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Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is
'Materiële kastijding van de wereld voor de deur - God heeft genoeg van de zonden van de mens' - 'We zijn
nu al doodsbang voor paus Franciscus'
De nederige, anti-dogmatische houding van de nieuwe paus valt
niet bij alle katholieke leiders in de smaak.
De katholieke bisschop Bernard Fellay, overste van de
conservatieve Orde van Pius X, heeft op 12 oktober gewaarschuwd
dat de 'toestand van de Kerk een echte ramp' is, en dat de nieuwe
paus het nog eens '10.000 keer erger maakt'. Tijdens een
persconferentie in Kansas City (VS) en zijn preek op zondag ging
Fellay uitgebreid in op het 'Derde Geheim van Fatima', en
suggereerde hij dat de komst van de Antichrist en de daarop volgende Apocalyps nabij zijn.
Fellay citeerde tot in details de woorden van zuster Lucia, degenen die haar Derde Geheim hebben gelezen,
en degenen die kennis van dit geheim hebben. Hij wees erop dat zuster Lucia heeft gezegd dat de mensen
die de inhoud van het Derde Geheim willen weten, de hoofdstukken 8 tot en met 13 van het Bijbelboek
Openbaring (over de Apocalyps) moeten lezen.
In hoofdstuk 13 wordt gesproken over de komst van de Antichrist (lett. 'het beest'). De bisschop haalde Paus
Pius X (1903-1914) aan, die ooit zei dat deze 'zoon des verderfs' mogelijk al op Aarde was. Zijn voorganger,
Leo XIII, sprak in zijn gebed uit dat Satan zou proberen om zijn zetel in (de Kerk van) Rome te vestigen.
'Grote afval begint aan de top'
Tevens citeerde hij kardinaal Luigi Ciapi, de pauselijke theoloog van alle pausen van Pius XII tot en met
Johannes Paulus II: 'In het Derde Geheim lezen we onder andere dat de grote afval begint aan de top van
de Kerk.' Het hoofd van de Orde van Pius X ging uitgebreid in op het beroemde en dramatische interview dat
vader Fuentes in 1957 had met zuster Lucia. Daarin benadrukte ze opnieuw dat 'diverse landen van de
aardbodem zullen verdwijnen', en dat 'de duivel alles in het werk zal stellen om de aan God gewijde zielen te
overwinnen'.
'Kerk laat trouwe gelovigen aan hun lot over'
Fellay uitte stevige kritiek op de Kerk. In zijn ogen zitten de geestelijken vol verwarring en wanorde,
waardoor de trouwe gelovigen aan hun lot worden overgelaten en zelf hun redding moeten veiligstellen. De
hulp die ze daarbij van de kerkleiders zouden moeten ontvangen, ontbreekt in zijn ogen. 'Dit is de grootst
denkbare tragedie voor de Kerk.' De bisschop dankte God dat de Orde van Pius X het vorig jaar niet eens is
geworden met het Vaticaan. Hij onthulde dat 'Rome' wilde dat hij een document ondertekende, dat aan alle
dialoog een einde zou hebben gemaakt. De vorige paus, Benedictus XVI, eiste dat de Orde van Pius het
Tweede Vaticaanse Concilie zou erkennen als een integraal onderdeel van de katholieke traditie. 'Sorry, dat
is niet de realiteit, dus dat gaan we niet tekenen. We gaan dat niet erkennen.'
De Orde van Pius baseert zich op het Eerste Vaticaanse Concilie, waarin de onfeilbaarheid van de paus
voorop stond, iets waar in het Tweede Vaticaanse Concilie aan getornd werd. Fellay is wars van de
'dubbelzinnigheid' van 'Vaticaan II', die het ten onrechte mogelijk zou maken dat de paus 'nieuwe
openbaringen' krijgt en nieuwe dingen leert die in strijd zijn met de katholieke traditie en de leringen van
vorige pausen.
'God heeft genoeg van de zonden van de mens'
Terugkomend op het 'Derde Geheim' over de eindtijd, dat zuster Lucia van Maria zou hebben doorgekregen,
zei Fellay dat er 'absoluut een 'materiële' kastijding van de wereld in zicht is. Er staat ons iets groots voor de
deur. Hoe, wanneer, dat weet ik niet. Maar als je alles bij elkaar optelt, is het duidelijk dat God genoeg heeft
van de zonden van de mens.' De zonden die inmiddels tot in de hemel rijken zijn volgens hem abortus en de
zonden tegen de natuur ('herdefiniëring van het huwelijk', het homohuwelijk). Ook stelde hij de trouwe
christenen vervolging in het vooruitzicht. 'Raak niet in paniek, want dat heeft geen enkele zin. U moet
gewoon uw werk doen, uw dagelijkse taak. Dat is de beste manier om u daarop voor te bereiden.'
'Toestand van de Kerk een ramp'
De bisschop zei dat we in 'zeer angstwekkende tijden' leven. 'De toestand van de Kerk is een echte ramp.
En de huidige paus maakt het 10.000 keer erger. Van paus Benedictus zei ik in het begin dat de crisis in de
Kerk zou voortduren, maar dat hij deze zou proberen deze af te remmen - alsof de Kerk zou blijven vallen,
maar aan een parachute. Van paus Franciscus zeg ik: hij heeft de touwen doorgeknipt, en er een (naar
beneden gerichte) raket aan vastgemaakt.'
'Als de huidige paus op deze manier doorgaat, dan zal hij de Kerk verdelen,' vervolgde hij. 'Hij laat alles uit
elkaar knallen, zodat de mensen zullen zeggen dat het onmogelijk is dat hij de paus is, en hem zullen
weigeren. Anderen zullen zeggen (waaronder Fellay zelf): beschouw hem als paus, maar volg hem niet. Hij
lokt woede uit. Velen zullen ontmoedigd raken door wat mensen in de Kerk doen, en verleid worden om alles
weg te gooien.'
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Fellay vertelde dat de orde van meet af aan de indruk had dat er iets mis is met de huidige paus. 'Zo wilde hij
anders zijn, zichzelf van alle anderen onderscheiden.' Een klein voorbeeld: Franciscus draagt in plaats van
de gebruikelijke pauselijke rode schoenen, zwarte exemplaren. In vergelijking met andere zaken is dit echter
maar een klein probleem, aldus de bisschop.
'Doodsbang voor nieuwe paus'
'We hebben op dit moment misschien nog niet het complete plaatje, maar we weten genoeg om doodsbang
te zijn,' waarschuwde Fellay. Zo haalde hij het ook op deze site besproken interview van Franciscus met de
atheïstische journalist Eugenio Scalfari aan (La Repubblica), waarin de nieuwe paus verklaarde dat
'iedereen zijn eigen idee van goed en kwaad heeft, en zijn eigen voorstelling van wat kwaad is moet
bestrijden.' 'Dat is echt niet katholiek!' aldus de bisschop. 'Want alles wat ik denk heeft absoluut geen waarde
als het niet met de realiteit overeenkomt. We hebben een geweten, maar dat zal ons enkel naar de Hemel
brengen als ons geweten een spiegel van God is.' Dit geweten moet worden gevormd volgens Gods wet.
'Dus doen alsof iedereen zijn eigen idee (van goed en kwaad) kan invullen, is gewoon onzin. Dit heeft niets
te maken met de katholieke leer, maar is absoluut relativisme.'
Een week later gaf Franciscus een tweede interview, waarin hij precies het tegenovergestelde beweerde, en
zei dat zowel de duivel als het relativisme moeten worden bestreden. Dat toonde volgens Fellay aan hoe
dubbelzinnig en tegenstrijdig de nieuwe paus is.
'Geloof is duidelijk omdat God duidelijk is'
De Orde van Pius X weigert het Tweede Vaticaanse Concilie te accepteren, omdat deze 'het evangelie
herdefinieert binnen de moderne cultuur.' Hij bekritiseerde paus Franciscus vanwege zijn uitspraken dat
'christenen die legalisten (wetticisten) zijn, alles helder en veilig willen, niets zullen vinden. Traditie en
herinnering aan het verleden moeten ons helpen de moed te hebben om nieuwe gebieden naar God te
openen.' Degenen die 'koppig proberen een verleden te doen herleven dat niet langer bestaat', zouden
statisch zijn en van het geloof de zoveelste ideologie maken, aldus Franciscus: 'Ik heb één dogmatische
zekerheid: God is in het leven van iedereen.' Volgens Fellay is het geloof nu juist wél helder, duidelijk en
zeker, omdat dit de aard van God is. 'Maar dat is dus niet wat de paus denkt.'
'Paus is pure modernist'
De bisschop had ook grote moeite met de uitspraak van de paus, dat iedereen die beweert God te kennen
en hier zelfs niet een beetje aan twijfelt, maar één ding bewijst, en dat is dat God juist niet met zo'n persoon
is. Franciscus: 'Het betekent dat hij een valse profeet is, die religie voor zichzelf gebruikt. De grote leiders
van het volk van God, zoals Mozes, lieten altijd ruimte over voor twijfel.'
'Wat heeft dit te maken met het katholieke geloof?' fulmineerde Fellay. 'Dit is puur modernisme, mijn beste
broeders. We hebben te maken met een rasechte modernist. Hoe lang hebben de mensen in de Kerk nodig
om te zeggen: 'in geen geval!'? Ik hoop en bid dat dit zal gebeuren, maar dat betekent wel een enorme
verdeling in de Kerk.
'Franciscus wil dat jongeren er een zootje van maken'
Paus Franciscus maakt er in zijn ogen niet alleen zelf een 'zootje' van, maar zei op de recente Wereld
Jongerendag dat de jongeren op de wereld er ook 'een zootje' van moeten maken. Fellay: 'Ongelooflijk. Dit is
ongehoord, maar dit is wat hij wil.' Franciscus heeft erkend dat hij een grote bewonderaar van de (overleden)
ultraliberale Jezuïet kardinaal Martini is, die in een boek opriep tot een totale revolutie in de Kerk. 'En dat is
wat Franciscus wil,' zei Fellay. 'En hij zei ons dat de acht kardinalen die hij uitkoos om te helpen de Kerk te
hervormen, er net als hij over denken.'
'Er komen zeer moeilijke tijden aan'
'Er komen zeer moeilijke tijden aan, maakt u zich daar geen illusies over. Het is duidelijk dat de enige
oplossing het vasthouden aan wat we hebben is, om dat te behouden, en dit onder geen beding los te laten.
Paus Pius X zei dat de essentie van iedere katholiek het vasthouden aan het verleden is. De huidige paus
zegt precies het tegendeel: vergeet het verleden, en geef jezelf over aan de onzekerheid van de toekomst.'
'Wat we nu meemaken is het Geheim van Fatima (de eindtijd). We weten wat we moeten doen: bidden,
bidden, en boete doen.' Hoewel we volgens hem niet kunnen weten wanneer het precies gebeurt,
waarschuwde hij dat de tijd van de Antichrist mogelijk al is aangebroken. (1)
Xander - (1) Catholic Family News (via Raiders News Update)
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Beast Tech (5): Op weg naar elektronische slavernij
Amerikaanse belastingdienst eist van christelijke organisaties
antwoorden op vragen zoals 'Hoe vaak bid u?'
Alles wie, wat en waar wij zijn wordt gedigitaliseerd en opgeslagen,
zodat het altijd opvraagbaar en controleerbaar -en tevens
manipuleerbaar- is.
De terreuraanslagen op een overheidsgebouw in Oklahoma City in
2005, en de WTC-torens in New York ('9/11') in 2001, veroorzaakten
dermate veel slachtoffers en paniek, dat de angstig geworden Amerikaanse samenleving zich afvroeg of
deze aanslagen niet hadden kunnen worden voorkomen, en zo ja, hoe dat dan gebeurd had moeten zijn.
Europa onderging hetzelfde proces door de aanslagen in en Madrid (2004) en Londen (2005). De 'les' die de
bevolking op beide continenten werd voorgehouden: terroristen kunnen overal en op ieder moment toeslaan,
dus is het noodzakelijk dat we meer controle en toezicht gaan houden, en u daarvoor persoonlijke vrijheden
zult moeten opofferen. Volgens sommige complottheorieën werden alle vier genoemde aanslagen onder
'false flag' gepleegd, dat wil zeggen gepland en (mede) uitgevoerd door de overheid of een geheim
onderdeel van de overheid, waar vervolgens terroristen -in Oklahoma een extreemrechtse blanke, in New
York, Madrid en Londen radicale islamisten- de schuld van kregen.
Zeker van de aanslagen op 9/11 is feitelijk bewezen dat de terroristen op zijn minst hulp van buitenaf moeten
hebben gehad, en de WTC-torens onmogelijk enkel door de inslagen met de vliegtuigen hadden kunnen
instorten. Dat is echter niet het onderwerp van dit artikel, maar dient voor de volledigheid toch genoemd te
worden, aangezien het onderstreept dat de overheden in het Westen deze aanslagen heel goed konden
gebruiken om de controlerende teugels over hun onderdanen steeds strakker aan te trekken.
Bescherming tegen terreur
En dat gebeurde en gebeurt nog steeds onder het mom van veiligheid. Hoe anders kan de overheid u
beschermen, dan door de diverse veiligheidsinstanties -politie, inlichtingendiensten, anti-terreureenhedenmeer mogelijkheden te geven om informatie te verzamelen en tijdig in te grijpen om een nieuwe aanslag te
voorkomen? Goed voorbeeld: afgelopen zondag werden er in Londen vier terreurverdachten aangehouden,
die 'een aanslag zoals in Nairobi' (2) zouden hebben gepland. Daar vermoordden islamitische terroristen in
een winkelcentrum onlangs 67 mensen, nadat ze eerst alle moslims hadden bevolen zich uit de voeten te
maken. De vier in Londen aangehouden mannen hebben hun oorsprong in Turkije, Pakistan, Algerije en
Azerbeidzjan, alle vier islamitische landen.
'Bunker Amerika' en 'Fort Europa'
Aan de ene kant zullen de meeste mensen terecht opgelucht zijn, dat de autoriteiten een nieuwe aanslag
met talloze onschuldige slachtoffers hebben weten te voorkomen. Tegelijkertijd is het even terecht de vraag
te stellen, hoeveel vrijheden we bereid zijn op te geven om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Zijn
we bereid om 'Big Brother' te accepteren en zelfs uit te nodigen, en hier steeds meer privacy voor op te
geven? Is het logisch dat de VS verandert in een bewapend kamp, een bunker, en Europa in een 'fort',
waarbij de wateren rondom ons continent dienen als afwerende muren?
Terreuraanslagen zullen echter nooit helemaal gestopt kunnen worden. Terroristen 'spelen' namelijk niet
volgens de regels. Velen zijn bereid om hun leven op te offeren en zoveel mogelijk anderen met zich mee de
dood in te trekken. Ja, we kunnen het ze wel moeilijker maken -denk aan het succesvolle Israëlische
veiligheidslek, dat het aantal Palestijnse terreuraanslagen in de Joodse staat met 98% wist te verminderen-,
maar terroristen zullen altijd een nieuwe manier vinden om hun doel te bereiken.
Alle elektronische communicatie gecontroleerd
De overheid krijgt daarom 'voor ons bestwil' steeds meer rechten om zich te bemoeien met ons privé- en
zakenleven. Inlichtingendiensten hebben het recht gekregen om de burgers op allerlei manier elektronisch af
te luisteren. Emails, telefoongesprekken, sms'jes - het kan allemaal worden geregistreerd en opgeslagen.
In zowel de VS als Europa wil 'Big Brother' dat de grote providers gaan meebetalen met het installeren van
nieuwe software en hardware, waarmee de overheid onbeperkte toegang krijgt tot hun digitale systemen,
zodat alle communicatie kan worden onderschept en in de gaten worden gehouden. In veel gevallen gebeurt
dat zonder gerechtelijk bevel.
Al in 1994 schreef Bill Machrone in PC Magazine het artikel 'Privacy in het Digitale Tijdperk'. Daarin wees hij
op het feit dat grote Amerikaanse telecombedrijven een boete van $ 10.000 per dag boven het hoofd hing,
als ze de overheid geen toegang gaven tot hun systemen en databases.
BSN: U bent reeds onderdeel van het systeem
Het verlies van privacy gaat hand in hand samen met de opkomst van elektronische slavernij. Zodra u in het
systeem zit, is het onmogelijk om hier uit te ontsnappen. De verschillende instanties -sociale dienst,
medische gegevens, verzekeringen, kredietstatus, belastingdienst, et cetera- delen inmiddels hun informatie
over u met elkaar. Hoezeer u het wellicht zou willen vermijden: als u een Burger Service Nummer heeft -wat
voor alle instanties eenvoudig opvraagbaar is, inclusief alle daaraan gekoppelde persoonlijke informatie-,
bent u reeds onderdeel van dit systeem.
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Aanpak belastingontduiking
De Los Angeles Times berichtte dat de IRS inmiddels online zoekt naar gegevens en bewijzen van
eventuele belastingontduiking, en daarvoor toegang krijgt tot de bestanden en databases van andere
instanties. 'Verdachten', zoals mensen die aan de ene kant een uitkering krijgen of een laag inkomen
opgeven, en tegelijkertijd een dure auto rijden, kunnen zo worden opgespoord en aangepakt. Bovendien
hoeft de IRS 'verdachten' niet te informeren dat zij aan een elektronisch/digitaal onderzoek worden
onderworpen. Het aanpakken van belastingontduiking -diefstal van de overheid- is een zaak waartegen geen
bezwaar zou moeten zijn. Integendeel, de overheid loopt door ontduiking jaarlijks miljarden mis, en verhoogt
mede daarom de lasten voor burgers die wél netjes en eerlijk zijn.
Misbruik door de overheid
Dat de overheid daar echter ook misbruik van kan maken bleek dit jaar in de VS, waar een directeur van de
belastingdienst (IRS) en een andere hoge official ontslag moesten nemen nadat aan het licht kwam dat de
dienst specifiek conservatieve organisaties -zoals de Tea Party beweging en veteranengroepen- op de korrel
nam voor uitgebreide onderzoeken.
Deze organisaties moesten verplicht privégegevens afstaan over onder andere de religie van hun leden. Bij
onvoldoende medewerking werd de belastingvrijstelling voor deze organisaties vertraagd of opgeschort.
Recent spande de Thomas More Society meerdere rechtszaken tegen de IRS aan, omdat deze van
(hoofdzakelijk christeljke) pro-life (anti-abortus)groepen antwoorden eiste op vragen zoals 'Hoe vaak bidt u?'
Net als in de VS heeft ook de Nederlandse belastingdienst rechercheurs in dienst, die van alle
belastingplichtigen een zo nauwkeurig mogelijk profiel met zoveel mogelijk privégegevens kunnen opstellen.
Controle op financiële misdrijven is één ding, maar de IRS laat zien dat de verleiding voor de politiek om
misbruik van dit in de maak zijnde 'Big Brother' systeem te maken door het aanpakken van ideologisch
'ongewenste' groepen, nu al te groot is.
Volgende stap: overheid gaat alles voor u bepalen
De volgende stap, namelijk dat de overheid op basis van uw inkomen en andere persoonlijke gegevens gaat
bepalen waar en wanneer u zou mogen wonen, werken, reizen, en wat u zou mogen kopen of verkopen, is
dan ook lang niet zo groot als de meeste mensen denken, en tevens veel dichterbij dan wordt vermoed.
Xander - (1) Raiders News Update, (2) NU

