munten.
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Verenigde Staten van Europa komen eraan
Stelter is er niet zeker van of de redding van de eurozone gaat lukken. Volgens hem zal er in ieder geval een
kern-EU overblijven, die zich tot een 'Verenigde Staten van Europa' zal omvormen, dus met een echte
centrale bank, een bankunie, een fiscale unie en een gemeenschappelijk sociaal beleid. Om de
economische groei te versterken zullen zij ook 'intelligente' immigratie bevorderen en investeren in beter
onderwijs, de infrastructuur en innovatie.
Maar wat nu als bijvoorbeeld de Fransen of de Nederlanders weigeren hun autonomie op te geven? 'Dan
hebben we een probleem. Stel eens voor dat de Fransen op hun 60e met pensioen willen blijven gaan, en
de Duitsers tot hun 67e of nog langer moeten blijven werken. Dat zou het systeem van de Verenigde Staten
van Europa nooit volhouden.' (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Russische rechtbank verbiedt de koran vanwege extremisme en haat
Het zijn juist dit soort terroristen die de Koran het best begrepen hebben.
De 'Oktober' Districtsrechtbank in de Russische Zwart Zee havenstad
Novorossiysk heeft een populaire Russische vertaling van de Koran
verboden vanwege extremisme en oproepen tot haat en geweld tegen
niet-moslims. De rechtbank baseerde zich daarbij op het oordeel van het
Forensische Centrum van het Ministerie van Binnelandse Zaken van de
Russische Federatie. Elmir Kulievs vertaling van de Koran werd
verboden omdat het voor moslims heilige boek:
* verklaringen bevat waarin een groep of personen, met name nietmoslims, negatief worden afgeschild om redenen die verband houden
met een specifieke religie (de islam);
* verklaringen bevat die zeggen dat een enkele persoon of groep personen om religieuze redenen
voorrechten boven andere mensen geniet, speciaal voor moslims boven niet-moslims;
* verklaringen bevat die vijandige handelingen op basis van religie van een groep mensen tegen een andere
groep mensen positief benadert, speciaal van moslims tegen niet-moslims;
* verklaringen die opruiend van karakter zijn en kunnen worden opgevat als het op basis van een religie
oproepen tot vijandige en gewelddadige acties door een groep mensen tegen een andere groep mensen,
met name van moslims tegen niet-moslims.
'Onkundig en schandalig'
De vertaling die wordt verboden dateert uit 2002 en is het werk van moslimfilosoof Elmir Kuliev, de directeur
van het departement van Geocultuur van het Instituut voor Strategische Studies van de Kaukasus. Zijn
publicatie is overal op het internet op te vragen, inclusief websites zoals QuranSource, die het 'de definitieve
Russische vertaling van de Koran' noemt. De rechtszaak tegen de Koran werd vanwege het 'algemene
belang' aangespannen door de officier van Justitie van het Transportkantoor van Novorrossiysk. Het
Russische Sova (terrorisme)centrum betitelde de uitspraak van de rechtbank als 'onkundig en schandalig' en
noemde het 'misbruik van de wet tegen het extremisme'. Een groot aantal Russische moslims lopen nu het
risico vervolgd te worden vanwege enkel het in bezit hebben van Kulievs vertaling van de Koran.
Westerse Koranversies misleidend
Net zoals er een groot aantal Bijbelvertalingen zijn, bestaan er meerdere versies van de Koran. Doorgaans
wordt alleen de Arabische versie door moslimgeestelijken als leidinggevend en 'heilig' beschouwd. Vrijwel
alle Westerse vertalingen van de Arabische Koran bevatten doelbewust afgezwakte en verzachte uitspraken,
om het extremistische en haatdragende karakter van de oorspronkelijke teksten te verbloemen.
Islam-goedpraters in het Westen baseren zich uitsluitend op deze misleidende vertalingen. Allah noemt
zichzelf in Qur'an / Surah 3:54 niet voor niets 'de Grootste aller Misleiders'. 'O Intrigant der intriganten,
beraam intriges voor mij' is dan ook een veel voorkomend islamitisch gebed, dat ook Mohammed tot Allah
zou hebben gebeden.
'Liegen nuttig, vooral tegen het Westen'
Eén van de beroemdste moslimtheologen aller tijden moedigt liegen aan, zolang dit een 'positief en nuttig'
doel heeft: 'Spreken is een middel om doelen te verwezenlijken. Als een prijzenswaardig doel te bereiken is
door zowel de waarheid te vertellen als te liegen, is het niet toegestaan het te verwezenlijken door te liegen,
omdat dat niet nodig is. Als het mogelijk is zo'n doel te bereiken door te liegen en niet door de waarheid te
vertellen, dan is het toegestaan te liegen, als het verwezenlijken van het doel toegestaan is.' En: 'Weet dit,
dat liegen op zich geen zonde is, maar als het u schade toebrengt kan het vervelend zijn. U mag echter
liegen als het u voor kwaad behoedt of als het u welvaart brengt.' (Imam Al-Ghazali).
Auteur en Islamexpert Abdullah Al-Araby benadrukt dat dit liegen vooral bedoeld is voor het Westen: 'Het
principe van het toestaan van liegen voor de zaak van de islam heeft wat betreft de zaken die verband
houden met de verspreiding van de religie van de islam in het Westen grote gevolgen. Moslimactivisten
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maken bij hun pogingen om het beeld van de islam op te poetsen en deze aantrekkelijker te maken voor
toekomstige bekeerlingen gebruik van misleidende tactieken.'
Oorlog = verspreiden van moslimvrede
Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog ('Harb'), maar het
'brengen van moslims in het huis van vrede', het 'openen' van de wereld voor 'de vrede van de islam'.
Ironisch genoeg noemt de islam zichzelf het 'huis van vrede', Dar-al-Islam, ondanks het feit dat het woord
'islam' letterlijk 'onderwerping' betekent. De hele niet-moslimwereld, ook degenen die echte vrede willen met
de islamitische wereld, zijn in hun ogen 'Dar-al-Harb', het 'huis van oorlog'.
Alles vervangen door de islam
De boodschap van de islam aan de wereld is dat de islam uiteindelijk alles wil vervangen: alle andere
religies, alle andere wetten, en zelfs de kalender. Dit streven vindt je inmiddels in bijna ieder land op aarde
terug. Achter alle maskers willen de meeste moslimorganisaties de bestaande niet-islamitische wetten
vervangen door de islamitische Shariawetten, en iedere grondwet vervangen door de grondwet van het
Kalifaat.
'Voer oorlog tegen de ongelovigen'
De god van de Koran eist dan ook een eindeloze oorlog en het bloedvergieten van de ongelovigen om dit
doel te bereiken. 'Gelovigen! Voer oorlog tegen zulke ongelovigen, zoals uw buren zijn, en laat hen voelen
dat u hard bent' (Qur'an 9:124). 'Voer oorlog tegen degenen aan wie de geschriften werden gegeven (de
joden en de christenen), want ze geloven niet in Allah en hebben zijn apostel (de profeet Mohammed)
verboden,' (Qur'an 9:29).
Xander - (1) NR News, (2) Sova-Center (via Countdown to Zero)