IMF: Alle spaarders EU moeten 10% belasting betalen voor redden banken
Schulden eurozone in 5 jaar tijd met minstens € 500 miljard gestegen - Strenge kapitaalcontroles en
versnelde afschaffing van contant geld
Anti-bankenprotest in de VS. Na de 'bail-out' met honderden
miljarden belastinggeld, volgt binnenkort een gedwongen 'bail-in',
waarmee de banken met privé geld van de burgers overeind zullen
worden gehouden.
De lang aangekondigde grote wereldwijde onteigening wordt steeds
concreter: het IMF wil dat er een algemene 'schuldenbelasting' van
10% wordt ingevoerd voor alle spaarders in de EU, ook de kleinere.
Het geld moet de failliete Europese banken overeind houden en het
schuldensysteem redden. Dit concept werd al na de Eerste
Wereldoorlog in Europa met succes toegepast. Iedere Europeaan met een beetje eigen geld is dus
gewaarschuwd.
De welvaartsbelasting van 10% moet volgens het IMF gepaard gaan met strenge en alomvattende
kapitaalcontroles, zodat geen enkele Europeaan eraan kan ontsnappen. Dit afdwingen werd gisteren 'live'
getest in België, waar de politie 20 woningen binnenviel van mensen die ervan verdacht werden een
bankrekening bij de Britse HSBC in Zwitserland te hebben.
'Duidelijke verslechtering' na veel te rooskleurige verwachtingen
Het IMF is een invloedrijke en gezaghebbende instantie. De algemene schuldenbelasting gaat er dus
komen. Uit een recent rapport bleek overigens dat het IMF er compleet naast zat met alle prognoses over
bijvoorbeeld het bankroete Griekenland. Zelfs midden in de crisis heeft het IMF de verwachtingen voor de
Grieken veel te rooskleurig voorgesteld (2).
Nu constateert het IMF een 'duidelijke verslechtering' van de publieke financiën in veel EU-landen. Dat is niet
wat u in de reguliere media leest, want ook die schetsen de situatie doelbewust nog steeds veel te positief,
zodat de gegoede burgers niets in de gaten hebben van wat er komen gaat.
Eenmalige belasting van 10%
Een gedwongen vermogens/kapitaalafdracht acht het IMF een aantrekkelijke optie, vooral omdat 'de
belasting dan kan worden geheven vóórdat het tot een belastingvlucht komt. Hiertoe moet men laten
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geloven dat deze maatregel eenmalig is, en nooit meer zal worden herhaald. De belasting zou de burgers
niet verontrusten. Sommigen zullen het zelfs als eerlijk ervaren.'
Om de Europese staatsschulden tot vóór het niveau van de crisis terug te brengen, is een belasting van 10%
noodzakelijk, stelt het IMF. Het alternatief voor zo'n belasting is niets minder dan het staatsbankroet ('het
weigeren van de (terugbetaling van) de publieke schulden') of hoge inflatie.
Cyprus was wél een blauwdruk
Cyprus was dus wel degelijk een test, een 'blauwdruk', ondanks het feit dat ook 'onze' minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem dit nadrukkelijk ontkende. Naast de algemene vermogensbelasting kan de burger ook
nog eens worden gedwongen mee te betalen met het redden van zijn eigen individuele bank.
Banken betalen NIET mee en zijn beschermd
Bij de komende 'bail in', dus de gedeeltelijke onteigening van de bankenklanten, zal de politiek valselijk doen
overkomen alsof de banken zelf het meeste betalen. Zoals we onlangs al schreven hebben die hun geld
echter bij schaduwbanken ondergebracht. Deze door de banken bedachte financiële producten, derivaten,
zullen bij de komende onteigening zijn uitgesloten. De politiek heeft er namelijk voor gezorgd dat de banken
wettelijk een bevoorrechte status hebben gekregen. Vooral jonge Europeanen zullen niets hebben aan de
komende gedwongen welvaartsbelasting. De jeugdwerkloosheid breekt in veel EU-landen record na record.
De 'schuldenbelasting' van het IMF dient enkel de internationale banken, die tussen 2007 en 2011 enorme
risico's zijn blijven nemen om zoveel mogelijk winst te maken.
In 5 jaar € 500 miljard extra schuld
Ook de schuldenlanden zijn ondanks hun beloften te hervormen gewoon doorgegaan met veel te veel geld
uitgeven. In de hele eurozone kwam er de afgelopen vijf jaar maar liefst € 500 miljard aan nieuwe schulden
bij. En dan gaat het enkel om de officiële cijfers; de overheden manipuleren inmiddels zóveel met hun
statistieken, dat het werkelijke bedrag waarschijnlijk twee keer zo hoog ligt.
Alleen banken profiteren, de economie niet
Even ontnuchterend als schrijnend is de erkenning van het IMF dat de schuldenbelasting niet bedoeld is om
de economie te stimuleren, om te investeren in onderwijs, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg of de
infrastructuur. Nee, de komende onteigening is uitsluitend bedoeld om de schuldenslavernij bij de banken,
die dankzij hun eigen winstbejag in de problemen zijn gekomen, in stand te houden.
Inspelen op onderbuikgevoelens
Om draagvlak te creëren speelt het IMF in op de bekende onderbuikgevoelens, door de schuldenbelasting te
rechtvaardigen met de constatering dat de inkomensongelijkheid in de eurozone tijdens de crisis verder is
toegenomen. De schuldenbelasting zal echter niet alleen de rijken, maar iedereen met een positief
vermogen -spaarrekeningen, aandelen, effecten, renterekeningen- treffen.
Afschaffing van contant geld
Parallel aan deze belasting zal de geleidelijke afschaffing van contant geld worden versneld. Woordvoerders
van banken noemen dit inmiddels noodzakelijk om 'de beschaving te redden' (3). Maar wat is beschaving?
Van iemand die zijn leven lang gespaard heeft en € 100.000 heeft, wordt straks gewoon € 10.000 afgepakt,
zodat de steenrijke bankmanagers gewoon kunnen blijven zitten.
Sociale zekerheid uitgekleed, hogere kosten voor alles
Maar ook mensen en gezinnen die geen 'positief (netto) vermogen' hebben, zijn de klos. Hun inkomen wordt
gekort door de verdere uitkleding van de sociale zekerheid -in Ierland wordt bijvoorbeeld de WW voor
jongeren verder verlaagd (4)-, en de veel hogere kosten van bijna alle basisvoorzieningen. Zo zal de
komende jaren in Nederland -dankzij het onlangs gesloten krankzinnig kostbare energieakkoord- de
energierekening met tientallen tot honderden euro's per maand gaan stijgen (5).
Wereldwijde kapitaalcontroles
Om te voorkomen dat Europeanen hun geld wegsluizen, pleit het IMF voor krachtige internationale
kapitaalcontroles. Op de recente G-20 top zette de financiële elite daartoe de eerste stap, door te besluiten
tot een volledige wereldwijde samenwerking op belastinggebied, die vanaf 2014 realiteit zal zijn.
Nieuw fascistisch systeem in de maak
Het IMF denkt dat een wereldwijde schuldenbelasting heel effectief kan zijn. 'In de geschiedenis zijn er
verrassend veel ervaringen met dergelijke dwangbijdragen, waar wij op kunnen wijzen. Zo werden ze na de
Eerste Wereldoorlog veelvuldig in Europa geheven.'
Iedereen weet echter waar dit donkere hoofdstuk uit de Europese geschiedenis op uitliep: op een tweede,
nog gruwelijkere Wereldoorlog. Anno 2013 worden de burgers opnieuw maatregelen opgedrongen, die
zullen leiden naar een nieuw fascistisch systeem met alomvattende elektronische en digitale controle,
waaruit niemand zal kunnen ontsnappen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Climategate
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Is de pijnappelklier de 'zetel van de ziel'?
woensdag, 16 oktober 2013
Het is ongeveer zo groot als een erwt en bevindt zich in het midden
van onze hersenen.
Al honderden jaren wordt de pijnappelklier door bijvoorbeeld de
occulte wetenschap en spirituele meesters de ‗zetel van de ziel‘
genoemd, een term die populair is gemaakt door Descartes.
Descartes wilde leren begrijpen wie we zijn. Hij merkte op dat onze
zintuigen kunnen worden gemanipuleerd, dat het meeste wat we
kennen eigenlijk illusie is en daarnaast worstelde hij met de
mogelijkheid dat onze identiteit als individu niet klopt.
Als het mogelijk is om te twijfelen aan ons bestaan, moet er ‗iets‘ zijn om deze twijfel te kunnen ervaren. Ons
ware zelf observeert en bestaat uit puur bewustzijn.
Het bewustzijn en het denkproces zijn twee verbonden fenomenen. De vraag is hoe het verband ontstaat
tussen het verstand en bewustzijn. Als we kunnen begrijpen hoe bewustzijn ons denken interpreteert kunnen
we het proces omdraaien en waarnemen vanuit ons bewustzijn, ons ware zelf.
De pijnappelklier is niet alleen een ongelooflijk kleine klier, maar wordt ook geassocieerd met paranormale
vermogens. Daarnaast is er een duidelijk verband tussen de kwetsbaarheid van de pijnappelklier, ons
materialisme en onze pandemische depressie.
De pijnappelklier in de geschiedenis
De Griekse natuurkundige Herophilus van Chalcedon merkte dat de pijnappelklier de verbinding is tussen de
ziel van een mens en de aansturing van het lichaam. Zo‘n 300 jaar voor Christus ontleedde hij lichamen en
schreef hij op wat hij zag. Herophilus zag dat de structuur van de kleine pijnappelklier enkelvoudig is, in
tegenstelling tot andere delen van de hersenen die zich in spiegelbeeld in zowel de linker- als rechterhersenhelft bevinden. Het is de eerste klier die zich vormt in de foetus en kan na drie weken al worden gezien. De
pijnappelklier wordt ook zeer zorgvuldig gevoed en voorzien van het beste bloed, de beste zuurstof en een
mix van voedingsstoffen die voorradig zijn in de menselijke anatomie. Herophilus concludeerde dat de klier
een zeer belangrijke rol moest spelen bij het bewustzijn en de poort is naar ons ware zelf.
Het derde oog
In 1958 ontdekte Aaron Lerner melatonine, een molecuul dat in de pijnappelklier wordt geproduceerd vanuit
een andere neurotransmitter, namelijk serotonine. Hij merkte op dat de productie van melatonine varieert.
Het laat ons kalmte voelen en zorgt ervoor dat we kunnen slapen. Men kon moeilijk begrijpen hoe een kleine
klier in het binnenste van de hersenen het verschil kon merken tussen dag en nacht tot men ontdekte dat de
pijnappelklier is verbonden met het netvlies, dat ook melatonine bevat. Vandaar werd de pijnappelklier het
derde oog genoemd. Aldous Huxley sprak van de deur naar perceptie. Dan is er nog de stof
dimethyltryptamine (DMT) die wordt geassocieerd met bijvoorbeeld bijna-doodervaringen. Van nature komt
DMT niet alleen voor in het menselijk lichaam, maar ook in sommige tropische gebieden.
Medisch onderzoeker J.C. Callaway (1988) suggereerde dat DMT mogelijk een relatie heeft met dromen,
waarbij het DMT-gehalte in de hersenen periodiek wordt verhoogd om afbeeldingen te genereren. Mogelijk is
er ook een verband met andere paranormale staten van bewustzijn.
Aanvallen op de pijnappelklier
De twee grootste tegenstanders van de pijnappelklier zijn elektromagnetische straling en fluoride. Het is
bewezen dat blootstelling aan een veld van 60 Hz resulteert in een afnemende productie van melatonine
gedurende de nachtcyclus. Aangezien we constant worden omgeven door velden van 60 Hz in ons huis, op
het werk en buiten, ligt onze pijnappelklier constant onder vuur, tenzij we in onherbergzame gebieden gaan
wonen. Tot de jaren negentig was er nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van fluoride op de
pijnappelklier. Fluoride wordt in sommige landen (verplicht) toegevoegd aan drinkwater en tandpasta.
Dr. Jennifer Luke van de Universiteit van Surrey in Groot-Brittannië heeft aangetoond dat fluoride zich
gemakkelijk ophoopt in de pijnappelklier. Hoe meer fluoride zich ophoopt in de pijnappelklier, hoe minder
melatonine wordt aangemaakt.
Andere realiteiten
De pijnappelklier bevindt zich bovenop de derde ventrikel van de hersenen, achter de basis van de neus, en
drijft in hersenvocht. De klier wordt continu bevoorraad met vers bloed.
Door ritmisch te ademen of door te zingen wordt zuurstofrijk bloed naar de pijnappelklier gevoerd. De
hartslag wordt iets opgevoerd en de bloeddruk daalt.
DMT laat onze gedachten richten op het innerlijke. De exacte chemische reactie moet nog worden
onderzocht, maar DMT zorgt voor een bepaald pad tussen bepaalde synapsen waardoor nieuwe gedachten
en gevoelens ontstaan. Vervolgens wordt toegang verkregen tot realiteiten die niet rationeel kunnen worden
verklaard.
Bron: Viewzone.com
http://niburu.nl/wetenschap/53-is-de-pijnappelklier-de-zetel-van-de-ziel?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Zwitserse migratie-industrie: “Privépersonen moeten de vluchtelingen bij zich opnemen”
Posted on 16 oktober 2013 door E.J. Bron
Altijd als je zegt dat het niet meer stommer kan, dan komt er zo´n hersen
geamputeerde vluchtelingenfanatiekeling zoals Beat Meiner en helpt ons
uit de droom:
Privépersonen moeten vluchtelingen bij zich opnemen.
Beat Meiner, secretaris-generaal van de nationale hulporganisatie, over
zijn vijf punten programma voor een nieuwe asielpolitiek.
Een crimineel mensensmokkelaarwezen, gevaarlijke reisroutes en dodelijke slachtoffers zoals in de
afgelopen weken voor Lampedusa zijn de rechtstreekse gevolgen van de massale afweermaatregelen van
Europa tegen asielzoekers, zegt Meiner. Zijn recept: “Zwitserland moet zich er internationaal voor inzetten
dat voor vluchtelingen overal een veilige toegang tot Europa en tot correcte en eerlijke asielprocedures wordt
gegarandeerd.”
Wat goed dat Meiner geen woord vuilmaakt aan de criminaliteit van de hulporganisatie! Want dat de mannen
achter de schermen van de hulporganisatie blijken een maffiastructuur te bezitten, die gevaarlijker en
crimineler is dan de vuilnismaffia, dat weet inmiddels al lang ieder kind. Velen weten het, omdat ze deel
uitmaken van het apparaat, anderen, omdat ze als autochtone Europeanen het slachtoffer zijn van de door
de staat bevorderde vluchtelingenmaffia.
Alleen Meiner – hoewel net zo pervers als Mengele – is er zich in zijn stomheid helemaal niet van bewust
welke onmenselijke, stalinistische methodes hij wil toepassen en hoe crimineel en onnatuurlijk zijn idee is:
Dat betekent: hun verzoeken moeten snel en eerlijk gecontroleerd worden. Daarvoor zijn dringend meer
onderkomens nodig. Hier zet Meiner in op privé-initiatief. “De private onderbrenging van vluchtelingen is een
zeer directe en menselijke vorm van hulp.” Het SHF (Zwitserse Hulp Fonds) verzamelt daarom adressen van
geïnteresseerde personen, huisbezitters en onroerend goed firma´s, die bereid zijn vluchtelingen op te
nemen.
Blick
Let op alsjeblieft: deze creatuur, wiens hersenmassa werd vervangen door een sektarische groene massa,
wil bij privépersonen zulke ―vluchtelingen‖ inkwartieren, van wie de autoriteiten niet eens kunnen zeggen wat
dit werkelijk voor mensen zijn, of het misschien massamoordenaars, leden van gevaarlijke bendes
slavenhalers, terroristen enz. zijn. Want hij heeft het hier over ―vluchtelingen‖, wier (meestal vervalste)
papieren nog niet eens gecontroleerd werden, die nog in de asielprocedure zitten.
Als die aardige Afrikaanse vluchtelingen dan af en toe de goede oude brandstapel van Madagaskar naar
Europa zouden invoeren om de heer Beat Meiner het vuur na aan de schenen te leggen, zouden we
hiervoor nog begrip kunnen opbrengen. Zover zou onze solidariteit voor de aardige Afrikaanse medemensen
wel gaan. Bron:
http://www.kybeline.com/2013/10/16/schweizer-migrationsindustrie-private-sollen-die-fluechtlinge-bei-sich-aufnehmen/

Auteur: Kybeline - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Zijn we op weg naar een crash zoals in 1929?
Ronald Hendrickx 17/10/2013
Tom DeMark, die in het verleden al heeft bewezen de timing op de
markten goed in te kunnen schatten, vreest dat we op weg zijn naar
een gelijkaardig scenario als in 1929. DeMark zegt dat we op weg
zijn naar een crash zoals bijna 85 jar geleden, het is slechts een
kwestie van maanden, zo staat op Business Insider.
Volgens DeMark gaan we nog een rally zien naar nieuwe all time highs waarna het opnieuw verraderlijk
wordt. Als je kijkt naar de nieuws records die worden gemaakt, zie je dat de records steeds gedragen
worden door steeds minder aandelen. We vertrouwen op steeds
minder aandelen om steeds hogere indexen neer te zetten, dit leidt
uiteindelijk tot de val van de index.
In de periode 1928 - 1930 volgde de Dow Jones een vrij gelijkaardig
patroon waarbij het gevolg gekend is, de Dow Jones wist van een
piek van ongeveer 380 punten op korte termijn terug te vallen naar
200 punten, een bijna halvering. Vandaag zou dat betekenen dat de
Dow Jones zou corrigeren naar ongeveer 8.000 punten.
- See more at: http://www.beurs.com/2013/10/17/zijn-we-op-wegnaar-een-crash-zoals-in1929/32755#sthash.giXWb4Ug.LA3hxwHS.dpuf
http://www.beurs.com/2013/10/17/zijn-we-op-weg-naar-een-crash-zoals-in-1929/32755
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Liefdesbaby van Obama?
Donderdag, 17 oktober 2013
Begin deze maand was er het incident nabij het Witte Huis waarbij een
vrouw met een klein kind in de auto, Miriam Carey, werd doodgeschoten.
Echter, er schijnt iets meer aan de hand te zijn met de dame in kwestie en
ook schijnt er wel degelijk een verband te zijn met President Obama.
In de volgende video zie je een getuige die vertelt hoe de politie een kind uit
de auto haalde en dat daarna het schieten pas echt begon. Gericht, met
scherp, op een ongewapende vrouw.
Er doen nu een aantal verhalen de ronde waarin wordt gesteld dat het kind
dat van de achterbank werd geplukt van Obama is en dat hij opdracht zou hebben gegeven om de moeder
te vermoorden.
Het lijkt misschien een vergezocht verhaal, maar er zijn toch een aantal aanwijzingen die in die richting
wijzen. Het zou zeker verklaren waarom een ongewapende vrouw omkomt in een regen van kogels.
Eveneens waarom eerst het kind van de achterbank werd gehaald voordat het schieten begon.
Er is meer…
Op 18 mei 2011 was Obama in het presidentiële vliegtuig de Air Force One onderweg naar New London in
Connecticut voor een bijeenkomst van de US Coast Guard, toen hij onderweg kiespijn kreeg. Die werd zo
heftig dat hij zich bij aankomst moest laten behandelen voordat hij verder kon. De tandarts die hem daar
behandelde was niemand minder dan Dr. Brian Evans.
Dr. Evans was een vroegere marineofficier met een hoge ―security clearance‖, woonde in de buurt en was
dan ook de aangewezen persoon om de president te behandelen, met behulp van zijn assistente Miriam
Carey.
Eén en één is twee (en uiteindelijk werd dat drie, toen dochter Erica werd geboren). Obama schijnt
aangedrongen te hebben op een abortus. Miriam had dit geweigerd vanuit haar Christelijke
geloofsovertuiging.
Er werd een regeling opgezet voor Miriam, waarbij de CIA agent Eric Francis werd aangewezen als haar
―begeleider‖ en contactpersoon voor Obama. Daarom werd er voor het oog een nepbedrijf opgezet, Hood
CT genaamd. Dit soort dingen wordt regelmatig gedaan door veiligheidsdiensten omdat het een perfecte
manier is om geld naartoe te sluizen zonder dat het opvalt en ook een vrij veilige manier van communiceren
is.
Het bedrijf bestond alleen uit een website, een postbusadres en een emailadres: miriam@hoodct. Dit
emailadres was ook de enige vorm van communicatie tussen Obama en Miriam Carey. Het schijnt dat
Obama en Eric Francis elkaar al van vroeger kennen. Francis schijnt ook degene te zijn die een Social
Security kaart voor Obama heeft geregeld in Connecticut terwijl Obama daar nooit heeft gewoond.
De berichten die in de media zijn verschenen waarin Carey wordt afgeschilderd als iemand met psychische
problemen hadden ook allemaal dezelfde bron: Eric Francis. Wat ook heel merkwaardig is is dat de voogdij
van het kind toegewezen is aan ―de vader‖ Eric Francis en dat de familie van Carey tot nu toe slechts het
kind één keer heeft gezien sinds het incident.
Volgens de zuster van Miriam, Valerie, heeft deze zogenaamde vader, Eric Francis, de laatste maanden
geen omgang gehad met de kleine Erica en heeft ook geen financiële ondersteuning gegeven. Zelfs het
adres waar hij woont is niet bekend bij de familie.
Volgens de advocaat van de familie Carey, Eric Sanders, was Miriam een onschuldig slachtoffer en zegt ze
dat het procesverbaal van de politie veel tegenspreekt van wat er in eerste instantie werd gezegd. Zo zei
Sanders afgelopen vrijdag in een interview, ―Ze is over niemand heen gereden en ze is zeker niet in een hek
gecrasht‖.
Het zal dan ook absoluut geen toeval zijn dat deze advocaat, Eric Sanders, eergisteren ineens werd
gearresteerd. Voor zijn arrestatie wordt formeel als reden opgegeven: onbetaalde rekeningen in verband met
een faillissement. Dit is hoogst ongebruikelijk en komt zelden voor. Zo stond er dan ook in de media: ‖It is
almost unheard of for a judge in bankruptcy court to order someone‘s arrest,‖ a source said‖.
Het heeft er alle schijn van dat Sanders is gearresteerd omdat hij optrad namens de familie van Carey, heel
erg lastig was en vanalles probeerde om de voogdij van het kind voor de familie te bemachtigen.
Miriam Carey is enkele dagen geleden begraven. Sanders is opgesloten in de gevangenis. De mysterieuze
Eric Francis is met het kind in het niets verdwenen. En zo is er dan weer een probleem voor Obama
opgelost.
Bronnen: DNA Info, What does it Mean, Wolf Blitz Zero
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6077:liefdesbaby-van-obama&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Erdogans bizarre militaire stunt
Geplaatst door Willem Jan Hilderink op 17 oktober, 2013
bron: De Dagelijkse Nieuwsbrief © wiki
En weer verslechteren de betrekkingen tussen het Westen en Turkije.
In al zijn wijsheid heeft premier Erdogan bijna eigenhandig besloten Chinese
antiballistische en anti-vliegtuigraketten te kopen. Hij was voorzitter van de
Defensiecommissie die de beslissing eind september nam. Het Westen, de
Navo in het bijzonder, is not pleased. Niet onterecht, want de Turkse defensie-aankoop is niets meer dan
een politieke stunt.
Hoewel de Turken zeggen dat het Chinese materieel is gekozen op ‗technische en prijsgronden‘, is dat in
ieder geval voor het technische aspect aantoonbaar onverdedigbaar. Het Chinese systeem kan namelijk niet
functioneren in het Navo Friend or Foe-systeem (FoF), waarmee onbekende vliegtuigen kunnen worden
geïdentificeerd als vriend of vijand middels zogenaamde Mode 5-code. Mode 5 is de laatste versie van een
zwaarbeveiligde militaire codetaal die de Verenigde Staten en enkele Navo-lidstaten gebruiken.
De (de)encryptiecodes voor Mode 5 zijn militaire geheimen die de Turken kennelijk rustig toevertrouwen aan
een Chinees systeem. Voor zover ik heb kunnen uitvinden, beschikken de Turken op het moment nog niet
over deze specifieke vorm van versleuteling, maar verwachten ze het wel te krijgen als hun
luchtafweersysteem operationeel is. Dat was misschien het geval geweest als de Turken hadden gekozen
voor een Westers bedrijf, maar de Amerikanen gaan niet toestaan dat Chinees materieel uitgerust wordt met
Navo-topgeheimen. Het gevolg is dat het Turkse systeem niet kan functioneren binnen het FoF-systeem,
omdat projectielen niet adequaat herkend kunnen worden. Het Turkse plan is dus tactisch niet bruikbaar,
omdat het technisch ondermaats werkt.
Dan hebben we nog het strategische niveau. Ook wat dat betreft lijkt Erdogan er niet bij met zijn hoofd. Op
de korte termijn kan hij niet beschikken over het systeem, wat Turkije niets oplevert ten aanzien van het
oorlogvoerende buurland Syrië. Erdogan verliest zelfs iets, want hij schoffeert dezelfde Navo die hij zo hard
nodig heeft, onder meer in de vorm van de Nederlandse Patriot-luchtafweer. Over de middellange termijn is
nu nog te weinig te zeggen, maar hopelijk weet Erdogan meer dan wij en blijkt hij zijn nieuwe speeltjes hard
nodig te hebben. Op de lange termijn is echter duidelijk dat de raketten tamelijk waardeloos zullen zijn. Niet
Rusland of Arabische landen eisen over twintig jaar onze militaire aandacht op, maar China. Als het ooit tot
een conflict komt – wat niet uitgesloten is – zullen de oorlogstheaters zich waarschijnlijk niet in de buurt van
Turkije bevinden. De onvermijdelijk regionale focus van nationale luchtafweer maakt dat de Turken hard op
hun investering moeten afschrijven. Dus zowel zuiver technisch als prijstechnisch, de Turkse
regeringsverklaring voor de aankoop, is het systeem een mislukking. En dan hebben we het nog niet gehad
over de implicaties van Erdogans politieke stunt.

Eerste kapitaalcontrole een feit
Geschreven door Biflatie.nl op 17 oktober 2013
De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft vanaf 17 november
een limiet ingesteld voor de hoeveelheid geld wat haar klanten nog mogen opnemen. Tevens mogen er
geen internationale geldtransfers meer plaatsvinden. In de praktijk zullen klanten beperkt zijn tot $50.000; dit
lijkt nog een groot bedrag, maar dat is het niet voor alle zakelijke klanten.
Bank Holiday op komst?
Gerald Celente zegt dat dit een voorbode is van een “bank holiday“. Daarmee bedoelt hij dat wat hij al
lang voorspeld heeft, zal gaan gebeuren: deze bank en wellicht àlle Amerikaanse banken zullen op een dag
gewoon de deuren moeten sluiten! Bereiden deze financiële instellingen zich voor op wat komen gaat, een
nationale bankrun, burgers die massaal hun geld van de banken willen halen en zo de gehele sector gewild
of ongewild in het faillissement storten?
De brief van JP Morgan
Dit is de brief die de klanten van JP Morgan alvast ontvingen:
Dear Business Customer, Starting November 17, 2013: - You will no longer be able to send international
wire transfers. You will still be able to send domestic wires and receive both domestic and international
wires. We‟ll cancel any international wire transfers, including reccurring ones, you scheduled to be sent after
this date. - Your cash activity limit for these accounts(s) will be $50,000 per statement cycle, per account.
Cash activity is the combined total of cash deposits made at branches, night drops and ATMs and cash
withdrawals made at branches (including purchases of money orders) and ATMs. These changes will help
us more effectively manage the risks involved with these types of transactions.
http://biflatie.nl/artikelen/banken-artikelen/eerste-kapitaalcontrole-feit/
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Fukushima: Schade door orkaan, hogere straling
Veiligstellen kerncentrale gaat volgens Japans ministerie 40 jaar
duren - Komst nieuwe orkaan vergroot zorgen
De bergingswerkzaamheden op het complex van de zwaar
beschadigde centrale verlopen nog altijd uiterst moeizaam.
Volgens de eerste berichten heeft de orkaan Wipha zoals vooraf al
werd gevreesd de kerncentrale bij Fukushima in Japan verder
beschadigd. De exploitant, Tepco, zou duidelijk verhoogde
radioactieve straling hebben gemeten in een greppel, die van de centrale naar de zee loopt. Het zou gaan
om 1400 becquerel radioactief strontium per liter, 70 keer hoger dan afgelopen dinsdag, 47 x hoger dan
toegestaan (3) en de hoogste waarde sinds in augustus op dat punt met meten is begonnen.
Volgens officials is de sterk verhoogde gemeten hoeveelheid strontium, dat leukemie veroorzaakt,
vermoedelijk afkomstig van een stuk grond, dat door de hevige regenval in de greppel is gespoeld. In de zee
zelf zijn geen metingen verricht, omdat dit vanwege het slechte weer niet mogelijk is.
De Japanse atoomtoezichthouder constateert dat Tepco niet in staat is te voorkomen dat radioactief besmet
water in de zee terecht komt. 'De maatregelen hebben te weinig gewerkt.'
40 jaar om centrale veilig te stellen
Het ministerie van Industrie heeft een plan opgesteld om de centrale veilig te stellen. Het hele proces gaat
maar liefst 40 jaar duren. In die tijd moet alle besmette grond zo diep worden begraven, dat het daar 10.000
jaar kan blijven liggen. Pas na die periode vormt de grond geen bedreiging meer voor de gezondheid.
Tepco heeft aangegeven dat het bergen van de brandstofstaven van alle reactoren 8 jaar in beslag zal
nemen. Tegelijkertijd heeft de exploitant toegegeven dat de vele watertanks op het complex -met daarin
radioactief besmet water- al na vijf jaar versleten zullen zijn.
Nieuwe orkaan vergroot zorgen
Ondertussen dient zich weer een nieuwe orkaan aan. Experts maken zich grote zorgen over de grond
waarop de beschadigde reactorgebouwen staan. Die zou al gedeeltelijk zijn weggespoeld. In eenheid 4
liggen 1300 hoog radioactieve brandstofstaven, die vanaf november geborgen moeten worden. Bij de
kleinste aardbeving of geringste fout in het bergingsproces dreigen deze staven aan de open lucht te worden
blootgesteld en in brand te vliegen. Dit zou een wereldramp van ongekend omvang veroorzaken. (1)
'Grootste gevaar Fukushima? Krokodillen'
De Britse kerngeleerde Adrian Simper probeert de wereldbevolking ondertussen gerust te stellen. Volgens
hem schuilt het grootste gevaar in Fukushima in de krokodillen, die in de naburige moerassen leven. 'Ik zou
niet aarzelen hier met mijn gezin naartoe te gaan. Dit is een prachtig deel van de wereld.'
Simper is strategisch directeur van de Britse Nuclear Decommissioning Authority (NDA), die verantwoordelijk
is voor de verwerking van kernafval. Voor deze instantie is de kernramp in Fukushima een droom die
uitkomt, want de bergingswerkzaamheden gaan volgens de Japanse rekenkamer € 38 miljard euro kosten.
En dan alleen als de situatie niet verder verslechtert. (2)
'Gebouwen gaan het begeven'
Het gevaar dat dit gebeurt is echter zeer groot. Volgens Tei Takahashi, een voormalige werknemer op het
complex, bevinden de reactorgebouwen zich in zeer slechte staat, en kunnen ze op ieder moment instorten
(5). De onafhankelijke kernexpert Arnie Gundersen, die we in 2011 vaak hebben aangehaald, noemt Tepco
'inadequaat' en zegt dat er te weinig geld wordt uitgetrokken om een ramp te voorkomen. Als er niets
gebeurt, dan zullen de gebouwen op het complex het in de toekomst absoluut gaan begeven.
Japan wil nog steeds geen hulp
Verder begrijpt hij niet dat de Japanners nog steeds geen hulp uit het buitenland aanvaarden. De Japanse
premier Abe heeft dit onlangs publiekelijk weliswaar gevraagd, maar in werkelijkheid blijkt de Japanse
overheid nog altijd alle aangeboden hulp af te wijzen (4). Mitshuhei Murata, de voormalige Japanse
ambassadeur in Zwitserland, zegt dat in het ergste geval de hele centrale zal moeten worden ontruimd, en
de hele wereld in dat geval een enorme catastrofe te wachten staat (6).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Asahi Shimbun
(4) Voice Of Russia, (5) YouTube, (6) Voice of America
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Mysterieuze knikkebolziekte doodt tienduizenden kinderen, toch kijkt wereld andere kant op‟
Annelies Van Erp, 17/10/2013
In Oeganda, Zuid-Soedan en Tanzania dwalen stuiptrekkende
kinderen rond op straat. ‗De knikkebolziekte doodt tienduizenden
kinderen, maar toch kijkt de wereld de andere kant op‘, aldus
journalist Chris Michel.
Knikkebolziekte in Zuid-Soedan © Chris Michel
Kinderen tussen 5 en 15 jaar die aan de knikkebolziekte lijden,
krijgen om onverklaarbare redenen spastische aanvallen bij het zien
van voedsel of water. Ze beginnen met hun hoofd te knikkebollen,
ze krijgen spastische trekken en gaan overvloedig kwijlen. Na elke
aanval gaan de kinderen er op achteruit, alsof er onomkeerbare
schade aan hun hersenen en organen werd aangebracht.
―Als de kinderen niet sterven aan deze schade, sterven ze aan
ondervoeding. Want ‗normaal eten‘ wordt zo goed als onmogelijk als je bij het zien van voedsel telkens een
epileptische aanval krijgt‖, zegt journalist Chris Michel aan Knack.be.
Zombies
―Ik zag voor het eerst kinderen met die symptomen toen ik vorig jaar in Oeganda was om een documentaire
te draaien over een kindergevangenis. De vreselijke ziekte greep me meteen naar de keel. Omdat ik toen
met een andere documentaire bezig was, nam ik me voor, als niemand anders het zou doen, om later terug
te keren om deze afschuwelijke ziekte in beeld te brengen. Maar in dat ene jaar had niemand de moeite
genomen om het fenomeen onder de aandacht te brengen.‖
Toch bestaat de ziekte, ook wel zombieziekte genoemd vanwege de ronddolende kinderen, al 50 jaar in
Afrika. Tussen de 12.000 en 15.000 kinderen lijden eraan en al 10.000 kinderen stierven aan de ziekte.
Ouders moeten hun kinderen vastbinden om te voorkomen dat ze een ongeluk zouden begaan
Chris Michel sprak verschillende families in Noord-Oeganda en Zuid-Soedan. ‖ De taferelen die je daar te
zien krijgt, zijn verschrikkelijk. In de afgelegen gebieden zie je overal zieke, afwezige kinderen ronddolen.‖
Hoewel Michel al dertig jaar ervaring heeft in Afrika, noemt hij dit een van de meest schrijnende dingen die
hij ooit heeft gezien. ―Er waren ouders die hun kinderen vastbonden om te voorkomen dat ze een ongeluk
zouden begaan. Als ze dat niet doen, moeten ze soms urenlang op zoek gaan naar hun kinderen. Maar
gewetenloze mannen maken misbruik van die situatie en verkrachten meisjes.‖
„Zwangere vrouwen zijn angstig en hopeloos‟
De zieke kinderen kunnen niet rekenen op medische hulp. ―Zolang de oorzaken niet bekend zijn, is het erg
moeilijk om de juiste medicijnen aan te bieden‖, stelt Michel. Op dit moment worden verschillende sporen
gevolgd als mogelijke oorzaak, maar uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. lees verder op:
http://www.knack.be/nieuws/wereld/mysterieuze-knikkebolziekte-doodt-tienduizenden-kinderen-toch-kijkt-wereld-andere-kant-op/article-normal112132.html?utm_source=Newsletter-17/10/2013&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN

Vanaf 17 november is geld overmaken
vanuit Amerika naar het buitenland niet
meer mogelijk !
Bron : Natural News via Prison Planet
http://pineut.wordpress.com/2013/10/16/vanaf17-november-is-geld-overmaken-vanuitamerika-niet-meer-mogelijk/
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Stralingsvervuiling zwaar onderschat
Gemeente verandert stad in een magnetron
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben gedaan en met de structurele
weigering hier ook maar iets aan te willen doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een
magnetron te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage als een van de drijvende krachten
een nutteloos project uitgerold dat ‗Draadloos Groningen‘ heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi
zenders door binnenstad en periferie worden verspreid. In België heeft men voor Brussel hetzelfde in petto.
Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees Parlement, duizenden wetenschappers, het European
Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi levensgevaarlijk achten, zeker voor kinderen. Zelfs de
Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke
procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze het absoluut niet eens is met het algemene
stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar veel overheidsorganen zich ten koste van de
burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen. De Wi-Fi standaard (IEE 801.11) werd officieel in de
zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door een Nederlands militair radaringenieur genaamd Vic
Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode om computers te verbinden via microgolven. Hayes
voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn visioen werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door
industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers voor kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel
mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist
speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten
specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker,
zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in
tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is verder samen met UMTS berucht om het feit dat
deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke microben, schimmels en
parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi. Straling van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101500 keer
boven de uiterste veiligheidsgrens WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel
een draadloos computernetwerk. WLAN‘s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen,
waardoor de meeste hotels tegenwoordig ook van WLAN‘s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een
laptop uitgerust met WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en
bestanden delen met de overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met
WLAN-technologie werken, worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk
accesspoints/routers) zijn o.a. in veel horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in
openbare ruimtes. Een hotspotsysteem voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft
eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons. Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk
continu, 24 uur per dag straling geven in de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De
blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/ WLAN‘s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de
blootstellingslimieten van de bouwbiologen gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling
van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter
in de slaapkamer. De universiteit van Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints
aangelegd. Bij een meting uit 2001 kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen
aan van 0,5 tot 2504 μWatt/m² binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi
notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 μWatt/m² en op 10 cm
afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 μWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van
10 μWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht
WLAN-accesspoints gepubliceerd. Afhankelijk per model gaven de WLAN‘s schommelingen in straling van
1220 tot zelfs 101500μWatt/m². De meeste WLAN‘s zaten boven de 1500 μWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan
om: 1 WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en
kinderkamers. 2 De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij nietgebruik voortdurend stralingsvervuiling geven. 3 Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat
een ingebouwde kaart in de laptop of het notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 μWatt/m² – ook
wanneer de WLAN uit staat! Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie—dubbelt de
stralinguitstoot overigens. BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke
krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van
WLAN- en Wi-Fi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het
zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was
opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse
onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN
onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar
worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd zeven jaar onder de pet gehouden dat de
monteurs die WLAN‘s op scholen in klaslokalen installeerden aan het eind van de dag barstende hoofdpijn
hadden, totdat dit uitlekte. Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo‘n stralingsvervuilde
omgeving. Eerder werd in Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering
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in een officiële verklaring op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven
gebruiken. Ook in Maleisië werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners
als in een bibliotheek nadat bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling
met Wi-Fi op school vond al plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun
studie onvrijwillig afbreken wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als
extreem gevaarlijk worden beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft.
Dit heeft te maken met het ‗kooi-van-Faraday-effect‘ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor
straling onverantwoord hoog oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‗meestralen‘ en voor
meereizende babies en kinderen. Niet alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge
doseringen straling kan DNA-schade veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één
enkele treinrit plaatsvinden. Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke
„Moscow
Signal‟ Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar
langere tijd consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden leden
van de Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziekof doodgestraald met het zogenaamde ‗Moscow Signal‘. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met
een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse
ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke hotspots als
Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk gewoon als
tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt. Er gaat veel meer dan een sterke suggestie
uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi en die veroorzaakt door het Moskou Signaal.
Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron). Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen
2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke
schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en kanker en psychische en mentale ontregeling.
Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan Wi-Fi en kunnen met
geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel, in het verleden bleek een dergelijk experiment 22
jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor
mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve
niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom alle Wi-Fi accesspoints op openbare plaatsen dienen
onmiddellijk verboden te worden. Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net als de Duitse
regering tegen Wi-Fi? Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van langdurige
blootstelling aan microgolven, maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ‘30 kwamen uit Duits
onderzoek al gevaren naar voren zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige
tumoren liggen. In de jaren ‘50 zijn er in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door
luchtvaartpersoneel en mensen die bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens
een beroepsziekte die ‗radarziekte‘ werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar
was besloot men miljardenclaims te voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor
blootstelling aan straling. Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel
politieke gronden bepaald dat straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming
plaatsvindt en dat stralingsklachten die zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden
toegeschreven. De WHO publiceerde een handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers
conform deze policy te kunnen afwimpelen als ‗risicobeleving‘ en deed hiertoe ook een poging in haar
factsheet ‗elektrohypersensitiviteit‘. Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die
aantoonden dat deze policy onhoudbaar was ―niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap‖ en
―niet goed wetenschappelijk waren uitgevoerd‖. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de
Gezondheidsraad of het Antennebureau.) Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door
bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge
en onverantwoorde blootstellingslimieten ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor
ieder land de afhankelijkheid van defensie van microgolftechnologie net zo‘n grote rol speelde als voor de
VS. Tegenwoordig wordt deze traditie bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen
die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de
bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De
ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog. Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling ―ver
onder de norm‖. Men vergeet daarbij dat dit ―ver onder de norm‖ zich betrekt op een financieel-politieke norm
bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet op wetenschap of biologische schade. ―Ver onder de norm‖
bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor
slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts 1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst
complex geheel van cellen is die voor hun functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare
bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij
blootstelling, ook aan zeer zwakke microgolven, elektrisch beschadigd. In Nederland nemen de
Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke en niet-wetenschappelijke normen van het ICNIRP letterlijk
over. De Wetenschapsraad, een ander belangrijk adviesorgaan van de regering, is het daar absoluut niet
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mee eens en startte eind april 2009 een bestuursrechtelijk proces tegen de Gezondheidsraad. Ook het
Europees parlement en het European Environmental Agency, net als duizenden geleerden en medici, vinden
het standpunt van de Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en onverantwoord en er wordt
dan ook voortdurend druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven industriële belangen te
stellen. De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal
geven die enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN
en Telfort toe dat ze onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen in zo‘n geval, waar
tegenover schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele miljarden kunnen gaan
bedragen. In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste misformatie inzake
stralingsnormen op papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan
en de budgetten die daarvoor nodig zijn. Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden
met een appèl, hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde
wetenschap dan aan de Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling
uit hun polissen. Ook de telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de
gezondheidsschade door chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de
verwachte catastrofale proporties die dit binnen enkele jaren zal aannemen. Stedelijke burgerbestraling
met Wi-Fi en Grondwet Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord
heel simpel ‗nee‘. In België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1,
11, 20:1). Ook is de overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming
en verbetering van het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het
staat er toch echt: Grondwetartikelen Artikel 10:1 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te
stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Artikel 11 Ieder heeft,
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Artikel 20:1 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der
overheid. Artikel 21 De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. Artikel 22:1 De overheid treft maatregelen ter bevordering
van de volksgezondheid.
Auteur: © Benjamin Adamah, juni 2009 Met dank aan: The Planet Times
Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&l=NL
Bernard Lietaer – Hef het monopolie op de technologie geld op
Basisinkomen enige structurele oplossing voor werkloosheid
Visionair: Germen BRON: VISIONAIR.NL
Een basisinkomen, een systeem waarbij iedere Nederlandse ingezetene een
vast bedrag per maand krijgt, ongeacht wat hij of zij doet, maakt het
minimumloon overbodig. Ook is het afgelopen met uitkeringsfraude. Waarom is dit
even simpele als geniale idee eigenlijk nog steeds niet ingevoerd?
Gebreken van het kapitalisme
Het kapitalisme zoals we dat kennen is de meest effectieve methode voor welvaartsschepping die tot nu toe
ontdekt is. In het kapitalistische systeem wordt iedereen beloond recht evenredig aan de hoeveelheid
waarde die iemand creëert. Het fundamentele probleem met het kapitalisme is dat de mate waarin mensen
dingen produceren niet altijd overeenkomt met hun minimale levensbehoeften. Een oma van 80 jaar kan
doorgaans alleen nog wat sokken breien of de stoep vegen. Dat levert te weinig op om van te leven. Dit
geldt ook voor zwaar-gehandicapten of ernstig zieken. Door een gelukkig toeval is tot nu toe de grote
meerderheid van de mensen in staat zoveel waarde te creëren dat ze hiervan kunnen leven. Hier gaat
echter verandering in komen. We merken dit omdat van steeds meer banen de lonen aan het dalen zijn. Het
salaris reflecteert meestal de waarde die een werknemer voor de werkgever oplevert. Dalen de lonen niet,
dan volgt massaal ontslag. We moeten dus een systeem ontwikkelen, dat zowel het produceren van waarde
beloont, als ieder mens voldoende inkomen oplevert om een menswaardig leven van te leiden.
Een basisinkomen biedt vrijheid en flexibiliteit. Overleven we hiermee de toekomst?
Een basisinkomen: de meest voor de hand liggende oplossing
Een basisinkomen is als het ware een negatieve inkomstenbelasting. Iedere ingezetene, van de armste
bedelaar tot de rijkste miljonair, ontvangt een bepaald bedrag waar hij of zij geen prestatie voor hoeft te
leveren. In tegenstelling tot in het geval van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, mag de ontvanger van het
basisinkomen onbeperkt bijverdienen. Er is maar een spelregel: over datgene wat extra verdiend wordt moet
netjes belasting wordt betaald. Veel voorstanders van het basisinkomen stellen voor om een enkel
belastingtarief in te voeren voor iedereen: de zogeheten flat tax. Als alle aftrekposten worden afgeschaft,
wordt belastingheffing heel simpel. Ook kunnen alle uitkeringen afgeschaft worden, plus alle controles en
bijbehorende bureaucratie.
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Voorbereid op de toekomst
Tot nu toe is op iedere technologische golf ook een golf van nieuwe banen gevolgd. Er zijn twee scholen
onder futurologen. Volgens de eerste school zullen ook nu heel veel nieuwe banen ontstaan, die wij op dit
moment nog niet kunnen voorspellen. Volgens de tweede school worden computers ondertussen net zo
goed in de meeste baantjes als mensen, waardoor uiteindelijk alle banen structureel zullen verdwijnen. De
arbeidsmarkt zal daardoor steeds meer op een loterij lijken. Voor sommigen ontstaan heel veel nieuwe
kansen waardoor hun inkomen explodeert, anderen zijn niet meer nodig en worden afgedankt. Om die reden
is het in ieders belang dat er een systeem wordt ontwikkeld, waarmee de onvoorspelbare toekomst leefbaar
blijft. Het basisinkomen is de eenvoudigste en ook meest effectieve oplossing. Anders dan bij een uitkering,
bestaat er voor mensen met alleen het basisinkomen een duidelijke prikkel om bij te verdienen. Omgekeerd
is voor iedereen werk, omdat het loon een aanvulling is op het basisinkomen en het daardoor goedkoper is
om iemand in dienst te nemen. Kortom: de positieve kanten van het kapitalisme zonder dat er onleefbare
toestanden ontstaan.