Israël mogelijk eerste land waar cash geld wordt uitgebannen
Israël zou wel eens het eerste land ter wereld kunnen worden
waar niet meer met cash geld kan worden betaald. De overheid
heeft vorige week een comité ingesteld dat gaat onderzoeken hoe
(snel) de Joodse staat over kan gaan op uitsluitend elektronische
betalingen. Als belangrijkste reden wordt het voorkomen van
belastingontduiking genoemd.
Iedere overheid ter wereld kampt met het probleem dat mensen
door middel van cash betalingen eenvoudig de verplichte
belastingen kunnen ontlopen. Met elektronische betalingen en
geldopnames is dat vrijwel onmogelijk, aangezien deze automatisch worden geregistreerd.
Belastingontduiking
In het Israëlische comité hebben onder andere de politie, de belastingdienst, de witwas- en terreurautoriteit,
het ministerie van Justitie en de centrale bank van Israël zitting. Bijna al deze officials willen het liefst zo snel
mogelijk af van cash betalingen, omdat nu nauwelijks kan worden bewezen of iemand inkomsten heeft die
niet worden opgegeven aan de belastingdienst.
Het bureau van de premier verklaarde dat 'cash over de hele wereld een sleutelrol speelt in de illegale
economie en bij witwaspraktijken. Het biedt ruimte aan grote verschillen tussen opgegeven en werkelijke
inkomens, met alle bijkomende gevolgen voor de belastingopbrengsten.'
'Maatregel verzwakt economie'
Sommige analisten kunnen zich nauwelijks voorstellen dat het de regering gaat lukken om het gebruik van
cash geld uit te bannen. 'Zo'n stap zou de economie flink kunnen verzwakken,' aldus een commentator. 'Het
enige wat het overbodig verklaren van cash zal doen is het aanmoedigen van het gebruik van dollars of
andere buitenlandse valuta. Dus tenzij de overheid buitenlandse valuta illegaal verklaart, zal het onmogelijk
zijn om van cash geld en alle bijkomende problemen af te komen.' (1)
Betalen met handscan op wereldschaal?
Mits zo'n stap natuurlijk op veel bredere, mogelijk zelfs wereldschaal wordt gezet. De invoering van allerlei
vormen van biometrische identificatie- en betaalsystemen, zoals met door middel van je smartphone (/
vingerafdruk), is in veel landen in volle gang gezet. Bij de laatste bijeenkomst van de beruchte
Bilderberggroep zou het invoeren van een wereldwijde ID-kaart, mogelijk op basis van een handscan, zijn
besproken. Na invoering kan het vervolgens eenvoudig verplicht worden gesteld om bij alle betalingen deze
kaart te gebruiken.
De technologie om door middel van een handscan te betalen is inmiddels volledig ontwikkeld, en wacht in
feite slechts op het groene licht van de politiek.
Xander - (1) Arutz 7
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Joris Luyendijk. De journalist als onheilsprofeet: ‘Dit gaat helemaal fout’
Joris Luyendijk voorspelt een nieuwe, nog veel ergere financiële crisis. Twee jaar
werkt hij nu als antropologisch journalist voor The Guardian in The City, het
financiële hart van Groot-Brittannië. “Ik word steeds pessimistischer en angstiger.”
Ruim twee jaar geleden streek journalist Joris Luyendijk met vrouw en kinderen
neer in Londen. Hij ging werken voor The Guardian. De Britse krant gaf hem de
opdracht een ‘Banking Blog’ te schrijven over The City, het financiële hart van
Groot-Brittannië. De opdracht was om, als een antropoloog op veldwerk, van
binnenuit een beeld te schetsen van die grote, geheimzinnige bancaire wereld. Een
wereld die medeschuldig is aan de Amerikaanse kredietcrisis van 2008, waarvan we in Europa nog dagelijks
last hebben. In die twee jaar heeft hij uitgebreid gesproken met ruim negentig insiders: derivatenhandelaars,
projectfinancierders, risicoanalisten, managers, accountants, toezichthouders , human resourcemedewerkers, investeringsbankiers. Opvallend is dat Luyendijk na zijn duik in de financiële wereld boven
water komt als een ware ‘alarmist’. “Dit gaat helemaal fout”, zegt hij. “De banken zijn veel te groot, de
besturen weten niet wat er op de trading floors gebeurt, het kortetermijndenken regeert, het toezicht is
ontoereikend en de financiële sector heeft de politiek in zijn zak.”
door Jurgen Tiekstra. beeld Hollandse Hoogte.
Welke vraag dringt zich nu aan je op, maar had je twee jaar geleden nog niet?
“Of het beheersbaar is. Twee jaar geleden dacht ik nog: we hebben een bump in the road, we moeten alleen
extra gas geven om daar overheen te komen. Nu denk ik steeds meer: dit is het einde van de weg, het einde
van het hele economische stelsel. De afgelopen jaren er is ongelooflijk veel geld geleend. Dat geld is
eigenlijk gecreëerd en hebben we uitgegeven. Daarna hebben we gezegd: de economische groei bewijst dat
we dat geld best kunnen lenen. Als je naar de gestegen huizenprijzen keek, zeiden de mensen: de
economie doet het heel goed, want de mensen verdienen meer. Maar wat als mensen juist meer geld
verdienen door die hoge huizenprijzen? Doordat er een kunstmatige bubbel werd geblazen? Dat geld werd
uit die hoge huizenprijzen gehaald via tweede hypotheken en daarna weer uitgegeven. In Groot-Brittannië is
250 miljard uit die huizen gehaald. Dat zijn waanzinnige bedragen. Dat heeft als gevolg dat als de
huizenprijzen terugkeren naar het historische niveau, al die huizeneigenaren failliet raken. Dan heb je het
over de hele middenklasse, de middenklasse die de democratie draagt.”
Je voorspelt een nieuwe financiële crisis. Is die volgens jou nog te voorkomen?
“Daar zijn verschillende visies op. We zijn veel minder rijk dan we dachten. De vraag is: gaat het ons lukken
om dat besef snel genoeg bij mensen te laten door dringen, zodat we de lucht uit de economie kunnen laten
lopen? De vraag daarna is of het systeem dat wel kan overleven. Want als de huizenprijzen nog veertig
procent dalen en daarmee terugkomen op historische niveaus, dan zijn alle banken failliet. Want als zo veel
huizen minder waard zijn dan het geld dat mensen geleend hebben, gaan mensen niet meer terugbetalen en
moeten de banken afboeken. Maar banken hebben heel weinig buffer. Als hun bezittingen, hun
hypothekenportefeuilles, vijf procent minder waard worden, zijn ze failliet. Het meest verontrustende vind ik
dat ook centrale banken zeggen: we vliegen eigenlijk blind, we hebben geen idee.”
‘We vliegen blind in deze crisis, we hebben geen idee’
Waar haal je het vandaan dat ze dat zeggen?
“Dat zeggen ze letterlijk. Ze zeggen nu: ‘Luister, wij hebben onvoorstelbaar veel geld gecreëerd via
quantitative easing (kwantitatieve verruiming: veel centrale banken hebben geld in nationale economieën
gepompt zodat banken weer geld kunnen uitlenen en burgers meer gaan consumeren, JT). We hebben
geen idee of het gaat lukken om dat geld weer uit de economie te halen.’ Dat is landen met een straaljager
op een vliegdekschip in een grote storm. En je hebt dat nog nooit eerder gedaan. Ik snap heel goed dat het
grootste deel van de mensen die de publieke opinie bepalen, hetzij doen of ze gek zijn, hetzij zich er niet in
verdiepen. Wat je opentrekt, is potentieel zo angstaanjagend. Een hoop mensen reageren zoals op de
klimaatverandering: wie weet komt het goed, en anders zien we het wel.”
Door wat ben je vooral geschokt: door je gesprekken met insiders, of doordat je je voor het eerst
echt hebt ingelezen in het financiële stelsel?
“Ik denk toch het lezen. Waar ik echt van schrok toen ik mij door een hele stapel boeken heen groef, was dat
het sinds eind jaren zeventig periodieke crises zijn, die teruggaan op steeds hetzelfde punt: intrinsieke
belangenconflicten binnen een bank, technologische vernieuwingen die steeds meer mogelijkheden bieden
tot misbruik, en toezichthouders die overal achteraan rennen. Als je die boeken leest, gaat het over de
‘Savings and Loans Crisis’, de ‘Junk Bond Crisis’, de derivatencrisis in Mexico, het dotcomschandaal in 2000
en nu het subprime-schandaal. Telkens zeggen de banken: ‘Dit nooit weer, we hebben een oplossing voor
het probleem.’ Maar de schandalen en crises worden steeds groter. Bovendien zijn ze cumulatief: het
probleem van de crisis in 2008 had te maken met het dotcom-bedrog in 2000.
Ik heb net de memoires gelezen van Alistair Darling, de minister van financiën hier tijdens de crisis. Bijna
achteloos staan er dingen in dat boek waarvan je naar je hoofd grijpt: zoals dat de baas van JP Morgan
opbelt en hem gewoon chanteert. Hij zegt: we hebben heel veel obligaties, hoor, die ga ik verkopen als je
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niet dit of dat doet. Ik denk dan: wat is er mis met al die mensen? Hoe erg moet het worden voordat ook de
mainstream zegt: dit is een crisissituatie!”
Wat bedoel je met die belangenconflicten binnen banken?
“Dat zijn er een aantal. Allereerst heb je universele banken: banken waar alle activiteiten die plaatsvinden in
de financiële sector onder één dak worden gebracht. Een bedrijf dat bijvoorbeeld naar de beurs gaat, huurt
zo’n bank in om dat te regelen. Als je naar de beurs gaat, ga je in één keer een hele hoop aandelen
verkopen. Die kun je niet zomaar op de beurs dumpen. De bank gaat dan voor jou langs bij
pensioenfondsen, verzekeraars en andere investeerders. Dat betekent dat zo’n bank zoveel mogelijk geld
wil voor die aandelen. Maar de bank adviseert ook het pensioenfonds dat juist zo min mogelijk wil betalen
voor de aandelen. Dat is een gigántisch belangenconflict: je adviseert beide kanten. Bankiers hebben na
gigantische schandalen gezegd: we hebben daar nu een Chinese muur tussen gezet. Dus die twee groepen
binnen dezelfde bank praten niet meer met elkaar. Dat is, gezien de cultuur binnen die banken, die helemaal
georganiseerd is rond geld – wie verdient het meest – en status, totaal ongeloofwaardig. Natuurlijk wordt
daar onderling informatie uitgewisseld.
Dit zijn universele banken, die ook nog eens beursgenoteerd zijn. Als het misgaat, zijn dus de
aandeelhouders het bokje, en niet de bankiers zelf – ook een enorm belangenconflict. Vervolgens zijn die
banken ook nog too big to fail, waardoor wij als belastingbetalers het bokje kunnen zijn. Dat is Russische
roulette met iemand anders’ hoofd. Dat is een recept voor rampen. Bovendien kunnen mensen binnen vijf
minuten ontslagen worden: ze worden actief ontmoedigd om een langetermijnperspectief te stellen boven
het directe belang van de bank. Als je dan weet dat een bank vaak een balans heeft die groter is dan het
bruto nationaal product van het land dat de bank moet redden, dan is een bank niet meer too big to fail,
maar too big to save. Stort zo’n bank echt in, dan staan de tanks binnen 36 uur in de straat. Want dan stort
alles in: de bevoorrading van supermarkten stort in, want er is geen handelsfinanciering meer. Dan is er ook
geen benzine meer te krijgen. Et cetera.
Op dat punt waren we vijf jaar geleden toen Lehman Brothers failliet ging. Mensen hier in Londen sloegen
wapens in. Mijn collega’s bij The Guardian belden naar huis: ga naar de supermarkt en koop zoveel mogelijk
blikken voedsel. We zaten er 24 uur tot 36 uur van af. En dat probleem is niet opgelost.”
‘Systeemcrises moet je systematisch oplossen – radicaal, dus’
Nadat de Britse bank HBOS omviel en gered moest worden, oordeelde een overheidscommissie dat
de bestuurders ‘delusional’ geweest waren. Je schreef toen: Dat iedereen dit maar blijft pikken! Is dat
oprechte verbazing?
“Nou ja, ik zie ook niet echt wat burgers kunnen doen. Ook al trek je al je spaargeld terug – die banken
functioneren niet echt op spaargeld. ‘s Avonds begeven ze zich op de interbancaire markten en handelen ze
met elkaar – daar wordt het echte geld verdiend. De rente op de interbancaire markt is vaak lager dan de
rente voor de hypotheken. Mensen kunnen natuurlijk wel hun geld naar een ethische bank brengen.
Daarmee los je het probleem niet op, maar je maakt het ook niet erger. Niemand weerhoudt je ook een brief
te schrijven aan je politieke partij. Passiviteit is een keuze. We leven in een systeem waarin wij al die
kanalen hebben. Je moet alleen niet verwachten dat je binnen een uur resultaat hebt.”
Je schreef dit jaar in een artikel dat je ‘genuinely terrified’ bent. Dat klinkt niet alsof je nog een
neutrale journalist bent die beschrijft wat hij ziet.
“Je staat bij Tsjernobyl en je ziet dat ze die reactor weer hebben aangezet, met het oude management. Je
ziet dat er niks wezenlijks is verbeterd. Is het dan genuanceerd om te zeggen: volgens het management is
het veilig, dus dan zal het wel goed zitten, lezers! Ik vind de mainstream net zo gekleurd als het radicale
tegengeluid. Maar die kleur is ons zo vertrouwd dat we hem niet meer herkennen als kleur. Neutraliteit werkt
prachtig in een neutrale of gelijke wereld. Maar neutraliteit in een ongelijke wereld betekent dat je een
verlengstuk bent van de status quo. Tot 2008 zag het hele establishment de crisis niet aankomen. Om dan
te zeggen: laten we vooral bij het establishment blijven, want anders zijn we gekleurd bezig… Nee! Een
systemische crisis moet je systemisch aanpakken. Je moet dan niet binnen dat systeem een positie innemen
die niet radicaal is.”
De politiek is vleugellam, zeg je. Wie, in Nederland of in Groot-Brittannië, luidt de noodklok?
“Ik hoop dat mensen bij de politieke redacties wakker worden. Maar wat ik heb gezien in Den Haag, maakt
me heel somber. Ik hoop dat er journalisten komen die naar politici stappen en zeggen: Klopt het wat de
critici over de financiële sector zeggen? Zitten we op een tijdbom? Zo nee, leg dan eens uit wat de critici niet
zien en u wel? Maar voordat een politiek verslaggever dát vraagt… Die wil gewoon weten: Bent u nog
geloofwaardig na deze uitspraak? U zei gisteren dat en vandaag dit. En wat vindt Alexander van de
uitspraak van Femke naar aanleiding van de uitspraak van Geert, dat Wouter nu echt op moet houden met
nare dingen zeggen over Wim.”
Kán de journalistiek wel belangrijk zijn?
“Beschrijven wat er gebeurt, kan extreem subversief zijn. Want met die beschrijvingen expandeer je de
ruimte voor debat en daarmee de ruimte voor het concipiëren van alternatieve werkelijkheden en de politieke
stappen die daarbij horen. Een paar jaar geleden was de beschrijving van spanningen in gemengde wijken
in Nederland genoeg om de politieke werkelijkheid helemaal te veranderen.”
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Het zou je niet verbazen, schreef je in een column, als er een religie-revival komt. Bedoel je dat
serieus?
“Zeker. Als mensen zich niet onderdeel wanen van een grotere gemeenschap waarbinnen ze zich voor een
langere termijn beschermd weten, en ze hebben alle loyaliteit ingewisseld voor liquiditeit, dan zal dat op
termijn inherent instabiel blijken te zijn. Dat is de reden dat religies zo taai zijn gebleken. Er zijn meerdere
boeken van economen die de Bijbel lezen als een economisch handboek of een handboek voor
toezichthouders. Het is kenmerkend hoe de heilige boeken tjokvol staan met waarschuwingen om de
economie niet in te richten zoals wij dat hebben gedaan. Ze voorspellen haarfijn wat er gebeurt als je dat wel
doet. Stel je voor dat JP Morgan morgen moet toegeven dat al hun IT-systemen kapot zijn. Dat betekent dat
alle financiële transacties van JP Morgan weg zijn. Bij andere banken zou je die nog wel kunnen
reconstrueren. Maar JP Morgan heeft een heleboel mensen die ook met elkaar handel drijven, ook al weten
ze niet van elkaar dat ze bij JP Morgan zitten. Een hoop geld verlaat de bank nooit, maar gaat heen en weer
tussen rekeninghouders van JP Morgan. Dat geld is dan allemaal weg. Er ontstaat paniek, de boel stort in,
niemand wordt betaald. De leveranties van alle spullen houden op. Jij komt morgen buiten en denkt: wat is
er aan de hand? De supermarkten zijn geplunderd, er is ordepolitie op straat, maar ook je telefoon doet het
niet meer. Dan ga je heel snel nadenken: wat deel ik nog met mijn omgeving op basis waarvan ik een soort
community of trust kan bouwen. Hoe kunnen we elkaar beschermen, ook al zou je, qua eigenbelang op de
korte termijn, beter af zijn door elkaar te beroven en te belazeren. Ik denk dat mensen dan snel terugkomen
– de gebouwen staan er nog – bij een religieus besef. Dat zie je ook bij burgeroorlogen. Religie heeft een
belangrijke sociale component, geeft een structuur voor ervaring, gaat over al die dingen waarvan mensen
een tijdlang dachten dat ze zonder konden. Ik denk dat religie heel goede papieren heeft als we er echt de
puinhoop van maken waarnaar we op weg zijn.”
Wat gebeurt er nog meer als de economie echt instort?
“Het echte doemscenario betreft niet zozeer het instorten van de economie – dat zijn maar spullen. Het gaat
vooral om het politieke systeem dat wordt geassocieerd met die economie: democratie. Als dit systeem in
elkaar klapt, zal de democratie verantwoordelijk worden gehouden want: ‘Die kon dit niet tegenhouden’. Er
zullen allerlei samenzweringstheorieën komen, precies zoals in Weimar. Dat is echt heel erg bedreigend.
Politici moeten afstand nemen van het systeem en zeggen: we beheersen het niet meer. Je moet namen en
rugnummers gaan noemen. Zodat, als de economie instort, politici nog geloofwaardig zijn.”.
Joris Luyendijk (1971) studeerde Arabische en religieuze antropologie. Hij werkte tussen 1998 en
2003 als correspondent in het Midden-Oosten voor de NOS en de Volkskrant. In zijn succesvolle
boek Het zijn net mensen (2006) deconstrueert hij de buitenlandjournalistiek. Hij presenteerde
VPRO’s Zomergasten, schreef een kort boek over politiek Den Haag en werkt sinds 2011 voor The
Guardian, publiceert daarnaast ook in NRC Handelsbladen De Groene Amsterdammer, over de Britse
en mondiale financiële wereld. Binnenkort neemt hij vrijaf om een boek te schrijven over zijn
ervaringen in The City. Luyendijk is ook betrokken bij de Correspondent, de nieuwsblog die eind
september online van start gaat en een initiatief is van Rob Wijnberg. Zie jorisluyendijk.nl.
Tanks in de straten: “De crisis wordt nog veel erger”
dinsdag 24 september 2013 Door : Gerard Driehuis
Joris Luyendijk bestudeert sinds 2 jaar voor de Guardian
bankiers en andere financiële professionals in de City van
Londen. En het maakt hem buitengewoon pessimistisch. Dat
vertelt hij aan Volzin, een tijdschrift over de zin van het
leven. Opvallend is dat Luyendijk na zijn duik in de financiële
wereld boven water komt als een ware ‘alarmist’. “Dit gaat
helemaal fout”, zegt hij. “De banken zijn veel te groot, de
besturen weten niet wat er op de trading floors gebeurt, het kortetermijndenken regeert, het toezicht is
ontoereikend en de financiële sector heeft de politiek in zijn zak.”
“Twee jaar geleden dacht ik nog: we hebben een bump in the road, we moeten alleen extra gas geven om
daar overheen te komen. Nu denk ik steeds meer: dit is het einde van de weg, het einde van het hele
economische stelsel.”
Hij is vooral bang voor te grote banken die te gevaarlijke dingen doen. “Stort zo’n bank echt in, dan staan de
tanks binnen 36 uur in de straat. Want dan stort alles in: de bevoorrading van supermarkten stort in, want er
is geen handelsfinanciering meer. Dan is er ook geen benzine meer te krijgen. Et cetera.
Op dat punt waren we vijf jaar geleden toen Lehman Brothers failliet ging. Mensen hier in Londen sloegen
wapens in. Mijn collega’s bij The Guardian belden naar huis: ga naar de supermarkt en koop zoveel mogelijk
blikken voedsel. We zaten er 24 uur tot 36 uur van af. En dat probleem is niet opgelost.”
Bron(nen): Volzin
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Appelazijn.. zooo simpel, zooo effectief..!
22 september 2013Door GuidoJ.
Een van de reacties op onze artikelen over appelazijn..:
“Na 20 jaar een milde vorm van psoriasis te hebben gehad die ontstaan was in mijn
zwangerschap krijg ik vorig jaar ineens een enorme uitbarsting op rug/buik en benen,
nog nooit had ik zoveel jeuk en plekken gehad. Sinds twee maanden neem ik na het
ontbijt appelazijn met water, de jeuk verminderde meteen, de schilfering verdween en
de plekken zijn nog maar heel licht zichtbaar. Lang Leve de appelazijn!!”
En natuurlijk zijn we het daar hartgrondig mee eens. ‘Leve de appelazijn’.Het is
werkelijk ongelooflijk hoe een eenvoudig’ en eeuwenoud, maar vooral ‘natuurlijk’
produkt, veel chemische medicijnen verslaat in de simpele effectiviteit op een bijna
eindeloos lijkende lijst van aandoeningen. Appelazijn is verrassend veelzijdig middel
voor mens en dier en is makkelijk verkrijgbaar en kost het slechts een paar Euro. Eenvoudig toe te voegen
aan bijvoorbeeld een salade, bevordert appelazijn de spijsvertering en zorgt het ervoor dat er minder vet
door het lichaam wordt opgenomen. Daarnaast zijn onder andere de volgende eigenschappen in het oog
springend:
Appelazijn zorgt voor minder vetopname in het lichaam én voor meer energie. Het helpt bij het verlagen van
het cholesterolgehalte en bevordert de vetafbraak in het lichaam. Het remt het hongergevoel en bevordert de
spijsvertering/stofwisseling en kan het lichaam ontgiften/ontslakken. Daarnaast blijkt natuurlijke appelazijn de
bloeddruk te ‘reguleren’ en draagt het bij aan een mooie gladde huid. Appelazijn blijkt ook het haar grondig
te kunnen reinigen. Maar lijst gaat nog lang door en toont eigenschappen die nog nauwelijks bekend zijn;
appelazijn blijkt bijvoorbeeld ook reumatische klachten te verminderen..! Kortom.. Tijd voor een 2e artikel
over appelazijn. (Ons eerste artikel vind je HIER)
Appelazijn.. zooo simpel, zooo effectief..!
2013 © WantToKnow.nl/.be
x
Van appelazijn is aangetoond dat het anti-septische eigenschappen
bezit, evenals anti-biotische processen. Appelazijn werkt antischimmel, anti-virus en anti-bacterieel. Wanneer appelazijn
bijvoorbeeld over rauw vlees wordt gesprenkeld, begint de azijn
direct zijn werk te doen, door bederf-stimulerende bacteriën te
doden. Maar je weet dat er ook goede bacteriën zijn, toch?
Bijvoorbeeld de bacteriën die in onze darmflora aanwezig zijn, zijn
werkelijk onontbeerlijk voor het welzijn van een menselijk lichaam.
Appelciderazijn zou daardoor alleen al verplicht aanwezig moeten
zijn in elk huis; het heeft zóveel toepassingen en het is op veel gebieden kortweg ‘onverslaanbaar’ op het
gebied van gezondheid, dat het feitelijk onontbeerlijk is, in deze moderne tijden van stress, belasting van het
lichaam door milieuvreemde stoffen, chemicaliën en vervuiling.
In dat kader is het bewezen dat appelazijn gebruikt kan worden als een natuurlijke balansversterker van je
pH-balans (zuurteregelaar). Daardoor is het goed te gebruiken als tonic voor een moeilijke huid (een vette of
juist droge huid..) Het zuur van het azijn zorgt er namelijk voor dat er een juiste zuurgraad van de huid
ontstaat. Hierdoor wordt de bloedsomloop verbeterd en ontstaat een mooie gladde en zachte huid. En
appelazijn werkt erg goed om op een natuurlijke manier
acné (puistjes) tegen te gaan.. Je kunt daarvoor appelazijn
als tonic gebruiken; breng de appelazijn puur op de huid
aan, wat waarschijnlijk een licht prikkelend gevoel op de
huid geeft. Dit komt door het zuur in het azijn.
Een methode die vooral aan te raden is, wanneer je
bijvoorbeeld acné wilt bestrijden; gewoon plaatselijk licht
appelazijn aanbrengen op de huid, of door een beetje
appelazijn op een wattenschijfje te doen en dit vervolgens
op de huid te deppen.. Laat dit dan 10 tot 15 minuten
inwerken en spoel de huid dan met lauw water weer af; dat
hoeft overigens niet per sé, maar door de geur die
appelazijn met zich meebrengt is dit wel aan te raden. Je
huid zal er écht beter uit gaan zien en deze ‘appelazijntonic’
is toch écht voordeliger dan de meeste crèmes.
En een meer aangename manier om appelazijn als tonic te
gebruiken is door het wel te verdunnen met water. Gebruik
daarvoor simpel 1 deel azijn en 1 deel water; de appelazijn
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met water zal een stuk milder voor de huid zijn en er zal geen prikkelend gevoel worden ervaren; en ook de
geur zal op deze manier veel minder sterk aanwezig zijn.
Deze lijst van 20 weldadige werkingen van appelazijn kan eenvoudig worden verdubbeld..
PH-waarde van natuurlijke appelazijn en ons lichaam..
Met de zuurgraad (of pH-waarde) wordt aangegeven hoe zuur iets is. Bij vloeistoffen drukt men dit uit in pHwaardes op een schaal van 0 tot 14. Daarbij staat de ‘p’ voor Potenz (kracht) en de ‘H’ voor waterstof. Op
deze schaal van 0 tot 14 is ‘pH 0′ het meest zuur, en naarmate de pH-waarde hoger ligt in getal, des te
minder zuur zal de vloeistof zijn. Hierbij spreken we van een neutrale waarde als er sprake is van een pHwaarde van 7. Zuiver water is een voorbeeld zo’n vloeistof met een neutrale pH-waarde (van 7).
De juiste pH-waardes zijn heel belangrijk voor het lichaam, waarbij de pH-waardes van de
lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel en urine) in ons lichaam van elkaar verschillen. Het maagzuur is bij de
meeste mensen het zuurst met pH-waarde die normaal ligt tussen de 1 en 3 (vergelijkbaar met de zuurte
van een citroen (pH van ca. 2)). Maar ook urine kan stevig zuur zijn, met ‘n gemiddelde pH die ligt tussen 4
en 8. Maar deze pH-waardes kunnen door verschillende factoren (stress en voeding bijv.) worden
beïnvloedt. Maar om het lichaam goed te laten functioneren is het van belang dat de zuurtegraden in het
lichaam binnen de ‘normale’ grenzen blijven.
De pH-waarde van appelazijn ligt rond de 3,5 – 4 en dat is dus aardig zuur, maar dus niet zuurder dan het
lichaamseigen maagzuur. Wanneer appelazijn dus verdund wordt ingenomen, of puur in kleine
hoeveelheden, dan zal het niet schadelijk zijn voor de maag. Er wordt gezegd dat appelazijn het lichaam
zelfs ondersteunt bij het regelen van de juiste pH-waardes in het lichaam, waardoor de weldadige invloed
van appelazijn voor een deel zou zijn verklaard. De verschillende functies in het lichaam zouden zelfs
worden bevorderd.
Ontgiften met appelazijn
Je lichaam ontgiften betekent dat je het lichaam van binnen reinigt, bijvoorbeeld van resten die bijvoorbeeld
in de darmen blijven hangen worden weggespoeld, waardoor tegelijkertijd ook de slechte bacteriën in het
lichaam verminderd/verwijderd worden. Vergelijk het met bijvoorbeeld
het tandplaque op je tanden en tandvlees, dat ervoor zorgt dat er een
lichaamsvreemd micro-klimaat in je mond ontstaat, dat schadelijke
bacteriën de kans geeft te floreren en je tanden/tandvlees aan te
tasten. We noemen ontgiften ook ‘detoxen’ of ‘ontslakken’. Wanneer
organen weer schoon zijn, zijn ze natuurlijk ook in staat om beter te
functioneren dan daarvoor. Je lichaam ontgiften kan je lichaam dan
ook een flinke oppepper geven. Er zijn verschillende detox-kuren te
koop om je lichaam te ontslakken, maar deze zijn vaak vrij duur. Met
appelazijn is het mogelijk om het lichaam om een natuurlijke en vooral
op een voordelige manier goed te ontgiften. Een paar voorbeelden van ervaringen van mensen na het
‘detoxen’..
Een meer energiek gevoel, een gladdere huid (minder vet), een betere stoelgang en minder last van een
opgeblazen gevoel. De weerstand is aanmerkelijk verbeterd, doordat de goede bacteriën het
immuunsysteem weer stevig kunnen ondersteunen. Verlies van vetweefsel, doordat er ook een verbeterde
spijsvertering ontstaat. Er zijn verschillende manieren om het lichaam te ontgiften, zo kunt u bijvoorbeeld een
sapkuur of een detoxdieet volgen.
Hoe ontgift je je lichaam met appelazijn?
Meestal wordt een kuur gedaan door een bepaalde periode appelazijn in te nemen. Hiervoor kun je
bijvoorbeeld 3x per dag een glas water of vruchtensap drinken, waarin 2 tot 3 eetlepels appelazijn zijn
opgelost (roeren). Troebele appelazijn zorgt hierbij overigens voor een beter resultaat dan heldere
appelazijn.. Dan is het, voor het beste resultaat, erg belangrijk om veel water te drinken tijdens deze kuur en
ook om voldoende te bewegen. Dit zorgt er namelijk voor dat de afvalstoffen het lichaam makkelijker en
sneller kunnen verlaten. Door de doorstroming in je lichaam te stimuleren, verdwijnen de schadelijke stoffen
dus sneller uit je lijf. Meestal doe je een dergelijke kuur zo’n 2 tot 4 weken, waarbij je na 1 tot 2 weken
meestal al resultaten zult bemerken. Kenmerken die je zult herkennen: de eerste dagen kan het zijn dat
ontlasting dunner is door de afvalstoffen die je lichaam verlaten en ook kan worden opgemerkt dat urine na
een paar dagen lichter/helderder wordt.
Even wennen aan appelazijn.
Als je de eerste keer een appelazijndrankje proeft zal je dit
waarschijnlijk niet lekker vinden; begin daarom appelazijn in combinatie
met sap. Maar de smaak zal naar een paar dagen wennen en als je
een tijdje appelazijn drinkt, merk je dat het steeds makkelijker te
drinken is. Er zijn ook appelazijncapsules, als je toch niet aan de
smaak kunt wennen, maar deze zijn wel minder effectief, omdat er een
lagere concentratie appelazijn in zit. Neem je ‘s ochtends je
appelazijndrankje, dan is het slim om eerst iets kleins te eten, zodat de
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appelazijn niet op een lege maag komt. Neem de appelazijn gewoon een half uur voor elke maaltijd (3x per
dag).
Het zuur van appelazijn kan het glazuur van je tanden aantasten en daarom is het aan te raden na het
drinken nog even te spoelen met een half glas water. Poets niet meteen na het drinken van het
appelazijndrankje je tanden, want je poetst het zuur van de appelazijn in de beschermlaag van het gebit;
wacht een uurtje met het tandenpoetsen.
Omdat appelazijn erg zuur is, is het niet goed voor de maag om het helemaal puur te drinken en het is
gewoon ook niet lekker. Appelazijn kun je eenvoudig drinkbaar maken via de volgende mix:
Appelazijn met water. Om de appelazijn minder zuur te maken, meng je een klein deel azijn met koud water
en je doet dit door 2 tot 3 eetlepels appelazijn in een groot glas water te doen en dan het goed te roeren. Is
dat drankje toch nog te zuur, voeg dan meer water toe. (Meer water is minder zuur). Een drankje dat zeer
geschikt is om af te slanken.
Appelazijn met honing. Wil je appelazijn beter laten smaken, voeg dan 2 eetlepels honing toe aan de
appelazijn met water. het drankje en roer het goed door. Ook een goed drankje dat helpt tegen keelpijn..
Appelazijn en reuma
De meest voorkomende klachten bij reuma zijn de pijnlijke en stijve gewrichten en spieren, de opgezette
gewrichten en vermoeidheid. Reuma is nog niet te genezen, maar vaak zijn de klachten wel te verminderen,
bijvoorbeeld door voldoende rust te nemen en te ontspannen. En door in beweging te blijven om soepele
gewrichten te houden. Appelazijn kan ook een goed middel zijn de reumatische klachten te verminderen. Het
blijkt dat vooral mensen die last hebben van jicht, vaak baat hebben bij het dagelijks nemen van een beetje
appelazijn; het draagt immers bij aan het verbeteren van de bloedcirculatie en het afweersysteem (hetgeen
dat bij reuma verstoord is). De appelazijn werkt ook ontstekingsremmend, waardoor de reumatische
ontstekingen aan bijv. gewrichten kunnen verminderen. De appelazijn normaal via de hierboven aangegeven
methode mengen en 3x daags innemen.
Appelazijn en dieren
Je kunt appelazijn ook prima toepassen om bijvoorbeeld je hond of kat
gezond te houden. Het regelmatig gebruik van appelazijn (probeer ook
voor jezelf altijd biologische appelazijn te kopen/gebruiken!!) in het
voedsel van je hond zal helpen om onder andere huidirritatie te
voorkomen en tandbederf en infecties. Los appelazijn daartoe op in
water of het voedsel en zorg dat je het zoveel mogelijk geeft ná de
grote maaltijd, om mogelijke maagstoring te voorkomen. Wanneer je
één theelepeltje appelazijn 2 tot 3 keer in de week aan het drinkwater
van je hond of kat toevoegt, zal dit voldoende zijn als preventie.
Heb je last van vlooien bij je kat of hond? Als je je hond/kat hebt gewasen met zeep of shampoo, kun je de
huid inwrijven met appelazijn, waarbij je goed moet letten op het behandelen van de hele huid. De
zeep/shampoo zal de vlooien verstikt hebben, waarna de appelazijn ervoor zal zorgen dat door alleen al de
sterke lucht/smaak van de appelazijn, de nog levende vlooien zal verdrijven..
Ook een droge huid of een geïrriteerde huid zal goed reageren op een behandeling met appelazijn. Wrijf de
azijn dóór de vacht van je hond of kat. Het zal ook de glans op de vacht terugbrengen en zorgen voor een
geurmindering, zo die er is.. Voeg voor huidverbetering één theelepeltje appelazijn toe aan het drinkwater of
voedsel van je hond/kat.
Tot slot, last but not least
Op het internet zijn nog vele, vele toepassingen te vinden voor appelazijn; je zult verbaasd zijn wat er
allemaal te behandelen is met dit natuurlijke, simpele middel. Een middel dat al vele duizenden jaren bestaat
en dat je werkelijk onderdeel zou moéten maken van je dagelijkse voedings- en reinigingroutine.

Is er bewijs voor leven na de dood?
Velen zullen zich af vragen, is er bewijs voor leven na de
dood? En of dat er is. Wetenschappers hebben met speciale
foto apperatuur bewezen dat na de dood de ziel het lichaam
verlaat. Zie artikel met foto’s.
http://beforeitsnews.com/beyond-science/2013/09/scientistphotographs-the-soul-leaving-the-body-2443674.html
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Vinger in de pap
Tientallen scholen in België registreren hun leerlingen al via vingerafdruk, vooral om de voor- en
naschoolse opvang makkelijker te factureren. Vele anderen denken eraan om het systeem in te voeren. De
Privacycommissie heeft vragen bij het systeem. “We hebben op dit moment systemen geleverd aan 30 à 40
scholen”, zegt Pol Valck van iSchool & iScan in De Morgen. “Meestal gaat het dan om het registreren van
kinderen die in de voor- en naschoolse opvang zitten om op die manier de facturatie vlotter te doen
verlopen.” Hij geeft toe dat de invoering van het systeem soms ophef veroorzaakt. “Een paar maanden
geleden waren er ouders die scannen traumatisch vonden voor hun kinderen. Geitenwollensokkengedoe
noem ik dat.”
De Privacycommissie heeft vragen bij de registratie van vingerafdrukken op school. In een advies laat de
commissie weten dat ze “de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen' zoals
vingerafdrukken in scholen in twijfel trekken. Enkel wanneer de bijzondere situatie van de instelling een
controle op hoog niveau zou rechtvaardigen, zou de maatregel als proportioneel kunnen beschouwd
worden.”
In Gent werd een proefproject uit privacy-overwegingen stilgelegd. “Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot
daaraan toe. Maar toch niet in een school”, argumenteert schepen van onderwijs Elke Decruyenaere in De
Morgen. “Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wilt laten opgroeien. Wil je een
sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?”
Dertig Leuvense basisscholen moesten het systeem recent nog laten weghalen vanwege problemen.
Bovendien vinden kinderen het biepje zo leuk dat ze soms meerdere keren scannen. En ook als het koud is,
werkt het systeem niet altijd.
http://www.klasse.be/leraren/37303/afgevraagd-vingerafdruk-als-registratie-op-school/#.UjGlkn__Qj0
i-Scan is een supplementaire module van i-School. Ze wordt ondermeer gebruikt voor het registreren van
de aanwezigheden van de voor- en naschoolse opvang, alsook de registratie van de aanwezigheid van de
leerlingen tijdens de schooldagen. Ook andere functionaliteiten zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld registratie
van drankjes.
https://www.i-school.be/
Dit nieuws haalde de televisie op 10 september (VRT Nieuws), maar helaas blijkt deze uitzending zeer snel
van het internet verwijderd te zijn: 'page not found'...
Nog maar één stapje verwijderd van de chip?

Britse schoonmakers boos over biometrische prikklok
17 sep. 2013 door Henk-Jan Buist Google+
Nieuws - Londense metroschoonmakers zijn woedend op de introductie van
een prikklok die vingerafdrukken scant. Ze boycotten nieuwe de
biometrische prikklok die schoonmaakbedrijf ISS hanteert.
Schoonmaakbedrijf ISS wil dat schoonmakers van de Londense metro inklokken
met hun vingerafdruk. Een woordvoerder van ISS zegt tegen de BBC dat dit
ervoor zorgt dat het bedrijf zeker weet dat degene die inklokt ook daadwerkelijk de
werknemer is die moet inklokken. Een vakbond komt in het geweer tegen de
‘draconische aanval op burgerrechten’.
Zorgen om databeveiliging
Het schoonmaakbedrijf heeft nieuwe vingerafdrukscanners onlangs geïntroduceerd en de schoonmakers die
zijn verenigd in de vakbond RMT dreigen met maatregelen als ISS niet van de biometrische prikklokken
afziet. De scanners lezen de vingerafdruk en de bloedstroom eronder en de vakbond waarschuwt
schoonmakers om de scanner niet te gebruiken.
Volgens een informatiefolder van de vakbond (PDF) zijn de machines een aanval op de menselijke
waardigheid van werknemers en hun burgervrijheden. Daarnaast maakt de vakbond zich zorgen of de ISS
wel in staat is deze persoonlijke data afdoende te beveiligen.
Scanner geboycot
Na een peiling onder de schoonmakers die zijn aangesloten bij de vakbond bleek een overgrote
meerderheid tegen de scanners te zijn. Als eerste maatregel worden de machines nu geboycot door
vakbond-schoonmakers. Daarnaast wordt een informatiefolder verspreid onder alle metromedewerkers over
de biometrische prikklok.
De vakbond is in gesprek met het schoonmaakbedrijf. Tot nu toe verdedigt ISS de prikklok in de media als
een noodzakelijk middel. De vakbond beklaagt zich ondertussen dat het systeem zonder inspraak is
ingevoerd.
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Niets is wat het lijkt en alles is hetzelfde (video)
Woensdag, 25 september 2013 10:49
Wederom is de wereld opgeschrikt door een terroristische aanval, dit keer in een winkelcentrum in
Kenia. En wat een toeval dat de eigenaar ervan dezelfde is als van het World Trade Center in New
York ten tijde van de aanslagen in 2001. Om te kunnen begrijpen wat er in het Westgate winkelcentrum
in Nairobi is gebeurd, is het zoals altijd, essentiëel om de hoofdlijnen te volgen.
In dit geval gaan we terug naar een artikel dat wij enkele weken geleden schreven en waar Sheikh Imran
Nazar Hosein het volgende zei:
"Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al
lang geleden is gepland en die ervoor gaat zorgen dat er een soort
grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat
die uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de
redenen voor is dat de Amerikaanse economie inelkaar moet storten.
Om die status van wereldmacht te kunnen krijgen is het ontzettend
belangrijk dat je ook controle over de olie krijgt want daarmee heb je de
totale wereld bij de keel." In 2011 hadden Amerika en Japan opeens
erg veel belangstelling voor Soedan (grenst aan Kenia):
"Waarom stuurt de VS troepen naar Uganda om een obscuur rebellenleger op te ruimen? Waarom stuurt
Japan militaire adviseurs naar Zuid-Soedan? Terwijl de wereld zich met de financiële crisis bezighoudt,
worden de echte zaken gedaan in Zuid-Soedan en Kenia. Geen wonder. Zuid-Soedan bevat zeer veel olie
en volgens hardnekkige geruchten zou het niet alleen in dit jonge land, maar ook in Kenya en Uganda, ja in
heel Oost Afrika wel eens kunnen uitpuilen van de olie…"
En dat klopt, want in begin 2012 verscheen het volgende bericht:
"Bij proefboringen in de noordwestelijke regio Turkana in Kenia is afgelopen weekeinde olie gevonden. Dat
heeft de Keniaanse president Mwai Kibaki vandaag bekendgemaakt. Daarnaast speelt Kenia ook nog een
heel belangrijke rol want er wordt een oliepijplijn aangelegd van Juba in Soedan naar de Keniaanse
havenplaats Lamu." Naast olie heeft Kenia nog iets dat heel
waardevol is. Water, het nieuwe goud. Zo weet de NOS
twee weken geleden te melden: “In de bodem van NoordKenia zijn vijf grote waterreservoirs ontdekt. De
ondergrondse meren, zogeheten aquifers, bevatten
voldoende water om het hele land zeventig jaar lang van
water te voorzien, heeft de Keniaanse minister van Milieu
bekendgemaakt. Onderzoekers hebben de watervoorraad
gevonden met behulp van satellieten en radar. De meren
liggen honderden meters onder de oppervlakte en bevatten
naar schatting 250 miljard kubieke meter water”.
Ook in Lybië waar Gaddafi met geweld is verdreven en gedood door het Westen, was er naast de
aanwezigheid van olie, sprake van dit soort gigantische ondergrondse waterreservoirs.
Een natie die al langere tijd de waarde van een land als Kenia weet te waarderen is China:
“China is zeer actief in Afrika op zoek naar broodnodige grondstoffen, ook in Kenia. Begin 2006 kreeg de
Chinese oliegigant CNOOC toestemming in Kenia te zoeken naar olie en gas. Er wordt gezocht bij de
grenzen met Soedan en Somalië en ook in de kustgebieden”. In de loop der jaren zijn de Chinese belangen
in Kenia alleen nog maar groter geworden. Chinese bedrijven hebben belangen in de mijnbouw in Kenia en
de Chinese overheid heeft grote bedragen gedoneerd voor de aanleg van wegen en in onderwijs. En dus, in
het kader van de steeds belangrijker wordende grondstoffen en de belangen van het nieuwe groot Israël
(NWO) moet China worden gestopt. China die bovendien al lange tijd dreigt de Dollar als standaard
handelsvaluta voor olie, om zeep te helpen. Dat zou het onmidellijke einde van Amerika inluiden.
Het is Amerika die gewoonlijk op de voorgrond treedt, maar waarbij door de Joodse bankiers/zionisten in de
achtergrond aan de touwtjes wordt getrokken. Dus, waar je leest "Amerikaans belang", kun je in feite
gewoon lezen "Israëlisch belang".
Een populair werktuig in handen van Amerika/Israël is het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Via dit
financiële instituut kan (en wordt) een land volledig uitgeknepen en gedestabiliseerd. Een voorbeeld van
waar dit is gebeurd is, is buurland Somalië: “Ondanks de herhaalde periodes van grote droogte was Somalië
tot eind jaren '70 zelfvoorzienend voor voedsel. Vanaf begin jaren '80 werd de nationale economie
gedestabiliseerd en de voedsellandbouw vernietigd. Aan de burgeroorlog in 1991 ging het proces van
economische ontwrichting vooraf. Economische en sociale chaos voortvloeiend uit het ‘economische
medicijn’ van het IMF bereidde de weg voor de lancering van een door de VS gesponsorde ‘burgeroorlog'.
Een heel land met een rijke geschiedenis van handel en economische ontwikkeling werd veranderd in een
territorium”.
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Echter, de overheid van Kenia heeft niet echt meegewerkt met het IMF. Zo viel er afgelopen zomer te lezen
in de Business Daily Africa:
“Een team van het IMF oefent druk uit op overheid van Kenia om de details van de overeenkomsten (met
China dus) die ze zijn aangegaan met betrekking tot de exploitatie van olie en mijnbouw, bekend te maken.
Volgens het IMF heeft de overheid van Kenia hen toegang tot deze documenten geweigerd”.
En wie niet wil luisteren, moet maar voelen. In het licht van al het bovenstaande zal dan ook niemand
verbazen dat de gebeurtenis in het Westgate winkelcentrum iets anders is dan het lijkt. Uiteraard zou je bijna
zeggen, is het Westgate winkelcentrum in handen van een Joodse eigenaar. Dit is een veel voorkomend
verschijnsel bij zogenaamde False Flag operaties.
Meestal zijn ze dan ook nog een heel goed verzekerd (Redactie: zo heeft ieder nadeel ook weer een
(crimineel) voordeel). De huidige eigenaar van Westgate, Frank Lowy, weet daar tenslotte alles van. Hij was
samen met Larry Silverstein mede-eigenaar van de WTC gebouwen in New York die werden verwoest door
de aanslagen op 11 september 2001.
En zo verschijnt ineens Al-Shabaab ten tonele. Een aan Al Qaida (door het Westen gefinancierd) geliëerde
groep moslimextremisten.
Wat in de praktijk dan weer inhoudt dat Al-Shabaab sterk is geliëerd aan de CIA/Mossad. Of, met andere
woorden, handelt in opdracht van.
Net als met iedere False Flag operatie worden er grove fouten gemaakt. De grootste in dit geval is tot op
heden de cameraman. Hieronder een voorbeeld.
Het ziet er heel indrukwekkend uit. Een moeder met een paar kinderen
die op de grond liggen en zich verbergen achter een soort toonbank.
Echter, de cameraman heeft nergens last van. Hij kan gewoon rechtop
staan en ongestoord een foto maken van het tafereel op de grond. Hij
hoeft zich klaarblijkelijk niet druk te maken dat hij het volgende moment
door een kogel van de “terroristen” kan worden getroffen.
Zo zijn er nog tientallen zo niet honderden foto’s waaruit blijkt dat
dingen niet zijn zoals ze worden voorgespiegeld. Slachtoffers die de
verkeerde make-up hebben gebruikt en eruit zien alsof ze net bij een
bomexplosie vandaan komen (Redactie: aan de rekwisietenafdeling:
dat was de pruik voor Boston!). Mensen die doodsbenauwd horen te
zijn gezien de situatie waarin ze verkeren en vriendelijke en
ontspannen glimlachen naar de cameraman.
In de video hieronder die wij aantroffen bij Martin Vrijland een
compilatie en uitleg van foto’s die bewijzen dat we hier niet te maken
hebben met een willekeurige aanslag door moslimterroristen, maar de
geplande uitvoering van een operatie.
De slachtoffers die er formeel vallen en bekend worden gemaakt, zijn doden die indruk maken op de
(Westerse) wereld. Want, onder de doden zijn drie Britten, twee Françaises, een Chinese vrouw, een
Ghanese dichter en voormalig diplomaat, een Zuid-Afrikaan, twee Canadezen, een Amerikaanse en een
hoogzwangere Nederlandse vrouw van 33 die in samenwerking met ondermeer voormalig president Clinton
malaria-onderzoek deed in Kenia. Ook een neef van de Keniaanse president Uhuru Kenyatta en diens
verloofde kwamen om. Uit een eerder artikel van ons is in dit kader belangrijk te weten dat: "Het is opvallend
dat de acteurs in de “drama’s” die ons worden voorgespiegeld altijd bekenden zijn van de
veiligheidsdiensten."
Tenslotte, kijkt er ook helemaal niemand vreemd op als er ineens een heel Israëlisch Sareyet special forces
team (net zoals het Craft team in Boston) het winkelcentrum binnengaat. Nu ja, misschien waren ze toevallig
met vakantie in Kenia?
Bronnen: Eire International, Democracy Now , Activist Post , Business Daily Africa , The Rebel ; Martin
Vrijland ; Visionair ; Wij Worden Wakker ; NOS ; Trouw ; Independant; Facebook Voor Beginners Kenia
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5904:niets-is-wat-het-lijkten-alles-is-hetzelfde-video&amp;catid=20:het-complot&amp;Itemid=33

De komende crash en de End Game memo aankondiging
Geplaatst op 25 september 2013 langleveeuropa.nl
Ja, het bankieren is een lelijk vak. Zoals we afgelopen dagen zagen, is het gratis geld systeem van de Fed
de volgende Zeepbel die gaat klappen, met mogelijk zeer pijnlijke gevolgen omdat niemand het geld heeft
om de grootste Centrale Bank uit te kopen. En de Fed? Het boeit hen niets. De gooien elke maand zo’n 80
miljard dollar gratis geld over de schutting naar bankiers, en die kunnen daar uiteraard lekker mee spelen.
[Video] Jim Rickards over de komende crash in zijn interview bij Keiser Report [Video]
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Het interview (vanaf 15 min) behandeld het missende anker in het financiële systeem. Er was de rol van
goud en de goud-standaard, toen kwam de petro-dollar (olie-dollar) en de dollar-standaard. En sinds 2010
ging de dollar-standaard eraan, toen Obama en Geithner (VS MinFin) de dollar (de wereldhandelsvaluta)
besloten te devalueren door de geldpersen aan te zetten.
Door de Fed-Zeepbel en al het geld-drukken komt nu eerst dus de crash van de dollar-standaard en de
petro-dollar. Hierbij geldt dat iedereen nu is voorzien van meer schulden dan ooit te voren, de banken nu
groter zijn dan ooit te voren, er komt dus zeker een crash komt groter dan ooit te voren, de Fed-crash. Deze
crash wordt daardoor mogelijk dus groter dan de omvang Amerikaanse Centrale Bank. Wie kan deze crash
nog uitkopen? Wellicht nog de IMF, met hun eigen wereldvaluta, de Special Drawing Rights (SDR), de
geldpersen kunnen daar aan, en dat geld gaat weer stromen naar dezelfde bekende bankiers…
Het planwerk
Zo’n crash gebeurt niet per ongeluk uiteraard, dat vergt planwerk. En ja, waar planwerk is, zijn geschreven
documenten. En die lekken dan soms uit. Hier is een memo (de End Game Memo) uit 1997 geschreven door
de Amerikaanse Minister van Financiën. (Zijn mentor Larry Summers zou recentelijk waarschijnlijk de
voorzitter zou zijn geworden van de Amerikaanse Centrale Bank, was het niet voor het uitlekken van de
memo?) In deze memo wordt beschreven het plan aangehaald waarin …
een kleine kliek Amerikaanse top bankiers van een aantal zeer grote banken in het geheim met de hoogste
ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben samengespannen om de regelgeving
voor banken zodanig te omzeilen, aan te passen en te veranderen, met als doelstelling dat de rijkdom en
welvaart van alle landen in de wereld tijdens de uitvoering van dat plan permanent in handen zou komen van
deze bankierskliek. De landen zouden hierdoor volkomen afhankelijk van hen worden. In dat memo wordt dit
plan omschreven als zijnde de “end-game”.
Juist, on de record met naam en toenaam, geschreven door de huidige minister van Financiën die
samenwerkt met leiders van de grote banken om de regels te versoepelen voor Amerikaanse wereldwijde
(WTO!) dominantie. Max Keiser heeft de onderzoeksjournalist geïnterviewd die bovenstaande memo heeft
gepubliceerd, Greg Palast. Ook dit interview is zeer de moeite waard:
[Video] Interview met Onderzoeksjournalist Greg Palast [Video]
De komende crash, die niet onverwacht komt, maar reeds in 1997 is aangekondigd. De crash komt weer uit
Amerika, neemt vermoedelijk de Amerikaanse Centrale Bank mee, welke op zijn beurt de EU en het Feddochterbedrijf de ECB tackelt. De ECB is het schoothondje van de Fed, die gaat niets redden. Wat gebeurt
er dan na deze Fed-crash? Your guess is as good as mine.
De foute mannen zitten nu allemaal wel op de juiste plekken, gereed voor het startschot. De kans dat we
hier zonder kleerscheuren vanaf komen is 0%.
Waarom stoppen we dit niet?
Waarom stoppen we dit niet? Het spel is gewoon veel te winstgevend om nu mee te stoppen. En wanneer
de redding weer komt, en die zal moeten komen, dan gaat het geld toch eerst weer naar deze bankiers.
Waarom stoppen met het spel ook al gaat het gegarandeerd mis? Deze foute bankiers winnen
gegarandeerd, ongeacht de uitkomst van het spel. Voor de gewone burger gelden uiteraard andere regels,
en andere uitkomsten…
Weten deze heren wel wat ze doen, is deze zaak nog te redden? Zoals het afgelopen jaren ging, de
bankiers weten heel wel vermoedelijk heel goed welk spel ze spelen. De uitkomst boeit ze gewoon geen bal.
Dat is immers niet hun probleem, zij hebben een reddingsgarantie. En als wij er een probleem mee hebben,
dan moeten wij daar maar een wet tegen gaan opstellen. En succes daarmee, in je anti-democratische unie
waar de wetgevings-regels letterlijk gedicteerd worden door dezelfde bankiers en dezelfde belangen!
Laten we dus maar hopen dat de experts (en ik in deze samenvatting) het mis hebben, en laten we hopen
de bankiers toch nice-guys blijken te zijn die de dag wel gaan redden voor het volk. Vooralsnog hebben ze
ons alleen niet meer nodig in hun financiële endgame spel.