Special Drawing Rights (SDR): De nieuwe wereldreservemunt
Geschreven door Biflatie.nl op 17 oktober 2013.
Een wereldreservemunt is totaal iets anders als een
wereldhandelsmunt. De Euro is bijvoorbeeld wel een
wereldhandelsmunt maar geen wereldreservemunt. China komt net
om de hoek kijken als het gaat om monetair beleid op wereldniveau.
De op één na grootste economie ter wereld, is bezig om haar valuta (de Yuan) om te vormen tot een
wereldhandelsmunt.
Van USD-reserve naar goudreserve
China doet dit door steeds meer bilaterale handelsverdragen te sluiten met andere landen waarbij een
periodieke verrekening plaatsvindt (het saldoverschil tussen import en export) in de eigen valuta‘s (en dus
niet meer in Amerikaanse Dollars). China heeft vooralsnog niet de financiële structuur om een
wereldreservemunt te kunnen worden. Daar gaan vele jaren overheen. China doet overigens wel het
enige goede en dat is haar USD-reserves in een hoog tempo omzetten naar goudreserves. Dat werkt als
een hedge; de blootstelling van de in waarde dalende Dollar-reserves worden gecompenseerd door een
stijgende goudreserve.
Eurozone compleet instabiel
De Euro is wel een wereldhandelsmunt, maar heeft ook niet de financiële structuur om een
wereldreservemunt te worden. Om een systeem voor een wereldreservemunt op te zetten, zijn vele
financiële faciliteiten nodig. De Eurozone heeft bijvoorbeeld nog niet eens Euro-obligaties, de zogenaamde
‗eurobonds‘. Daarnaast is het grootste probleem in de Eurozone dat het compleet instabiel is en in monetaire
zin ook nooit stabiel zal worden. Het probleem van de Eurozone kan worden samengevat door jezelf af te
vragen in hoeverre jijzelf bereid bent om financieel op te draaien, bij te dragen en garant te staan voor de
schulden van de buren in de straat. Inderdaad, dat willen de meeste mensen niet.
Special Drawing Rights
Omdat er op dit moment geen alternatief is voor de Amerikaanse Dollar als wereldreservemunt is het
IMF druk bezig maar haar plannen voor het Special Drawing Rights (SDR) systeem. De SDR zou in
geval van een instortende Dollar (tijdelijk of permanent) moeten fungeren als de nieuwe wereldreservemunt.
De Dollar, Euro, Pond, Yen enYuan kunnen dan blijven bestaan maar worden onderling, via een ‗fixed
currency‘ systeem bij het IMF verrekent in SDR‘s (die vermoedelijk deels door goud gedekt zullen zijn,
anders krijgt de wereld direct te maken met hyperinflatie).
Shuffle up and deal!
De reden dat China massaal goud koopt is om een stoel aan de “monetaire pokertafel” te vergaren
bij het IMF. De VS probeert dit zo lang mogelijk te rekken en is tegen het geven van extra stemrecht aan
China. Zonder goud heb je als land in het nieuwe systeem weinig in te brengen en worden je pokerchips
(lees de welvaart) weggekaapt door de professionals met een grote hoeveelheid pokerfiches. Eigenlijk is dit
duizenden jaren al zo geweest, alleen zijn we dit in de laatste paar decennia een beetje vergeten vanwege
de aanwezigheid van het ongedekte Dollar systeem.
Alle macht naar het Internationaal Monetair Fonds
De Chinezen kopen fysiek goud en zilver wanneer de prijzen dalen en reduceren hun blootstelling aan dit op
schuld gedreven en wereldwijde ongedekte financiële systeem. Voor degenen die geloven in een One World
Government, wat overigens niet onjuist hoeft te zijn; het IMF zal als enige de macht hebben over één
wereldmunt. Momenteel zijn er nog een aantal centrale banken die deze macht hebben.
@Floesh
http://biflatie.nl/artikelen/economisch/special-drawing-rights-sdr-nieuwe-wereldreservemunt/
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“EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden
De ―EU‖ kondigt momenteel heel duidelijk en zichtbaar voor
iedereen aan de fundamentele rechten van de burgers te willen
beperken. De vrijheid van meningsuiting zal dan niet meer bestaan
en verzet is er niet.
Dictator Tito wist hoe je met extreme vormen van geweld en met
druk een veelvolkerenstaat bijeenhoudt: wie zich politiek niet correct
gedroeg, kwam in het concentratiekamp op het eiland Goli Otok
(―Naakte Eiland‖) in de Adriatische Zee. Tot 25 jaar geleden werden
mensen, die zich in Joegoslavië incorrect hadden uitgelaten, daar beestachtig gepijnigd en vermoord.
Sindsdien dacht men dat er nooit meer zulke strafkampen in Europa zouden komen. Helemaal fout. Brussel
is momenteel op zoek naar een plek waar EU-tegenstanders op een centrale plaats heropgevoed kunnen
worden. Dienovereenkomstige plannen werden nu op internet gepubliceerd. En niemand komt hiertegen in
verzet.
In naam van de tolerantie
Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een document te vinden dat
niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De ―EU-commissie voor tolerantie‖ (European
Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt.
Achter de nietszeggende titel ―Tolerantiedocument‖ zit de eis verborgen dat het Europees Parlement
―concrete maatregelen‖ neemt om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze
intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en ―anti-feminisme‖ te ―elimineren‖.
Daartoe dienen in landen zoals Duitsland de vrijheid van meningsuiting, de kunstvrijheid, de
wetenschappelijke vrijheid en de persvrijheid beperkt te worden. In plaats daarvan dient er een
―tolerantiedwang‖ te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van
desbetreffende maatregelen bewaakt.
In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bijvoorbeeld
iedere vorm van kritiek op feminisme verboden. Ook de kritiek op
politieke partijen en hun bewegingen – bijvoorbeeld de
sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Als
democraat wrijf je verbaasd je ogen uit. Maar wie dit als een grap
beschouwt moet het document (―A European Framework National
Statute for the Promotion of Tolerance‖)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2...ute_en.pdf
http://www.danisch.de/blog/2013/09/19/eu...sfreiheit/
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
http://www.heise.de/tp/blogs/8/155010
maar eens goed lezen. Volgens dit document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een
―tolerantiedwang‖, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.
In deel negen van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een
―minimumprogramma-aandeel‖ geëist, waarin ze in het vervolg de ―cultuur van de tolerantie‖ moeten
verbreiden (Citaat: ―The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will
devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance‖).
Kinderen en jongeren moeten in ―heropvoedingprogramma´s‖ tot de ―cultuur van de tolerantie‖ gedwongen
worden. Tolerantie dient op de basisschool een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker
dan alle andere vakken worden.
Nog absurder: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in
cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden
zijn (Citaat: ―Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military‖).
Het werkdocument van de EU, volgens welke het al als ―belastering‖ bestraft moet worden wanneer iemand
over een grap maakt over een andere groep, is zeer zeker niet verenigbaar met de Duitse grondwet. Des te
verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet.
Hoe is het mogelijk dat 25 jaar na de sluiting van Goli Otok een EU-regering andersdenkenden opnieuw in
kampen wil stoppen, waar ze ―tot tolerantie‖ worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Goli
Otok vonden plaats in veewagens, opdat de gevangenen niet op het idee kwamen dat ze mensenrechten
zouden kunnen bezitten.
In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse
bureaucraten dan zouden kunnen komen.
Bron: http://deutschelobby.com/2013/10/12/eu-u...sdenkende/
Auteur: deutschelobby - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
(http://www.ejbron.wordpress.com) http://ejbron.wordpress.com/2013/10/19/e...denkenden/
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Op naar één wereld identificatiesysteem
Op dit moment worden we bezig gehouden met een dreigende
oorlog in het midden oosten maar er gebeurd van alles op de
achtergrond dat niet in het nieuws verschijnt. Wanneer er een
oorlog komt zal er al hard gewerkt zijn aan het ‗daarna‘.
Uniek identificatienummer
Daarna zal namelijk de nieuwe wereldorde pas werkelijk opstaan via
de databases die inmiddels aangelegd zijn. Er is hard gewerkt om
systemen te ‗optimaliseren‘ waarbij de mensen, de natuur en de
sociale structuur arbeid, geld en goederen vertegenwoordigen die
ingezet kunnen worden. De natuur zal wereldwijd via ecosamenlevingsgroepen beheerst gaan worden waarbij de woorden
groen en duurzaam een sleutelrol zullen spelen. Hoewel je daar
positief naar kunt kijken wordt het geheel op de achtergrond geleid
door een alwetende quantum-computer die alle resources (mensen,
natuur en data) zullen sturen en regeren. Daarbij moet alles een uniek identificatienummer krijgen om het
computerprogramma te voeren waardoor stromen van producten, diensten en infrastructuur geregeld gaan
worden. De Verenigde Naties vragen nu al om zo‘n ‗steady state system‘, een glad systeem waarin alles
precies doet wat verwacht en voorgeschreven wordt. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig een duidelijk
beeld te hebben van alle geldstromen en transacties. Via deze systemen worden we regelrecht de trans
humane wereld in geleid.
Achter deze visie zit een zorgvuldig opgebouwd plan dat ‗Agenda 21‘ heet en gebracht wordt als een
ideologie maar in werkelijkheid een digitale gevangenis is.
Over agenda 21:
Bron: http://youtu.be/qKvnu_f02F0
Over Agenda 21 lees hier: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P861
Als je de nieuwsmedia volgt krijgen velen een gevoel van naderend onheil, alsof nog nog een grote schok te
wachten staat. Een kleine noodvoorraad aan leggen lijkt ons niet onverstandig want wij hebben dat gevoel
ook. Maar wat komt er na de schokgolf wanneer alles weer in een redelijk normale orde terugkeert?
Het is belangrijk alert te blijven op de ontwikkelingen die gaande zijn, en de plannen die te grote
wereldmachten op dit moment tafel leggen en over ons uitrollen duidelijk waar te nemen. Zij hebben namelijk
een duidelijke visie wat betreft de toekomst en hoe ze die geregeld wensen te zien.
In het Verenigd Koninkrijk staat men klaar met een internet identificatienummer waardoor alle persoonlijke
data door de regering opgeslagen wordt in jouw persoonlijke matrixpakket. Wil je in de samenleving
functioneren dan ben je welhaast verplicht hieraan toe te geven. Dat heeft wel tot gevolg dat al je gegevens
bijeengebracht worden in ‗the cloud‘ en beheerst worden door een privé bedrijf dat al deze gegevens
beheert (Skyscape). Skyescape gebruikt software van een private Amerikaanse company die EMC Global
Services heet.
Op die wijze zullen we allemaal gedwongen worden een wereldwijd uniek identificatienummer aan te nemen,
een smart ID. Wat houdt dat in? In dat identificatiesysteem is alles opgenomen over wie en wat je bent,
inclusief al je biometrische kenmerken als lichaams- en gezichtskenmerken, vingerafdrukken en irisscans.
En ach, dan zijn we nog maar een klein stapje verwijderd van de chipimplant waarin dit alles opgeslagen
wordt. Jouw smart ID bestaat dan immers al uit gegevens op een microchip dus waarom dan niet
gemakkelijk doen en het aanbrengen in het lichaam om verlies en verwarring te voorkomen.
Bovendien houdt men je het gemak voor van slechts één wachtwoord nodig te hebben voor alle werk en
diensten.
Om deel uit te maken van de samenleving kun je niet langer zonder je smart ID. Geen ID dan geen toegang
tot internet, geen mogelijkheid op een baan of uitkering, geen aankopen kunnen doen in winkels, geen
hypotheek te verkrijgen of een huurhuis. Het gaat hier om alle denkbare dingen. Geen rijbewijs meer, geen
toegang tot een ziekenhuis, geen studentenkaart, geen openbaar vervoer, geen bankpas enz. bij alle
mogelijke acties die je wilt ondernemen zul jij je moeten legitimeren met je identificatienummer anders kom
je er niet meer in. Je komt niet meer op het internet tenzij je ingelogd bent bij je identiteitsprovider.
Gezichtsherkenning video:
Bron: http://youtu.be/q4CrD_zfP08
Nu is men bezig dit toe te passen via de smartphone, waarop je inlogt via je vingerafdruk.
Heb je niet zo‘n ding, geen probleem, er zijn al veilige aanpassingen te koop voor jouw simpele telefoon die
microSD heten. Bij het inloggen, moet je bewijzen wie je bent, waarschijnlijk via vingerafdrukken en
gezichtsherkenning, op dat moment zal de provider al jouw privé gegevens controleren. Als je drank wilt
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kopen zal men je leeftijd controleren maar als je een uitkering aanvraagt zal men alles controleren om te
kijken of je wel in aanmerking komt. Dat betekent dat je de provider toegang geeft tot alle informatie over jou
die mogelijk van toepassing is, bankgegevens, werkverleden, of je ooit in aanraking bent geweest met de
politie, je sociale omstandigheden enz.
Vervolgens is het maar een stap naar een allesoverheersend systeem waarbij je alleen maar bestaat als je
een smart ID hebt. Als je er geen hebt besta je gewoonweg niet. Dan heeft de matrix je uitgespuugd.
Het allesoverheersend computersysteem controleert jou permanent. Iedere actie, iedere aankoop, iedere
reis, iedere deur die je binnengaat, staat genoteerd. Dit systeem is al ingevoerd bij het militaire systeem in
diverse landen.
Vergis je niet in de invoering hiervan, het staat voor de deur. De laatste tien jaar zijn identificatiespecialisten
al volop bezig met diverse methoden om dit als geheel te implementeren. Het wordt geen landensysteem,
nee het wordt meteen wereldwijd ingevoerd voor alle wereldburgers. Grote bijeenkomsten van NFC
community (Near Field Communication) tijdens het World e-ID congres bekijken de mogelijkheden en
bepalen de richting. Zie hier waar ze mee bezig zijn: http://www.nfcworld.com/events/ en http://www.nfcforum.org/home/
Lees ook op deze website :
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M85&ss=P1810&l=NL
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M85&ss=P1695&l=NL
De meeste landen hebben al een biometrisch paspoort ingevoerd, ook Nederland, in navolging van de VS
en UK.
Daarbij wordt ons voorgehouden dat:
We hebben bescherming nodig en ‗zij‘ kunnen ons bescherming geven hoewel er niet bij gezegd
wordt dat de opslag van al onze gegevens dictatoriaal en tiranniek kan werken.
De data wordt niet centraal opgeslagen, maar op ieder moment dat onze identiteit nagekeken wordt,
wordt nieuwe kennis verzameld en bijeengebracht.
Het is (nog) vrijwillig omdat wij aangeven welke kennis er in het systeem terecht komt via de acties
die we ondernemen. Tegelijkertijd wordt ons bij welke actie dan ook de hemd van het lijf gevraagd. U
hebt vast ook wel eens zo‘n lijst gegevens in moeten vullen waarvan u zich afvroeg of dat wel nodig
was om een kleinigheid geregeld te krijgen.
Het is goed voor de internethandel. Eerst moeten we wel zelf betalen voor zo‘n ID systeem.
Onze identiteit zal niet op straat liggen en vrij uitwisselbaar zijn, tenzij voor bepaalde instanties die
altijd toegang hebben tot deze systemen.
Op deze wijze wordt ons voorgehouden dat het voor onszelf geweldig is, gemakkelijk en je hoeft zelf niets
meer te onthouden, één inlog is voldoende.
Daarbij wordt door de gebruiken uit het oog verloren dat wereldwijd alles aan elkaar gekoppeld dient te zijn
om het systeem echt werkend te hebben, alle producten eb diensten moeten herkenbaar en gelabeld zijn,
voorzien van een eigen ID nummer. Dan kan het werken als een geoliede machine die alles en iedereen
beheerd en beheerst.
Men is op deze wijze op weg naar de ultieme gecontroleerde samenleving, een soort van staatsgeregeld
systeem dat de balans bewaakt en geen uitschieters toestaat. Wat je uit het systeem haalt zul je er ook weer
in moeten stoppen.
Dit alles maakt ons kwetsbaar als nooit tevoren. Natuurlijk is het systeem te hacken, dat is ieder systeem. En
ben jij die uitschieter in het systeem, dan vlieg je eruit.
Bovendien wordt ons niets gevraagd, wij mogen niet meepraten of denken over invoer, het overkomt ons.
IBM over biometrie: Bron: http://youtu.be/g5_H-hmNPTk
Getallen die de ontwikkeling aangeven.
Op dit moment gebruikt meer dan een derde van de wereldbevolking regelmatig het internet.
Datgetal is nog altijd groeiend en beslaat nu totaal 3.5 miljard mensen, dat betekent de helft van de totale
mensheid die op 7.4 miljard geschat wordt. In de koemde 5 jaar komen daar naar schatting meer dan een
miljard gebruikers bij. Bron: Forrester Research World Online Population Forecast, 2012 to 2017 (Global),
"found that 2.4 billion people across the world use the Internet on a regular basis …
Vorig jaar meldde een IDC rapport dat het gebruik van mobiel internet de desktop computer voorbij zal gaan
in 2015. De impact van smartphones en tablets zal alleen maar groeien en mettertijd de markt van PC‘s
doen inkrimpen.
Tussen 2000 en 2010 groeide het getal van mobiele telefoon gebruikers in derde wereld landen sneller dan
dat in de rijke westerse wereld. In ontwikkelingslanden steeg het gebruik van naar 77 %. Waren er in 200
nog maar een miljard mobieltjes in omloop nu zijn dat er 6 miljard, een ongekende groei in de geschiedenis
van de technologie volgens de Wereldbank.
In de westerse wereld is 70% van de mensen online en in de ontwikkelingslanden is dat 24 %.
Bron: Measuring the Information Society 2012, … looked at 155 countries
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Via de ontwikkeling van breedband zijn er in allerlei landen mogelijkheden bijgekoemn waardoor ook het
gebruik sterk toeneemt.
Daarnaast zijn financiers en organisaties samen gegaan in de promotie van betalen via electronische
systemen, ook in de derde wereld.
Bronnen: Better Than Cash Alliance
en electronic payments in the developing world using mobile phones.
Om alles te implementeren zijn er drie dingen nodig die wij ze moeten verschaffen en wel een smart phone
gebruiken, een internet ID aanvragen en stoppen te betalen met contant geld.
De chip die ervoor klaar ligt moet door ons gedragen worden, op of in het lichaam.
Dan wordt de chip de toegang tot het leven zelf. Is dat wat we willen? Wat ga jij doen?
© Julie Beal
Bron: See, for instance, ―NSTIC in Motion: Pilots and Progress‖, which mentions ―the government‘s new
Federal Cloud Credential Exchange (FCCX), and updates from the privately-led Identity Ecosystem Steering
Group (IDESG).‖http://cloudidentitysummit.com/agenda/workshops.cfm
Dit artikel verscheen voor het eerst op Get Mind Smart
Julie Beal is a UK-based independent researcher who has been studying the globalist agenda for more than
20 years. Please visit her website, Get Mind Smart, for a wide range of information about Agenda 21,
Communitarianism, Ethics, Bioscience, and much more.
Video‘s op: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&ss=P2260&l=NL

Prikbord nr 366 (leo j.j. dorrestijn)
Criminele mentaliteit
Kennelijk dringt het bij sommige politici nog steeds niet door: dat een bestuurder die vrijwillig stopt met
werken de samenleving besteelt, indien hij/zij wachtgeld aanvraagt. Deze criminele mentaliteit steekt scherp
af tegen die van politici die ondanks een vrij ernstige ziekte gewoon doorwerken.
Ook het gerommel door officieren van Justitie met de bewijsvoering, de spelregels, of het ‗verzieken‘ van
een zaak waardoor de verdachte wordt vrijgesproken, zou voortaan tot een aangifte moeten leiden, met
name indien er tevens sprake is van meineed dan wel opzet.
Gevaarlijk spel
Indien de PVV zich ook gaat bezighouden met machtsspelletjes bij de stemming over de strafbaarheid van
illegaliteit, dan zal de partij veel (protest)stemmen verliezen van kiezers die het manipuleren en eigenbelang
in de politiek juist zat waren.
Bovendien zou dan een belangrijk punt uit het partijprogramma ondergeschikt worden gemaakt aan
opportunisme in de Eerste Kamer: een dom en gevaarlijk spel dat zeker niet ‗beloond‘ moet worden.
Levensbehoefte
Een van de eerste levensbehoeften van de moderne mens is veiligheid. Onze regering denkt hier anders
over en vindt het ‗openhouden‘ van de publieke omroepen belangrijker dan het opsluiten van criminelen. En
zo keren we langzaam terug naar de middeleeuwen en daarvóór, toen boosaardige lieden hun gang konden
gaan en het volk werd zoet gehouden met ‗brood en spelen‘.
Slapend Europarlement
Jarenlang hield Brussel geld over op de begroting, beweerde men, zonder echter een goedkeurende
verklaring te krijgen van de accountants. Maar het Europarlement wilde niet echt weten hoe dit zat; nu is er
plotseling sprake van een ‗budgetoverschrijding‘ voor miljarden euro‘s, waaraan Nederland een half miljard
mag bijdragen terwijl het smijten met geld daar gewoon doorgaat. Intussen slaapt het Europarlement – soms
letterlijk – of men is niet eens aanwezig, zoals onlangs uit verschillende onderzoeken bleek. Een Europese
toezichthouder voor banken, zou eerst moeten beginnen met de EU zelf en met de kwaliteit (lees: integriteit)
van bepaalde commissarissen.
Wisseltruc
De milieulobby lijkt een wisseltruc te hebben bedacht om de belastingbetaler miljarden te laten neertellen
voor hun maffiaprojecten die in Duitsland al een enorme financiële blunder blijken te zijn. Eerst handhaving
van bestaande (kolen)centrales eisen en vervanging door kerncentrales afwijzen. Vervolgens de milieueffecten van die vervuilende centrales benadrukken en peperdure biogascentrales, windmolens en
zonnepanelen eisen. En nu – al dan niet met hulp van Brussel – inspraak eisen bij het onderzoek naar de
winning van schaliegas, waar al eerder hun ‗goedkeuring‘ als voorwaarde is gesteld bij de aanleg van
bruggen, wegen, bedrijfscomplexen en woonwijken. En zo heeft deze gesubsidieerde club bijna ieder
economisch proces én de politiek in zijn greep gekregen, ook op zee (gasboringen, olieplatformen, visserij),
met vele onduidelijke geldstromen.
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De waanzin omtrent jouw privacy..
15 oktober 2013 Door GuidoJ.
Hoeveel klokkenluiders zijn er nodig om ons het privacygevaar van het internet nu
écht te doen inzien? Wij van WantToKnow waarschuwden al 4 jaar geleden voor
de krankzinnige machinerie die met name de Amerikaanse ‗krachten achter de
schermen‘ mobiliseren, om persoonlijke data van zoveel mogelijk mensen te
pakken te krijgen. De ‗Warrr on terrrorrrr‘ is daarbij hun excuus, de ‗Patriot Act‘
hun wettelijke fundament, een wet die ze naar believen uitleggen zoals het hén
uitkomt. Burgers worden verdachten, de overheid wordt de mysterieuze ‗Big
Brother‘..
Zonder hier doem en donder te verspreiden, willen je dit artikel tóch presenteren,
zodat je je op de hoogte kunt stellen van de diepte/reikwijdte van deze
ontwikkelingen. Heb geen enkele illusie daarbij, dat er aan ‗de andere kant‘ figuren
zitten, die enig ethisch gevoel of moraal hebben. Kijk naar de documentaire, die de VPRO afgelopen
donderdag 10 oktober uitzond. „Terms and Conditions May Apply‟..
x
‗Terms and Conditions May Apply‘ 2013 WantToKnow.nl/.be
x
Edward Snowden, klokkenluider vanuit zijn werk bij de NSA..
De toen nog volstrekt onbekende informatiespecialist Edward
Snowden werd in mei dit jaar een wereldberoemde klokkenluider
doordat hij blootlegde wat de National Security Agency (nsa) doet.
Deze Amerikaanse geheime dienst heeft volgens hem rechtstreeks
toegang tot de databases van bedrijven als Apple, Google, Skype,
Yahoo en Microsoft. Zonder veel controle heeft de NSA zicht op de internetcommunicatie van en naar
Amerikaanse burgers. Los daarvan bespioneert de NSA ook andere landen. De Europese Unie was het
slachtoffer, evenals in elk geval Brazilië.
Toch komt Edward Snowden niet voor in de nieuwe documentaire Terms and conditions may apply. Deze
film van de Amerikaan Cullen Hoback, die naar eigen zeggen gedurende de opnames van een filmmaker
veranderde in een heuse activist, handelt over de privacygevaren van het internet. Heel, heel veel van die
waarschuwingen zijn niet nieuw, maar al zo oud als de opkomst van Google rond 2000 en het begin van
Facebook in 2004. Toch zijn ze wel urgenter, nu het werk van de NSA goed zichtbaar wordt.
Snowden mag dan ontbreken, de NSA komt wel uitgebreid naar voren in de documentaire. Volgens Cullen
Hoback vormt de commerciële gretigheid van Facebook en co om privégegevens te vergaren een
explosieve combinatie met de ijver van inlichtingendiensten om hun land te bewaken. Hij citeert een
medewerker over Facebook: „It‟s really a dream come true for the CIA.‟ Getuige de documentaire is
Snowden niet de eerste klokkenluider waar het gaat om de nsa. Denk aan nsa-medewerker Russel Tice die
in 2005 naar The New York Times lekte over onwettelijk afluisteren door zijn werkgever. Denk ook aan Mark
Klein, werkzaam bij telecombedrijf AT&T, die niet lang daarna meldde dat zijn werkgever met de nsa
samenwerkte.
Maar er waren nóg meer NSA-klokkenluiders, met namen als
William Binney, Thomas Drake en Thomas Tamm. Ze worden niet
in de documentaire genoemd, maar wierpen al licht op de
strategieën van de NSA jaren voordat Edward Snowden in 2009
voor de dienst ging werken. Maar zowel Snowden als filmmaker
Hoback hadden gehoopt dat Obama verandering zou brengen.
Hoback begint zijn documentaire heel simpel:
bij de ellenlange lijst voorwaarden waarmee een gebruiker instemt
voordat hij een dienst van Google, Apple, Facebook kan gebruiken. Natuurlijk neemt niemand de tijd om dit
juridische breiwerk te ontwarren. Maar in deze doodsaaie tekst, die de weg verspert naar een nieuwe app of
sociaal netwerk, staat wel vermeld wat er gebeurt of kan gebeuren met je privégegevens. Als practical joke
vermeldde het Britse spelletjesbedrijf Gamestation eens dat wie instemde met de gestelde voorwaarden het
recht afstond op zijn of haar ‗onsterfelijke ziel‘. De kans is klein dat één van de gebruikers het is opgevallen.
Het hele verhaal ontwikkelt zich, zoals het Amerikaanse congreslid Ron Paul (zie foto) het verwoordde:
“Mijn definitie bij spionage is dat je geheime of geclassificeerde informatie aan de vijand geeft.. En
omdat Snowden zijn informatie met het Amerikaanse Volk deelde, kan zijn beschuldiging van, of zijn
veroordeling voor spionage, simpelweg onthullen dat de Amerikaanse overheid jou en mij als de
vijand ziet”….
We tonen je hier de trailer van 3 minuten; wil je deze hele -ondertitelde- documentaire zien, kijk dan -met kop
koffie of thee- naar de 50 minuten durende documentaire HIER.
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-waanzin-omtrent-jouw-privacy/
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Media: Gadaffi moest weg..? Waarom eigenlijk..?
bron: http://www.wanttoknow.nl
Vóór en ná de NAVO-bombardementen. Khadaffi is verdreven, leve de
nieuwe heerser..! Wie is dat eigenlijk…?
Dat dit artikel mag bijdragen aan jouw gezonde verstand; aan jouw
relativerende blik op het ‗officiële nieuws‘ dat je dagelijks onder je neus
geschoven krijgt. Inclusief wat je hier op de site leest, hoort het nieuws
wat je leest, een keuze te zijn van jezelf en van niemand anders.
Wanneer jij je autonome positie daarin gaat verliezen, ben je een
prooi.. Een prooi voor bijvoorbeeld (om maar eens wat te noemen…) de ‗krachten achter de schermen‘, die
via propaganda-verpakt-in-nieuws jouw mening willen beïnvloeden, manipuleren, om hun eigen belangen te
‗verkopen‘. Feitelijk kijk je daarmee niet naar nieuws, maar naar pure propaganda.. Laten we er maar weer
een voorbeeld uitkiezen.. De val van Libië.. De val van diens leider Mohammar Khadaffi..
Mohammar Khadaffi, Libische leider, dictator en heeeel goed voor zijn volk..!
Waarom moest ie weg dan..
Volgens de gezamenlijke media kregen we te horen dat Khaddafi een tiran was, die
om het leven gebracht diende te worden.. Zijn volk was hem zat, vandaar dat de
opstandelingen, of deze moordenaar/plunderaars, dee de geuzennaam
‗rebellen/opstandelingen‘ kregen toebedeeld.. Ach gut, wat een schatten, die
jongens, ze komen in opstand tegen een zwaar bewapende tiran.. ? Maar was deze
man wel de tiran, zoals die werd afgeschilderd..? Natuurlijk was hij niet democratisch gekozen, maar is het
niet verstandig om iemand af te rekenen op zijn daden, in plaats van zijn woorden..? Mark Rutte, hoor je
ons..? Zou het feit dat Khadaffi het veld diende te ruimen, mogelijk iets te maken hebben gehad, met heel
andere zaken..? We schreven er hier al een paar artikelen over, maar willen je graag deze aanvullende
feiten nog een keer presenteren.. Zodat je ziet, hoe we zijn gemanipuleerd, bijvoorbeeld door NAVO-bonzen,
die van verdedigingsorganisatie ineens werd omgedoopt tot agressor..
Kan het feit dat Mohammar Khadaffi van plan was de US-dollar te dumpen, als olie-voor-valuta-munt, er iets
mee te maken hebben gehad..? De gouden dinar zou worden ingevoerd, dat had Khadaffi besloten. Hier
schreven we eerder een artikel over (HIER) Deze gouden dinar zou de waarde van de olie terug hebben
laten lopen in het land, in plaats van naar de ‗krachten achter de US-dollar‘, de Rothschild-familie. Vind je
het niet vreemd dat het eerste wat de rebellen deden (net als de VS in Irak!), het vestigen van een centrale
bank was in Libië.Sinds wanneer houden ‗rebellen/opstandelingen‘ zich primair bezig met financiële zaken,
zoals een centrale bank..?
Net als in Irak, net als in Libië is het de bedoeling dat Syrië gaat vallen; dat de Rothschilds ‗hun dollar‘ laten
prevaleren, bóven de Syrische munt. Hoeveel onschuldige mensen moeten er nog sterven om de wereld de
ogen te doen openen, en deze criminele NWO, ‗new world order‘ in hun hemd te zetten..? Nog maar weer
even deze clip, om je geheugen op te frissen.. Zetten we daarná gewoon alles even op een rij, over de
andere kant van Khadaffi zien.. OK?
x
Mohammar Khadaffi moest weg..? Waarom eigenlijk..?
x
2013 © WantToKnow.nl/.be
x
We snappen het niet.. Wat maakte deze man zo gevaarlijk voor zijn
land..? Waartegen kwamen die moordenaars en plunderaars, eh..,
die ‗opstandelingen en rebellen‘ nu eigenlijk tegen in opstand..? We
lieten hier al een paar jaar geleden zien (HIER), dat de Midden
Oosten-revoluties volledig zijn gepland, door krachten achter de
schermen in de VS. Dat professor Gene Sharp, een van de meest
omstreden hoogleraren in de VS, achter deze schermen het brein
vormt om ‗dictatorship te vervangen door democratie‘.. Zoals het
dan weer officieel heet.. Hij voedt met zijn werk de ‗vrijheidsstrijders‘
overal ter wereld.. (HIER dit artikel)
Welke andere dictator heeft zoveel gedaan voor zijn volk..? De
brutale moord van Muhammar Gadaffi door Zionistisch-gedreven revolutionairen, is een perfect voorbeeld
van dátgene wat er gebeurt wanneer de internationale Zionistische Rothschild-bankiersfamilie wordt
uitgedaagd.. Gadaffi presteerde het om deze club op maar liefst 5 fronten uit te dagen..
Allereerst was daar de geplande invoering van een eigen munt (zie hierboven en onze eerdere artikelen).. In
de tweede plaats was daar de door Khadaffi geleidde Centrale bank van Libië die de Libische Dinar uitgaf.
Ten derde was Khadaffi -naar de mening van de Rothschilds- té zeer in zijn sas met zijn voorraad van maar
liefst 150.000 kilo (150 ton) goud. In de vierde plaats voerde Khadaffi volledig onafhankelijk de olie-industrie
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in zijn land aan en tot slot: Khadaffi beheerde het ‗blauwe goud‘, namelijk het in Afrika/Midden Oosten
onontbeerlijke zoet water..
Welke andere dictator heeft zoveel gedaan voor zijn volk..? We zetten de Khadaffi-zegeningen voor
het Libische volk even op een rij:
1. Er werd door de burgers van Libië geen elektriciteit betaald in de tijd van de ‗dictator‘..
2. Er werd door de burgers van Libië geen rente betaald, wanneer zij leningen afsloten bij banken die
staatseigendom waren; dit was wettelijk zo geregeld..! De grote vraag is nu, of deze renteloze
leningen wettelijk nog van kracht zijn..
3. Een woning werd in Libië gezien als een grondrecht.. Het bijzondere is dat Mohammar Khadaffi
zwoor dat zijn ouders van hem geen huis zouden krijgen, tótdat iedere burger in Libië een huis zou
hebben..
4. Elk pasgetrouwd koppel in Libië kreeg bij het tekenen van de huwelijksakte een bedrag toegekend
van de Libische overheid van 60.000 Dinar (€ 35.000). Hiermee kon het stel dan een ‗verse start‘
maken.
5. Alle gezondheidszorg voor Libische burgers was vrij. Er was geen sprake van ziektekosten, noch
van ziektekostenverzekeringen..
6. Vóórdat Khadaffi aan de macht kwam (1969), was het percentage analfabeten in Libië zo‘n 83%.
Een paar jaar geleden lag dat nog slechts op 25%.
7. Wanneer Libische burgers het idee mochten opvatten om te gaan boeren, dan stelde de Libische
regering het volgende ter beschikking, kostenloos.. Land, boerderij, gereedschap, zaden en vee
naar keuze..
8. Wanneer Libische burgers het niet konden vinden in Libië, waar het opleiding en
scholing betrof, konden zijn in het buitenland gaan studeren. Zij kregen dan van
de Libische overheid een toelage van maar liefst € 1750,- per maand
toegekend. Voor levensonderhoud en behuizing..
9. Net als Mao Zte Tung in China, in de jaren 1960, liet Khadaffi de wereld en zijn
Libische volk zijn gedachtengoed na. Dit deed hij in de vorm van het ‗Groene
boek‘.. Wil je daar eens in neuzen, dan klik je HIER voor dit (pdf) documentale
werk. Naar de mening van Khadaffi zijn parlementaire democratieën vanuit hun
essentie corrupt en hij geloofde daarom, dat mensen zichzélf kunnen en zouden
moeten vertegenwoordigen. Na heel mijn leven de leugens over deze man als zoete koek geslikt te
hebben, deed dit boek bij ons de opperste verbazing toeslaan.
10. De prijs voor een liter benzine in Libië bedroeg € 0,10 in de tijd van Khadaffi..
11. De staatschuld van Libië…? Die bestond niet.. Dat lijkt logisch, met de mega-olieproductie. Het land
had reserves in de orde van grootte van maar liefst ruim € 100 miljard.. Waar die reserves zijn
gebleven, die globaal rondom de wereld belegd zijn, is momenteel niet bekend.
12. Wanneer Libische burgers niet in staat waren om een baan te vinden, betaalde de staat een
gemiddeld salaris, totdat de persoon in kwestie een werkkring gevonden had.
13. Libische burgers kregen een soort jaarlijkse geldelijke ‗olie-toelage‘; dit betrof een (klein) deel van de
olie-opbrengsten van de verkoop van Libische aardolie.
14. Elke Libisch kind dat werd geboren, leverde de ouders een toelage op van zo‘n € 3500,- als bijdrage
in de kosten voor de nieuwe wereldburger..
15. De kosten van 40 broden in Libië bedroeg maar liefst € 0,10
16. Maar liefst 25% van de Libische jonge mensen (tot 45 jaar) is in het bezit van een universitaire
graad.
17. Last but not least.. Mohammar Khadaffi is verantwoordelijk voor de bouw van één van de
wereldwonderen.. Een project dat bijna niemand kent.. (Hoezo? ‗Selectief nieuws‘..?!) En dan
hebben we het over het ‗Great Man-Made River‘-project. Water, zoet water, dat zich diep onder de
grond in de Sahara bevindt, wordt opgepompt en vervoerd, via een mega-pijplijnstelsel, naar de
Libische steden aan de kustlijn, waar 90% van alle Libiërs woont. Dit was één van de eerste
projecten die Khadaffi voor zijn volk initieerde. Een project dat naar schatting rond de € 20 miljard
heeft gekost..! Mogen we je tot slot, wellicht als ‗echt nieuws…, deze video laten zien, van dit
wereldwonder…?
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NSA tapte 1,8 miljoen Nederlandse nummers af
De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft in Nederland in één maand 1,8
miljoen telefoonnummers afgetapt.
Foto: Getty Images
Dat blijkt uit data die Der Spiegel in juni al publiceerde, maar die maandag pas
internationaal werd opgepakt
Tussen begin december en begin januari werden ruim 1,8 miljoen
telefoonnummers door NSA afgetapt. Dat wil zeggen dat de Amerikaanse
geheime dienst de metadata van de telefoontjes verzamelde.
Dat zijn gegevens zoals de locatie en het telefoonnummer waarmee en waarnaar wordt gebeld. Deze
informatie wordt per nummer opgeslagen. Zodra een telefoonnummer door de NSA is opgepikt worden
gesprekken automatisch afgeluisterd en opgeslagen als er naar dat nummer wordt gebeld.
Gesprekken
Uit de grafiek van Der Spiegel blijkt dat in Nederland in december 2012 zeker 1,8 miljoen telefoonnummers
zijn onderschept. Hoe vaak er vervolgens een telefoongesprek is afgeluisterd is niet bekend. Ook is
onduidelijk hoeveel nummers er in de maanden daarvoor en daarna zijn onderschept.
In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk gaat het respectievelijk om 500 miljoen en 70 miljoen afgetapte
telefoonnummers.
De Franse krant Le Monde meldde eerder op de dag dat de NSA in een maand tijd in Frankrijk 70,3 miljoen
telefoontjes heeft onderschept. Parijs heeft daarop de Amerikaanse ambassadeur in het land ontboden.
Snowden
SP-Kamerlid Ronald van Raak laat aan Tweakers.net weten dat de Tweede Kamer nu zelf
verantwoordelijkheid moet nemen omdat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat niet doet.
Van Raak stelt voor Snowden, die de cijfers lekte, uit te nodigen om naar de Tweede Kamer te komen. ―Ik
wil daarbij dat de minister garandeert dat Snowden niet wordt uitgeleverd aan de VS‖, aldus Van Raak.
Vijf vragen over aftapprogramma PRISM
Meer nieuws rond de afluisterpraktijken

Daklozen in VS overleven dankzij Bitcoin
Amerikaanse daklozen gebruiken gratis wifi om via apps en sites met kleine
handelingen bitcoins te verdienen.
Amerikaanse daklozen storten zich op de virtuele munteenheid bitcoin om te overleven,
schrijft Wired. Dit zijn daklozen die overigens nog wel beschikken over een eigen laptop
of smartphone, wat nodig is om bitcoins te krijgen. Maar dat is in de VS minder vreemd
dat je misschien denkt. Ze hangen rond op plekken met gratis wifi en voeren online
acties uit die geld opleveren.
Jesse Angle, die op straat leeft in de stad Pensacola in Florida, kijkt bijvoorbeeld YouTube-filmpjes waarvoor
hij betaald krijgt in bitcoins. Voor elk filmpje dat hij kijkt, krijgt hij 0,0004 bitcoins, ongeveer 5 dollar cent, bij
de dienst BitcoinGet, die verkeer verkoopt aan partijen die meer views willen. BitcoinGet hanteert wel een
maximum van twaalf video's per dag, wat dus maar 60 cent oplevert.
Maar dan is er ook nog Bitcoin Tapper, een mobiele app die 0,000133 bitcoins per dag uitdeelt door op een
knopje te drukken en advertenties te laden. Angle krijgt voedselbonnen maar dat is niet genoeg. Via internet
verdient hij toch wat bij, zonder dat hij hoeft te bedelen of stelen.
In vijf maanden tijd heeft Angle ongeveer 600 dollar verdiend met behulp van Bitcoin. Hij doet ook klusjes
voor mensen in zijn stad waarbij hij eveneens zwart krijgt uitbetaald in Bitcoin. Hij zegt zich ook veiliger te
voelen omdat hij door de virtuele munteenheid minder cash op zak hoeft te hebben, waardoor hij minder
bang is om beroofd te worden. Veel daklozen in de VS beschikken wel over een goedkope smartphone, wat
handig is om Bitcoins te accepteren. Ze gebruiken ook apps voor kortingsbonnen om goedkoop eten te
scoren.
In Florida is ook een project waarbij een charitatieve organisatie bitcoin-donaties inzamelt, via onder meer
Reddit. Die donaties gebruikt de stichting om op een stuk land woningen voor daklozen te bouwen,
zogeheten Bithouses. Dat bouwen gebeurt ook weer deels door daklozen die in bitcoins krijgen betaald voor
hun werkzaamheden. Ook de landeigenaar was bereid de hypotheek in bitcoins te accepteren.
http://www.bright.nl/daklozen-vs-overleven-dankzijbitcoin?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+brightmagazine+%28B+R+I
+G+H+T+-+innovative+lifestyle%29
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Wet op de orgaandonatie is een aanklacht tegen de staat waard
(Orgaandonor neen | door Ger Lodewick) En weer worden we getrakteerd op een nationale donorweek,
waarin geen donor te zien is. We zien wel een door minister Schippers betaalde onverantwoordelijke
getransplanteerde sporter die alle veiligheidsregels van andere ministers aan zijn laars lapt. Ik dacht eerst
dat hij alle mogelijke moeite deed om een ongeluk te krijgen zodat hij hersendood verklaard kon worden om
vervolgens orgaandonor te kunnen zijn. Maar dat is blijkt het niet te zijn.
We hebben terecht compassie met ernstig zieke mensen met orgaanfalen. Echter waar is onze compassie
met degenen die de organen voor transplantatiedoeleinden leveren? Waarom hebben we deze niet tijdig
verteld wat er werkelijk met hem/haar gebeurt?
Onbetrouwbare overheid
Minister Schippers maakt deel uit van een onbetrouwbare overheid die nog steeds weigert de juiste
informatie over orgaandonatie te verschaffen. Zelfs kinderen van basisscholen en leerlingen van middelbare
scholen zijn nu de klos. Er is een ongelooflijk manipulerend en sturend lespakket samengesteld waarin wordt
gesuggereerd dat orgaandonatie een heel goede zaak is. Tegenargumenten die de website
www.orgaandonor-neen.nl laat zien, zijn nergens te vinden. De Deense schrijver en mysticus Johannes
Anker Larsen schreef in 1926 in zijn boek Met Open Deur: ―Er is haast niets dat zoveel kwaad veroorzaakt
als het ‗goede‘: het opzettelijk goede, het betweterig goede, het verwaand goede, het goede dat voor de
drommel de naaste opgedrongen moet worden.‖
Een overheid die zo te werk gaat, manipuleert haar burgers i.p.v. hen in bescherming te nemen. De Wet op
de orgaandonatie is het instrument waarmee deze manipulatie wordt mogelijk gemaakt. De oproep van de
overheid om zelf te kiezen is er een uit de onderwereld: je krijgt immers totaal geen informatie tot je
beschikking van die overheid en levert je uit aan iets heel anders dan je denkt.
Levende orgaandonor wordt gedood
De zo juist genoemde wet is gericht op de zo genaamde postmortale orgaandonor. Post mortaal betekent na
de dood. Deze patiënten worden eerst hersendood verklaard en vervolgens op de operatietafel onder
erbarmelijke omstandigheden echt gedood. Een hersendode orgaandonor kan met een adequate
behandeling weer tot bewustzijn gebracht. Er komen steeds meer voorbeelden van ‗spontane terugkeer‘
http://orgaandonor-neen.nl/de-donor/index.html
Bewijzen dat een hersendood verklaarde orgaandonor niet dood is, zijn af te leden uit de volgende signalen.
De lichaamstemperatuur is normaal.
Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam.
De bloedsomloop functioneert uitstekend.
De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen.
De neuronale besturingen zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken.
Alle orgaanfuncties zijn intact.
De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact.
De patiënt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord.
Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen
De patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop.
Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door.
Wonden genezen.
Mannen kunnen erecties krijgen.
Zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden een levend kind ter wereld brengen.
Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant.
In een aantal gevallen maakt de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind.
In verband hiermee worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiënt op de
operatietafel vastgebonden.
Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets
en gaat het hart echt niet meer kloppen.
De al eerder onbetrouwbaar genoemde overheid noemt deze mensen echter wettelijk ‗stoffelijke
overschotten‘! Bovenstaande gegevens kunnen worden aangevuld met het volgende.
Een aantal jaren geleden weigerde de Engelse hartspecialist dr. David Evans om in zijn ziekenhuis nog
langer aan harttransplantaties mee te werken. Andere hartspecialisten volgden hem hierin.
In een ander Engels ziekenhuis in Cambridge weigerden anesthesisten om nog langer aan
transplantaties mee te werken.
De Braziliaanse neuroloog Cicero Coimbra heeft hersendood verklaarde patiënten door een aangepaste
behandeling weer tot bewustzijn gebracht.
Er zijn inmiddels in Nederland en Duitsland operatieassistenten die niet meer aan dit soort
donoroperaties willen meewerken.
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De Amerikaan Zack Dunlap kwam na hersendood te zijn verklaard weer tot bewustzijn.
Meer voorbeelden van hersendoden die weer tot bewustzijn zijn gekomen: Ruth Oliver, Colleen Burns,
Suzanne Chin, Carina Melchior, Steven Thorpe, Sam Schmid, Gloria Cruz, Madeleine Gauron, Rae
Kupferschmidt, Val Thomas. [www.organfacts.net/notdead]
Japan is een van de landen die het hersendoodcriterium niet erkent.
Aanklacht tegen de staat
Er ligt een nieuw wetsvoorstel bij de Raad van State om de huidige praktijk dwingender te maken. Het komt
erop neer dat iedereen als orgaandonor wordt aangemerkt die niet uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft
gegeven dit niet te willen. Gelet op wat in dit artikel is gesteld en op de huidige praktijk mogen we alles in het
werk stellen om dit te voorkomen. Welke ter zake kundige jurist wil me ondersteunen in een aanklacht tegen
de staat om de staat tot volledige openheid van zaken te dwingen?
Composium
Op zaterdag 23 november organiseert tijdschrift Spiegelbeeld i.s.m. met stichting De Vrije Mare (Marieke de
Vrij) een composium over orgaandonatie. Informatie is te vinden op orgaandonor-neen.nl/agenda.html
Ger Lodewick schreef ―Ik hou mijn hart vast; andere dimensies van orgaandonatie‖ en ―Hersendood, een
dodelijke tunnelvisie‖. Hij is ambassadeur ―neen tegen orgaandonatie‖ van stichting De Vrije Mare en oudvoorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie.
g.lodewick@gerlach.nu - Bron: orgaandonor-neen.nl ; http://www.earth-matters.nl/