Iraanse president Rohani openlijk trots op misleiden Westen
Nieuwe Iraanse leider erkent voor het eerst deels de Holocaust - Israël bezorgd omdat Obama oplossing
Iraanse en Palestijnse kwesties met elkaar verbindt
Tijdens zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering
van de VN beweerde de nieuwe Iraanse president Hassan
Rohani (foto) dat Iran niemand bedreigt. Nog maar enkele
jaren geleden was het dezelfde Rohani die verklaarde er
trots op te zijn dat hij er als hoofdonderhandelaar names het
Iraanse nucleaire programma in geslaagd was om 'het
Westen te duperen' en tijd te rekken door de gesprekken
met Europa te traineren. Ondertussen werden de Iraanse
uraniumverrijkinginstallaties in het geheim voltooid. 'De
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Amerikanen bleven de Europeanen vertellen dat wij logen en hen misleidden door hen niet alles te vertellen.
Maar de Europeanen antwoordden altijd: wij vertrouwen hen,' spotte Rohani in 2006.
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu heeft dus gegronde redenen met zijn waarschuwing dat de
wereld zich niet moet laten misleiden door Rohani's 'glimlach-offensief'. Ook wees Netanyahu erop dat
Rohani net als zijn voorganger weigert de Holocaust te erkennen.
Rohani erkent deels de Holocaust
Na zijn toespraak voor de VN leek Rohani daar voor het eerst verandering in aan te brengen. In een
interview met CNN zei hij dat historici maar hun licht moeten laten schijnen over de Holocaust, maar dat
'iedere misdaad tegen de menselijkheid, inclusief die van de Nazi's tegen de Joden, en ook tegen nietJoden, wat ons betreft laakbaar en te veroordelen is.' (1)
De aangekondigde ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama ging echter niet door, volgens
hoge Amerikaanse officials omdat de Iraanse leiders in Teheran zo'n gesprek op dit moment 'te
gecompliceerd' vinden. Tijdens zijn VN-toespraak had Rohani hard uitgehaald naar Israël, dat hij de 'bezetter
van Palestina' noemde en beschuldigde van 'intuïtieve agressie' tegen het Palestijnse volk.
'Cosmetische concessies'
Premier Netanyahu is ervan overtuigd dat de plotselinge gematigde houding van Iran slechts schijn is en
opnieuw bedoeld is om tijd te rekken. 'Net als Noord Korea zal Iran blijven werken aan het verdwijnen van de
sancties in ruil voor cosmetische concessies, terwijl het de mogelijkheid blijft houden om snel een kernbom
te bouwen.' (2)
Verrijking boven 5% dient alleen productie kernbom
Sommige mensen vragen zich af waarom Iran niet net als andere landen kernenergie zou mogen
ontwikkelen. Dat is dan ook niet het punt; het niveau van de uraniumverrijking in Iran, volgens het IAEA
bewezen tot minimaal 20%, is totaal onnodig voor het uitsluitend opwekken van kernenergie. Het verrijken
van uranium boven de ca. 5% (tot 90%) heeft enkel zin als het de bedoeling is om kernwapens te
produceren. Er zijn echter steeds meer signalen dat het Westen bereid lijkt het Iraanse nucleaire programma
-inclusief de verdachte uraniumverrijking- te accepteren. Ondanks het feit dat Rohani weigerde hem de hand
te gaan schudden, kondigde Obama aan dat hij minister Kerry van Buitenlandse Zaken opdracht heeft
gegeven om toe te werken naar directe onderhandelingen met Teheran (4).
'Sancties worden opgeheven, Iran mag uraniumvoorraad behouden'
Iran zou er reeds mee akkoord zijn om het Aanvullende Protocol van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) te
tekenen, wat inspecteurs van het IAEA toestaat om onaangekondigde inspecties te verrichten. Ook zullen er
dan camera's bij de uraniumverrijkingcentrifuges worden geïnstalleerd.
In ruil daarvoor zou Iran een onbeperkt aantal centrifuges mogen houden die uranium tot 5% verrijken, en
zou ook de reeds aangelegde voorraad -inclusief al het tot 20% verrijkt uranium- onaangetast blijven.
Bovendien zullen de VS en Europa geleidelijk de sancties tegen het land opheffen.
Israël bezorgd over verbinden Iraanse en Palestijnse kwestie
In Israël is overigens bezorgd en ook met verontwaardiging gereageerd op Obama's VN-toespraak, waarin
hij Israëls veiligheid direct koppelde aan de oprichting van een Palestijnse staat in Judea en Samaria (de
Westelijke Jordaanoever). In zijn toespraak liet Obama opnieuw doorschemeren dat hij de Amerikaanse druk
op het Iraanse nucleaire programma afhankelijk maakt van de voortgang van het Israëlisch-Palestijnse
vredesproces. Israëlische inlichtingenexperts vragen zich serieus af of Obama suggereerde dat als Israël nu
maar toegeeft aan de eisen van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas en de Joodse gemeenschappen in
Judea en Samaria ontruimt, hij dan misschien bereid is om alsnog geweld te gebruiken om een Iraanse
kernbom te voorkomen.
Het verbinden van de Iraanse en Palestijnse kwesties staat een echte oplossing voor beide vraagstukken
juist in de weg. Als Israël weigert om aan de Palestijnse eisen te voldoen, heeft Iran nu een geldig excuus
om door te gaan met het nucleaire programma (3). Israël kan echter onmogelijk akkoord gaan met Abbas'
eisen, aangezien dit pure zelfmoord zou betekenen.
'Cynische PR-show'
Netanyahu's waarschuwing dat Rohani enkel een 'cynische PR-show' heeft laten zien lijkt echter aan
dovemansoren gericht. De hele wereld lijkt te vergeten dat niet Rohani, maar opperleider Ayatollah
Khamenei aan de touwtjes trekt. En die laat regelmatig weten dat de vernietiging van de Joodse staat nog
altijd bovenaan de Iraanse agenda staat.
'Israël wond op moslimwereld'
Maar ook Rohani zelf zei tijdens zijn eerste de beste publieke toespraak na zijn verkiezing dat 'het
Zionistische regime een wond is, die al jaren op het lichaam van de moslimwereld zit, en daarom moet
worden verwijderd.' Bovendien droeg Rohani zijn verkiezing op aan de komst van de islamitische messias,
de Mahdi, die volgens de moslimtheologie pas kan komen als Israël wordt vernietigd en er een grote oorlog
tegen het Westen wordt gevoerd. Op de 9e Mahdi-conferentie waarschuwden hoge Iraanse officials en
politici niet voor niets dat 'Armageddon' nabij is, nu de Mahdi op het punt staat op het toneel te verschijnen.
Xander - (1) Ynet News, (2) Ynet News, (3) DEBKA, (4) Fox News
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Spanje: Overwinning Merkel betekent schuldenunie en Verenigde Staten van Europa
Nog geen 1 op de 3 Duitsers koos écht voor Merkel - Duits bedrijfsleven vreest ruk naar links - Ook Goldman
Sachs verwacht nu verdere Europese integratie
'Voormalig' Goldman Sachs adviseur Mario Monti (links) is blij met de
overwinning van Merkel (midden), want nu zal de Europese integratie
verder worden doorgezet.
(Dit artikel is ca. 24 uur oud, maar kon vanwege omstandigheden niet
op de site worden gezet.) De Spaanse minister van Buitenlandse
Zaken José Manuel Garcia-Margallo is blij met de
verkiezingsoverwinning van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.
Volgens hem betekent dit dat de EU en de eurozone hebben
gewonnen, en zal het niet lang duren voordat de Duitsers akkoord
gaan met een volledige Europese schuldenunie, waar eurobonds -gemeenschappelijk staatsobligaties- een
onderdeel van zullen zijn.
Eurobonds en schuldenunie
Duitsland wordt algemeen beschouwd als het belangrijkste land van de Europese Unie en de eurozone.
Omdat Merkel volgens minister Garcia-Margallo 'eerder pro-Europees' is, betekent dit goed nieuws voor de
Zuid Europese schuldenlanden, die het maar niet wil lukken hun schulden, begrotingen en economieën op
orde te brengen. Omdat 'de reddingsmaatregelen in Griekenland niet hebben gefunctioneerd', zullen de
schulden van alle lidstaten op één hoop worden gegooid, zo denkt de minister. Dat betekent dat er
gemeenschappelijke staatsobligaties, dus eurobonds, zullen komen. Concreet houdt dat in dat Duitsland en
Nederland jaarlijks miljarden extra kwijt zullen zijn aan hogere rente, zodat de schuldenorgie van Zuid
Europa nog enige jaren kan worden volgehouden.
'Verenigde Staten van Europa'
De Spaanse minister van BuZa noemde weliswaar als voorwaarde dat de eurolanden eerst 'hun excessen in
de financiële politiek' moeten overwinnen, maar dat is de afgelopen jaren ondanks talloze beloften ook niet
gebeurd. Desondanks komt er toch een schuldenunie. Tenslotte zouden de Verenigde Staten van Amerika
op dezelfde manier zijn ontstaan, toen 13 koloniën besloten om hun schulden te vergemeenschappelijken.
Eurobonds kunnen in zijn ogen dan ook de weg vrijmaken voor de Verenigde Staten van Europa.
Goldman Sachs verwacht meer Europese integratie
De beruchte Amerikaanse 'vampierinktvis'bank Goldman Sachs ziet in een grote coalitie tussen CDU/CSU
en de SPD de beste koers voor Duitsland. Mario Monti, oud-premier van Italië en tot 2011 adviseur van
Goldman Sachs, rekent nu op 'vooruitgang bij de Europese integratie'. Hij toonde zich tevreden over het
verdwijnen van de liberale FDP, omdat die 'de Europese politiek in de weg stond'. (6)
Nog geen 1 op de 3 koos voor Merkel
Overigens laten de statistieken zien dat Angela Merkel helemaal niet op de steun van de meeste Duitsers
kan rekenen, zoals de verkiezingsuitslag wordt geïnterpreteerd. CDU/CSU kreeg maar 29% van de
stemmen. Toch behaalde de partij in het parlement net geen absolute meerderheid.
Het aantal mensen dat niet stemde was met 28,45% bijna net zo hoog. De waarschijnlijke coalitie met de
SPD zal in de Bondsdag weliswaar een enorme meerderheid hebben, maar in werkelijkheid slechts 29,4
miljoen van de 61,9 miljoen kiesgerechtigde Duitsers vertegenwoordigen.
Stemmen 7 miljoen Duitsers tellen niet
Echt democratisch kan het Duitse stelsel dan ook niet worden genoemd, zeker niet vanwege de kiesdrempel
van 5%, waarmee de grote partijen er keer op keer in slagen meer zetels te bemachtigen dan hen electoraal
toekomt. 11,07% van de Duitsers koos voor partijen die niet in het parlement zitten. Het door alle partijen
gedemoniseerde Alternative für Deutschland kreeg ruim 2 miljoen stemmen, en kwam maar 162.000
stemmen tekort om de kiesdrempel te halen. (2)
Door de kiesdrempel worden de stemmen van maar liefst 7 miljoen Duitsers, in totaal 15%, niet meegeteld.
De AfD en de FDP, die niet (meer) in het parlement komen, hebben 4 miljoen Duitsers achter zich staan. Zij
krijgen echter geen enkele vertegenwoordiging in Berlijn.
Duits bedrijfsleven vreest ruk naar links
Ook het Duitse bedrijfsleven houdt zijn hart vast, nu de liberalen niet meer terugkeren in de Bondsdag. Velen
vrezen een ruk naar links nu CDU/CSU met de SPD of misschien wel met de Groenen gaat regeren.
Veel bedrijven hebben door de omschakeling op groene energie (Energiewende) hun lasten de afgelopen
jaren enorm zien stijgen en kunnen daardoor amper hun hoofd boven water houden. 61% wil dan ook dat de
Energiewende betaalbaar blijft. Andere wensen zijn het afbouwen van de bureaucratie en investeringen in
de infrastructuur, die de afgelopen jaren flink is verwaarloosd (4). Steeds meer Duitse wegen zitten vol met
gaten, en complete snelwegbruggen moeten worden afgesloten voor zwaar vrachtverkeer (5), omdat er
grote scheuren in het beton zitten.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Die Welt, (5) Die Welt, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Speciale datingsite voor christenen die overspel willen plegen
Waarom passen kerken en christenen sommige Bijbelse regels voor relaties, seks en huwelijken 1 op 1 op
onze tijd toe, maar worden veel andere wetten genegeerd?
Een onwaarschijnlijke vrienschap: de christelijke voorganger Craig
Cross (R) en oud-pornoster Ron Jeremy (L) -de man die meer dan
1000 vrouwen zou hebben gehad- waarschuwen samen voor de
gevaren van porno.
In christelijk Amerika is de nodige ophef ontstaan over een nieuwe
datingsite 'Christian Swingers', die getrouwde christenen de
mogelijkheid geeft om 'discreet' overspel te plegen. Zelfs de meest
progressieve voorgangers in de VS reageren afwijzend op de site, die
volgens eigen zeggen 'goede christenen' de noodzakelijke privacy wil geven, zodat ze niet naar
swingerclubs hoeven en daardoor een 'slechte reputatie' zouden krijgen. 'Voor christelijke swingers is het
niet makkelijk,' begint de site. 'Vaak wordt je door andere gelovigen veroordeeld, omdat ze het niet begrijpen
of jaloers zijn, en zeggen dat jouw levensstijl en liefdesgewoonten verkeerd zijn. Maar de Bijbel leert ons
'oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt'. En dan is er nog dat vers over de eerste steen... Deze site is
bedoeld om in de behoeften van gelijkgestemden te voorzien: toegewijde christelijke stellen, die toch een
actief liefdesleven willen en dit in goed vertrouwen met elkaar willen delen.'
'Ziek en walgelijk' of 'Gods oorspronkelijke plan'?
The Christian Post noemt de 'onbeschaamde' site een oxymoron, een verbinding tussen twee tegengestelde
zaken. Commentatoren op de Swinging Christians Facebookpagina betitelen het concept als 'ziek' en
'belachelijk en walgelijk schandelijk.' Eén van de voorstanders van de site kwam met echter het argument,
dat Adam en Eva in de hof van Eden naakt waren en zich daar niet voor schaamden. 'Dat was Gods
oorspronkelijke plan. Als dat plan was doorgegaan, dan zouden we allemaal naakt zijn in een paradijselijke
wereld. Seks hebben met elkaar zou dan net zo normaal zijn als elkaar de hand schudden of samen eten.'
Ook voor homo's, transseksuelen en triootjes
De datingsite is niet uitsluitend voor 'swinger'stellen, maar ook voor contact met individuele personen,
waaronder ook homo's, transseksuelen en 'grannies' (omaseks), en mensen die triootjes zoeken of
aanbieden. Leeftijd: van 18 tot 81.
Infinite Connections Inc. in Florida, de eigenaar van 'Christian Swingers' alsmede ook van andere
datingsites, wijst de kritiek van de hand. 'Als onze site u niet bevalt, kunt u uw profiel deactiveren en iets
anders proberen dat beter bij u past,' gaf iemand van de klantenservice als commentaar.
Porno-pastoor op bekeringsjacht in seksindustrie
De 37 jarige Craig Gross, die bekend staat als de 'porno-pastoor' omdat hij evangeliseert op seks- en
pornobeurzen, zei dat hij aanvankelijk dacht dat de site een grap was. 'Wij doen een hoop gekke dingen,
maar ik ken niemand in mijn kring die denkt dat dit (swinging / partnerruil) een goed idee is. Dit zal geen
enkel huwelijk helpen, christelijk of niet.' Gross is de oprichter van de XXX Kerk en helpt christenen van hun
pornoverslaving af te komen. 'Ik heb al veel vaker meegemaakt dat christenen vanuit zakelijk oogpunt
worden benaderd. Ik vraag me echter af of dit echt is, want als je gelijk al alle regels voor het huwelijk breekt,
wat maakt het dan nog uit of je een christen bent of niet?'
'Meer openheid over seksualiteit'
De 'porno-pastoor' gaat ieder jaar naar een tiental seksbeurzen en - shows om te proberen pornoacteurs
zover te krijgen zich te bekeren tot Jezus. Recent wist hij één van Amerika's bekendste pornosterren, Jenna
Presley, te overtuigen om ermee te stoppen. Ook organiseert hij samen met de legendarische oud-pornoster
Ron Jeremy -de man die het met meer dan 1000 vrouwen gedaan zou hebben- publieke debatten over de
gevaren van porno. 'Ik zie dat er de afgelopen vijf jaar veel meer openheid over seksualiteit is gekomen,'
vervolgt Gross. 'Toen we begonnen (met de XXX Kerk), was het moeilijk om op zondag kerken binnen te
komen, maar nu komen we in kerken die ons op papier nooit zouden uitnodigen.'
'Christenen en swingers sluiten elkaar uit'
Ook John Mark Comer, voorganger van de 6000 leden tellende Solid Rock Church in Portland (Oregon),
zegt dat er niets christelijks aan 'Christian Swingers' is. Hij houdt zijn gelovigen -waarvan de helft studenten
en ongetrouwde twintigers zijn- voor dat seks meer is dan enkel een recreatieve activiteit tussen twee
volwassenen. 'Een christelijke swinger bestaat niet, want deze twee termen sluiten elkaar uit,' aldus Comer.
'Christus was duidelijk. Ik werk met heel veel jonge mensen die Jezus volgen. God houdt van het huwelijk en
seks, met de Bijbel als gids en Jezus als anker. Als je gelooft dat God de wereld schiep en bepaalde zaken
zoals seks en het menselijke lichaam, dan zijn die inherent goed.'
'Meerdere partners is jezelf weggeven'
Ontrouw, overspel en partnerruil vallen daar volgens hem niet onder. 'Dit is een klassieker: God bracht Eva
bij de man en zei dat 'wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet'. Er bestaat geen parallel woord
in het Engels, maar het Hebreeuwse woord, 'echod', betekent één vlees, tot op het diepste niveau
samengesmolten.'
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'In onze cultuur is seks meer en meer enkel een ontspannend spelletje, als tussen biologische dieren,'
vervolgt Comer. 'Maar God zegt en Jezus bevestigt een mooier en krachtiger iets als mensen één worden,
een permanente fysieke en spirituele, onbreekbare band. Als je meerdere partners hebt, dan geef je jezelf
weg.' (1)
Geannuleerde Bijbelse regels
Gross, Comer en veel andere christelijke leiders baseren zich met hun standpunt op de Bijbel, maar kunnen
of willen niet verklaren waarom veel Bijbelse regels voor relaties en huwelijken door vrijwel geen enkel kerk
meer worden gevolgd. Enkele voorbeelden:
* Polygamie. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is het hebben van meerdere vrouwen
toegestaan. Bekendste voorbeelden zijn David en Salomo (1000 'stuks'). In het N.T. wordt alleen voor de
oudsten van de kerk de uitzondering gemaakt dat zij maar één vrouw mogen hebben (1 Tim. 3:12). Deze
uitzondering zou geen enkele zin hebben als het hebben van één vrouw de algemene regel was.
* Het zwagerhuwelijk. Een door God ingestelde regel, dat kinderloze vrouwen wier man sterft, verplicht
zwanger moeten worden gemaakt door een broer van hun overleden echtgenoot.
* Incest. Dit werd in de wet van Mozes weliswaar verboden, maar als het scheppingsverhaal in Genesis
letterlijk moet worden genomen, dan kan het niet anders dat de mensheid uit incest is ontstaan. Dat kan dus
onmogelijk vanaf het begin af aan zijn verboden, want anders hadden u en ik daar nu niet over kunnen
discussiëren.
* Kindhuwelijken. Huwelijken tussen volwassen mannen en meisjes die niet ouder waren dan 12 -en soms
nog jonger- waren in Bijbelse tijden normaal en toegestaan. Zo wordt in het Bijbelboek Hooglied (8:8) Salomo's lofzang op de erotiek- gewag gemaakt van mannelijke interesse voor een meisje dat nog geen
borsten heeft, een feit dat in zichzelf niet als verkeerd wordt getypeerd.
* Single blijven & Uithuwelijken. De apostel Paulus schrijft weliswaar dat 'met het oog op hoererij' iedereen
zijn eigen vrouw / man moet hebben, maar dat het in zijn ogen het beste is als iemand -net als hijzelf- niet
trouwt. Mensen die echter 'branden van begeerte' (1 Kor.7:9) kunnen maar beter wél trouwen. Ook pleit hij
vóór het uithuwelijken van je dochter(s), en vindt hij het zelfs beter als je je dochter verplicht om (vooralsnog)
ongetrouwd te blijven.
* Scheidingen. In dezelfde brief verbiedt Paulus het gescheiden vrouwen opnieuw te trouwen zolang hun ex
nog leeft, maar krijgen mannen niet dat verbod opgelegd. Onder de Wet van Mozes konden mannen hun
vrouwen eenvoudig met een scheidbrief wegsturen, maar waren vrouwen verplicht om hun hele leven bij
dezelfde man te blijven, hoe slecht hij hen ook behandelde. Ook Jezus zei dat iedere man die een
gescheiden vrouw trouwt, 'echtbreuk' pleegt (Mat.5:31). Dit feit op zich bewijst al dat polygamie (vanuit
mannelijk standpunt) ook door Jezus niet werd afgewezen.
Waarom de ene wet wel, en de andere niet?
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk dat er hemelsbrede culturele verschillen zijn tussen relaties en
huwelijken in Bijbelse tijden en in onze moderne tijd. Veel van de in de Bijbel gegeven regels -in het O.T.
aan Mozes / God toegeschreven, in het N.T. aan Jezus, Paulus en andere apostelen- worden door geen
enkele kerk of christelijke groep meer geleerd en zijn -zoals polygamie, kindhuwelijken en uithuwelijken- bij
de wet verboden.
De vraag rijst dus waarom sommige regels uit de Bijbel wél 1 op 1 door kerken en christenen worden
overgenomen, maar veel andere regels worden genegeerd. Waarom wordt de ene wet wél op onze tijd en
samenleving toegepast als zijnde een gebod van God, maar worden andere wetten afgedaan als 'cultureel
bepaald'? De Bijbel zelf maakt dit onderscheid namelijk niet. Als bepaalde wetten en gebruiken dus in de
loop van na-Bijbelse tijden zijn ontstaan en/of juist zijn afgeschaft, waarom accepteren kerken en christenen,
die zeggen geheel volgens de Bijbel en Gods geboden te willen leven, dit dan?
Wetten en lichaam op gespannen voet
En dan is er ook nog het punt wat voorganger Comer aanhaalt: 'Als je gelooft dat God de wereld schiep en
bepaalde zaken zoals seks en het menselijke lichaam, dan zijn die inherent goed.' Waarom heeft God het
dan zo bepaald, dat kinderen van rond de 12 jaar vruchtbaar worden, maar moeten ze -gezien de regels van
onze maatschappij en kerken- vervolgens nog minstens 9 jaar wachten alvorens ze mogen trouwen? God
zal zich toch niet hebben vergist toen hij ervoor zorgde dat een mens al rond zijn 12e jaar vruchtbaar wordt?
Komt daar nog eens het grote verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke lichaam bij. Waarom heeft
een vrouw één hormoonpiek per maand, maar heeft een man er meerdere per dag? Wat heeft het voor zin
om een man een gestel te geven waardoor hij dagelijks meerdere malen min of meer 'gedwongen' aan seks
moet denken, maar mag hij gedurende zijn hele leven niet alleen slechts één vrouw hebben, maar mag hij
zelfs niet eens naar andere vrouwen kijken. Doet hij dat wel, dan pleegt hij volgens Jezus 'echtbreuk'
(Mat.5:28).
'Van God' of cultureel bepaald?
Bovenstaande argumenten zijn absoluut niet bedoeld om een datingsite zoals Christians Swingers goed te
praten (!), maar om met name christenen aan het denken te zetten over hun eigen regels, wetten en
gebruiken ten aanzien van huwelijken, seks en relaties, waarvan doorgaans klakkeloos wordt aangenomen
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en beweerd dat deze 'van God' afkomstig zijn, maar die bij een iets nadere beschouwing van de Bijbel en de
Bijbelse tijden in veel gevallen cultureel bepaald blijken te zijn.
Behoefte aan trouw en veiligheid van alle tijden
Er moet echter niet vergeten worden dat minstens één concept wel consistent wordt vastgehouden: ontrouw
/ overspel is in alle gevallen verkeerd. Zelfs in het zichzelf 'vrij' achtende niet-christelijke deel van de
moderne samenleving blijken maar weinig huwelijken en relaties ontrouw en overspel te overleven. Dat feit
op zich bewijst dat de diepe menselijke behoefte aan trouw en veiligheid alle tijd, cultuur en religie overstijgt,
en het verbod op overspel dus zo gek nog niet is.
Xander - (1) ABC News

Gammel zootje
door Jos van Noord – AMSTERDAM
Een derde van alle Nederlanders kan door een griepje zomaar het loodje leggen. Volgens het RIVM zijn
meer dan vijf miljoen landgenoten zó kwetsbaar, zwak en gammel dat een eenvoudige griep de
nekslag kan betekenen. Maar het nut van de griepprik is nooit bewezen. Gaat u dat gratis prikje halen?
Mail mij!
Welkom in het proefkonijnenlaboratorium van de overheid! Ons ministerie van Volksgezondheid houdt
er een nogal vreemde volgorde van werken op na: risicogroepen en kwetsbare ouderen, dit jaar zelfs al
vanaf 60 jaar, worden per brief opgeroepen om volgende maand hun traditionele griepprik te komen halen bij
de huisarts en in het voorjaar gaat dan een frisse, onbevangen groep deskundigen van de Gezondheidsraad
bekijken of zo’n massale griepvaccinatie enige zin heeft.
En wíj maar denken dat er bezuinigd moet worden, vooral in de gezondheidszorg, waar de kosten de pan uit
rijzen! De vaccins waren al ingekocht, vandaar éérst prikken – volgend jaar zoeken we dan wel eens uit of ’t
werkt. Dat noemt zich wetenschapper.
Vijfenzestig miljoen euro, hupsakee over de balk! Huisartsen protesteren niet; zij vangen voor elk prikje
10 euro. In vier uur tijd dik 5000 euro verdiend, dát gaan we natuurlijk niet afblazen.
Nederlanders zijn niet gek: steeds minder mensen halen de griepprik, zo bleek vorige week, terwijl er steeds
méér voor in aanmerking komen. Vorig jaar liet nog maar 62 procent van de ’risicogroep’ zich
vaccineren; van de grote groep gezonde 60- tot 65-jarigen kwam nauwelijks de helft.
Een paar jaar geleden al ontstond er discussie, toen het toonaangevende Geneesmiddelenbulletin onthulde
dat het effect van de griepprik op onder andere de overlijdenskans bij ouderen op geen enkele manier is
aangetoond. Ook op de overdacht van het virus of het optreden van complicaties, zoals longontsteking, heeft
de prik bij gezonde volwassenen geen enkele invloed. „Werkzaamheid en effectiviteit zouden vóóreerst
onomstotelijk bewezen moeten zijn”, zegt huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel, die al vele
jaren strijdt tegen nutteloze vaccinaties. Van der Linde kreeg een proces wegens smaad aan zijn doktersjas,
nadat hij RIVM-virologen had beticht van vrijages met de vaccinindustrie, maar werd vrijgesproken: volgens
de rechter mocht hij wel degelijk spreken over conflicterende belangen.
Is de farmaceutische industrie de énige die beter wordt van de griepprik? Eén keer heb ik dat prikje
gehaald. Die winter was ik slechts één weekje grieperig, terwijl dat zonder prik vaak wel zeven dagen
duurde! Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. Hoort u bij de groeiende groep die afhaakt? Waarom?
Vertrouwt u het niet? Werd u juist ziek na vaccinatie? Of gaat u voor de prik, al was het maar om uw huisarts
een plezier te doen?
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/waturaakt/21914712/__Wat_U_Raakt__Gammel_zootje__.html