Franse Front National, volgens peiling grootste partij, wil uit de euro
46% Fransen wil Le Pen als volgende president, socialistische kandidaten
scoren slechts 18% en 13% - Le Pen: 'Gaat Brussel tanks sturen als Frankrijk
uit de euro treedt?'
De Fransen zijn de socialistische Francois Hollande nu al helemaal zat en
willen Marine Le Pen als president.
Net als in Nederland en Groot Brittannië groeit ook in Frankrijk het aantal
voorstanders van een uittreding uit de eurozone. Het anti-EU Front National
van Marine Le Pen behaalde vorige week bij de verkiezingen in het kanton Brignoles (Département Var) een
even verrassende als belangrijke overwinning. Pijnlijk voor de socialisten van president Hollande was dat
hun kandidaat er al in de eerste ronde uitvloog.
Volgens een peiling van Ifop kan het Front National inmiddels op 24% van de stemmen rekenen. De
centrumrechtse UMP, waar de vorige president Sarkozy toe behoorde, komt niet verder dan 22%. De
socialisten komen daar met 21% nog eens achter.
Als gekeken wordt naar wie de Franse het liefst als de volgende president zien, is het verschil nog veel
groter. Le Pen krijgt de voorkeur van 46% van de bevolking. De socialisten Francois Fillon en Jean-Francois
Cope volgens met respectievelijk 18% en 13% op zeer grote afstand. Ook bij elkaar opgeteld liggen de
socialisten met 31% ver achter op Le Pen.
'Stuurt Brussel tanks als we uit de euro stappen?'
Als Le Pen president wordt, dan is het eerste wat ze zal doen een referendum uitschrijven over het Franse
lidmaatschap van de EU. In een interview met de Britse Telegraph zei ze dat Europa niets meer dan een
'grote bluf' is. De ene partij, de soevereine volken, staat rechtstreeks tegenover de andere partij, de eurotechnocraten in Brussel. Frankrijk moet volgens Len Pen sowieso uit de euro, want die 'blokkeert alle
economische besluiten in het land. Frankrijk is een land, dat de bevoogding uit Brussel niet kan accepteren.'
Als president zal Le Pen de leiders van de eurozone voor de keus stellen om samen aan een
gecoördineerde opheffing van de eurozone te werken. Doen ze dat niet, dan zal de eurozone op een
chaotische manier in elkaar storten. Len Pen: 'Op het moment dat Frankrijk de euro verlaat, houdt deze op te
bestaan. Dat is onze ongelooflijke kracht. Wat willen ze dan doen? Tanks sturen?'
Eigen munt, grenscontroles, Franse wet weer boven die van Brussel
Het Franse EU-lidmaatschap is alleen nog mogelijk als het land terugkeert naar zijn eigen munt, de
grenscontroles opnieuw invoert, de Franse wet weer boven die van Brussel stelt, en Frans 'economisch
patriottisme' toestaat. 'Ik kan me niet voorstellen dat het economische beleid functioneert zonder totale
controle over ons eigen geld.' Frankrijk heeft in de afgelopen tientallen jaren zijn economische problemen
steeds opgelost door de Franse franc af te waarderen, of door een complete valutahervorming. Sinds de
euro werd ingevoerd kan dat niet meer, waardoor Frankrijk feitelijk nooit meer op eigen kracht uit de crisis
kan komen. Hetzelfde geldt voor de andere zuidelijke lidstaten van de euro.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Europese economen eisen in manifest het einde van de euro
Duitse bondskanselier Merkel wil EU-commissie macht over begrotingen en belastinggelden lidstaten geven
- Stuurt Merkel aan op een splitsing van de EU in drie delen?
17 economen uit 9 EU-landen, waaronder Nederland, roepen in het
'Europese Solidariteits Manifest' op tot het einde van de euro in zijn
huidige vorm. Volgens de experts kan de crisis in de EU alleen
worden opgelost als de sterke lidstaten, zoals Duitsland en
Nederland, op een geordende manier uit de euro stappen. Hierdoor
kan de oorspronkelijke euro fors worden afgewaardeerd, zodat de
zuidelijke landen weer concurrerend kunnen worden. Gebeurt dit
niet, dan zal het noorden tot in het oneindige miljarden moeten
blijven overmaken naar het zuiden.
In de zuidelijke crisislanden begint de bevolking zich steeds feller te verzetten tegen de bezuinigingen, die
nodig zijn om de torenhoge schulden en uitgaven onder controle te krijgen. De afgelopen dagen werden in
Portugal en Italië opnieuw grote, soms gewelddadige demonstraties gehouden.
Maar ook in het noorden begint de bevolking te morren vanwege de keiharde bezuinigingen, waarvan men
weet dat deze in werkelijkheid nodig zijn om het feitelijk bankroete Zuid Europa overeind te houden. Kortom:
de euro heeft Europa niet verenigd, maar dreigt ons continent juist elkaar te scheuren.
De 17 ondertekenaars van het manifest komen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal,
Denemarken, Polen en Tsjechië. Uit dat laatste land komt de handtekening van niemand minder dan de
vicegouverneur van de Tsjechische Nationale Bank, Mojmir Hampl. Namens Duitsland tekende Afred
Steinherr, professor economie en voormalig adviseur van de EU-Commissie en het IMF. (1)
Meer macht naar EU-commissie; Europese 'superminister' van Financiën
De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt ondertussen voor om de EU-Commissie een centrale rol in het
economische- en begrotingsbeleid van alle lidstaten te geven. De Commissie moet het recht krijgen om met
ieder land een 'soort verdrag voor meer concurrentievermogen, investeringen en begrotingsdiscipline' te
sluiten, en de macht krijgen om Europese belastinggelden te herverdelen over de EU. Ook komt er een
Europese 'superminister' van Financiën. (2)
Hiervoor moeten wel de bestaande EU-verdragen worden veranderd. Analisten denken dat landen zoals
Groot Brittannië en Frankrijk nooit zoveel nationale soevereiniteit zullen opgeven en de zeggenschap over
de besteding van hun belastinggeld aan Brussel zullen overdragen. In beide landen groeit de weerstand
onder de bevolking tegen de EU explosief.
Bovendien zijn alle bestaande verdragen de afgelopen jaren talloze keren genegeerd en verbroken door de
EU. Zo werd in het Verdrag van Maastricht afgesproken dat lidstaten nooit voor de schulden van andere
lidstaten zouden hoeven opdraaien, iets dat nu juist wel massaal gebeurt. Ook wordt het ESM ingezet om
Europese banken te redden, iets dat aanvankelijk uitdrukkelijk werd verboden. Van nieuwe verdragen met
de failliete Zuid Europese landen kan daarom niets worden verwacht.
'Merkel stuurt aan op splitsing EU in drie delen'
Duitse analisten vermoeden dat Angela Merkel mogelijk bewust aanstuurt op een splitsing van de EU in drie
delen: Groot Brittannië, de noordelijke landen en de zuidelijke landen. Zeker de zuidelijke landen zullen zich
gezien de grote sociale onrust nooit onderwerpen aan een Europese superminister van Financiën.
Na een splitsing kunnen de noordelijke landen een nieuwe munt invoeren, precies waar de 17 Europese
economen voor pleiten. Overigens kampen ook Duitsland, Nederland en Finland dan nog steeds met veel te
hogen schulden. Het grote voordeel is echter dat wij na een splitsing niet tot in het oneindige voor de
schulden van Zuid Europa zullen moeten opdraaien, iets dat onder de huidige EU-afspraken wel het geval is.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Vd Camp: geld EU is half november op
'Actie China tegen do… - 21 10 13
"EU kan per 15 November zijn betalingen niet meer nakomen! Pas
vanochtend om 7.30 uur bekend", aldus CDA Europarlementariër Wim
van de Camp op twitter. Een EU Shutdown op komst? Lucas Hartong
(Europarlementariër PVV) meldt dat EP-voorzitter Schulz is gebeld door Barroso met de mededeling dat 'half
november het geld van de Europese Unie op is'. Dinsdag een ingelaste spoedvergadering van de
Begrotingscommissie, stelt Hartong. Gaan we vast meer van horen…
http://www.blikopdebeurs.com/weblog1/pivot/entry.php?id=1958
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NIPCC veegt vloer aan met Global Warming theorie VN
Windmolens: behalve horizonvervuilers en vogelkillers ook nog eens
extreem duur (in zowel aanschaf, onderhoud als gebruik), energieinefficiënt en voor het klimaat volstrekt zinloos.
De tegenhanger van het IPCC, het VN-klimaatpanel dat voornamelijk
politiek gekleurd is en waar nauwelijks wetenschappers toe behoren,
heet het NIPCC -het Non-governmental International Panel on Climate
Change-, dat wél uitsluitend uit echte wetenschappers bestaat, die in
tegenstelling tot de paar collega's in het IPCC niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en daarom
objectieve, niet politiek gekleurde conclusies kunnen trekken. Dit NIPCC veegt in een recent tegenrapport de
vloer aan met de Global Warming theorie zoals die door de VN gepropageerd wordt, en waar ook het
extreem kostbare Nederlandse 'groene energie'beleid op gebaseerd is.
CO2 / Global Warming? De wetenschappelijk aangetoonde feiten:
De NIPCC concluderen na jarenlang grondig, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat:
* CO2 een mild broeikasgas is, waarvan de warmtewerking vermindert naarmate de concentratie stijgt;
* een verdubbeling van CO2 waarschijnlijk een opwarming van slechts 0,3 tot 1,1 graden Celcius zal
veroorzaken. Bijna de helft van deze opwarming is reeds een feit;
* enkele tientallen van een graad opwarming niet tot een klimaatcrisis zal leiden.
* Het IPCC voorspelt sinds 1990 een verdubbeling van het CO2-gehalte en een opwarming tot 6 graden
Celcius tot het jaar 2100. In plaats daarvan is de opwarming sinds het einde van de 20e eeuw afgezwakt,
vanaf 1997 gevolgd door een al 16 jaar durende periode met stabiele temperaturen.
CO2 in atmosfeer historisch laag
* In de laatste geologische periode heeft de temperatuur op Aarde vanwege natuurlijke oorzaken een
afwijking van plus 4 tot min 6 graden gekend. Een opwarming van 2 graden -áls die al plaatsvindt- bevindt
zich dus ruim binnen deze natuurlijke fluctuatie.
* Hoewel een opwarming van 2 graden van invloed is op de ecologie, zijn er nul komma nul empirische
bewijzen dat deze veranderingen schadelijk zijn voor het wereldwijde milieu of voor de mensheid.
* Het huidige aandeel CO2 in de atmosfeer, 400 ppm, is historisch laag. De wereld 'hongert' daarom naar
CO2. Geologisch onderzoek toont aan dat het gehalte CO2 in een ver verleden 15 keer hoger was dan nu,
zonder dat hier nadelige uitwerkingen van bekend zijn.
Opwarming als gevolg van einde Kleine IJstijd
* Al met al hangt de opwarming sinds 1860 nauw samen met het einde van de Kleine IJstijd, en wordt
daarom veroorzaakt door natuurlijke cyclussen die worden aangedreven door de wisselwerking tussen de
oceanen en de atmosfeer, en ook door de voortdurende veranderingen van de zon, zoals de De-VriesCyclus (ongeveer 208 jaar) en de Gleissberg-Cyclus (ca. 80 jaar), en daarnaast enkele kortere periodieken.
* De Aarde heeft zich de afgelopen 60 jaar niet significant opgewarmd, ondanks 8% toename van CO2 in de
atmosfeer, wat 34% van de totale toegevoegde CO2 vertegenwoordigt, die sinds het begin van de
industriële revolutie in de atmosfeer terecht is gekomen.
* CO2 is een onontbeerlijke, noodzakelijke voedingsstof voor fotosynthese in planten en gewassen. Een
toename van CO2 zal de planeet doen 'vergroenen' en zal de snel groeiende menselijke bevolking van
voldoende voedsel kunnen voorzien.
* Er bestaat geen nauw verband tussen de temperatuurvariaties in de afgelopen 150 jaar en de door
mensen veroorzaakte uitstoot van CO2. Het parallelle verloop van temperatuur en CO2 tussen 1980 en
2000 kan heel goed toeval zijn, en hoeft niet noodzakelijk met elkaar samen te hangen.
Historie: geen verband meer CO2 en opwarming
* De oorzaken van opwarmingen in het verleden zijn nog altijd onduidelijk. Wel zijn er de afgelopen paar
honderd jaar significante verbanden tussen klimaatschommelingen en langdurige variaties, zoals in de
zonneactiviteit, geconstateerd.
* Op grond van die zonneactiviteit valt er de komende tientallen jaren eerder een afkoeling dan een
opwarming te verwachten, ondanks toenemende CO2-uitstoot.
* IJsboringen hebben aangetoond dat de ontwikkeling van de temperatuur en het gehalte CO2 gedurende
zeer lange perioden geen verband met elkaar houden. Daarom kan CO2 niet het belangrijkste broeikasgas
zijn.
Negatieve terugkoppelingen genegeerd
* Het methaangehalte (CH4) in de atmosfeer was de afgelopen tientallen jaren veel lager dan het IPCC had
verwacht. Deze veel te hoge schattingen zijn echter wel verwerkt in de temperatuurprognoses van het IPCC,
die daarom moeten worden bijgesteld.
* Bij meer CO2 en hogere temperaturen wordt een daling van de stikstofemissies (N2O) verwacht, dat als
een negatieve terugkoppeling (demping) zal werken.
* Andere negatieve terugkoppelingen, zoals de toename van de diepe bewolking als gevolg van de stijgende
hoeveelheid waterdamp, worden door het IPCC genegeerd of onderschat.
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Klimaatmodellen versus realiteit
* De klimaatmodellen voorspelden de afgelopen 15 jaar een stijging van 0,3 graden, terwijl 0 graden -en
zelfs een kleine afkoeling- de realiteit blijken te zijn. Ook zijn er geen zogenaamde 'hot spots' in de hoge
troposfeer ontstaan, zoals werd beweerd.
* Deze klimaatmodellen verwachtten tevens een opwarming van de oceanen met 0,2 graden, maar ook die
is uitgebleven. Tevens gingen de modellen uit van een opwarming van beide polen, terwijl deze in
werkelijkheid alleen aan de Noordpool plaatsvond.
* De klimaatmodellen onderschatten de verdamping boven het aardoppervlak als gevolg van de stijgende
temperatuur met een factor drie, met als gevolg een onderschatting van de hoeveelheid wereldwijde
neerslag.
* Klimaatmodellen zijn per definitie statisch, en zijn daarom niet geschikt om het voortdurende fluctuerende
klimaat met enige mate van zekerheid te kunnen voorspellen.
* De gebruikte klimaatmodellen zijn onbetrouwbaar, omdat ten onrechte wordt aangenomen dat de totale
temperatuursstijging sinds het begin van de industriële revolutie uitsluitend door mensen is veroorzaakt. In
werkelijkheid begonnen de eerste door mensen veroorzaakte CO2 emissies pas halverwege de vorige
eeuw. Bovendien vond het grootste deel van de opwarming in de eerste helft van de 20e eeuw plaats, dus
vóórdat de industrie op grote schaal CO2 ging uitstoten. Deze opwarming moet dus een natuurlijk oorzaak
hebben.
IPCC houdt geen rekening met de zon
* Interne klimaatschommelingen zijn wezenlijke factoren in de historische temperatuursontwikkeling, maar
worden in niet één klimaatmodel opgenomen. IJsboringen tonen aan dat abrupte
temperatuursschommelingen altijd al hebben plaatsgevonden. Denk onder andere aan de IJstijd en de
Kleine IJstijd, maar ook aan andere perioden met opwarming en afkoeling (zo kwamen in de Middeleeuwen
in Nederland subtropische planten voor).
* Hetzelfde geldt voor de veranderingen in het magneetveld van de zon en de hoeveelheid kosmische
straling. Van beide zaken is aangetoond, dat deze van grote invloed zijn op het klimaat. Sterker nog, er komt
steeds meer bewijs dat de zonneactiviteit met afstand de grootste aandrijver van klimaatverandering is en
verantwoordelijk is voor minstens 66% van de temperatuursstijging in de 20e eeuw. Desondanks houdt het
IPCC van de VN in het geheel geen rekening met deze wetenschappelijk aangetoonde feiten en verbanden.
Zeespiegel stijgt niet door CO2
* De schommelingen in de hoeveelheid ijs, sneeuwval, zee-ijs als temperatuur en grootte van gletsjers
vinden ruim binnen de grenzen van natuurlijke klimaatvariaties plaats. Sinds 1979, ongeveer het begin van
het satellietentijdperk, blijft de hoeveelheid ijs per saldo gelijk (afname rond de Noordpool, gecompenseerd
door toename rond de Zuidpool). Op sommige plaatsen trekken gletsjers zich terug als gevolg van het einde
van de Kleine IJstijd.
* De zeespiegel is sinds de vorige eeuw wereldwijd met 1 à 2 millimeter per jaar gestegen. Satellieten laten
sinds 1993 weliswaar een stijging van 3 millimeter zien, maar door de daarvoor gebruikte onbetrouwbare
methoden is niet te zeggen of de stijging inderdaad sneller gaat dan normaal.
* Vanwege de complexiteit van het klimaat en de voortdurende fluctuaties is een oorzakelijk verband tussen
meer CO2 en de stijgende zeespiegel nooit aangetoond, zelfs niet een klein beetje. Hoe dan ook, het eind
vorige eeuw geschetste spookbeeld dat de koraaleilanden in de Stille Oceaan -of de Malediven in de
Indische Oceaan- rond deze tijd zouden zijn ondergelopen, is totaal onjuist gebleken.
Niet meer neerslag; droogte juist erger door afkoeling
* Er is nauwelijks bewijs dat er sinds de 20e eeuw meer neerslag valt die niet aan de natuurlijke
klimaatschommelingen is toe te wijzen. Ook de moessonregens zijn sinds eind vorige eeuw niet intensiever
geworden. De hoeveelheid neerslag hangt dan ook veel meer samen met de activiteit van de zon. De ZuidAmerikaanse en Indische moesson waren in de Kleine IJstijd krachtiger, en tijdens de opwarmingsperiode in
de Middeleeuwen juist zwakker. Een verband met de hoeveelheid CO2 is nooit ontdekt.
* Het door het IPCC gelegde verband tussen droogte en opwarming is zwak, aangezien er in zowel de
warme Middeleeuwen als in de Kleine IJstijd grote perioden van droogte voorkwamen.
* Hoewel het weer in bepaalde gebieden inderdaad extremer is geworden, zijn de weersveranderingen in de
afgelopen 100 jaar op wereldschaal dermate gering, dat een verband met de opwarming niet kan worden
vastgesteld. Droogteperiodes zijn niet heviger dan in het verleden. Integendeel, in de historie blijken
droogteperiodes een stuk heftiger te zijn in een tijd van afkoeling, dan tijdens periodes waarin het warmer
wordt.
* Er is niet of nauwelijks bewijs dat opwarming meer en onregelmatigere neerslag veroorzaakt. Recente
waarnemingen laten juist het tegendeel zien. Ook het is aantal stormen in onze moderne tijd niet
toegenomen, noch in aantal, noch in sterkte. Ondanks de zogenaamde 'uitzonderlijke opwarming', zoals het
IPCC het uitdrukte, zijn er niet meer, en ook niet hevigere tropische orkanen ontstaan. De algemene indruk
dat het weer extremer is geworden, is dan ook enkel het gevolg van de fors toegenomen aandacht in de
media.
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Conclusies: Geen bewijs voor schade door meer CO2
Het NIPCC komt daarom tot de conclusie dat de huidige klimaatmodellen in het geheel niet in staat zijn om
zinnige voorspellingen te doen over klimaatverandering, zeker niet over een periode van 100 jaar in de
toekomst. Toch is het milieubeleid van met name de Westerse politiek op deze totaal onbetrouwbare
modellen gebaseerd.
Op basis van de vastgestelde wetenschappelijke feiten kan enkel worden geconstateerd dat de
waargenomen opwarming ruim binnen de natuurlijke fluctuaties valt, en in geen enkel opzicht ongewoon is
als gekeken wordt naar klimaatverandering in het (zowel nabije als verre) verleden. Tevens is er geen enkel
wetenschappelijk bewijs dat een opwarming met slechts enkele graden ook maar enige negatieve gevolgen
voor de planeet, de natuur en de mensheid zal hebben.
De NIPCC-wetenschappers komen daarom tot de slotsom dat er geen eenduidig bewijs is dat het milieu en
het klimaat schade ondervinden van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. De zeespiegel stijgt er niet
sneller door, en er valt niet meer neerslag. Tevens wordt het onwaarschijnlijk geacht dat meer CO2 leidt tot
verhoogde methaanuitstoot (een veel krachtiger broeikasgas) uit bijvoorbeeld de permafrostbodem.
Omdat klimaatverandering normaal is en altijd al heeft plaatsgevonden, adviseert het NIPCC de politiek om
eindelijk eens onafhankelijke wetenschappelijke bronnen te raadplegen, voordat ze nog meer (voor de
burgers uiterst kostbare) maatregelen invoeren waarvan zeer twijfelachtig is of ze ooit enige zin zullen
hebben.
Invloed mensen op klimaat te klein om vast te stellen
Tot nu toe kan op grond van alle onafhankelijke wetenschappelijk vastgestelde feiten maar één ding worden
geconcludeerd: de door menselijke activiteiten veroorzaakte invloed op het klimaat is dermate gering, dat
deze ruim binnen de natuurlijke fluctuaties valt, en daarom niet gevaarlijk is. Het al 16 à 17 jaar uitblijven van
Global Warming en de trend naar afkoeling zijn hiervan de onomstotelijke bewijzen.
De politiek zou dan ook niet moeten inzetten op het tegengaan van klimaatverandering -dit is sowieso
onmogelijk-, maar op het zo goed mogelijk aanpassen hieraan, onafhankelijk van wat de oorzaken zijn.
Politici zouden zich niet langer moeten laten beïnvloeden door de milieu-, banken- en groene-energie
lobbygroepen, die onafhankelijke wetenschappers het zwijgen willen opleggen en eisen dat de autoriteit van
het IPCC niet in twijfel wordt getrokken.
Ook de gevestigde wetenschappelijke wereld heeft inmiddels al duizenden artikelen geproduceerd waarin
dezelfde kritiek wordt geuit op het IPCC en de door deze organisatie beoefende klimaat'wetenschap'.
Politiek eist nog steeds gehoorzaamheid aan klimaatreligie
'De wetenschap als geheel mag nooit toelaten, dat de beoordeling van feiten wordt vertekend door een
ideologie, die bepaalt wat wel mag kloppen en wat niet, of wat men hoopt dat juist is,' schreef de beroemde
Britse bioloog Conrad Waddington in 1941. Zijn waarschuwing is anno 2013 bijzonder actueel, aangezien de
VN en de Westerse politiek in hun globalistische streven nog altijd geen enkele twijfel toelaten aan het geloof
-of beter nog: de religie- dat er zoiets als door menselijke CO2-uitstoot veroorzaakte opwarming bestaat ondanks het feit dat er al lang krachtig bewijs is van het tegendeel.
Xander - (1) KOPP

Noorwegen = Pakistan: Moslimbende verkracht 12 jarig meisje en krijgt taakstraf
Moslimimmigranten verbranden de Noorse vlag. Dankzij hun toedoen kan
Noorwegen inmiddels als het eerste Judenreine land van Europa worden
beschouwd.
Noorwegen begint steeds meer het Pakistan van Europa te worden. Een
kleine bende van vier moslims van tussen de 15 en 18 jaar oud verkrachtten
in Namsos een 12 jarig Noors meisje, nota bene op de speelplaats van een
basisschool. Ze bekenden hun wrede misdaad, maar kregen enkel een
boete en een taakstraf opgelegd. De -overal in Europa gehoorde- bekende 'verdediging' van de daders: het
meisje zou het zelf gewild hebben...
'Ernstige verkrachting,' luidde het oordeel van de rechtbank. De aanklager eiste echter enkel een taakstraf
voor de daders. Daarnaast moesten ze collectief een boete betalen. Eén van de vier daders werd tevens
veroordeeld voor de verkrachting van een andere, 13 jarig meisje. Ook daar kreeg hij enkel een boete voor
opgelegd. De verdedigers van de andere verkrachters vonden zelfs het aantal uren taakstraf nog te hoog.
Islam nog altijd maximaal beschermd
Ook in Noorwegen wordt de islamitische cultuur en ideologie nog steeds maximaal beschermd door het
politieke establishment. Uit de krankzinnig lage straffen die moslims in heel Europa voor vergelijkbare
misdaden krijgen, blijkt echter feitelijk niets anders dan pure minachting. Men verwacht klaarblijkelijk niets
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anders van deze immigranten. Schijnbaar terecht, want één van de vier daders beweerde dat hij niet wist dat
verkrachting een misdaad is.
Als zo´n misdaad maar vaak genoeg wordt gepleegd en even zo vaak wordt genegeerd door de autoriteiten,
dan wordt deze min of meer half legaal, aangezien het toch geen zin heeft om er tegen te vechten. In
Noorwegen is al jaren sprake van dit patroon, waarin jeugdigen onder de 18 -vooral als ze migranten zijnfeitelijk een vrijkaartje hebben gekregen om de meest grove misdaden te plegen. (1)
Alle daders verkrachtingsgolf migranten
De kritiekloze houding van de Noren tegenover de islam heeft de afgelopen jaren onder andere tot een ware
verkrachtingsgolf in de hoofdstad Oslo geleid, waardoor blanke vrouwen zich in sommige wijken niet meer
alleen durven te vertonen, of enkel nadat ze hun blonde haren hebben zwartgeverfd. Volgens de politie in
Oslo, die al in 2011 letterlijk verklaarde de stad 'te hebben verloren', zijn alle daders niet-westerse
(moslim)immigranten, en 9 van de 10 slachtoffers autochtone Noorse vrouwen en meisjes.
Noorwegen Judenrein
Tegelijkertijd treedt de overheid nauwelijks op tegen het groeiende antisemitisme, dat inherent is aan de
islamitische cultuur en religie. Dat is de reden dat er nog maar een handjevol (letterlijk!) Joden in het land
wonen, en de rest is weggevlucht. Hierdoor is Noorwegen de facto het eerst Judenreine land van Europa
geworden.
Xander - (1) Frontpage Mag

De schuldslaven zijn het zat
In plaats van slachtoffers zijn zíj nu degenen die de aanval kiezen en wel met een hele reeks geldige
juridische argumenten
bron: niburu.co
Als er één ding is wat de financiële crisis van de afgelopen jaren
duidelijk heeft gemaakt, is het dat bijna iedereen een schuldslaaf is.
Miljoenen mensen zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van
banken die je een paraplu geven als het mooi weer is en die terug
willen als het regent.
Zoals door ons eerder beschreven is het misdadige banksysteem zoals
wij dat kennen in onze westerse wereld gebaseerd op louter gebakken
lucht. Het is het creëren van geld uit het niets. Het wordt ook wel
fractional reserve banking genoemd.
Op het moment dat iemand geld leent of een hypotheek afsluit wordt
met die papieren lening wederom geld uit niets gecreëerd, maar ook schuldslaven van de bankiers die de
gebakkenluchtschuld met echt geld terug moeten betalen.
Doen ze dat niet, dan worden ze bedreigd, bestookt, gedagvaard en uiteindelijk hun eigen huis uitgezet, met
daarbij op de koop toe nog een berg extra schulden.
Nu staan mensen die ―worden aangevallen‖ door banken in hun eentje vaak zwak. Wat gebeurt er nu als
een grote groep van die mensen besluiten samen te werken?
Ierland is een land dat ook zwaar is getroffen door de crisis en waar talloze mensen niet meer in staat zijn
om aan hun ―financiële verplichtingen‖ te voldoen. Ook daar dus veel slachtoffers van ons moderne
financiële systeem.
In Ierland is nu een prachtig nieuw initiatief ontstaan om samen te werken en samen de (grote) banken een
koekje van eigen deeg te presenteren.
In plaats van slachtoffers zijn zíj nu degenen die de aanval kiezen en wel met een hele reeks geldige
juridische argumenten.
In de onderstaande video zien we een voorbeeld uit Ierland, waar 1.000 mensen die allemaal een
(aan)klacht tegen hun bank hebben ingediend, zijn samengekomen. Ze hebben een gezamenlijk bedrijf
gevormd dat gaat optreden voor de individuele slachtoffers van de bankaasgieren.
Omdat ze samenwerken beschikken ze ook over de middelen om goede juridische bijstand in te schakelen
via de bij de club aangesloten advocaten.
De lijst met aanklachten tegen de banken is ook niet misselijk. Het variëert van ―misbruik maken van
vertrouwen‖, ―misleiding‖ tot ―frauduleus handelen‖.
De moraal van het verhaal is uiteraard dat je in je eentje zwak staat en samen sterk staat. In je eentje ga je
rond in cirkeltjes, je vraagt je wanhopig af hoe je ooit weer uit deze situatie moet komen. Met de club van
1.000 zoals die nu in Ierland is ontstaan, kun je je zorgen delen, advies krijgen en gezamenlijk de oorzaak
van alle ellende, de banken, aanpakken.
Misschien ook een idee voor in ons land.

Nieuwsbrief 187 – 31 oktober 2013 – pag. 32

We gaan naar Mali om de grondstoffen
Geplaatst op oktober 19, 2013
Het kabinet wil een forse Nederlandse militaire bijdrage leveren aan de
potentieel gevaarlijke VN-vredesmissie in Mali. Zo meldt Nu.nl die dat
weer haalt uit de de Volkskrant op basis van ingewijden. Nederland zou
commando‘s, inlichtingenofficieren en Apache-gevechtshelikopter
moeten gaan leveren voor de missie in het Afrikaanse land. Maar
natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de reden waarom we
naar Mali moeten. Het excuus van Al Qaïda kan nauwelijks meer met goed fatsoen worden gebruikt.
Iedereen weet zo langzamerhand wel dat Al Qaïda niet achter 911 zat, maar dat dat een inside job was. Ook
weet iedereen dat Al Qaïda dan wel eerst de vijand was na 911 en de reden om Irak binnen te vallen, maar
dat ze nu namens het Westen vechten in Syrië; net als daarvoor in Libië. Daarom noemen de kranten het
tegenwoordig maar Jihadisten [Quote] De Fransen strijden al sinds januari tegen jihadisten.
De troepenmacht wordt overigens gestuurd door de VN. En men noemt het een vredesmissie, maar dat is
George Orwell nieuwspraak voor ‗oorlogsmissie‘. Hiermee toont de VN aan zuiver en alleen een New World
Order club te zijn die pakt wat ze pakken wil. En Nederland is het braafste imperialistische jongetje van de
New World Order klas. Want wat is nu de werkelijke reden dat we naar Mali moeten?
Mali‟s grondstoffen
Goud:
Mali is Afrika‘s derde grootste goudproducent met grootschalige exploratie.
Mali is beroemd om zijn goud sinds de tijd van het groot Malinese keizerrijk
en de pelgrimstocht naar Mekka van de keizer Kankou Moussa in 1324. Met
zijn karavaan vervoerde hij meer dan 8 ton goud! Mali was dan ook van
oudsher een mijnbouw-land voor meer dan een half millennium.
Mali heeft momenteel zeven operationele goudmijnen waaronder: Kalana en
Morila in Zuid-Mali, Yatela, Sadiola en Loulo in West-Mali, en mijnen die
onlangs openden: Syama en Tabakoto. Geavanceerde goud exploratie
projecten zijn: Kofi, Kodieran, Gounkoto, Komana, Banankoro, Kobada en Nampala.
Uranium:
Bemoedigende signalen wijzen erop dat de urianium delving snel in volle werking kan treden. Verkenning
wordt momenteel uitgevoerd door verschillende bedrijven. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor de deposito‘s
van uranium in Mali. Uranium potentieel ligt in het Falea gebied dat 150 km ² van de Guinee bekken FaleaNoord en het Neoproterozoic sedimentair bekken gekenmerkt door aanzienlijke radiometrische anomalieën.
Uranium potentieel in Falea wordt geschat op 5000 ton. Het Kidal Project in het noordoosten van Mali met
een oppervlakte van 19.930 km2, beslaat een groot kristallijne geologische provincie bekend als L‘Adrar Des
Iforas. Uranium potentieel in het Samit depot in de Gao regio wordt alleen al geschat op 200 ton.
Diamanten:
Mali heeft groot potentieel aan diamant-exploratie. In de bestuurlijke regio Kayes (Mijnbouw regio 1) zijn 30
kimberlitic buizen ontdekt, waarvan er acht sporen vertonen van diamanten. Sommige van deze acht zijn
gelegen in de bestuurlijke regio Sikasso (zuidelijk Mali).
Edelstenen:
Edelstenen bestaan uit de volgende elementen en zijn te vinden in:
De omgeving van Nioro en Bafoulabe: Granaten en zeldzame magnetische mineralen; De omgeving van
Bougouni en Faleme Basin: pegmatite mineralen; Le Gourma: granaat en corindons; L‘Adrar des Ilforas:
pegmatiet en metamorfoseren mineralen; Hombori Douentza Zone: kwarts en carbonaten
IJzererts, bauxiet en mangaan:
Mali heeft volgens schattingen meer dan 2 miljoen ton potentiële ijzererts reserves in de gebieden DjidianKenieba, Diamou en Bale. Bauxiet reserves worden geschat op 1,2 miljoen ton in Kita, Kenieba en BafingMakana. Sporen van mangaan zijn gevonden in Bafing – Makana, Tondibi en Tassiga.
Andere minerale grondstoffen in Mali
Kalksteenachtige rotsafzettingen: 10 miljoen ton (Gangotery), 30 miljoen ton (Astro) en Bah El Heri
(Nord de Goundam) 2,2 miljoen ton
Koper: in Bafing Makan (Western Region) en Ouatagouna (Northern Region)
Marmer: Selinkegny (Bafoulabe) 10.6 MT geschatte reserves en sporen op Madibaya
Gips: Taoudenit (35 MT est), Indice Kereit (Nord de Tessalit) 0,37 MT est
Kaolien: Potentiële geschatte reserves (1MT) gelegen in Gao (Northern Region)
Fosfaat: Reserve gelegen aan Tamaguilelt, productie van 18.000 t / per jaar en een geschatte
potentieel van 12 miljoen ton. Er zijn vier andere potentiële afzettingen in het Noorden van 10 milj. ton.
Lood en zink: Tessalit in de Northern Region (1.7 MT van de geschatte reserves) en sporen in Bafing
Makana (Western Region) en Fafa (Noord Mali)
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Lithium: Indicaties in Kayes (Western Region) en geschatte potentieel van 4 miljoen ton in Bougouni
(Regio Zuid)
Bitumen leisteen: Potentiële geschat op 870 miljoen ton, aanwijzingen gevonden in Agamor en
Almoustrat in de Noordelijke regio.
Bruinkool: Potentiële geschat op 1,3 miljoen ton, aanwijzingen gevonden in Bourem (Northern Region)
Rotszout: Geschat potentieel van 53 miljoen ton in Taoudenni (Northern Region)
Diatomiet: Geschat potentieel van 65 miljoen ton in Douna Behri (Northern Region)
Olie
Het oliepotentieel van Mali is gedocumenteerd sinds de jaren ‘70.
Seismische onderzoek en boringen onthulden dat er olie zit. Met de
stijgende prijs van de wereldwijde olie-en gasbronnen wordt de interesse in
olie-exploratie vanuit Mali vergroot. Mali kan ook een strategische
transportroute voor Sub-Sahara olie en gas export bieden. De mogelijkheid
voor het ontsluiten van het bekken van Taoudeni naar Europese markt via
Algerije wordt zo mogelijk.
Het werk aan vijf sedimentaire bekkens in het Noorden van het land is in
middels begonnen. Het gaat om de gebieden Taoudeni, Tamesna,
Ilumenden, Ditch Nara en Gao.
Conclusie
Wat ook wordt gemeld in de Main Stream Media; het echte doel van deze
nieuwe oorlog is geen andere dan het leegplunderen van een land van zijn grondstoffen. Nu meerdere
landen (bijvoorbeeld Turkije) bezig lijken te zijn met de ontwikkeling van kernwapens, is een land met
uranium erg belangrijk voor de NWO om in bezit te houden. Wederom is hier sprake van zuiver imperialisme
en diefstal!
Bron links: Globalresearch, nu.nl Foto bron: WIkipedia
http://martinvrijland.com/2013/10/19/we-gaan-naar-mali-om-de-grondstoffen/

Zo vrij is Nederland nog...!!
1. Verplicht identificatiebewijs bij je dragen op straf van boete
2. Niet mogen lachen op de pasfoto omdat anders de gezichtsherkenningsoftware niet werkt
3. Vingerafdrukken moeten nemen bij het aanvragen van een id-bwijs
4. Camera‘s met gezichtsherkenning overal
5. Trajectcontrole met nummerplaatherkenning boven de snelwegen
6. Digitale overheid waardoor massaal identiteitsdiefstal wordt gepleegd
7. Bankzaken op internet waar volop mee gefraudeerd wordt
8. Pinpassen die continue geskimmed worden door o.a. zigeunerbendes
9. Elektronisch patiëntendossier met al je privédata die je normaal alleen met je huisarts deelt zo op het
internet met de servers in de V.S.
10. Private zorgverzekeraars die enorm veel winst maken door veel te hoge premies maar ipv de premies te
verlagen nu nog meer gaan investeren in allerlei eHealth programma‘s
11. Essentiële infrastructuur van de KPN zo goed als overgenomen door mexicanen, net weten te redden
door allerlei kunstmatige ingrepen
12. Digitale infrastructuur sowieso totaal doorzichtig voor de NSA en iedereen waarmee ze het besluiten te
delen
13. Geen betrouwbare fysieke post meer vanwege privatisering en overgang van postbodes naar
―postbezorgers‖
14. Verplicht OV kaart met RFID moeten gebruiken in het openbaar vervoer waardoor alles bijna dubbel zo
duur is geworden maar je wel overal te volgen bent
15. Hele bevolking loopt vrijwillig rond met smartphones die 24/7 verbonden staan met GSM masten en
internet, alles wat ze doen wordt doorgestuurd waaronder locatie, contacten, privégesprekken, etc. etc.
16. Elke smartphone heeft minstens twee camera‘s en een microfoon die op afstand aan en uit gezet
kunnen worden, zelfs als de telefoon niet aanstaat
17. Plannen voor kilometerheffing door middel van een verplicht kastje in te bouwen in je auto die bijhoudt
waar je heen gaat en hoe hard je rijdt
18. Plannen voor kentekenplaten met RFID tag die op afstand gescanned kunnen worden
19. Poortjes bij de sportschool die alleen opengaan door middel van een vingerafdrukscanner
20. Betalen bij de kassa van de supermarkt door je smartphone over een scanner te halen
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'Duitsland, echte schuld € 14,5 biljoen, stevent op bankroet af'
'Dankzij de EU en de euro zullen alle Europeanen de komende 10 - 20
jaar groot deel van hun welvaart kwijtraken' - 'Welvaart EU door
invoering euro al met 25% gedaald'
De Duitse financieel-economische auteur Michael Grandt schrijft in zijn
nieuwe boek 'Deutschland vor dem Kollaps' dat de echte staatsschuld
van onze oosterburen bijna 7 x hoger is dan officieel wordt opgegeven,
en het land daarom binnen 15 tot 20 jaar onvermijdelijk bankroet zal gaan. Opmerkelijk: Grandt vindt deze
crash zelfs nodig, want alleen dan hebben onze (klein)kinderen weer een toekomst. Tevens waarschuwt hij
alle Europeanen dat ze dankzij de EU en de euro de komende één tot twee decennia een groot deel van hun
welvaart zullen kwijtraken.
Duitse schuld pas over 1000 jaar afbetaald
In een interview met DAF (Deutsches Anleger Fernsehen) zegt Grandt dat er van de officiële Duitse
staatsschuld, € 2,2 biljoen, niets klopt, omdat de beloften en verplichtingen van de staat aan de burgers, € 8
biljoen aan zogenaamde 'impliciete schulden', hier niet bij zijn gerekend. Daar bovenop komt nog eens € 1,2
biljoen voor het overeind houden van de EU-crisislanden, plus de Target-2 vorderingen bij de Duitse centrale
bank en de schulden van ondernemingen en burgers.
De totale Duitse schuld bedraagt dan ook € 14,5 biljoen, een bedrag dat volgens Grandt zelfs bij een lage
rente pas over 1000 jaar zal zijn terugbetaald. Deze schuldenlast is veel te hoog voor de Duitse economie,
die met een jaarlijkse groei van slechts 0,8% bepaald geen 'motor' meer kan worden genoemd. 'Duitsland is
enkel de beste van de slechtsten.' Grandt stelt dat Duitsland daarom binnen hooguit 15 tot 20 jaar bankroet
zal gaan.
'Europeaan zal groot deel van zijn welvaart kwijtraken'
Ook is het volgens de auteur gebeurd met de euro. De echte statistieken laten volgens hem zien dat de
welvaart van de burgers in Europa sinds -en dankzij- de invoering van de euro al met 25% is afgenomen. De
enigen die ervan geprofiteerd hebben zijn de banken en de grote exporterende bedrijven, die dan ook nog
steeds fel pleiten voor het instandhouden van de Europese eenheidsmunt.
Als de politiek aan de euro blijft vasthouden, moet de gewone Europeaan zich erop voorbereiden dat hij de
komende 10 tot 20 jaar een groot deel van zijn huidige welvaart zal kwijtraken. De crash komt tenslotte niet
alleen in Duitsland, maar in heel Europa.
En dat moet ook, betoogt Grandt. De gigantische schuldenzeepbel in Europa is namelijk een ondraaglijke
last voor de volgende generaties. Onze kinderen en kleinkinderen hebben alleen een toekomst als deze
torenhoge schulden worden afgeschreven, en zij opnieuw kunnen beginnen.
Goud, zilver, grondstoffen, voeding, gezonde valuta
Niemand zal echter aan de komende crash kunnen ontsnappen. Wel kunnen mensen de pijn zoveel mogelijk
verzachten door uit de euro en ook uit de dollar te stappen, en hun geld te beleggen in goud, zilver,
grondstoffen, voedingsmiddelen - 'ook tijdens een crisis moeten de mensen eten'- gezonde internationale
ondernemers, staatsobligaties van bijvoorbeeld Noorwegen (vanwege de olie) en valuta zoals de Canadese
en Australische dollars, de Zwitserse frank en de Noorse kroon.
Op de vraag waarom hij ook goud adviseert, terwijl de goudprijs de laatste tijd onder grote druk staat,
antwoord Grandt dat de officiële goudkoers totaal onbelangrijk is zodra de crisis uitbreekt. Niemand zal dan
kunnen voorkomen dat de echte goudprijs explodeert. Niet voor niets slaan landen zoals China en India nog
steeds massaal goud in, daarbij profiterend van de kunstmatig laag gehouden koersen.
'Beurzen storten binnen 6 maanden in'
Ook de hoge aandelenkoersen komen enkel voort uit speculatie en manipulatie. 'Zodra in Amerika weer
nieuw geld bijgedrukt wordt, gaat de beurs weer omhoog. Maar ik verwacht binnen 5 tot 6 maanden een
instorting.' Tevens heeft Grandt geen goed woord over voor de EU, die hij een 'financiële dictatuur' noemt.
Het (rente)beleid van de ECB is in zijn ogen verwoestend, en laat de onafhankelijke landen geen enkele
ruimte tot ademen.
Burgeroorlog in Europa
In eerdere boeken heeft Grandt de afgelopen jaren de financiële crises in onder andere Griekenland, Cyprus
en Slovenië correct voorspeld. Zijn samen met Gerhard Spannbauer en Udo Ulfkotte geschreven boek
'Europa voor de Crash' uit 2011 is één van de best verkochte economische boeken in de Duitstalige wereld.
Na de onvermijdelijke instorting van de euro zullen er volgens de schrijvers burgeroorlogachtige toestanden
in Europa uitbreken.
Xander - (1) Goldseiten / DAF
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Wil China dan toch de Amerikaanse dollar onttronen?
Ronald Hendrickx 22/10/2013
De Chinese Yuan staat op zijn hoogste niveau ten opzichte van de
Amerikaanse dollar in 20 jaar. De impasse rond het schuldplafond
hebben de Chinezen aangezet om hun lange termijn plannen om de
dollar te onttronen - te versnellen, zo staat op Business Insider.
China wil een wereld die niet meer gedomineerd wordt door de Amerikanen en een wereld waarin de
Verenigde Staten geen voordeel meer kan halen uit zijn status als wereldreservemunt.
China wil de financiële wereld aangepast zien aan de wijzigingen op economisch vlak. China zal op dat vlak
de komende jaren alles en iedereen achter zich laten en zal daarbij ook een aanval plannen op de
Amerikaanse dollar om het evenwicht in het financieel landschap te herstellen. China heeft daarvoor al
verschillende stappen ondernomen:
1. Het Chinese ratingbureau Dagong heeft de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten al verlaagd
naar A2. China heeft een enorme currency swap ondertekend met Europa wat een grote stap is voor de Yuan op
weg naar een wereldmunt
3. In juni ondertekende China een grote currency swap met Groot-Brittannië
4. China houdt $ 1,3 biljoen Amerikaanse schuld aan, en deze reserves zijn steeds vaker het onderwerp
van discussie in China
5. Mei Xinyu, Commerce Minister adviseur waarschuwde deze week nog dat China helemaal geen
overheidsobligaties meer zal kopen van de Verenigde Staten indien de VS zou riskeren te defaulten op
zijn Chinese schulden
6. China kijkt steeds meer uit naar mogelijkheden om zijn dollarreserves te diversifiëren
7. Xinhua, het persagentschap van China, riep onlangs openlijk op tot een ge-DE-Amerikaanse wereld
8. Xinhua zei ook dat het uitstellen van een oplossing niets meer was dan het lont van de Amerikaanse
bom te verlengen
9. China produceert én importeert het meeste goud ter wereld. In plaats van het tempo te verlagen,
verhoogt China dit nog. Verschillende bronnen zeggen dat China nog 5.000 ton meer goud wil kopen
- See more at: http://www.beurs.com/2013/10/22/9-signalen-dat-china-bezig-is-met-een-zet-tegen-dedollar/33100#sthash.Xb4jcpDl.dpuf

85 wetenschappers slaan handen ineen tegen biotech-voedsel
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
Vijfentachtig wetenschappers hebben de handen ineengeslagen om de
beweringen van de biotechbedrijven en de Britse overheid dat genetisch
aangepast voedsel veilig is voor mensen, te weerleggen.
De Britse minister van Milieu Owen Paterson en de industrie hebben een
marketingcampagne gelanceerd om sceptische mensen voor zich te
winnen. Ze zeggen dat het voedsel veilig is om te eten en een reeks
aandoeningen en problemen kan voorkomen, van ondervoeding in de derde wereld tot blindheid.
Voorstanders menen ook dat de gewassen veilig zijn voor het milieu en kunnen worden gebruikt als
diervoer.
Monsanto
De groep wetenschappers waarschuwt dat er weinig onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de
gezondheidseffecten van genetisch gemanipuleerd voedsel. Dieren die genetisch aangepast voedsel aten,
bleken last te krijgen van allergieën, ontstekingen en borstkanker. De wetenschappers benadrukken verder
dat het meeste onderzoek met positieve resultaten is uitgevoerd en betaald door biotechbedrijven zoals
Monsanto. Zij investeren miljoenen in marketingcampagnes om het volk achter zich te krijgen.
Eensgezindheid
―Er bestaat onder wetenschappelijke onderzoekers geen eensgezindheid over de veiligheid van genetisch
gemodificeerde gewassen,‖ zei professor Brian Wynne van de Lancaster-universiteit in Engeland. ―Het is
misleidend en onverantwoord om iets anders te beweren.‖
Veel vragen zijn nog onbeantwoord en onafhankelijke wetenschappers brengen steeds meer misstanden
aan het licht. Paterson beargumenteerde dat genetisch aangepast voedsel veilig is omdat Amerikanen het al
20 jaar eten. Hij schilderde tegenstanders af als ‗kwaadwillenden‘.
Bron: Dailymail.co.uk
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EU reguleert nu ook bloemist en uw WC-gang
Ja, de EU kost veel geld, maar we krijgen er wat voor terug ook! Namelijk streng regulerende wetgevingen
over welke bloemen precies verkocht mogen worden in de bloemenwinkels. Na de aanval op particuliere
tuiniers en hun zaden, zijn nu de bloemisten aan de beurt als doelwit voor de EU.
The aim of the new legislation is to ensure consumers are not sold fake or inferior plants. But growers and
gardening experts are incensed that what was intended as a simplification of trade rules could end up with a
new EU law that dictates what plants people are allowed to buy. Anyone selling an unregistered plant could
face hefty fines. As a result, unregistered plants could be removed from sale in garden centres and other
shops.
Eindelijk! Boetes voor bloemenwinkels, eindelijk worden die criminele bloemisten eens aangepakt. Ik vroeg
me dus al af wanneer die eens aangepakt gingen worden. Nu dus. Bankiers mogen het volk rustig voor
miljarden en miljarden oplichten, geen probleem. Maar wanneer een bloemenwinkel het in hun botte hoofd
haalt om een ongeregistreerde bloem te verkopen, direct boetes!
Kennelijk is de lobby van bloemisten niet zo goed als bijvoorbeeld de tabakslobby. De tabaksfabrikanten
krijgen namelijk wel vrij spel in de EU, zie: ‗Tabaksrichtlijn: rooklobby zegeviert opnieuw.‗ (meer hier)
Kennelijk heeft de bloemistenlobby te weinig politici omgekocht, en moeten ze het nu ontgelden met absurde
regelgeving. Zo gaat dat in de EU.
De EU wetgeving over uw WC
In ander nieuws: Na de regulering van gloeilampen, douche-koppen, jam-potjes, verplichting van
snelheidsbegrenzers in uw auto, en ook stofzuigers – komt de EU nu met belangrijke nieuwe regelgeving
rondom het gebruik van uw WC! Uw WC mag vanaf nu namelijk niet genoeg water meer gebruiken om uw
boodschap goed af te voeren. Voortaan mag u uw WC doortrekken met slechts 3.5 liter water. En niet meer
dan dat, anders? Boete! Ook de WC-lobby heeft niet genoeg corrupte politici omgekocht kennelijk, en krijgt
nu ook de waanzin van de EU-regelgeving over zich heen. Wie doet de lobby voor de belangen van het volk
eigenlijk in de EU?
Deze regels zijn tekenend voor de waanzin van de EU. En dat alles wordt ongevraagd en ongewenst
uitgevoerd met ons belastinggeld. De EU is en blijft dus in de aanval op de burger. En daar gaat ons
moeizaam verdiende geld dus echt naar toe. Lekker totalitair weer, iets over Killing Overheidsbemoeienis?
En weet daarbij: De EU moet, er is geen alternatief!
Pro-Europa, dus tegen de EU.
P.S. Gefeliciteerd IJslanders. Het kan dus toch, nee zeggen! Het kan dus toch: bankiers en hun politici
aanpakken. Dat geeft de Nederlanders hoop.
http://langleveeuropa.nl/2013/09/eu-reguleert-nu-ook-bloemen-en-uw-wc-gang/

Wordt komeet ISON vergezeld door onbekende vliegende objecten?
Diverse media melden dat komeet C/2012 S1 (ISON) begint op te lichten en
nog steeds de komeet van de eeuw kan worden. Maar is ISON wel een
komeet?
Op internet wordt hierover druk gediscussieerd. Er circuleert een foto
waaruit zou blijken dat komeet ISON uit drie verschillende objecten bestaat.
De foto is op 30 april jongstleden gemaakt met ruimtetelescoop Hubble en
laat zien dat twee van de objecten een cyclindrische vorm hebben.
Afgelopen augustus beweerde een groep bloggers dat komeet ISON werd vergezeld door twee
moederschepen en dat de kern van de komeet in feite een grote biosfeer is.
Spectaculair vuurwerk
De claims konden rekenen op een officiële reactie van NASA-wetenschappers, die stelden dat er drie
objecten waren verschenen omdat Hubble met verschillende filters een aantal foto‘s had gemaakt, die waren
gecombineerd tot de uiteindelijke foto.
Komeet ISON werd in september 2012 ontdekt door Russische amateurastronomen. Op 10 april maakte
Hubble er de eerste foto‘s van. Volgens NASA tonen de Hubble-foto‘s een komeet met een kleine kern en
een grote coma. De ruimtevaartorganisatie schat dat de kern een doorsnee heeft van enkele kilometers,
terwijl de coma en de staart respectievelijk 5000 en 90.000 kilometer lang zijn.
Komeet ISON werd op 29 september gefotografeerd door de Mars Reconnaissance Orbiter en nadert de zon
het dichtst op 28 november aanstaande. Op 26 december staat komeet ISON op een veilige 64 miljoen
kilometer van de aarde. Veel astronomen hopen dat de passage van komeet ISON in november zal leiden
tot spectaculair vuurwerk. Sommigen spreken zelfs van de komeet van de eeuw. Volgens de Britse krant
The Guardian had komeet ISON tot een week geleden nog een magnitude van 10, maar kan die eind
oktober wel eens 8 of 7 bedragen.
Chinese satelliet
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Amateurastronomen hebben de foto‘s van Hubble geanalyseerd en kwamen tot de ontdekking dat de kern
van komeet ISON bestaat uit drie afzonderlijke objecten, waarvan twee met een cylindrische vorm. Dit wordt
ontkend door sterrenkundigen die werken met de Hubble-telescoop.
Wat het allemaal nog mysterieuzer maakt is een vermeende video van komeet ISON waaruit blijkt dat de
komeetkern wordt vergezeld door twee UFO‘s. De video zou zijn gemaakt met behulp van een Chinese
satelliet, echter zijn de beelden niet terug te vinden op de website van het Chinese nationale
ruimteagentschap CNSA. Op internet doen verschillende beweringen de ronde. Eén blogger, Tolec, claimt
bijvoorbeeld dat komeet ISON in feite een grote biosfeer is die wordt vergezeld door twee kleine schepen.
―Dit is een groot schip dat wordt bestuurd door de Galactische Federatie,‖ schrijft hij.
Is de foto uit april het resultaat van een combinatie van meerdere foto‘s, zoals sterrenkundigen hebben
beweerd? Of wordt komeet ISON vergezeld door twee UFO‘s, zoals zou blijken uit de beelden van de
Chinese satelliet?
Bron: Exonews.com
http://niburu.nl/ufo/5389-wordt-komeet-ison-vergezeld-door-onbekende-vliegende-objecten?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Wanneer wetenschap onzin is
Andrew CowieDe wetenschappelijke methode heeft de wereld sinds de
zeventiende eeuw ingrijpend veranderd, maar dat succes is sommige
wetenschappers naar het hoofd gestegen, schrijft The Economist. Te
veel studies en papers zijn immers op waardeloze experimenten of
oppervlakkige analyse gestoeld:
Enkele voorbeelden:
De biotechfirma Amgen stelde vorig jaar vast dat het slechts 6 van de
53 ―baanbrekende‖ resultaten uit kankerstudies kon repliceren. Een
aan de farmaceuticareus Bayer gelieerde groep wetenschappers deed hetzelfde en bevestigde slechts
een kwart van de 67 onderzochte studies.
Een MIT-computerwetenschapper omschreef onlangs driekwart van alle gepubliceerde
wetenschappelijke papers over machine learning als onzin.
Ongeveer 80.000 vrijwilligers namen tussen 2000 en 2010 deel aan klinische tests die gebaseerd waren
op later ontkracht onderzoek.
Volgens The Economist zijn de meeste van deze nonsensstudies zo ver van de markt verwijderd dat hun
incorrectheid vrijwel geen levens in gevaar brengt, maar het blad hekelt naast de enorme hoeveelheid
weggegooid geld ook de verspilling van onderzoekpotentieel.
Enkele oorzaken volgens The Economist:
Sinds de jaren vijftig van vorige eeuw is de wetenschappelijke wereld van een eliteclub van enkele
honderdduizenden genieën uitgegroeid tot een amper nog controleerbare massa van zes à zeven
miljoen briljante, maar ook minder briljante geesten...
Het huidige wetenschappelijk motto is: publiceer of sterf. De concurrentie voor jobs in de universitaire
sector is moordend, mede als gevolg van de hoge lonen.
Verificatie (het bevestigen van andermans wetenschappelijke resultaten) helpt een academische
carrière niet vooruit, waardoor dubieuze resultaten langer overeind blijven staan. Nieuwe ‗ontdekkingen‘
liggen het best in de markt en dat drijft sommigen tot onnauwkeurig onderzoek.
Redacteurs van wetenschappelijke journalen publiceren consistent de meest sensationele en
‗baanbrekende‘ papers die het meeste kans hebben om door de media te worden opgepikt.
Tenslotte geeft het liberale magazine nog enkele mogelijke oplossingen:
Hogere standaarden voor wetenschappelijke experimenten, vooral met betrekking tot statistiek.
Constante controle van de gebruikte onderzoeksmethodes zodat men niet in de verleiding komt om
resultaten significanter voor te stellen dan ze zijn.
Speciale aanmoediging van ‗oninteressant‘ verificatiewerk door wetenschappelijke journalen, financiële
sponsors en de overheid.
Hervorming van het „peer review‟ systeem.
http://www.express.be/articles/?action=view&cat=sciences&item=wanneer-wetenschap-onzinis&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign

Nieuwsbrief 187 – 31 oktober 2013 – pag. 38

NSA luisterde telefoons van 35 wereldleiders af'
Door: Redactie − 24/10/13, © epa.
Ambtenaar VS gaf de telefoonnummers van 200 buitenlandse politici.
De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft in het verleden
telefoongesprekken van 35 wereldleiders afgeluisterd. Dat blijkt uit een van
de geheime documenten die klokkenluider Edward Snowden onthulde, zo
meldt The Guardian. Een Amerikaanse ambtenaar leverde de NSA de
telefoonnummers.
Uit een vertrouwelijk memo blijkt dat de NSA hoge ambtenaren in het Witte Huis en de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Defensie aanmoedigde contactgegevens van voorname buitenlandse politici te delen
met de inlichtingendienst. In het document wordt gesproken van een hoge functionaris die de NSA 200
nummers heeft overhandigd, waaronder die van 35 wereldleiders. Het is niet bekend om welke wereldleiders
het gaat.
De onthulling zal de diplomatieke spanningen tussen de VS en zijn bondgenoten verder opvoeren. Ophef
was er eerder vandaag toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel de VS ervan beschuldigde dat haar
oude telefoon was afgeluisterd door de NSA.
De memo, daterend uit oktober 2006, stelt dat hoge functionarissen binnen de Amerikaanse overheid de
NSA kunnen helpen bij het bemachtigen van telefoonnummers van mogelijke doelwitten van spionage.
'Recentelijk heeft een ambtenaar de NSA voorzien van 200 telefoonnummers, waarvan 35 van
wereldleiders', zo staat geschreven in de memo. 'Ondanks dat de meerderheid openlijk te verkrijgen is,
waren 43 nummers voorheen onbekend.'
Tegelijkertijd staat in de memo dat het afluisteren van de nummers weinig noemenswaardige informatie
opleverde. In het licht van de groeiende internationale kritiek op de VS is het de vraag of de kans op
diplomatieke schade niet zwaarder weegt dan de voordelen van het afluisteren van bondgenoten.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13524/De-afluisterpraktijken-van-deNSA/article/detail/3532684/2013/10/24/NSA-luisterde-telefoons-van-35-wereldleiders-af.dhtml