Franse wijnen vervuild met landbouwgif
HLN.be - 25/09/13 – 06u49 Bron: Algemeen Dagblad
Franse wijn moet dringend worden onderzocht op landbouwgif. Dat eist de Nederlandse Europarlementariër
Esther de Lange (CDA) nadat de Franse consumentenbond in 92 soorten Franse wijn resten van
landbouwgif vond. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.
De consumentenbond, die als serieus bekend staat, onderzocht 92 betaalbare flessen wijn – rood, wit en
rosé – uit alle bekende wijnstreken, waaronder Bordeaux en Bourgogne. Alle flessen bleken sporen van
bestrijdingsmiddelen te bevatten, gemiddeld 4 soorten per fles. De bond vond 33 verschillende soorten
landbouwgif, waarvan 7 als kankerverwekkend te boek staan. Eén bepaald niet onbekende Bordeaux
(Mouton Cadet) bleek 14 soorten landbouwgif te bevatten.
Volgens De Lange moet “Europa nu maar eens naar de consumentenlanden luisteren, in plaats van alleen
naar de productielanden”.
http://www.hln.be/hln/nl/39/Lekker-Eten/article/detail/1710895/2013/09/25/Franse-wijnen-vervuild-met-landbouwgif.dhtml
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Is Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, plots helderziend geworden?
Of is er een andere reden dat hij precies weet wat er in de toekomst wel of niet zal gebeuren?
Ongeveer een week geleden was het Prinsjesdag. WeAreChange
Rotterdam kreeg toen de gelegenheid om de huidige Minister van
Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, vragen te stellen over Joris
Demmink (voormalig secretaris generaal van justitie en verdacht van
kindermisbruik). "De wet bepaalt als iemand schuldig is of dat terecht
is", aldus Opstelten. Wat feitelijk betekent: iemand kan schuldig zijn
maar juridisch vrijgesproken worden. Op z'n minst een opvallende
uitspraak.
In deze korte video van iets minder dan anderhalve minuut komt echter ook iets naar voren wat
ronduit schokkend genoemd mag worden. Na 45 seconden doet "minister liegt niet" Opstelten een
uitspraak die hij in zijn positie, zeker binnen justitie en veiligheid, niet kan noch mag doen.
http://www.youtube.com/watch?v=6xWghZIaqp8
“En zal er ook niets aangetoond worden”.
Er zijn twee mogelijkheden:
Of Opstelten is lid van het gilde der paragnosten en heeft in zijn glazen bol in de toekomst kunnen
kijken of deze minister weet zeker dat er juridisch nooit iets aangetoond zal worden omdat hij er
alles aan zal doen om Demmink te beschermen.
Een week geleden toen hij die bewuste opmerking maakte had hij waarschijnlijk niet gedacht zo
snel met de werkelijkheid geconfronteerd te worden.
Want, wat wordt er gisteren door diverse media gepubliceerd, zoals hier in de Telegraaf?
“Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar de voormalig topambtenaar van
Veiligheid en Justitie, Joris Demmink.
Het onderzoek richt zich op een brief van het Turkse OM, waarin staat dat Demmink 'op 20 juli
1996 Turkije is in gereisd'. Demmink wordt ervan beschuldigd in die maand een minderjarige
Turkse jongen te hebben misbruikt. Hij houdt echter vol dat hij sinds 1987 niet meer in Turkije is
geweest. Deze verklaring is altijd overgenomen door de Nederlandse regering. Het ministerie van
Veiligheid en Justitie heeft een verificatieverzoek aan Turkije gestuurd. ,,De Turkse autoriteiten
hebben het bestaan van het document bevestigd'', aldus de woordvoerder van minister Ivo
Opstelten”.
De Turkse autoriteiten hebben al bevestigd dat het document dat aantoont dat Demmink in die
bewuste maand in Turkije was, echt is. Ongetwijfeld zal er in de achtergrond koortsachtig overleg
worden gepleegd over hoe deze tijdbom onschadelijk te maken. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn.
Misschien zullen ze de Turkse overheid van leugens betichten, maar aan die optie kleven natuurlijk
ook veel nadelen.
Zo staat er in het NRC:
“Vorig jaar besloot het OM nog na een oriënterend feitenonderzoek dat er onvoldoende bewijs was
om Demmink te vervolgen. Toen was echter de informatie uit de brief niet bekend, laat justitie aan
de krant weten. Het OM gaat contact opnemen met de Turkse autoriteiten.
De advocaat van Demmink, Harro Knijff, herhaalt in het AD dat zijn cliënt in de jaren negentig niet
in Turkije is geweest. (Novum)”
“En zal er ook niets aangetoond worden”.
Eén ding is zeker. Minister Opstelten "liegt niet" als beschermheer van Demmink, heeft op dit
moment waarschijnlijk slapeloze nachten. Het lijkt alsof zijn neus iedere dag een beetje langer
wordt.
Een kleine update over de Pinokkioneus van Opstelten kunnen we jullie alvast geven. Gisteren
was er een zitting (klik hier voor verslag) omtrent een omstreden documentaire over kindermisbruik
en mensenhandel waarin een prominente rol voor Demmink is weggelegd. Toen men poogde
vragen te stellen over het onderwerp aan Opstelten was hij plots sterk van koers gewijzigd en zei
hij, "Ik bemoei me niet met de kwestie", aldus de Telegraaf.
Zie video: Minister liegt niet http://www.youtube.com/watch?v=B0eFXpUgBN8
Bronnen: WeAreChangeRotterdam ; Telegraaf ; NRC ; HetHaagseComplot
Rechtsstaat Nederland

Nieuwsbrief 185 – 30 september 2013 – pag. 59

Voorgeschiedenis
Wie meent in Nederland in een rechtsstaat te leven, moet zich werkelijk eens verdiepen in de gang van
zaken rond faillisse-menten. Hoe ongeïnteresseerde rechters, corrupte curatoren, zakkenvullende
advocaten, geflipte belastinginspecteurs, onbetrouwbare notarissen en incompetente rechtercommissarissen te werk gaan, valt namelijk te lezen in een boekje van de stichting Stidag over tientallen
gedupeerden: Het Verdriet van de Failliet en Schurken in Jurken.
Dat de schrijvers niet helemaal alleen staan, blijkt onder meer uit het volgende citaat (blz 111):
Er zijn beduidend meer frauderende curatoren en rechters dan er ooit frauderende gefailleerden te vinden
zullen zijn!
(President van de rechtbank van Den Bosch bij zijn afscheidsrede in 1998; dus toen al…)
Even schandelijk is volgens deze boekjes het gedrag van de achtereenvolgende ministers van Justitie, van
de premiers en de Kamerleden. Een wet uit 1893 laten misbruiken door een netwerk van ‘onmisbare’
functionarissen, mede waardoor zich naar verluidt meer dan 400 zelfmoorden per jaar voordoen en 70% van
de faillissementen onnodig blijkt, zou tot grote publieke en politieke verontwaardiging moeten leiden. Zelfs
publicaties in De Telegraaf en HP/DeTijd, dan wel Kamervragen door Rita Verdonk, hebben echter
nauwelijks een reactie in Den Haag opgeleverd; evenmin als het boek van prof. Tak over de rechtsstaat en
een vonnissenonderzoek door prof. Van Putten.
Sinds het verschijnen van de boeken van Paul Ruijs, Martin Dessing en Peter Siebelt over de verloedering
van onze rechtsstaat, is dat ook niet verwonderlijk. Media, politiek en honderden stichtingen hebben meer
belang bij vuurvaste doofpotten. Ook het feit dat vele rechters voortdurend de wet overtreden met hun
‘bijbanen’ bij advocatenkantoren, belangen-verstrengeling met banken en verzekeringsmaatschappijen,
belastingafspraken, intimidaties in de rechtszaal en bescherming van frauduleuze curatoren – zoals in het
boek vermeld – blijkt geen aanleiding tot zichtbare actie door de politiek, laat staan een parlementaire
enquête.
Wat is hier aan de hand? Is de macht van de justitiële ‘maffia’ al zo groot dat zelfs Kamerleden bang zijn, of
behoren deze – binnen de Vaste Kamercommissie – inmiddels ook tot het netwerk? Een land dat zich
voortdurend profileert op het gebied van de internationale rechtsorde, blijkt niet in staat het schrijnende
machtsmisbruik in eigen huis aan te pakken. De onbeschaamdheid van rechters die klagen over de
werkdruk en tegelijk dikbetaalde nevenfuncties vervullen, die zich voor het leven laten benoemen en
vervolgens dossiers niet eens lezen, maar wel met droge ogen meineed, misleiding door advocaten en
vervalste bewijzen accepteren, kenmerken de huidige rechtsstaat. En geen ‘Fortuyn’ die opstaat en roept
j’accuse! Politici richten hun pijlen liever op klokkenluiders dan op Justitie, want de macht daarvan is
onbeperkt zoals de Demmink-affaire en een opgedoken kopie-brief illustreren. In bedoelde brief – naar
verluidt van minister Hirsch Ballin -werden instructies gegeven aan de rechters, omtrent de niet-vervolging
van curatoren die van faillissementsfraude worden beschuldigd.
Het dossier U.
Het dossier U. bestaat uit twee delen die beide even schrijnend en veelomvattend zijn. Het eerste deel
betreft een onnodig faillissement van ruim 18 (achttien !) jaar, waarbij een fout is gemaakt door de advocaat
van een schuldeiser die zijn vordering had ingetrokken. Recent heeft een rechter vastgesteld dat de
aansprakelijkheid voor de gevolgen zou zijn verjaard, ondanks de regel dat eerst het faillissement moet zijn
afgesloten. De zoon heeft zich jarenlang als een soort klokkenluider ingezet tegen de zakkenvullende
curator van zijn vader, die zelfs een onzinnige rechtszaak tegen Bakker-Hillegom was begonnen op kosten
van de boedel.
Recent werd de zoon zelf – tijdens zijn verblijf in het buitenland(!) – gedagvaard wegens een
faillissementsaanvraag. Daardoor kon hij niet aanwezig zijn, evenals zijn advocaat die ook op vakantie was.
Deze advocaat diende een verzetschrijven in, dat op 24 september jl. niet-ontvankelijk werd verklaard,
omdat de rechter in Zutphen geen tijd had om de bewijsstukken te verifiëren en ze daarom maar verwierp.
Intussen werd op dezelfde datum ook een zitting terzake zijn bejaarde vader gepland, waardoor de zoon
hem niet kon bijstaan. Toeval dat dit op een dag viel, die eerst als verhinderdatum was aangemerkt?
Dat er grond is voor enig wantrouwen jegens de rechterlijke macht, blijkt uit de pleitnotities van de
‘verzetzitting’ in Zutphen.
Onderstaande cursieve tekst geeft ongeveer de kern aan van het verweer namens de zoon Mickel U.
Uw rechtbank heeft mijn cliënt Mickel U. op 6 augustus in staat van faillissement verklaard. Vandaag dient
zijn verzet daartegen. De toelichting die ik op het verzet van de heer U. zal geven valt in vier onderdelen
uiteen. Ik zal achtereenvolgens over de procedure, de vordering van mevrouw L., het al dan niet zijn
opgehouden met betalen en de persoon van de [aangewezen] curator komen te spreken.
Als eerste zal ik namens de heer U. betogen dat de gang van zaken rondom de behandeling van het
faillissementsrekest op 6 augustus 2013, heeft plaatsgevonden op een wijze welke een schending betekent
van het grondrecht op een eerlijk proces, zoals dat is verankerd in artikel 6 van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens.
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Elk proces, dus ook een faillissementsprocedure, moet op een eerlijke manier plaatsvinden, voor een
onafhankelijke en onpartijdige rechter die van uit deze houding hoor en wederhoor toepast. Dit houdt in dat
de betrokkene voor een zitting waarop de rechtbank over een zo ingrijpend iets als het verlies van het
beheer en de beschikking over alle vermogensrechtelijke rechten beslist, zo tijdig moet worden opgeroepen
dat hij ook niet alleen ter terechtzitting kan verschijnen, maar tevens de gelegenheid krijgt om zich met het
oog op zijn verdediging, desgewenst bijgestaan door een advocaat, deugdelijk te kunnen voorbereiden.
Een eerlijk proces betekent niet alleen dat de rechtbank dient toe te zien op de naleving van zwaarwegende
rechtsregels, zoals het recht op hoor en wederhoor, maar ook dat de in de procedure betrokken partijen,
zoals in casu mevrouw L. en de voor haar optredende advocaat, de op hen ziende normen van een eerlijke
procesvoering, zoals bijvoorbeeld de in artikel 21 Rv geformaliseerde waarheidsplicht, niet met voeten
treden.
Ik kom er nu aan toe de feitelijke gang van zaken met de hiervoor door mij genoemde normen van een
behoorlijke procesvoering te confronteren.
Ik begrijp dat deze procedure is aangevangen middels een faillissementsrekest dat op 30 januari 2013 ter
griffie van de rechtbank Midden-Nederland is ingekomen. De zaak is op voor mij nog onduidelijke wijze
terechtgekomen bij de (rechtsvoorgangers) van deze rechtbank. In de procedure heeft daarbij een verzoek
van de heer U. gespeeld om tot de WSNP te worden toegelaten, in welk verzoek de heer U. niet ontvankelijk
is verklaard.
In de tussentijd heeft er voor deze rechtbank een ander faillissementsrekest gediend. In die procedure
waarin de heer U. de vordering van de aanvraagster geheel heeft voldaan, heeft hij op 2 juli 2013 een nieuw
verzoek ingediend om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling. Ik heb de heer U. ook in die
procedure bijgestaan en dit op 10 juli per fax aan uw rechtbank gemeld, waarbij nog eens een afschrift van
het verzoek om tot de WSNP te worden toegelaten, was bijgevoegd. Om mij onverklaarbare redenen heeft
de rechtbank bedoeld verzoek tot nu toe, bij mijn weten, niet behandeld.
Ik constateer dat op 6 augustus 2013 de situatie bestond, die staat beschreven in artikel 3a lid 1 van de
faillissementswet, namelijk samenloop van een faillissementsrekest met een verzoek tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling. De rechtbank heeft, door op 6 augustus desondanks het faillissementrekest van
mevrouw L. te behandelen, in strijd gehandeld met deze wettelijke bepaling.
Mijn cliënt heeft mij verteld dat hij pas op maandag 5 augustus 2013 tijdens een verblijf in Turkije vanwege
familiebezoek, kennis kreeg van de zitting van 6 augustus waarop uiteindelijk het faillissement is
uitgesproken. Op dat moment heeft er contact plaatsgevonden met mr. B. [wederpartij] die er dan ook mee
bekend was dat U. geen enkele mogelijkheid had om tijdig op de zitting te verschijnen. [Ook de griffie werd
daarover geïnformeerd]
Ik meen dat het de plicht van mr. B. was om dat ter zitting aan de rechtbank te melden en dat hij, door dit
niet te doen, daarmee zijn verplichting uit artikel 21 Rechtsvordering heeft geschonden.
Ter zitting heeft mr. B. ook nog verklaard mijn cliënt bij aangetekende brief d.d. 1 augustus 2013 te hebben
opgeroepen. De heer U. heeft mij verklaard nimmer een dergelijke brief te hebben ontvangen, noch
aangetekend, noch per gewone post en van mr. B. heb ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen enkel bewijs
ontvangen dat de brief mijn cliënt wel zou hebben bereikt. Met “geen enkel bewijs” bedoel ik, dat ik noch een
afschrift van bedoelde brief, noch een bewijs van ter post bezorging, laat staan een ontvangstbewijs heb
gezien. Ik verwijs in dit licht naar producties 4 en 5 waarin ik met mr. B. correspondeer over bedoelde gang
van zaken.
Er is geen sprake meer van een “fair trial” als één der partijen de rechtbank, in strijd met de waarheid,
voorhoudt dat verweerder U. tijdig is opgeroepen, terwijl dit niet het geval is. Dat de rechtbank geen enkel
eigen onderzoek doet naar die oproeping [ondanks de waarschuwing aan de griffie], niet naar de brief of een
ontvangstbewijs vraagt en voetstoots aanneemt dat er wel behoorlijk is opgeroepen, is evenzeer in strijd met
normen van een behoorlijke procesvoering. Overigens kan het bewijs van het verblijf van U. in Turkije,
gevonden worden in productie 15.
Evenzeer oneerlijk is het feit dat van de zijde van mevrouw L.- bij monde van mr. B. - is verzuimd de
rechtbank te informeren over het feit dat de vordering van mevrouw L. wordt betwist en dat er een procedure
voor de rechtbank Midden-Nederland aanhangig is. Als producties 17, 18, 19 en 20 heb ik diverse
processtukken in het geding gebracht, waaruit blijkt dat de kantonrechter voor 18 november 2013 nog een
comparitie van partijen in die kwestie heeft bepaald.
Voorts blijkt uit producties 6 en 6a dat tussen de gemachtigde van mevrouw L., mr. M.W. de K. van DAS
rechtsbijstand, en de heer U. een afspraak was gemaakt voor 8 augustus 2013 voor een gesprek waarbij
getracht zou worden een minnelijke regeling in deze kwestie tot stand te brengen. Daags na het faillissement
wordt het gesprek uiteraard afgezegd. Ik meen dat mevrouw L. c.q. mr. B. de rechtbank deze informatie niet
had mogen onthouden en dat de afspraak om schikkingsonderhandelingen te gaan voeren, betekent dat
mevrouw L. niet kan stellen ten tijde van de faillissementszitting van 6 augustus 2013 een opeisbare
vordering op de heer U. te hebben, althans dat de goede trouw met zich meebrengt dat het haar op dat
moment niet vrijstond bij het faillissementsrekest te persisteren.
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De heer U. meent dat ook de wijze waarop de zaak door de rechtbank is behandeld, maakt dat zijn
grondrecht op een eerlijk proces is geschonden. Hij meent namelijk dat uit de omstandigheid dat hij de
behandelende rechter mr. V. – zoals uit productie 11 blijkt – eerder heeft gewraakt, in verband gezien met de
mededeling van mr. B. in productie 5 waarin hij meldt dat de rechtbank tijdens de behandeling aangaf dat de
heer U. “een bekende was van de rechtbank”, hetgeen op deze niet als een positieve opmerking overkwam,
bij hem tot de overtuiging heeft geleid dat de rechtbank niet onbevangen en zonder aanziens des persoons
op het faillissementsrekest heeft geoordeeld, maar, kennelijk, eerdere ervaringen met de heer U. mede aan
het uiteindelijke oordeel ten grondslag heeft gelegd.
Op dit punt dien ik nog op te merken dat van de zijde van mevrouw L. ook ten aanzien van de zogenaamde
steunvorderingen, de rechtbank onjuist is voorgelicht. Ik verwijs naar producties 7 en 8 waaruit blijkt dat
zowel XXXX. als YYYY akkoord waren met een uitstel van betaling. Als productie 24 zond ik u gisteren van
de derde steunvordering nog de bevestiging dat die crediteur akkoord gaat met een uitstel van betaling tot
31 december 2013.
Crediteuren die akkoord zijn met een uitstel, hebben uiteraard geen opeisbare vordering, althans kan van
deze vorderingen momenteel niet worden gezegd dat U. is opgehouden te betalen.
Op grond van het voorgaande stelt de heer U. dat de schending van zijn grondrecht op een eerlijk proces,
qua aard en omvang, zo ernstig zijn, dat deze niet zijn hersteld of hersteld zouden kunnen worden door U. in
deze verzetsprocedure alsnog te horen. De enig juiste met consequentie die de rechtbank aan de
procedurele missers en met name de proceshouding van verzoekster zou moeten verbinden, is - in de visie
van U. - dat het faillissementsvonnis van 6 augustus 2013 wordt vernietigd, en dat mevrouw L. de kosten
van het faillissement en de kosten van de procedure zal moeten dragen.
Een tweede reden waarom, als het tot een heroverweging zou moeten komen, de heer U. meent dat zijn
faillissement geen stand kan houden, is dat de vordering van verzoekster, welke door hem wordt betwist,
onvoldoende summierlijk vaststaat - zeker nu, zoals hiervoor al geschetst, partijen hieromtrent nog
procederen – en voorts de kantonrechter heeft gemeend in een comparitie van partijen nog inlichtingen
nodig te hebben en tevens wenst de mogelijkheden voor een minnelijke regeling te onderzoeken. Partijen
waren ten tijde van de zitting van 6 augustus 2013 nog in schikkingsonderhandelingen.
Ik verwijs naar de door de U. zelf opgestelde dagvaarding die als productie 17 door mij is meegezonden. De
heer U. schetst daar een feitencomplex dat er op neerkomt dat mevrouw L. na haar bevallingsverlof, in
overleg met U.[werkgever], tot 2 januari 2013 vakantiedagen heeft opgenomen, maar ook daarna niet op het
werk verscheen, waarna de heer U. haar heeft aangezegd dat, als zij niet zou komen werken, hij ook het
loon niet zou betalen, hetgeen is geschied.
Ik meen dat er geen reden is waarom mevrouw L. niet eenvoudig het oordeel van de kantonrechter zou
moeten afwachten.
Voorts legt de heer U. aan zijn verzet ten grondslag dat hij niet verkeert in de toestand dat hij is opgehouden
te betalen. Ik dien op dit punt een korte toelichting te geven.
De heer U. heeft de afgelopen jaren zijn vader, de heer F.A.M. U., bijgestaan inzake klachten en bezwaren
tegen de behandeling van zijn faillissement, waarbij beide heren U. hebben geageerd tegen het handelen
van de curator in dit faillissement, mr. R.C. T., en tegen het toezicht dat door de Rechter-Commissaris in dat
faillissement is gevoerd.
Zo op het eerste gezicht begrijp ik wel dat de heren U. grote vraagtekens zetten bij de extreem lange duur
van het faillissement en het feit dat de curator in een procedure in drie instanties grote kosten heeft gemaakt
voor een niet direct voor de hand liggende procedure, en dat dit kennelijk met instemming van de rechtercommissaris is geschied.
De heren U. hebben, naar ik heb begrepen, klachten gericht aan de President van de Rechtbank en de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Één en ander heeft geleid tot een publicatie in HP/De Tijd terwijl er
ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vragen zijn gesteld door de huidige Staatssecretaris van
Justitie, Teeven, en het voormalige vooraanstaand lid van de Tweede Kamer, Rita Verdonk.
Cliënt wijt de teloorgang van zijn ondernemingen en het ontstaan van de huidige schuldenlast, in ieder geval
mede, aan het feit dat, in zijn visie, de curator van zijn vader, mr. T., wellicht uit rancune ten aanzien van de
harde kritiek en de publiciteit, onwaarheden over de bedrijfsvoering van U. aan de belastingdienst heeft
gemeld. Dit heeft geleid tot een onderzoek van de Algemene Inspectiedienst bij alle horeca-afnemers van U.
Daardoor is de omzet ingestort en het bedrijf te gronde gericht.
Het resultaat van het uitbreide onderzoek van het AID was bijzonder mager. U. is slechts vervolgd voor het
niet tijdig ter destructie aanbieden van wat botten. Tegen deze strafrechtelijke veroordeling loopt nog een
hoger beroep.
U. stelt zich op het standpunt dat, zowel de belastingdienst die de AID heeft aangestuurd, als mr. T.
aansprakelijk zijn voor de schade die door het voornoemde teloorgaan van de ondernemingen van U.is
ontstaan. Bij de belastingdienst is een flinke financiële claim neergelegd (prod. 21), een vordering op Mr. T.
wordt door U. voorbereid.
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Dat is overigens één van de redenen waarom U. meent dat, mocht hij in staat van faillissement blijven te
verkeren, mr. H.A. W. niet de aangewezen persoon is om in dit faillissement curator te zijn. Mr. W. is immers
voorheen telkens samen met mr. T. opgetrokken en beide advocaten onderhouden - naar zeggen van U. warme banden. Ik verwijs naar producties 12 en 13 waaruit van een band blijkt. De heer U. vermoedt dat mr.
W. – als hij curator in zijn faillissement zou blijven – de hiervoor kort aangeduide vordering op mr. T. zal
laten rusten, waardoor de belangen van de crediteuren, alsmede het belang van U. zelf, worden geschaad.
Ook ten aanzien van de vorderingen van de belastingdienst valt het nodige te melden. De heer U. meent
overigens dat ook de belastingdienst een wel heel bijzondere rol in zijn zaak speelt. De heer U. laat zich in
fiscale zaken bijstaan door mr. R.B.H. Be., advocaat-belastingkundige. Uit zijn brief aan de belastingdienst
(productie 25) en het daarop gekomen antwoord blijkt dat er ook met de belastingdienst in het kader van een
aantal door U. ingediende klachten, diverse ingediende aangiften en openstaande aanslagen, nog een
discussie bestaat die nog niet tot een einde is gekomen.
Ook hier is het verbazingwekkend dat de belastingdienst in de brief van 25 juni 2013 (productie 9) aan een
derde laat weten over de vorderingen op U. contacten te onderhouden met mr. W. en zelfs melding maakt
van een bezoek van mr. W. om, zodra er een faillissementsrekest wordt ingediend, hem daarvan een
afschrift te verstrekken !
Ik merk op dat mr. W. op dat moment op geen enkele wijze bij de zaken van U. is betrokken. Hij is eind juni,
bij mijn weten, geen curator in enig faillissement waar U. een rol in speelt. Bij mijn weten trad mr. W. ook niet
als advocaat op voor één van de crediteuren van U. Mij is daarom volstrekt onduidelijk op welke grond mr.
W. zich op dat moment bemoeit met de schuldenpositie van U. U. vindt het in ieder geval geen pas geven
dat de belastingdienst en mr. W. in dat stadium informatie uitwisselen. Daar is geen rechtsgrond voor te
bedenken.
U. vermoedt dat mr. W. op hem onbekende gronden tot de overtuiging was gekomen dat hij, indien het tot
een faillissement van U. zou leiden, wel tot curator zou worden benoemd en in dat stadium daarom al een
soort coördinerende rol tussen de crediteuren is gaan innemen. Hij vindt het kwalijk dat derden Mr. W. als
bron noemen, waar hem beschadigende informatie zou kunnen worden verkregen.
De kennelijk door mr. W. op zich genomen coördinerende rol werd mij als eerste bekend toen ik op 8 juli
2013 met mr. Van den K. van ATM Advocaten telefoneerde omtrent een eerder faillissementsrekest van zijn
hand. Op mijn vraag waarom dat rekest voor een betrekkelijke geringe vordering werd ingediend,
antwoordde mr. Van den K. dat niet het belang van zijn kantoor, maar het “algemeen maatschappelijk
belang”, aan het rekest ten grondslag lag en dat mr. Van den K. “van meerdere zijden” was aangemoedigd
om het faillissement van cliënt aan te vragen, omdat – aldus mr. Van den K.- cliënt zich “bezig zou houden
met oplichtingspraktijken” en “zich ten onrechte presenteert als klokkenluider”.
In dat telefoongesprek noemde mr. Van den K. de naam van mr. W. die, wederom naar zeggen van mr. Van
den K., een toelichting zou kunnen geven op de bedenkelijke levenswandel van mijn cliënt en daar een
boekje over zou kunnen opendoen.
Ik heb mr. W. gevraagd naar één en ander en hem voorgehouden dat mij bekend was geworden dat hij
voorafgaand aan het faillissement al contacten onderhield met de heer J. N. van de belastingdienst, hetgeen
blijkt uit productie 9, en mr. W. gevraagd zijn bemoeienissen voorafgaand aan het faillissement uit te leggen.
Ik heb hem daarbij ook gevraagd voor welke cliënt hij optrad toen hij de geschetste contacten metde
belastingdienst en mr. Van den K. onderhield, omdat een advocaat immers niet uit eigen beweging handelt,
maar de belangen van een ander pleegt te behartigen.
Ik heb deze vragen uiteraard namens de heer U. gesteld en meen dat de heer U. daarop geen bevredigend
antwoord heeft gehad. Misschien is dat er ook wel niet.
Uit het geheel van de omstandigheden blijkt - naar het inzicht van de heer U. - dat op zijn minst mr. W.
[aangewezen curator] niet open en onbevangen tegenover cliënt staat. Uit zijn brief aan de rechtbank van
afgelopen vrijdag blijkt dit evenzeer.
Cliënt meent dat hij in zijn verzet ontvankelijk moet worden verklaard, dat het faillissementsvonnis van 6
augustus zonder meer dient te worden vernietigd, althans dat het verzoek op voornoemde gronden moet
worden afgewezen, althans dat de rechtbank in plaats van mr. W. een andere curator dient te benoemen,
waarvan vaststaat dat deze geen enkele band of betrokkenheid heeft bij de hiervoor genoemde
betrokkenen.
Intussen lijkt er een derde dossier te ontstaan, waarin de Orde van advocaten probeert om de raadsman van
de zoon te intimideren. Onder meer indien deze bewijs naar buiten zou brengen omtrent onrechtmatig
handelen door de overheid dan wel collega-advocaten. Citaten hieruit zullen naar verwachting binnenkort in
een landelijk dagblad verschijnen.
(Wordt t.z.t. vervolgd)
L.J.J. Dorrestijn
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Chemtrails zijn nodig
Maandag, 30 september 2013
Zelfs als we vandaag helemaal stoppen met alle uitstoot van broeikasgassen,
dan is het al te laat om de komende rampen af te wenden.
Er is nog één ding wat ons kan redden, zo wordt gezegd, en dat is iets wat bijna
niemand wil.
Volgens het aankomend rapport van het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change), een onderdeel
van de Verenigde Naties, is wereldwijde opwarming niet terug te draaien zonder geweldige geo-engineering
(chemtrails dus!) van de chemie in de atmosfeer.
Volgens een bericht in de New Scientist:
New Scientist heeft inzage gehad in de allerlaatste versie van het rapport en er zal in komen te staan:
"De door CO2 veroorzaakte opwarming is ingeschat om vele eeuwen lang min of meer constant te blijven
zelfs als iedere emissie stopt. Een groot deel van de klimaatverandering is dus niet omkeerbaar in onze tijd,
behalve als de netto door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot heel negatief zou zijn over een langere
periode".
Met andere woorden, zelfs als de hele wereld geen CO2 meer zou uitstoten en de ontbossing zou
onmiddellijk stoppen, dan nog zal geo-engineering enige manier zijn om een plan te bedenken om
honderden biljoenen tonnen koolstofdioxide uit de atmosfeer te zuigen.
De conclusie is dan dat al deze tijd ons verteld is dat wij ons gedrag moeten veranderen om het klimaat
beter te maken, maar dat nu alsnog hoe dan ook geo-engineering moet worden uitgevoerd. Dit betekent
feitelijk dat je net zo goed die Hummer kunt kopen die je allang wilde of nog een paar extra biefstukken eten,
omdat het klaarblijkelijk toch niet uitmaakt. (Redactie: uiteraard bedoelen we dit niet letterlijk.)
Enkele dagen geleden stond er een ander artikel op The New Scientist met de titel:
“Kan geo-engineering de klimaatchaos afwenden?”. Het antwoord van de Verenigde Naties komt
onmiddellijk: “Ja, en dit is ook de enige oplossing”.
Dit zijn dan dezelfde mensen die betrokken waren bij Climategate, iets waar overheden liever niet aan
herinnerd willen worden. Hier werden belangrijke wetenschappers betrapt op het manipuleren van gegevens
om te verbergen dat de temperaturen op aarde daalden in plaats van stegen.
Misschien komt er wel een nieuwe mini Climategate II, voordat het definitieve rapport wordt gepresenteerd.
Dat waar de wetenschappers op dit moment ontzettend mee worstelen is het gegeven dat er de afgelopen
15 jaar geen opwarming is geweest en dat terwijl de uitstoot van broeikassen is gestégen. Uit uitgelekte
documenten blijkt dat men zich hier grote zorgen over maakt. In het bijzónder overheden vragen zich af hoe
ze dit aan de bevolking moeten gaan verkopen.
De nummer één “oplossing” voor de niet bestaande opwarming die men in gedachten heeft, komt in de vorm
van chemtrails. Het sproeien van deeltjes zware metalen in de atmosfeer om het zonlicht te blokkeren.
Terwijl overheden op dit moment het bestaan van chemtrails in alle toonaarden ontkennen.
Afgelopen zomer werd er een artikel gepubliceerd door het Carnegie Instituut waarin gewoon stond:
"De witte mist die over veel grote steden hangt kan in de nabije toekomst overal een bekend aangezicht
worden als de wereld besluit dat het geo-engineering gaat proberen om een koelere planeet te creëren".
Terwijl wij en vele anderen die chemtrails al jarenlang aan de kaak stellen worden uitgemaakt voor
aluhoedjes, kunnen wetenschappers en aanhangers van de opwarming van de aarde openlijk oproepen tot
het sproeien van giftige metalen deeltjes in de atmosfeer. Exact dát waar we al zo lang de aandacht van de
wereld voor vragen.
Bill Gates doet uiteraard ook weer mee in dit verhaal en heeft al miljoenen Dollars gepompt in een geoengineering project wat dit jaar aanvangt en wat hij samen doet met Harvard.
De Amerikaanse overheid is ook betrokken bij een lange lijst van dit soort aerosol projecten onder andere in
samenwerking met Argonne Laboratories, Los Alamos National Laboratories en Oak Ridge Laboratories.
Namen die bekend in de oren zullen klinken voor mensen die onderzoek hebben gedaan naar het
Manhattan Project, het geheime project waarmee tijdens de Tweede Wereldoorlog de atoombom werd
ontwikkeld.
Voor diegenen die denken dat de Amerikaanse overheid zich nooit zou bezighouden met een topgeheim
project dat jaren duurt en waarbij mensen en bedrijven over het hele land betrokken zijn, moeten eens gaan
praten met de slachtoffers in Hiroshima en Nagasaki.
Ondertussen gaan de klimaatadvocaten (die toevallig ook de grote investeerders zijn) zoals Al Gore hun
zakken vullen met de belasting op CO2 uitstoot in naam van “redt de planeet”. De gewone man wordt straks
belast voor letterlijk iedere voetstap die hij zet op deze planeet, terwijl de grote bedrijven ongestoord net
zoveel rotzooi de atmosfeer in kunnen pompen als ze willen.
Zo komen we bij de volgende stap in een volkomen waanzinnige wereld. De Verenigde Naties die met een
uitgestreken gezicht durft te zeggen dat de doorsnee mens verantwoordelijk is voor schade aan de planeet,
terwijl overheden in het geheim allang bezig zijn met geo-engineering op grote schaal. Projecten die worden
uitgevoerd op basis van gefabriceerde wetenschappelijke gegevens en die wereldwijd enorme schade
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aanrichten aan het milieu en de flora en fauna. Projecten die via geen enkel democratisch proces zijn
goedgekeurd en waarvan wij het bestaan op dit moment niet eens mogen weten.
Waarschijnlijk komt als klap op de vuurpijl straks het verhaal dat men in het geheim al jarenlang chemtrails
heeft gebruikt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En vervolgens de stelling dat het gewerkt heeft
blijkens het feit dat de temperaturen de laatste 15 jaar niet zijn gestegen.
Want, als je één keer begint met liegen moet je ermee doorgaan. Alleen worden de leugens dan iedere keer
nog net wat groter. Totdat…..
Bron: Banoosh
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5937:chemtrails-zijn-nodig&catid=11:chemtrails&Itemid=24

Zwitserse leger oefent op uiteenvallen Frankrijk door financiële crisis
Zwitserland houdt serieus rekening met instorten eurozone en vluchtelingenstroom
Zwitserland wil maar liefst 100.000 militairen kunnen inzetten om het
land te beschermen tegen de eventuele instorting van de eurozone.
Burgers in de Europese Unie worden nog altijd zoveel mogelijk in het
ongewisse gelaten over de ware aard van de crisis, maar in de
buurlanden ziet men heel goed waar de huidige ontwikkelingen toe
kunnen leiden. Het Zwitserse leger oefende in de zomer met een
scenario waarin Frankrijk als gevolg van de crisis uiteenvalt, en
paramilitairen uit het afgesplitste 'Saônia' dreigen met een invasie van Zwitserland.
'Oorlog tussen Frankrijk en Zwitserland'
De Zwitserse oefening had de eigenaardige naam 'Duplex Barbara' gekregen. De plot: door de crisis valt
Frankrijk in de nabije toekomst in meerdere delen uit elkaar. De regio 'Saônia', in de Franse Jura en
Bourgondië, geeft Zwitserland de schuld van alle ellende, en dreigt met een invasie als de Zwitsers weigeren
het 'gestolen geld' terug te geven. De paramilitaire 'Brigade van Dijon' trekt richting de grens op, en de media
berichten wereldwijd over 'Oorlog tussen Frankrijk en Zwitserland'.
De oefening vond niet geheel toevallig plaats in een periode dat de regering in Parijs vanwege een
belastingruzie de druk op de Zwitserse banken opvoerde. Brigadier Daniel Berger ontkende echter dat de
oefening iets met Frankrijk te maken had. 'De oefening werd al voorbereid toen de betrekkingen met
Frankrijk minder gespannen waren. De Franse steden worden enkel gebruikt om de soldaten een zo echt
mogelijk beeld te geven.'
Antoine Vielliard, departementsraadslid in de Franse Haute Savoie, gaf als reactie dat het 'voor de
geloofwaardigheid van het Zwitserse leger beter zou zijn, als men zich met de bedreigingen van de 21e
eeuw zou bezighouden.' (1) Niettemin is er de afgelopen jaren in de regio Rhône-Alpes wel degelijk een
afscheidingsbeweging op gang gekomen.
Regering Bern vreest vluchtelingenstroom en versterkt Defensie
Zwitserland houdt al langere tijd serieus rekening met het uiteenvallen van de EU als de crisis niet onder
controle kan worden gehouden. In oktober 2012 verklaarde de Zwitserse minister van Defensie Ueli Maurer
dat hij niet uitsloot dat in de toekomst het Zwitserse leger moet worden ingezet om de grenzen te beveiligen
en de te verwachten vluchtelingenstroom uit de EU tegen te houden. (Zie link onder)
De Zwitserse regering maakt zich tevens zorgen over de voortdurende bezuinigingen op Defensie in de EU,
waardoor we ons niet afdoende meer kunnen verdedigen. Dat maakt ons continent kwetsbaar voor
buitenlandse druk en chantage.
Om hierop voorbereid te zijn willen de Zwitsers zo'n 100.000 soldaten -ook voor internationale begrippen een
zeer groot aantal- kunnen inzetten om het land te beschermen. Tevens werd de begroting van Defensie
verhoogd naar € 5 miljard en werden nieuwe Zweedse Saab Gripen gevechtsvliegtuigen gekocht.
Een klein jaar geleden oefenden de 2000 hoogste Zwitserse officieren met een scenario ('Stabilo Due')
waarin de Europese buurlanden na de instorting van de euro ten prooi vallen aan geweld, en er een enorme
vluchtelingenstroom op gang komt. (2)
'Frankrijk totaal failliet'
Dat het veel slechter gaat met Frankrijk dan we in de media te horen krijgen, bleek bijvoorbeeld begin dit
jaar, toen de Franse minister van Werkgelegenheid Michel Sapin zich in een radio-interview liet ontvallen dat
Frankrijk 'een totaal failliete staat' is. Na zware kritiek zei hij later dat hij 'een grapje' had gemaakt, maar ook
oud-eurocommissaris Frits Bolkestein heeft letterlijk gezegd dat Frankrijk feitelijk bankroet is.
Xander - (1) 20Min.ch ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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146 manieren waarop suiker je gezondheid vernietigt
Juglen Zwaan • 29 september 2013 • aHealthylife.nl
Suiker kan het immuunsysteem onderdrukken.
1. Suiker maakt de mineralenverhoudingen in het lichaam van streek.
2. Suiker kan hyperactiviteit, angst, moeite met concentreren en humeurigheid
bij kinderen veroorzaken.
3. Suiker kan een significante stijging van de triglyceriden (een vetsoort)
veroorzaken.
4. Suiker draagt bij aan de reductie van de verdediging tegen bacteriologische infecties (infectieziekten).
5. Suiker veroorzaakt verlies van de elasticiteit en werking van weefsel; hoe meer suiker je eet des te
meer elasticiteit en werking je verliest! (glycatie)
6. Suiker verlaagt het HDL-cholesterol: het ‘goede’ cholesterol.
7. Suiker kan leiden tot een chroomtekort.
8. Suiker kan leiden tot eierstokkanker.
9. Suiker kan de glucosewaarde op nuchtere maag verhogen.
10. Suiker kan leiden tot een kopertekort.
11. Suiker verstoort de opname van calcium en magnesium.
12. Suiker kan het gezichtsvermogen verzwakken.
13. Suiker zorgt ervoor dat het niveau van neurotransmitters zoals dopamine, serotonine en noradrenaline
verhogen.
14. Suiker kan hypoglykemie veroorzaken.
15. Suiker kan een zuur maag-darmkanaal veroorzaken.
16. Suiker kan een snelle verhoging geven van de adrenalineniveaus bij kinderen.
17. Mensen met functionele darmziekten kunnen vaak suiker niet goed opnemen.
18. Suiker kan leiden tot vroegtijdige veroudering.
19. Suiker kan leiden tot alcoholisme.
20. Suiker kan tandbederf veroorzaken.
21. Suiker draagt bij aan obesitas.
22. Hoge inname van suiker leidt tot een verhoogd risico voor het verkrijgen van de ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa (een ontstekingsziekte van de dikke darm).
23. Suiker kan nadelige veranderingen veroorzaken bij mensen met maag- en darmzweren.
24. Suiker kan artritis veroorzaken.
25. Suiker kan astma veroorzaken.
26. Suiker kan een grote bijdrage leveren aan het ongecontroleerd groeien van candida albicans
(schimmelinfectie).
27. Suiker kan galstenen veroorzaken.
28. Suiker kan hartziekten veroorzaken.
29. Suiker kan blindedarmontsteking veroorzaken.
30. Suiker kan multiple sclerose (MS) veroorzaken.
31. Suiker kan aambeien veroorzaken.
32. Suiker kan spataderen veroorzaken.
33. Suiker kan de glucose- en insulinerespons verhogen bij vrouwen die de pil slikken.
34. Suiker kan leiden tot parodontale ziekten (ziekten rond de tanden zoals tandvlees en kaak).
35. Suiker kan bijdragen aan osteoporose (botontkalking).
36. Suiker draagt bij aan het zuurder maken van het speeksel.
37. Suiker kan een afname van de insulinegevoeligheid veroorzaken.
38. Suiker kan de hoeveelheid vitamine E (alfa-tocoferol) in het bloed verlagen.
39. Suiker kan groeihormonen belemmeren.
40. Suiker kan zorgen voor een stijging van cholesterol.
41. Suiker kan de systolische bloeddruk verhogen.
42. Suiker kan slaperigheid en verminderde activiteit bij kinderen veroorzaken.
43. Hoge suikerinname zorgt voor geavanceerde glycatie-eind producten. (AGEs)
44. Suiker kan de opname van proteïne belemmeren.
45. Suiker veroorzaakt voedselallergieën.
46. Suiker kan bijdragen aan het verkrijgen van diabetes.
47. Suiker kan toxemia (een ernstige vorm van hoofdpijn) veroorzaken tijdens de zwangerschap.
48. Suiker kan bijdragen aan het ontstaan van eczeem bij kinderen.
49. Suiker kan cardiovasculaire ziekten veroorzaken.
50. Suiker kan de DNA structuur aantasten.
51. Suiker kan de structuur van proteïne veranderen.
52. Suiker kan ervoor zorgen dat de huid veroudert doordat het de structuur van het collageen verandert.
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Suiker kan staar veroorzaken.
Suiker kan emfyseem veroorzaken.
Suiker kan aderverkalking veroorzaken.
Suiker kan eraan bijdragen dat het LDL (het ‘slechte’) cholesterol stijgt.
Hoge suikerinname kan leiden tot de aantasting van de psychologische homeostase van vele systemen
van het lichaam.
Suiker verlaagt het vermogen van enzymen om hun functie goed uit te oefenen.
De suikerinname is hoger bij mensen met de ziekte van Parkinson.
Suiker kan een permanente wijzing veroorzaken hoe proteïnen in het lichaam reageren.
Suiker kan ervoor zorgen dat de grootte van de lever toeneemt doordat de levercellen zich splitsen.
Suiker kan voor een toename van de hoeveelheid levervet veroorzaken.
Suiker kan de grootte van de nieren laten toenemen en ervoor zorgen dat er pathologische
veranderingen plaatsvinden in de nieren.
Suiker brengt schade toe aan de alvleesklier.
Suiker kan ervoor zorgen dat het lichaam meer vocht vasthoudt.
Suiker is vijand nummer één van de darmbeweging.
Suiker kan bijziendheid veroorzaken.
Suiker kan de bekleding van de haarvaten in gevaar brengen.
Suiker kan de pezen brozer maken.
Suiker kan hoofdpijn veroorzaken, waaronder migraine.
Suiker speelt een rol in alvleesklierkanker bij vrouwen.
Suiker kan een negatief effect hebben op de cijfers van schoolgaande kinderen en het veroorzaakt
leerstoornissen.
Suiker kan een toename veroorzaken in delta, alpha en theta hersengolven.
Suiker kan depressies veroorzaken.
Suiker vergroot de kans op maagkanker.
Suiker kan ongemakken veroorzaken van het maag-darmkanaal.
Suiker kan het risico op het krijgen van jicht vergroten.
Suiker kan het glucoseniveaus laten stijgen bij het innemen van complexe koolhydraten tijdens een
orale glucose tolerantietest.
Suiker kan de insulinerespons verhogen bij mensen die een voedingspatroon hebben dat veel suiker
bevat ten opzichte van mensen die weinig suiker nuttigen.
Een voedingspatroon dat een hoog gehalte aan geraffineerde suiker bevat, verlaagt het leervermogen.
Suiker kan ervoor zorgen dat er twee proteïnen in het bloed minder effectief functioneren, albumine en
lipoproteïne. Hierdoor kan het lichaam het vermogen om vet en cholesterol te verwerken verlaagd
worden.
Suiker kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer.
Suiker kan een vermindering van de hechting van bloedplaatjes veroorzaken.
Suiker kan hormonale disbalans veroorzaken; sommige hormonen worden er minder actief door en
andere juist overactief.
Suiker kan leiden tot de vorming van nierstenen.
Suiker kan ertoe leiden dat de hypothalamus erg gevoelig wordt voor een grote verscheidenheidaan
prikkels.
Suiker kan leiden tot duizeligheid.
Voedingspatronen die veel suiker bevatten kunnen vrije radicalen en oxidatieve stress veroorzaken.
Voedingspatronen die grote hoeveelheden sucrose bevatten kunnen bij mensen die perifere vaatziekten
hebben leiden tot een verhoogde hechting van de bloedplaatjes.
Een voedingspatroon dat veel suiker bevat kan leiden tot galwegkanker.
Suiker voedt kanker.
Er is een duidelijke relatie tussen zwangeren die veel suiker consumeren en een dubbel zo groot risico
op een laag geboortegewicht van de baby.
Het consumeren van veel suiker tijdens de zwangerschap kan leiden tot een aanzienlijke daling van
duur van de zwangerschap en verhoogt dus de kans aanzienlijk op een vroeggeboorte.
Suiker zorgt ervoor dat de verteringstijd in het darmkanaal wordt vertraagd.
Suiker verhoogt de concentratie van galzuren in de ontlasting en bacteriële enzymen in de dikke darm.
Dit kan het gal veranderen waardoor het kankerveroorzakende verbindingen en dikke darmkanker kan
veroorzaken.
Suiker zorgt ervoor dat het oestradiolgehalte (de meeste krachtige vorm van natuurlijk voorkomend
oestrogeen) stijgt bij mannen.
Suiker combineert en vernietigt fosfatase (een enzym) waardoor het verteringsproces moeilijker wordt.
Suiker kan een risico vormen voor het verkrijgen van galblaaskanker.
Suiker is een verslavende stof.
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100. Suiker kan vergiftigend werkend, vergelijkbaar met alcohol.
101. Suiker kan het premenstrueel syndroom verergeren.
102. Suiker dat aan premature baby’s wordt gegeven kan een effect hebben op de hoeveelheid CO2 die ze
produceren.
103. Een vermindering van de suikerinname kan emotionele instabiliteit verminderen.
104. Het lichaam zet suiker in 2 tot 5 keer meer vet om dan het doet bij zetmeel.
105. De snelle opname van suiker zorgt er bij zwaarlijvige proefpersonen voor dat ze gestimuleerd worden
veel meer te eten.
106. Suiker kan de symptomen verergeren bij kinderen met ADHD.
107. Suiker beïnvloedt de elektrolytensamenstelling van de urine op een negatieve manier.
108. Suiker kan de functie van de bijnieren verlagen.
109. Suiker heeft de potentie om bij normaal gezonde mensen abnormale spijsverteringsprocessen en
chronische degeneratieve ziekten te veroorzaken.
110. Een infuus met suikerwater kan de toevoer van zuurstof naar de hersenen blokkeren.
111. Een hoge sucrose-inname zou een belangrijke risicofactor kunnen zijn voor het krijgen van longkanker.
112. Suiker verhoogt de kans op het krijgen van polio.
113. Hoge suikerinname kan leiden tot epileptische aanvallen.
114. Suiker veroorzaakt hoge bloeddruk in zwaarlijvige personen.
115. De beperking van suiker zorgt op de intensive care voor het redden van mensenlevens.
116. Suiker veroorzaakt mogelijk celdood.
117. Suiker zorgt ervoor dat je meer eet dan nodig is.
118. In jeugdreclasseringskampen is er een daling van 44% van asociaal gedrag wanneer de kinderen daar
op een dieet met weinig suiker worden gezet.
119. Suiker kan leiden tot prostaatkanker.
120. Suiker zorgt voor uitdroging bij pasgeborenen.
121. Suiker zorgt ervoor dat bepaalde vrouwelijke hormonen bij mannen toenemen.
122. Suiker kan zorgen voor een (te) laag geboortegewicht.
123. Grote consumptie van geraffineerde suiker is geassocieerd met een grotere uitkomst van schizofrenie.
124. Suiker kan het homocysteïneniveau in het bloed doen stijgen.
125. Zoete voedingsmiddelen zorgen voor een verhoogd risico op borstkanker.
126. Suiker is een risicofactor voor het krijgen van kanker van de dunne darm.
127. Suiker veroorzaakt mogelijk strottenhoofdkanker.
128. Suikerinname veroorzaakt het vasthouden van zout en water.
129. Suiker zorgt mogelijke voor een milde vorm van geheugenverlies.
130. Wanneer kinderen van 10 jaar oud meer suiker eten, is er een afname zichtbaar bij de opname van de
hoeveelheid essentiële voedingsstoffen.
131. Suiker kan de hoeveel geconsumeerd voedsel verhogen, het leidt dus makkelijk tot overeten.
132. Een pasgeborene blootstellen aan suiker resulteert in een verhoogde voorkeur voor sucrose in
vergelijking met water wanneer het 6 maanden en 2 jaar oud is.
133. Suiker kan obstipatie veroorzaken.
134. Suiker veroorzaakt spataderen.
135. Suiker kan hersenverval veroorzaken bij prediabetici en vrouwen met diabetes.
136. Suiker verhoogt de kans op het krijgen van maagkanker.
137. Suiker kan het stofwisselingssyndroom veroorzaken.
138. Suikerinname bij zwangeren veroorzaakt neurale buisdefecten bij embryo’s.
139. Suiker kan een rol spelen in het krijgen van astma.
140. Des te hoger de suikerconsumptie is, des te groter de kans is om het prikkelbare darmsyndroom te
krijgen.
141. Suiker zou het centraal beloningssystemen kunnen beïnvloeden.
142. Suiker kan endeldarmkanker veroorzaken.
143. Suiker kan baarmoederslijmvlieskanker veroorzaken.
144. Suiker kan nierkanker veroorzaken.
145. Suiker kan leverkanker veroorzaken. (Vertaling: Tim Dollee)
Standpunt van aHealthylife
Suiker in de vorm van glucose is essentieel voor het functioneren van ons lichaam. Onze hersenen hebben
continu de beschikking over 5 gram suiker nodig om te kunnen functioneren. In een suikerdip door sport of te
laat eten, kan je je daarom ook lastiger concentreren. Bewerkte producten bevatten te veel geraffineerde
suiker, waardoor het je lichaam tijdens het verbranden juist vitamines en mineralen kost. Wanneer je
natuurlijke en pure voedingsmiddelen eet, komt de glucose vergezeld van hulpstoffen die je lichaam voeden
in plaats van verarmen.
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Wil je toch een zoetmiddel, kies dan voor:
 Groene stevia
 Palmsuiker
 Kokosbloemsuiker
 Honing
 Melasse (van bv Billington)
 Ahorn siroop, A-grade
De bovenstaandezoetstoffen zijn rijk aan natuurlijke vitamines, mineralen en bioactieve stoffen.
Vermijd deze suikers:
 Witte suiker
 Kristalsuiker
 Basterdsuiker
 Rietsuiker
 Oerzoet
 Witte stevia
 Agave siroop
 Druivensuiker
 Inversuiker
 Poedersuiker
 Dextrose
 Kandijsuiker
 Vanillesuiker
 Witmeel
 HFCS (High Corn Fructose Sirop)
http://www.ahealthylife.nl/146-manieren-waarop-suiker-je-gezondheid-vernietigt/

Sluiting overheidsdiensten VS aanstaande
Het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat vanaf middernacht (lokale tijd) een deel van de
Amerikaanse overheidsdiensten wordt stilgelegd.
Gezien de enorme giga-schuld van de V.S. én de recente uitspraken van onder
meer Greenspan, het voormalig hoofd van de Fed lijkt dit op het begin van het
einde. (Red. Boinnk) - Foto: AFP
In het weekeinde vonden er geen onderhandelingen plaats tussen de
Democraten en Republikeinen om de patstelling tussen de partijen over de
financiering van de overheid op te lossen.
Het lijkt dan ook niet erg waarschijnlijk dat er voor 1 oktober een compromis wordt bereikt.
Het gevolg zou zijn dat zo’n 800.000 ambtenaren dinsdag met verlof worden gestuurd. Waarschijnlijk gaan
dan nationale parken dicht, worden visa-aanvragen niet of veel langzamer behandeld en komen diensten op
onder meer het gebied van zorg en milieu stil te liggen.
Onenigheid
Het zou overigens al de 17e keer zijn sinds 1977 dat door politieke onenigheid de overheidsfinanciën op slot
komen te zitten. Deze keer dreigt echter ook het scenario dat de overheid snel niet meer aan haar
verplichtingen ten opzichte van schuldeisers kan voldoen.
De Republikeinen hebben de begroting afhankelijk gemaakt van een uitstel van de invoering de
zogenoemde Obamacare, een zorgverzekering voor alle Amerikanen. De Senaat komt maandagmiddag
bijeen en stemt dan naar verwachting het Republikeinse voorstel weg. President Barack Obama heeft laten
weten zijn veto te gebruiken als dat nodig is.
Beschuldigingen
De afgelopen dagen vlogen de beschuldigingen tussen de partijen heen en weer. Volgens de Democraten
gebruiken de Republikeinen de begroting en de dreiging van een ‘shutdown’ als chantagemiddel om van
Obamacare af te komen. De Republikeinen beschuldigen de Democraten er van niet bereid te zijn tot
onderhandelingen en het moedwillig tot sluiting van de overheid uit te laten lopen.
Enkele Republikeinse congresleden hebben gesuggereerd dat er op het laatste moment wel een noodwet
zou kunnen worden aangenomen die enkele dagen geldig is, om overleg meer kans te geven.
Door: AFN
http://www.bloomberg.com/news/2013-09-29/government-shutdown-nears-with-house-vote-on-obamacare.html
http://www.marketwatch.com/

Nieuwsbrief 185 – 30 september 2013 – pag. 69

'
R.D.'s internationale experiment in eerlijkheid: Amsterdam in middenmoot
Goudeerlijk: de Finnen in Helsinki (foto) bevestigen hun goede reputatie. In schril
contrast staan de Portugezen in Lissabon, waar 11 van de 12 portemonnees niet
werden teruggebracht.
Reader's Digest heeft een experiment verricht om te zien hoe eerlijk de
bewoners van een aantal wereldsteden zijn. In 16 steden, waaronder
Amsterdam, werden in totaal 192 portemonnees met inhoud 'verloren', en werd gekeken hoeveel
portemonnees werden teruggebracht. De eerlijkste stad: de Finse hoofdstad Helsinki, waar 11 van de 12
exemplaren bij hun eigenaars terugkeerden. De oneerlijkste stad: Lissabon, waar slecht één portemonnee
werd aangegeven. Amsterdam zit met 7 van de 12 in de middenmoot.
In iedere portemonnee werd het equivalent van $ 50 dollar van de plaatselijke valuta gestopt. Daarnaast
zaten er visitekaartjes met naam en adres in, een familiefoto en diverse coupons. Kortom: genoeg informatie
om de portemonnee met inhoud (al dan niet via de politie) aan de eigenaar terug te geven.
De eerlijkheidstest leverde zowel verwachte als verrassende resultaten op. Wie zou bijvoorbeeld gedacht
hebben dat in het rijke Zürich slechts 4 portemonnees werden teruggebracht, of dat de hoofdstad van
crisisland Hongarije, Boedapest, een score van 8 op de 12 behaalde. En wat de te denken van de Indiase
metropool Mumbai: maar liefst 9 van de 12 portemonnees keerden bij hun eigenaar terug.
Ook New York scoorde met 8 van de 12 boven verwachting goed. De Russische hoofdstad Moskou
behaalde met 7 van de 12 dezelfde gemiddelde score als Amsterdam. Berlijn (6 van de 12), Londen en
Warschau (5 van de 12) haalden met de hakken over de sloot nog net een voldoende.
Het Braziliaanse Rio de Janeiro, de Roemeense hoofdstad Boekarest (ieder 4 van de 12) en de Tsjechische
hoofdstad Praag (3 van de 12) brachten het er duidelijk slechter vanaf. In de Zuid Europese crisislanden is
het ronduit droevig gesteld met de eerlijkheid: Madrid (2 van de 12) staat nog nèt boven dieptepunt Lissabon
(1 van de 12).
Xander - (1) Visual.ly (via Zero Hedge / International Business Times) - Bron: Reader's Digest

Narcolepsie en France
Een studie gefinancierd door de franse overheid, heeft onbetwist tenminste 60 gevallen van narcolepsie
(slaapstoornis) aangewezen als gevolg van het H1N1-vaccin (Pandemrix van GSK) dat werd toegediend
tijdens de grieppandemie in 2009-2010. Meerdere patiënten werden voor maar liefst 80% invalide verklaard.
Narcolepsie is normaal gezien een niet vaak voorkomende neurologische aandoening (1 geval op 33005000 mensen), die wordt gekarakteriseerd door een overmatige behoefte aan slaap en het ettelijke malen
per dag ongecontroleerd wegvallen (aan het stuur, op straat of zelfs tijdens een gesprek).
In Frankrijk werd tijdens de pandemie slechts 10% van de bevolking gevaccineerd (terwijl Minister Bachelot
uitging van een gedroomde vaccinatiegraad van 50%). Ook zij ging akkoord met het ondertekenen van het
aankoopcontract, waarin de clausule werd opgenomen dat de farmaproducent juridisch nooit aansprakelijk
kon worden gesteld voor nog niet voorziene bijwerkingen. Intussen is er nog steeds geen akkoord om de
lijders aan deze ziekte schadeloos te stellen…
Bron : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/10/21238-troubles-neurologiques-rares-lies-vaccin-anti-h1n1
Aanvullende informatie (8 februari 2013) : GlaxoSmithKline (GSK) kon er niet langer omheen en gaf toe
dat de zich opstapelende bewijzen voor de zorgwekkende toename van narcolepsiegevallen, die bij kinderen
in Europa geconstateerd zijn na de vaccinatie met het H1N1-vaccin Pandemrix tijdens de griep’pandemie’
in 2009-2010, bijzonder serieus genomen moet worden. Meerdere wetenschappers leggen de link voor het
ontstaan van narcolepsie met het adjuvant AS03.
Hoewel Pandemrix door de EMA niet langer wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 20 jaar, is
dit vaccin in Europa wel degelijk nog altijd toegestaan en beschikbaar voor volwassenen.
Norman Begg, woordvoerder van GSK, verklaarde in een persbericht : “Het is inderdaad vastgesteld dat
mensen die met ons vaccin werden ingeënt, meer risico lopen om narcolepsie te krijgen dan zij die hier niet
mee werden gevaccineerd. Statistisch gezien is dit overduidelijk. Dit wil echter niet zeggen dat A
automatisch naar B leidt.”
Bron : http://www.reuters.com/article/2013/02/08/us-narcolepsy-vaccine-adjuvant-idUSBRE91708V20130208
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Vrij te gebruiken brief:
Voor je bankdirecteur om te stoppen met rente betalen !!!!door Ad Broere en Geert Kimpen
Geert Kimpen schreef een persoonlijke brief aan de directeur van de bank waar hij zijn hypotheek heeft
lopen. Hij zegt Basta en gaat geen rente meer betalen.
Daaronder vindt u een standaardbrief, opgesteld door Ad Broere en Geert Kimpen, die iedereen kan
gebruiken om aan zijn bank aan te sturen. Daarin staat dat rente betalen niet meer billijk is, er wordt
uitgelegd waarom dat zo is en vervolgens wordt de reeds betaalde rente terug gevraagd.
===============================================
Door Geert Kimpen:
Beste Bankdirecteur,
Wij kennen uw naam niet. Degene met wie wij destijds onze hypotheekpolis afsloten, is al lang verdwenen.
We waren hem toen erg dankbaar dat hij het mogelijk maakte dat wij ons droomhuis konden kopen. Vol
overtuiging gingen wij in op zijn voorstel, en zoals u weet, zijn wij tot op de dag van vandaag onze
verplichtingen en afspraken netjes nagekomen.
Maar een mens wordt ouder en wijzer. Voortschrijdend inzicht heet dat. En vandaag zijn we eigenlijk
helemaal niet zo blij met wat wij destijds afspraken. Sterker zelfs, we voelen ons… we kunnen het niet
anders zeggen, belazerd.
Het was misschien naïef van ons om te denken dat het geld dat u ons leende, daadwerkelijk in uw bezit was.
Pas sinds kort weten we dat u als bank nauwelijks geld bezit. En dat u ons geld uit het niets creëerde op het
moment dat wij onze handtekening plaatsten, eenvoudigweg door het bedrag in te toetsen.
Neemt u ons niet kwalijk dat we dit vreemd vinden. U vroeg er immers ons huis voor in pand, iets dat wél
bestond in de werkelijke wereld. U gaf ons eigenlijk een schuldkwitantie waarbij wij de verplichting op ons
namen uw verzonnen geld, reëel te maken door dertig jaar lang voor u te werken. In zekere zin werden we
uw lijfeigene.
En dat niet alleen… u vroeg ons ook rente. We stelden ons daar geen vragen bij. We gingen er vanuit dat
rente iets vanzelfsprekends is in deze wereld. Pas nu, nu we ons verdiepen in het wezen van geld, komen
we erachter dat rente helemaal niet vanzelfsprekend is. We wisten toen nog niet dat de bijbel al stelde dat
het vragen van rente misdadig is. We hadden nog niet gehoord van renteloos Islamitisch bankieren. En
zouden we er wel van gehoord hebben, dan zouden we het wellicht raar hebben gevonden. Want we wisten
toen nog niet dat rente een monster is, dat niet in toom is te houden.
De reden is eenvoudig. Geld is een handig transactiemiddel. Een efficiënt product om diensten en goederen
uit te wisselen. Maar, ‘geld jonkt niet’, zei Aristoteles. Geld brengt geen geld voort. En dat hoeft ook niet. Dat
is niet de natuurlijke functie van geld. Munten hoeven geen munten te baren, beaamde Thomas van Aquino.
Want rente is een listig ding. We beseften toen niet dat we met die rente maar liefst twee tot driemaal de
volledige prijs van ons huis aan u zouden betalen in dertig jaar. Nu gunnen we iedereen zijn verdienste.
Maar… vindt u dit zelf ook niet buiten iedere proportie?
En nog was het niet genoeg voor uw instelling. Onze hypotheek verpandde u in een beleggingsproduct,
waarbij beleggers gingen speculeren of wij wel of niet onze hypotheek zouden kunnen terug betalen. En
opnieuw verdiende u veel geld aan onze hypotheek.Tot het fout ging.
U herinnert zich vast, dat toen die beleggingsproducten, met ingewikkelde namen als collateralized debt
obligations , klapten, de crisis begon.
De producten waren op lucht gebaseerd. Op geld dat niet bestond dat u aan ons en zovele anderen
uitleende.
Uw instelling dreigde om te vallen. En de wereld was in rep en roer. Want wanneer er banken zouden
omvallen, was het einde der tijden nabij, hoorden wij onze leiders keer op keer verkondigen.
Dus gingen onze leiders op hun beurt niét bestaand geld lenen bij de Europese Centrale Bank die op
dezelfde wijze geld uit het niets creëerden. Onze leiders gaven u dat geld, zodat u rustig kon verder
bankieren en uw bonussen verdelen. Maar dat niet bestaande geld moest natuurlijk ook reëel gemaakt
worden. En gek genoeg werd de rekening daarvan niet bij u, maar bij ons gelegd.
In de vorm van belastingen die hoger werden, en bezuinigingen op zaken die wij belangrijk vinden, betalen
wij nu niet alleen het geld terug dat aan u geleend werd, maar ook nog eens de rente daarop. En onze
leiders bezweren ons dat we die schuldenberg niet meer mogen laten oplopen dan tot 3 % van onze
begroting.
Daardoor moeten we keer op keer nog meer belastingen betalen en bezuinigingen ondergaan. Tot er weer
enkele miljarden nodig zullen zijn om een volgende bankinstelling te redden, in eigen land, of in Griekenland,
of in Italië. Vreemd genoeg wordt de rekening daarvan steeds opnieuw bij ons gelegd.
En deze vicieuze cirkel gaat nu al jaren zo door.
Maar voor mij is de maat vol, geachte bankdirecteur. Ik zeg Basta.U heeft de crisis veroorzaakt. U heeft er
een bende van gemaakt. U verwacht niet alleen dat wij onze persoonlijke verplichtingen aan u blijven
nakomen, maar ook nog eens dat wij uw instelling blijven redden. En dat we daardoor onze kinderen
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opzadelen met een nooit meer terug te betalen schuld, veroorzaakt door de tumor die rente op rente is,
waardoor we hun toekomst nu al gehypothekeerd hebben.
Toch willen we niet onredelijk zijn. Wij zijn nette burgers.Het fictieve geld van ons hypotheekbedrag
waardoor wij ons huis konden kopen, willen we aan u terug betalen. We zijn zelfs bereid daarvoor een
commissie aan u te betalen.
En dan houdt het op, beste bankdirecteur.
Vindt u dit een krankzinnig voorstel?
In IJsland deden ze het. Alle hypotheekschulden werden kwijt gescholden tot 110 % van het
hypotheekbedrag. Het gevolg was dat IJsland al jaren uit de crisis is, en een begrotingsoverschot heeft. En
ja, de banken vielen om in IJsland, maar het was niet het einde der tijden daar, integendeel… het was een
nieuw begin.
Ik moet ook mijn eigen boontjes doppen, mijnheer de bankdirecteur. Als ik gebakken lucht zou verkopen,
zou de overheid mij geen geld toestoppen om mij te redden. Nee, ze zouden mij in de gevangenis gooien.
En terecht.Hieronder vindt u mijn voorstel mijnheer de bankdirecteur. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Ik
heb niets tegen u persoonlijk, maar wel tegen uw manier van zaken doen, waardoor op dit moment een
volledig continent in de crisis is geraakt. Daartegen zeg ik vanaf vandaag; Basta.
Hoogachtend,
Een burger die er genoeg van heeft. En nog veel meer burgers die er helemaal klaar mee zijn !!!

Russia Today komt met hard bewijs dat 9/11 inside-job was
Geplaatst op september 21, 2013
De toonaangevende Russische zender Russia Today kwam
ongeveer twee weken geleden met een uitzending waarin
onomstotelijk wordt aangetoond dat de CIA ‘false flag’ aanslagen
op haar eigen bevolking pleegt om de grip op het volk te
verstevigen. De aanslag op de twin towers op 11 september 2001
worden met name goed onderbouwd als zijnde een aanslag die zelf
gecreëerd is. Dit noemt men een ‘inside job’, wat zoveel inhoudt als
‘iets wat door eigen mensen georganiseerd is’.
Vooral het feit dat gebouw 7 ingestort is wordt nog eens uitgelicht. Dit gebouw waar geen vliegtuig in
gevlogen is en waar feitelijk niets mee aan de hand hoefde te zijn, stortte vrijwel symmetrisch in. Dit kan
natuurkundig beschouwd alleen gebeuren op basis van gecontroleerde ontploffingen.
Al jaren zijn er hele duidelijke bewijzen dat 9/11 een inside job was, maar omdat de Main Stream Media stug
bleef volhouden dat het verhaal dat de Amerikaanse staat verkondigde de waarheid was, neemt het grootste
deel van het volk in Amerika en Europa niet de moeite om dit echt te bestuderen. Men gelooft liever de Main
Stream voorgekauwde waarheid dan echt eens het verstand te gebruiken. Onderstaande uitleg van Russia
Today is dan ook zeer nuttig.
Tegenoffensief
Het Westen probeert nu een tegenoffensief te lanceren door de Russische president Poetin als Homofoob
neer te zetten. Rusland is op dit moment namelijk nogal lastig. Vooral als ze met dit soort berichtgeving
komt. Russia Today (RT.com) komt met onthullende informatie over 9/11 en president Poetin bekritiseerde
de Westerse Main Stream opvatting over de gifgasaanvallen op Syrië. Hij was feitelijk degene die het
uitbarsten van de oorlog in Syrië op een haar na voorkomen heeft. Rusland komt zelfs met bewijzen dat de
gifgasaanvallen door de door Amerika gesteunde rebellen gepleegd zijn.
Dus wat moet je doen met een land dat de snode imperialistische plannen van het Westen dwarsboomt?
Zwartmaken. En wat is dan de beste manier? Natuurlijk! Hun leider in de belachelijke hoek zetten.
Poetin had het lef om iets te zeggen over homofilie en pedofilie in sommige Westerse landen tijdens de
Valdai International Discussion Club (vanaf 1:18:00 min). De Main Stream Media grijpt dat aan om Poetin als
homofoob en als een vriend van de veroordeelde losbandige Italiaanse ex-president Berlusconi neer te
zetten. Zo voorkom je wellicht dat mensen kritisch gaan luisteren en een serieuze poging gaan doen om na
te denken over zaken die vanuit Rusland gemeld worden. Stigmatiseren en afserveren is de strategie.
Ik zou als ik u was toch maar eens wat meer naar de berichten uit Rusland gaan luisteren. Misschien zit er
wel een behoorlijke kern van waarheid in. Want waarom zou u nog alles kritiekloos geloven wat er via onze
journaals en kranten uit de koker van Amerika komt?
Bron: Volkskrant.nl, RT.com, Xandernieuws
http://www.youtube.com/watch?v=7XR2JHB2v_I&feature=player_embedded
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In Europa sterft de democratie: 90% van alle wetten komt uit
Brussel
Oud-president Duitsland Roman Herzog: EU berooft het volk en onze
vertegenwoordigers van hun macht
Van Rompuy en Barroso, de twee bekendste, en inmiddels door steeds
meer mensen gehate gezichten van de EU-dictatuur.
Stap voor stap, als de bekende spreekwoordelijke kikker die langzaam in een pan water wordt gekookt,
sterven de laatste restjes echte democratie in Europa uit. Ja, we mogen nog op verschillende nationale
politieke partijen stemmen, maar omdat 90% van alle wetten uit Brussel komt maakt dat nauwelijks nog iets
uit. Feit is dat we anno 2013 niet langer baas zijn over ons eigen land, ons eigen geld en onze eigen
toekomst, en bijna alle macht -met doelbewuste medewerking van bijna al 'onze' politici- aan de EU is
overgegeven. De komende jaren dreigt dat nieuwe totalitaire systeem definitief te worden beklonken door de
oprichting van een Verenigde Staten van Europa.
Van de 23.167 wetten en verordeningen waartoe het Duitse parlement tussen 1998 en 2004 besloot,
kwamen er bijna 19.000 uit Brussel. Deze 84% is in de jaren erna doorgestegen naar ruim 90%. De door de
EU opgedrongen sluipende ondermijning, uitholling en machtsberoving van de nationale parlementen, die de
legitieme vertegenwoordigers van de Europese burgers zijn, is daarmee een ontluisterend feit.
Zoals bekend bestaat de hele EU-top uit ongekozen officials en lijkt de opzet van Brussel als twee druppels
water op de oude Sovjet Unie, waar de mensen ook enkel op papier een stem hadden, maar in werkelijkheid
helemaal niets in te brengen hadden.
Nationale politici werken mee met ont-democratisering
Waarom zouden onze politici instemmen met de ont-democratisering van onze samenleving? Simpel: dan
hoeven zij niet langer zelf verantwoording af te leggen voor hun keuzes, maar kunnen zij de 'hogere macht'
in Brussel aandragen als reden dat bepaalde zeer impopulaire besluiten -denk aan de
miljardenbezuinigingen die noodzakelijk zijn om de euro en de Europese schuldenunie overeind te houden'nu eenmaal moeten worden doorgevoerd'.
Bovendien blijkt uit onderzoeken dat de meeste nationale volksvertegenwoordigers geen flauw benul hebben
waar zij de afgelopen jaren eigenlijk mee hebben ingestemd. De beruchte 'kleine lettertjes' van het ESMverdrag, waarin de landen hun financiële zeggenschap feitelijk uit handen gaven en Brussel een blanco
cheque uitschreven, werden door vrijwel niemand gelezen - zeker niet in Nederland, dat samen met
Duitsland door Brussel tot het grootste 'gever'land werd uitverkoren.
Oud-president Duitsland: EU berooft ons van onze macht
Ooit vertegenwoordigden de politieke partijen in het parlement de verschillende belangengroeperingen van
het volk. Nu zijn het niets anders dan lokale uitvoeringsorganen van een globalistische elite geworden, een
elite die door niemand kan worden weggestemd en die door niemand wordt gecontroleerd. Oud-president
van Duitsland Roman Herzog schreef in een ingezonden artikel met de kop 'Europa berooft ons en onze
vertegenwoordigers van hun macht', dat de 'institutionele structuren van de EU op zorgwekkende wijze lijden
aan een gebrek aan democratie en een feitelijk opheffing van de scheiding van de macht.'
VVD, PvdA, CDA en D66 Brusselse symboolpartijen
Het toenemende wantrouwen van de politiek door de gewone man heeft een duidelijke oorzaak: bijna alle
politieke partijen voeren geen eigen koers meer, maar zijn vrijwel geheel afgestemd op wat de EU wil. Voor
Nederland maakt het dan ook niets meer uit of u VVD, PvdA, CDA of D66 stemt - als zij eenmaal in een
kabinet zitten, voeren al deze symboolpartijen de Brusselse agenda uit, ongeacht wat zij in hun
partijprogramma's schrijven. En dan nog vinden ze het vreemd dat in veel landen steeds meer mensen op
radicale anti-EU partijen stemmen, of deze nu tot 'links' of 'rechts' worden gerekend.
Streven naar 'consensus' bedrieglijk
De gevestigde orde in onze media en politiek spelen ondertussen handig in op de tijdgeest, het begrijpelijke
-maar bedrieglijke- streven naar 'consensus'. De Britse parlementariër en journalist Daniel Hannan legde
treffend de vinger op de zere plek van dit denken:
'U zou nu misschien kunnen denken dat het eigenlijk wel goed is, want consensus is beter dan onenigheid.
En het is helemaal in orde als alle politici het eindelijk over iets eens zijn. Maar opgepast: het idee, dat het
gekibbel tussen de partijen slecht voor het land is, is sinds de dagen van Napoleon het argument van
vergelijkbare dictaturen.'
Parlementen gedegradeerd tot poppen aan een touwtje
Dictaturen slaan altijd toe zodra het slecht gaat met het volk. De wereldwijde schuldencrisis is voor het
autoritaire Brussel dan ook een uitgelezen -en volgens sommigen zelfs doelbewust gecreëerde- kans om
zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken. Samen met de even ondemocratische machtskliek van het
IMF en de ECB heeft de EU op deze wijze met succes de democratie in Europa om zeep geholpen.
Onze parlementen zijn net als de meeste politieke partijen gedegradeerd tot poppen aan het Brusselse
touwtje, en voeren een toneelspel op waarmee het volk de schijn wordt voorgehouden dat we nog steeds in
een democratie leven en nog altijd over enige zelfbeschikkingsrecht beschikken.
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Dictaturen eindigen altijd in geweld
De geschiedenis leert ons echter dat alle dictaturen vroeg of laat eindigen in een orgie van meestal bloederig
geweld. In Griekenland zien we hoe het uiteindelijk ook in de rest van Europa zal gaan, zodra het redden
van de banken en de euro de dood van de democratie en het -ook door koning Willem Alexander
aangekondigde- einde van de verzorgingsstaat betekent. De onvermijdelijke instorting van de
machtswellustige EU zal helaas vele verliezers kennen, en maar heel weinig winnaars.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Het Vierde Rijk?
Geplaatst op september 30, 2013
Tijdens de Valdai International Discussion Club – een internationaal forum,
georganiseerd door Rusland op 19 september 2013 – zei Romano Prodi
tegen Vladimir Poetin dat het een goede stap zou zijn als de Oekraïne zich
bij de Europese Unie aan zou sluiten. Poetin gaf aan dat de Oekraïne
daarvoor te veel historische banden heeft met Rusland. Ook vond Prodi
dat Rusland haar visumbeleid moest versoepelen, om meer integratie en
toestroom van Westerse studenten mogelijk te maken, waardoor ook de Russische politiek een positieve
beïnvloeding van Westerse ideeën zou kunnen ondergaan.
Een lezer van deze website kwam met een opmerkelijke constatering aangaande de eurobiljetten. Daarop is
het Europa in feite afgebeeld tot in Rusland. De grens van Europa wordt op het eurobiljet in feite getrokken
tot aan de Oeral. Omdat ik het wel een mooie omschrijving vond, plaats ik hier het ingezonden stuk van
Frank. Heeft Europa als deelstaat van de New World Order inderdaad de aspiraties om de grenzen van haar
Rijk uit te breiden?
Wordt het Amerikaans dollarbiljet ontsierd door het alziend oog aan de top van de Vrijmetselaars pyramide,
het Eurobiljet onthult op arrogante wijze de machtsaspiraties van Brussel. Duidelijk is te zien dat de donker
gekleurde gebieden beschouwd worden als eenheid. Ongewenste gebieden als Noord-Afrika en OostTurkije zijn lichter gekleurd. (Inmiddels zijn die grotendeels al door de Amerikanen ingelijfd.) Rusland,
Oekraïne en Scandinavië behoren volgens de Eurobiljetten tot de invloedssfeer van Brussel.
Van oudsher is Rusland bevreesd voor de expansie van Europa. En terecht. Napoleons legers liepen stuk
op de Russische vlaktes en de gehardheid van de winterharde verdedigers van het vaderland. In de eerste
Wereldoorlog stuurde de Duitse Keizer troepen en een vloot richting Rusland en Oekraine. Dat laatste
gebied werd voor een groot deel door Duitse troepen bezet.
Twee decennia later vielen de troepen van Adolf Hitler de Sovjet- Unie binnen om eenzelfde lot te
ondergaan. Het Slavisch Untermenschenvolk moest geknecht worden en na dwangarbeid uitgeroeid
worden. En zo geschiedde. Voortvarend trokken de Duitse legers in 1941 plunderend en moordend door
Polen en Witrusland tot aan de buitenwijken van Moskou. Totdat de winter inviel. Mede door het moedig
standhouden van de Grieken tegen Mussolini, waardoor Hitlers troepen te hulp moesten komen, lukte het de
Duitsers niet voor de winter de Grote Beer te vellen. De hoogmoedige nazi’s hadden hun troepen niet
uitgerust met serieuze winterkleding. Moskou zou wel bezwijken onder de druk. Want Europa was toch zeker
superieur?
Legendarisch is de afslachting van tienduizenden Duitse soldaten door de Russische troepen in de stad
Stalingrad een jaar later in de winter van 1942 – 1943. Ook de stad Leningrad kreeg het zwaar te verduren.
Stel je voor: alleen al bij de 2,5-jarige belegering en beschieting door de nazi’s van Leningrad kwamen 1
miljoen burgers om en ca. 300.000 Russische militairen. Gruwelijk zijn de getuigeverslagen over het eten
van huisdieren en zelfs menselijke resten om te kunnen overleven. Maar Leningrad hield stand en bloeide
later weer op tot het huidige St. Petersburg.
In deze vroegere hoofdstad van het Tsaristische Rusland werd op 7 oktober 1952 Vladimir Vladimirovitsj
Poetin geboren tussen de puinhopen die het Derde Rijk had aangericht. Zijn ouders moeten hem verteld
hebben over de verschrikkingen van honger, vrieskou en doodslag, maar ook over de kracht van de hoop en
de halsstarrige weigering om te buigen voor het buitenlands dictaat. Ook moeten ze hem verteld hebben
over de afstraffing die de Duitse belegeraars in navolging van Napoleon, uiteindelijk over zichzelf hadden
afgeroepen. Tot in hol van het beest, Berlijn, hebben de Russen hun belager nagejaagd.
Heeft meneer Van Rompuy misschien met inkt gemorst?
Bron: Relay of Life, Argusoog
http://martinvrijland.com/2013/09/30/het-vierde-rijk/
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Wetenschap toont aan: je kunt je DNA veranderen!
2013 © Carolanne Wright (NaturalNews) - vertaling © 2013 Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be
Als je denkt dat je bent overgeleverd aan de nukken en gratie van je DNA, dan hebben we groot nieuws voor
je: dat ben je NIET! Epigenetica is de Volgens de wetenschap die epigenetics bestudeerd, blijkt dat
stamcellen en zelfs ons DNA kan worden veranderd door magnetische velden, de hartcoherentie, een
positieve mentale staat en intentie. Topwetenschappers over de hele wereld zijn het erover eens: het
determinisme is een theorie die keihard onderuit is gehaald.
Buig die genetische slachtoffer-mentaliteit om..!
Het DNA waar je mee geboren bent, is niet de enige bepalende factor rondom je welzijn en gezondheid. Dr.
Bruce Lipton is stamcel-bioloog en bespreekt het belangrijkste verschil tussen genetische determinisme en
epigenetics, in een interview met het tijdschrift ‘SuperConsciousness’.
“Het verschil tussen die twee is significant, omdat het fundamentele geloof dat we omschrijven als genetisch
determinisme, letterlijk betekent dat onze levens, die gedefinieerd worden als fysieke, psychologische en
emotionele gedragseigenschappen, gecontroleerd worden door de genetische codes. Dit soort
geloofssystemen geeft volop voedsel aan mensen om zich slachtoffer te gaan voelen, optieloos gevangen in
je eigen DNA..
Want als de genen onze levensfuncties controleren, dan worden onze levens gecontroleerd door zaken die
buiten onze mogelijkheden liggen, om deze levens(functies) te veranderen. En natuurlijk leidt dit naar het
versterken van het gevoel van de ‘slachtofferrol’ en dat ziekten en aandoeningen, die vaak in families
voorkomen, doorgegeven worden via onze genen, die geassocieerd worden met deze aandoeningen. Maar
laboratoriumonderzoek toont keihard aan dat dit NIET WAAR IS..”
Deze theorie van Bruce Lipton wordt steeds vaker bevestigd in nieuw onderzoek. Carlo Ventura (M.D.,
Ph.D.) is professor en onderzoeker aan de Universiteit van Bologna in Italië. Dr. Ventura heeft aangetoond
via lab-testen dat het DNA van stamcellen gewijzigd kan worden, door de invloed van frequenties uit
magnetische velden/bronnen.
“Het is een soort tijdmachine. Je programmeert als het ware achteruit met deze cellen, naar een bepaalde
staat waarin elke mogelijke beslissing op de een of andere manier nog mogelijk is; zelfs de beslissing om
virtueel elke mogelijke organische cel te worden. Denk eens aan de waanzinnige potentie van deze
ontdekking!”
Dr. Ventura voegt daaraan toe dat het twee wetenschappers en Nobelprijswinnaars zijn, die ontdekt hebben
dat ‘volwassen niet-stamcellen kunnen epigenetisch ‘achteruit’ geprogrammeerd worden, naar een staat
waarin zij aan de basis kunnen staan van zenuwcellen, bloedvatcellen, skelet-spiercellen of insulineproducerende cellen…”
DNA-verandering door intentie!
Volgens het ‘Institute of HeartMath’ in Boulder Creek, California, laat de epigenetica veel meer zien dan het
DNA-gebied, onze omgeving en levenservaringen. Na twee decennia van studie, hebben wetenschappers
aan dit instituut dat factoren als ‘liefde’, ‘waardering’ en/of ‘opwinding’ en ‘boosheid’ invloed hebben op de
blauwdruk van een persoon. In een experiment bleek zelfs dat geselecteerde personen in staat bleken hun
DNA te wijzigen met een positieve mentale staat. Het bleek dat de controlegroep van vrijwilligers, die een
lage hartcoherentie hadden, niet in staat bleken om de DNA-monsters te veranderen. Deze proef wordt als
volgt omschreven:
‘Een individu die 3 DNA-monsters vasthield, werd gevraagd een hart-coherentie op te wekken, met behulp
van de HeartMath-techniek die gebruik maakt van het laten horen van de hartslag en positieve emotionele
intenties. De hartcoherentie die daarbij ontstaat, is te karakteriseren als een mentale-, emotionele-, en
fysische staat van balans en harmonie. Het lukte deze proefpersoon om –zoals geïnstrueerd- via intenties en
gelijktijdig twee van de drie DNA-monsters af te wikkelen naar andere patronen en een derde DNA-monster
ongewijzigd te laten’.
Wie liefde ervaart, voelt zich niet alleen blij en gelukkig, maar produceert ook meer hormonen die o.a.
veroudering, Alzheimer, geheugenverlies, diabetes, depressie en vermoeidheid tegengaan.
Tegenwoordig wordt dit hormoon (DHEA) in pillen verkocht in drogisterijen en natuurvoedingswinkels.
Gezonde cel-werking en het ‘kwantum-voedings’-dieet..
Het ‘HearthMath-instituur’ raadt aan, als we ons lichaam willen voeden op cellulair niveau (en geen ziekte
willen stimuleren), om overvloedig kwantum-voedingsstoffen te eten en drinken. Als we gestrest zijn of een
negatieve houding hebben, worden onze biologische reserves afgeleid worden van de essentiële taak om
ons lichaam te repareren en te verjongen.
We kunnen deze celversterving tegengaan door onszelf te focussen op een oprechte staat van zorg,
waardering en liefde. Deze positieve emoties versterken ons energetisch systeem en voeden het lichaam.
Zelfs op het niveau van ons DNA. En dan komen we op de omschrijving van deze ‘positieve gevoelens’, die
‘HearthMath’ benoemt als ‘kwantum-voedingsstoffen’. Dit instituut biedt verschillende gratis gereedschappen
aan om je te helpen een coherente staat te bereiken, in korte tijd en met groot gemak. Je vindt twee van
deze voorbeelden hier and hier.
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Bronnen: heartmath.org ; superconsciousness.com ; bioenergy.com
Meer informatie:
Nederland: Heartmathbenelux.com
Verenigde Staten: Heartmath.com.
En last but not least…. Kijk deze (engelstalige) BBC-documentaire, waarin het wetenschappelijk bewijs
stevig wordt aangetoond! VIDEO KLIK (49 minuten)

CIA-klokkenluider: VS levert rechtstreeks wapens aan Al-Qaeda
Vliegtuigen vol wapens voor islamisten naar Libië, Turkije en Jordanië
Amerikaanse C-130 transportvliegtuigen.
Een voormalige piloot die voor de CIA werkte onthult dat de
Amerikaanse ambassadeur in Libië, J. Christopher Stevens, tijdens de
terreuraanval op 11 september 2012 in Benghazi werd vermoord om te
voorkomen dat de rechtstreekse wapenleveranties van de VS aan AlQaeda aan het daglicht zouden komen. Zoals bekend verzon de
regering Obama een later totaal ontkrachte andere oorzaak van de aanval, namelijk de plaatsing van een
amateuristische anti-islam video op YouTube.
William Robert 'Tosh' Plumlee begon in de jaren '50 als piloot voor de CIA wapens en munitie naar de
Cubaanse leider Fidel Castro te vliegen. Volgens Plumlee zijn dit soort geheime CIA-wapenleveranties nog
steeds aan de orde van de dag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt via de CIA wapens aan
bijvoorbeeld de islamitische terreurbeweging Al-Qaeda.
Stinger-raketten voor Al-Qaeda
Een hoge NAVO-official in het Midden Oosten zou Plumlee hebben verteld dat hij rapporten in zijn bezit had,
waaruit bleek dat ambassadeur Stevens geklaagd had over de aan islamitische radicalen verstuurde
Amerikaanse wapens, inclusief Stinger-luchtafweerraketten.
'De ambassadeur en zijn medewerkers hadden een serie verslagen en berichten geschreven, waarin zij het
ministerie van BuZa op de hoogte stelden dat de rebellengroepen Amerikaanse wapens hadden gekregen,'
aldus Plumlee. 'Als dit inderdaad het geval is, waarom wordt dit dan geclassificeerd als een zaak van
nationale veiligheid?' Daarmee wijst hij op het feit dat het ministerie de berichten van Stevens niet naar
buiten heeft willen brengen.
Regering Obama liet Stevens vermoorden
Deze gang van zaken wijst erop dat Stevens werd vermoord nadat hij het ministerie had laten weten dat hij
tegen de levering van hittezoekende raketten en andere wapens aan Al-Qaeda was. De terreuraanval op het
consulaat in Benghazi zou dan een dekmantel zijn geweest om Stevens permanent het zwijgen op te
leggen. Dat verklaart tevens waarom er precies op dat moment grote ophef ontstond over de amateurfilm
'Innocence of Muslims'. De regering Obama weet de terreuraanval geheel aan het verschijnen van deze film,
maar later werd bewezen dat de aanval al weken vóór de publicatie van het filmpje was gepland. Bovendien
waren er sterke aanwijzingen dat ook de anti-islamvideo zélf een 'false flag' operatie was.
Destijds berichtten we uitgebreid dat de ambassadeur en zijn personeel eenvoudig op tijd hadden kunnen
worden gered door Amerikaanse special forces, maar dat deze het uitdrukkelijke bevel uit Washington
kregen om niet in te grijpen. Dit onderstreept de bewering van Plumlee dat de regering Obama -met hulp van
de Egyptische Moslim Broederschap (zie hyperlinks onderaan)- ambassadeur Stevens doelbewust heeft
laten vermoorden door radicale islamisten.
Wapens via Libië, Turkije en Jordanië naar Al-Qaeda
De raketten en andere wapens werden -en worden- met C-130 toestellen naar Libië, Turkije en Jordanië
gevlogen, en daar aan Al-Qaeda gegeven. De Turkse oud vicepremier Abdullatif Sener, een goede vriend
van premier Erdogan, erkende onlangs dat 'de regering Erdogan een grote hoeveelheid zware wapens aan
het terreurfront Al-Nusra, dat verbonden is aan Al-Qaeda, heeft geleverd.'
Volgens New York Times best-selling auteur en oud-journalist Jim Marrs gebruikt de Amerikaanse regering
het zogenaamde Direct Commercial Sales (DCS) programma om over de hele wereld wapens te verspreiden
en trainingen te verzorgen. Het ministerie van BuZa heeft inmiddels toegegeven dat via DCS geleverde
wapens in de handen van Amerika's vijanden terecht zijn gekomen.
Zoals we uitgebreid hebben gedocumenteerd bestaan de door Obama gesteunde Syrische rebellen
hoofdzakelijk uit aan Al-Nusra / Al-Qaeda verbonden terroristen, die van Syrië een islamistische Shariastaat
willen maken. Zodra Al-Qaeda de baas is in het land, zullen andere landen eenvoudig beslag kunnen leggen
op de omvangrijke olievoorraden van Syrië.
Xander - (1) Infowars
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