Russische politici mogen geen klant meer zijn bij buitenlandse Rothschildbanken
donderdag, 24 oktober 2013 geplaatst in: Het Complot
De Russische president Vladimir Poetin heeft een aantal wetten ondertekend
die de rijke elite dwingen haar geld in Rusland te houden.
De maatregelen zijn genomen met het oog op de strijd tegen corruptie en
zorgen ervoor dat overheidsmedewerkers in het landsbelang zullen handelen.
―Zij die zichzelf zien als Russische politici en niet als buitenlandse of van het
buitenland afhankelijke politici, zullen ongetwijfeld actie ondernemen om alle
tegoeden over te hevelen naar Rusland, zei Irina Yarovaja, hoofd van de
parlementaire commissie die belast is met de strijd tegen corruptie.
Onroerend goed
Volgens tegenstanders geven de wetten, die overheidsmedewerkers verplichten al hun onroerend goed in
het buitenland te declareren, de president meer macht over de Russische elite.
Sinds het moment dat de wetsvoorstellen zijn aangenomen hebben verschillende miljardairs hun zetel in het
Russische Hogerhuis opgegeven. Het gaat onder meer om oliemagnaat en eigenaar van voetbalclub
Chelsea Roman Abramovitsj, eigenaar van kunstmestbedrijf PhosAgro Andrej Gurjev en mede-eigenaar van
Promswjasbank Dmitri Ananjev.
Ook andere beleidsmakers hebben eieren voor hun geld gekozen. Zo diende Vladimir Pekhtin zijn ontslag in
als hoofd van de commissie ethiek van het Russische Lagerhuis vanwege beschuldigingen dat hij voor
miljoenen aan vastgoed in Florida zou hebben.
Intimideren
Politiek analist Maria Lipman van het Carnegie Moscow Center zei dat de maatregelen erop gericht zijn om
de elite te ‗nationaliseren‘. ―Dit is een campagne om de elite te intimideren zodat ze onder controle kan
worden gehouden,‖ zei ze.
Volgens schattingen beschikt één op de drie Russische beleidsmakers over tegoeden in het buitenland. In
het Lagerhuis hebben 39 leden inmiddels toegegeven te beschikken over buitenlandse bankrekeningen.
In de Bijbel wordt al gerept over de elite die wordt aangepakt door Poetin:
Openbaring 2:9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering van hen,
die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
Bron: Politicalvelcraft.org, Reuters.com
http://niburu.nl/het-complot/5416-russische-politici-mogen-geen-klant-meer-zijn-bij-buitenlandserothschildbanken?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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EU-politici houden onvoorstelbare privileges en luxe - tot de ondergang
Maandsalaris EU-afgevaardigden: € 12.255,87,- exclusief dagvergoeding à € 304,-, exclusief
residentietoelage van 15% basissalaris, exclusief kinderbijslag à € 300,- per kind, exclusief
secretariaatsvergoeding van € 21.209,- per maand, inclusief ruim 10 weken vakantie
De euro en de EU: een strop voor de burgers, maar hèt middel voor
Brussel om zichzelf schandalig te blijven verrijken.
Eén van de redenen waarom bijna al 'onze' politici in Den Haag
blijven vasthouden aan de euro en krampachtig het EUlidmaatschap blijven verdedigen, is dat hen dat de mogelijkheid
geeft om straks een nieuwe, zeer lucratieve carrière in Brussel op te
bouwen. Iedereen die het tot Brussel haalt is meteen financieel
'binnen', want de Europese belastingbetalers financieren een leven
vol onvoorstelbare privileges, voordelen en luxe voor alle EU-politici
en parlementariërs, en dat zonder dat hier ook maar een spatje democratische controle op is.
Schijndemocratie in Sovjetstijl
Het EU-parlement wordt weliswaar door de Europeanen gekozen, maar daarmee houdt alle democratie in
Brussel onmiddellijk op. EU-parlementariërs hebben namelijk niet het recht om zelf wetsvoorstellen in te
dienen. Het enige wat ze mogen doen is door de EU-Commissie ingediende verordeningen en richtlijnen
goedkeuren of afwijzen.
Wijzen ze een voorstel af, zoals de voordracht van de Luxemburger Yves Mersch eind 2012 voor de directie
van de ECB (omdat hij een man is), dan kan de EU-Raad zo'n kandidaat toch aanstellen, wat in dit geval ook
gebeurd is. Het EU-parlement speelt dan ook exact dezelfde onbeduidende rol als destijds de Duma in de
Sovjet Unie, en dient alleen om tegenover de Europeanen de schijn van democratie op te houden.
De 'hoge afgevaardigden' van de Commissie hebben duidelijk nul komma nul respect voor het parlement.
Neem bijvoorbeeld EU-'minister' van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton, die slechts zelden ingaat op een
uitnodiging van het parlement, ook niet als dit debatteert over belangrijke buitenlandse kwesties. In nationale
parlementen zou dat als een grove belediging worden opgevat, maar in Brussel is het normaal.
Parlementariër: Mijn collega's zijn net zo lui als ik
Gezien hun buitengewoon royale salarissen, voorzieningen en andere privileges boeit dat de
parlementariërs sowieso niet. Een enkeling klapt wel eens uit de school, zoals de Duitser Ernst Strasser, die
in augustus 2012 tegenover Britse journalisten toegaf dat 'de meeste parlementariërs net zo lui zijn als ik. Al
het werk wordt door onze medewerkers verricht.' Een maand later verklaarde de 24 jarige Zweed Amelia
Andersdotter, die nog niet compleet door Brussel was ingepalmd, dat 'het EU-parlement vol goede
bedoelingen zit, maar dat het geen zin heeft om deze bedoelingen uit te voeren.' Het is dus niet
verwonderlijk dat vrijwel geen enkele Europeaan weet wat het parlement eigenlijk uitvoert.
Schandalige praktijken op TV vastgelegd
De onafhankelijke Oostenrijker Hans-Peter Martin was één van de zeer weinigen die openlijk wees op het
enorme bedrog door parlementariërs met de aanwezigheidspremies. Zoals bekend werd deze fraude met
zijn hulp door Nederlandse journalisten en TV-camera's vastgelegd. Veel parlementariërs incasseerden de
dagelijkse vergoeding van € 304,-, zonder ook maar een seconde in het parlement aanwezig te zijn. De
meesten gingen direct per limousine naar het vliegveld, om van het weekend te genieten.
Maar ook doordeweeks vinden deze schandalige praktijken plaats. Bij het zien van de camera's vluchtten de
meeste dames en heren afgevaardigden weg. Sommigen probeerden zich er hakkelend uit te kletsen,
enkelen begonnen te dreigen en weer een ander liet het camerateam door bewakers het gebouw uitzetten.
Wie denkt dat er hierna iets veranderd is, heeft het mis. De 'onafhankelijke' Martin Ehrenhauser diende
weliswaar een motie in om een einde te maken aan deze 'immorele praktijken', maar de meerderheid wees
zijn voorstel ogenblikkelijk af. De fraude met de royale aanwezigheidspremie gaat dus gewoon door.
'Graaiers en bedriegers'
Al in 1996 berichtte een Britse TV-zender over de 'schandalige handelwijze van de graaiers en bedriegers' in
Brussel, zoals het werd genoemd. De toenmalige president van het EP, José Gil Robles, eiste vervolgens
disciplinaire maatregelen - niet tegen de daders, maar tegen de indiscrete ambtenaren van het Europese
Rekenhof die alles aan de grote klok hadden gehangen.
Hans Peter Martin werd vanwege het onthullen van dit soort schandalen door burgers als een soort held
gezien, totdat er geruchten opdoken over het onrechtmatige gebruik van zijn maandelijkse
secretariaatstoelage van € 21.209,- en het aanwenden van minstens 1 miljoen euro partijgelden voor
privégebruik. Het EP hief vervolgens zijn immuniteit op, maar hij zit nog altijd in het parlement.
'Gehersenspoeld'
Een andere Oostenrijker, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Ernst Strasser, nam als EUparlementariër letterlijk het woord 'gehersenspoeld' in de mond toen hij het over de EU-afgevaardigden had.
Vervolgens werd hij door Britse journalisten in de val gelokt, die hem met verborgen camera's filmden toen
hij zich zonder aarzelen liet omkopen, en bovendien zei dat hij als EU-parlementariër per geval jaarlijks

Nieuwsbrief 187 – 31 oktober 2013 – pag. 40

minstens € 100.000,- incasseerde van lobbyisten. Naast Strasser, die hiervoor tot vier jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld, gingen nog eens twee andere EU-afgevaardigden op het omkoopaanbod van de Britse
journalisten in. Eén van hen, de voormalige Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Zoran Thaler,
heeft nog steeds gewoon zitting in het parlement.
15.000 lobbyisten in Brussel
Het behoeft geen uitleg dat deze gevallen bepaald geen uitzondering zijn. Dat bewijst het enorme aantal van
circa 15.000 lobbyisten die in Brussel rondlopen (bron: Lobby Control). 70% van hen werkt voor
ondernemingen en hun organisaties. Zij hebben zoveel invloed, dat vier van de vijf wetten die in Brussel
worden besloten, direct uit hun kokers afkomstig zijn. Lobby Control waarschuwt dan ook voor de 'uitholling
van de democratie' in Europa, ten gunste van de grote banken en multinationals.
In november 2011 besloot het EP weliswaar tot een nieuwe regeling, die het afgevaardigden verplicht om
alle 'aanvullende inkomsten' van boven de € 500,- op te geven, maar het is volstrekt onduidelijk of deze anticorruptiewet wel werkt. Zo valt het nooit te controleren wat de redenen zijn waarom een parlementariër voor
of tegen een bepaalde wet stemt. Gezien de ongelimiteerde hoeveelheden euro's die de lobbyisten te
verdelen hebben, zullen de neveninkomsten van de parlementariërs hoogstwaarschijnlijk nooit in echt
gevaar zijn geweest.
Duizelingwekkende vergoedingen
Ethisch gedrag, zelfrespect en integriteit zijn in Brussel onbekende eigenschappen. De Duitse staatsman
Konrad Adenauer zei ooit dat 'politicus zijn betekent dat je je land moet dienen.' EU-politici hebben hier iets
anders van gemaakt: 'Politicus zijn betekent dat je aan je land moet verdienen.' Voorbeeld: nadat de EU in
2009 besloot om de salarissen van EU-afgevaardigden los te koppelen van hun thuislanden, schoten de
salarissen voor parlementariërs uit Oost Europa met meer dan € 75.000,- omhoog. Het is dus niet
verwonderlijk dat de meesten van hen zelden of nooit bij de zittingen komen opdagen.
Naast een maandelijks basissalaris van € 7956,87 krijgen de afgevaardigden een maandelijkse belastingvrije!- 'onkostenvergoeding' van € 4299,-, totaal dus € 12.255,87. Iedere afgevaardigde kan tevens
elke maand over € 21.209,- beschikken om zijn medewerkers in Brussel, Straatsburg of zijn thuisland te
betalen. De eerder genoemde dagvergoeding van € 304,- komt daar nog eens bovenop.
Maar dan nog is de koek niet op, want zo ontvangen ze ook nog eens een 'residentie-toelage' van 15% van
het basissalaris, een maandelijkse onkostenvergoeding van € 607,- (vicepresident: € 911,-; president: €
1418,-) en kinderbijslag ter hoogte van € 300,- per kind. En dan natuurlijk nog eens ruim 10 weken vakantie
per jaar. Een voorstel in juni 2013 om dit te verkorten, werd met 508 stemmen verworpen.
Het paradijs op aarde bestaat: Brussel
Het paradijs op aarde bestaat dus al, en wel in Brussel, in een door de EU gecreëerde belastingoase waarin
niemand zich ook maar ergens voor hoeft te verantwoorden. Met de € 21.209.- per maand voor
medewerkers worden dan ook regelmatig -veelal ongekwalificeerde- familieleden betaald, zo bleek uit een
intern onderzoek. Andere parlementariërs betalen salaris aan niet bestaande werknemers. Sommigen
verplichten hun medewerkers een deel van hun salaris terug te storten.
Er zijn weliswaar regels tegen deze praktijken opgesteld, maar die zijn op de zo kenmerkende vage en
gecompliceerde Brusselse wijze voor velerlei uitleg vatbaar. Zo wisten alle 167 betrapte parlementariërs die
hun familieleden hadden betaald, een 'uitzonderingssituatie' te bedenken om gewoon met dit misbruik te
kunnen blijven doorgaan. Tot voor kort konden EU-afgevaardigden met de goedkoopste prijsvechters naar
hun thuislanden terugvliegen, en ondertussen wel het volle pond van een normale ticket declareren. Dit
gelegaliseerde, belastingvrije bedrog, waar de afgevaardigden maandelijks nog eens duizenden euro's extra
mee konden opstrijken, werd na felle protesten gestopt. Hoewel... nog steeds mogen ze ook, voor korte
vluchten, kiezen voor de duurste businessklasse.
'De besten'
De vicepresident van de EU-Commissie, de Sloveen Marcos Sefcovic, rechtvaardigde in februari van dit jaar
de enorme salarissen en vergoedingen met het argument dat 'we de besten moeten halen, die er te krijgen
zijn'. Deze zogenaamde 'besten' hebben echter niet in de gaten gehad wat er jarenlang in Griekenland,
Spanje en Cyprus gebeurde, hoe enorm de corruptie daar was (en is), hoeveel honderden miljarden
Europees geld er in deze landen zijn verdwenen.
Ook ging maar liefst € 1 miljard euro ontwikkelingshulp voor de Democratische Republiek Congo in rook op.
EU-president Herman van Rompuy probeerde dit zoveelste schandaal natuurlijk onder het tapijt te vegen, en
sprak enkel van 'slechte PR'.
Volk levert in, Brussel geeft zichzelf opnieuw meer geld
Europa's 'besten' in Brussel zijn verantwoordelijk voor het totaal mislukte europroject, voor miljoenen
werklozen, voor schrikbarend snel stijgende armoede en massale sociale onrust in de crisislanden, die over
niet al te lange tijd in ware volksopstanden dreigen te ontaarden. Terwijl bijna alle Europeanen hun
salarissen en voorzieningen zagen gekort, kregen de EU-ambtenaren een salarisverhoging van 1,85%.
In de ogen van de EU-Commissie en het Europese parlement was dat te weinig. Zij eisten een verhoging
van 3,7%. De ambtenaren dreigden zelfs met een staking. Uiteindelijk kende het Europese Gerechtshof de
geëiste hogere vergoeding toe, en wel met terugwerkende kracht. Voor EU-Commissiepresident José
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Manuel Barroso betekende dat een verhoging van zijn maandsalaris van € 27.900,- met € 900,-. Zijn
onkostenvergoeding steeg met € 300,- naar bijna € 8000,-. Natuurlijk gingen ook alle andere toelagen
omhoog.
Solidariteit?
'De EU rust op het concept van solidariteit', staat in de EU-bijbels. Er staat echter niet bij dat deze zin alleen
geldt voor de gewone burgers, niet voor de autoritaire veelverdieners in Brussel. Schrijnend bewijs: in 2004
debatteerde het parlement over een ruimhartige bijdrage van € 1,5 miljard -van uw belastinggeld- voor de
slachtoffers van de tsunami in Indonesië. Toen één van hen echter voorstelde dat ook de parlementariërs
zelf eenmalig hun dagvergoeding van toen € 290,- ter beschikking zouden stellen, begonnen zijn collega's te
morren en moest hij zijn voorstel intrekken.
Giga salarissen, wachtgeld, pensioenen - superlage premies
De 37 hoogste ambtenaren van de EU verdienen inmiddels € 24.000,- per maand. 214 'hooggeplaatste' EUvertegenwoordigers verdienen met jaarlijks € 220.000,- veel meer dan premier Mark Rutte. Volgens Wall
Street Journal correspondent Vanessa Mock gaat het zelfs om circa 3000 EU-ambtenaren met zo'n vorstelijk
salaris. Sowieso krijgen 5461 ambtenaren maandelijks meer dan € 10.000 op hun rekening gestort.
Bovendien betalen EU-ambtenaren slechts 12% belasting en premies, slechts een kwart van wat veel
gewone Europese burgers moeten betalen. Ook de ziektekostenpremies zijn met 2% van het basissalaris
veel lager dan het bedrag dat het gewone volk kwijt is.
En wat te denken van het wachtgeld? EU-Commissarissen hebben drie jaar lang recht op maandelijks €
10.000,-. Veel commissarissen keren na hun termijn in Brussel terug in de nationale politiek, of worden met
open armen ontvangen bij de banken en bedrijven waar ze zich jarenlang zo ijverig voor hebben ingezet.
Dan blijven nog de pensioenen over, voor de meeste topambtenaren dik € 10.000,- per maand. Een
gemiddelde ambtenaar wordt met € 4300,- per maand naar huis gestuurd.
Iedere EU-afgevaardigde kan meer verdienen dan Rutte
Kortom, in Brussel wordt op een ongekende, nog nooit in de historie geziene wijze met geld gesmeten - geld
dat door de gewone burgers wordt opgehoest. Terwijl heel Europa in een diepe crisis verkeert, heeft Brussel
zichzelf daarvan uitgezonderd. Volgens oud-parlementariër Parin kan iedere EU-afgevaardigde eenvoudig
netto meer verdienen dan elke willekeurige Europese regeringsleider.
Boos zijn mogen we niet, want de EU-technocraten hebben er goed voor gezorgd dat alles legaal is.
Bovendien stemt u zelf ook massaal keer op keer opnieuw op pro-EU partijen zoals de VVD, de PvdA, D66
en het CDA, die met ons belastinggeld vrolijk meewerken aan het instandhouden van dit almaar kostbaarder
wordende Brusselse circus.
'Kaste in Brussel bedient schaamteloos zichzelf'
'De burgers van Europa hebben het gevoel dat de kaste in Brussel schaamteloos en zonder controle zichzelf
bedient,' constateerde de Europese Bond van Belastingbetalers in augustus. In Brussel predikt men water
voor de burgers, maar drinkt men zelf champagne. Van de burgers wordt solidariteit geëist, waar de
autocraten, die met afstand het meeste verdienen van iedereen, zichzelf van uitzonderen.
Ondertussen eist de EU van landen zoals Duitsland en Nederland een permanente welvaartsoverdracht van
miljarden naar Zuid Europa, waarvan het meeste geld direct in de kassen van de failliete banken stroomt. En
dan nog vindt men het in Brussel, Den Haag en andere hoofdsteden vreemd dat anti-EU partijen, zoals in
Nederland de PVV, in de peilingen op forse winst staan.
Volkstribunaal, 'Toren van Babel' als museum
Het wordt wellicht de hoogste tijd dat de gewone Europeaan massaal in opstand komt tegen dit totalitaire,
zichzelf op schandalige wijze verrijkende systeem, en een einde maakt aan de euro en de EU, voordat deze
onze toekomst en die van onze (klein)kinderen definitief ruïneren.
Na een volkstribunaal, waarin de huidige Brusselse dictatuur -en met hen alle nationale politici die hen aan
de macht hebben geholpen- wordt berecht voor hun verraad, machtswellust en bedrog, kunnen de vele EUgebouwen worden omgebouwd tot appartementen. Alleen de 'Toren van Babel' in Straatsburg zou moeten
mogen blijven staan, om dienst te gaan doen als museum, en een blijvende herinnering aan de zoveelste
mislukte poging van een tirannieke eliteclub om Europa te verenigen en de verarmde bevolking tot slaven te
maken. 'Dit moeten we nooit meer toelaten!'
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Verzet tegen VS groeit; Vriend en vijand proeven zwakte van voormalige supermacht
Brazilië, Zuid Afrika, India, China en Rusland leggen 34.000 kilometer lange internetkabel aan die de VS
gaat mijden - Duitsland en Brazilië werken aan VN-resolutie over recht op internetprivacy
Angela Merkel deed net alsof ze niets wist van de Amerikaanse
afluisterpraktijken.
Natuurlijk wist de Duitse bondskanselier Angela Merkel al lang dat
de VS standaard zijn bondgenoten en bevriende staatshoofden
afluistert en controleert. Dit is al tientallen jaren de dagelijkse
praktijk. Waarom breekt er dan nu opeens openlijk massaal verzet
tegen los? Dat komt omdat vriend en vijand steeds beter beseffen
dat de voormalige supermacht dankzij president Obama een
tandenloze tijger is geworden. Sommige analisten zeggen dat dit zijn zwakte aantoont, maar mogelijk is juist
omgekeerde het geval: Obama is van meet af aan uit geweest op de ondergang van Amerika, en lijkt daar
inderdaad in te gaan slagen.
De op het laatste moment gecancelde Amerikaanse aanval op Syrië blijkt een soort keerpunt te zijn
geweest. Wekenlang stelde de regering Obama dat de chemische aanslag in Damascus niet onbeantwoord
zou blijven, maar toen puntje bij paaltje kwam, greep Washington met beide handen de uitweg aan die door
de Russische president Vladimir Putin op een presenteerblaadje werd aangeboden.
Huichelende Duitsers en Fransen
Plotseling kwam de al jarenlang sluimerende rebellie tegen de Amerikaanse hegemonie en heerszucht aan
de oppervlakte. Duitsland en Frankrijk protesteerden fel tegen de berichten dat de NSA hun diplomaten en
regeringsleiders afluistert. Hun huichelarij had nauwelijks opzichtiger kunnen zijn, want het is uitgebreid
gedocumenteerd dat de VS al kort na de Tweede Wereldoorlog een omvangrijk afluister- en
spionagenetwerk in Europa opzette, waar zeker niet alleen de Sovjets mee in de gaten werden gehouden.
Op Wikipedia kan bijvoorbeeld al jaren veel informatie worden gevonden over het Anglo-Amerikaanse
spionagenetwerk Echelon, waarmee private en commerciële communicatie -dus niet militaire- wordt
afgeluisterd. Onder het motto 'vertrouwen is goed, controle is beter' registreert Echelon zakelijke en privé
telefoongesprekken, faxverbindingen en internetverkeer. Niemand waagde het echter om openlijk tegen de
VS in opstand te komen - tot nu.
Afluisteren niets nieuws, verzet hiertegen wel
De in Rusland ondergedoken klokkenluider Edward Snowden gaf deze 'geheime' informatie een gezicht,
waarna journalist Glenn Greenwald hem een stem in de media gaf. Zij onthulden echter niets nieuws, maar
brachten enkel feiten onder de aandacht die al decennia bekend zijn.
Wél nieuw is het plotselinge verzet van Amerika's bondgenoten. De Franse president Hollande en de Duitse
bondskanselier Merkel grepen naar de telefoon en uitten tegenover Obama hun grote ongenoegen over de
'onthullingen' dat hun diplomaten en zijzelf blijken te worden afgeluisterd.
De Braziliaanse president Roussef zegde een deze maand gepland staatsbezoek aan de VS af om de NSAafluisteraffaire. De Pakistaanse premier Nawz Sharif wil, na jarenlang te hebben ingestemd, plotseling dat
Amerika stopt met de droneaanvallen in zijn land. Zelfs Amnesty International, een Amerikaanse
propaganda-organisatie, heeft deze droneaanvallen nu op de agenda gezet.
VN-resolutie Brazilië en Duitsland om internetprivacy
Brazilië en Duitsland bundelen hun krachten en dienen een VN-resolutie in die het recht op privacy op het
internet moet waarborgen. Diplomaten van beide landen overleggen vandaag met andere Latijns
Amerikaanse en Europese regeringen over de tekst van de resolutie, die weliswaar niet direct de NSA
noemt, maar wel duidelijk tegen de Amerikaanse spionageactiviteiten is gericht. 'Dit is een voorbeeld van de
allerergste aspecten van de onthullingen van Snowden,' gaf een voormalige defensieofficial met ruime
ervaring in de NAVO als commentaar. 'Het zal voor de VS zeer moeilijk zijn om hier uit te raken, al zal dat op
den duur wel lukken. Maar het kortetermijnverlies van geloofwaardigheid en vertrouwen is enorm.' (2)
BRICS landen leggen internetkabel aan om VS te mijden
De oud-official is nog redelijk positief over de gevolgen, die veel ernstiger en blijvender lijken te zijn nu de
BRICS landen van plan zijn om een rechtstreekse, 34.000 kilometer lange internetverbinding aan te leggen
tussen hun landen, waarmee de VS wordt vermeden. De kabel, die in 2015 klaar moet zijn, loopt van
Fortalezza in Brazilië, via Kaapstad in Zuid Afrika, naar Chennai in India, Shantou in China en Vladivostok in
Rusland. (3). Privacy experts zeggen echter dat deze verbinding de NSA niet zal stoppen, omdat die al sinds
de Koude Oorlog onderzeese kabels aftapt. Ook is er geen enkele garantie dat deze internetverbinding wél
veilig is voor de privacy van internetgebruikers. De VS is immers bepaald niet het enige land dat anderen
afluistert en bespioneert. (3)
Obama een loser?
De linkse journalist en commentator Gerhard Wisnewski constateert dat de crisis rond Syrië de wereld heeft
duidelijk gemaakt 'dat Obama een loser is'. Hij noemt het zelfs de Russische revanche voor de Cubacrisis in
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1962, toen de Sovjet Unie moest afdruipen nadat Amerika dreigde met de Derde Wereldoorlog. 'Kort na zijn
opzienbarende nederlaag over Syrië lijdt het Amerikaanse imperium aan een aanval van zwakte,' aldus
Wisnewski. 'En één ding is zeker: als zelfs underdogs zoals Duitsland het wagen hun mond open te doen, is
dat het begin van het einde...' (1)
Maar is Obama werkelijk een loser? Niet als sommige journalisten, auteurs, critici en andere sceptici gelijk
hebben met hun jarenlange waarschuwingen dat Obama een 'Manchurian president' is, een 'paard van
Troje', een radicaal linkse extremist en moslim die doelbewust toewerkt naar de ondergang van de
Verenigde Staten. Dat dit veel meer is dan een complottheorie hebben we de afgelopen jaren met
overvloedig veel bewijzen gedocumenteerd.
Xander - (1) KOPP, (2) Foreign Policy (via Infowars), (3) Infowars

De oceaan is dood…
Zeezeiler is geschokt: de oceaan is stil en verlaten ... Er zijn geen vogels meer, want er is geen vis meer
voor ze om te eten
Je kan het in tientallen onderzoeksrapporten lezen, maar pas als je het van een ooggetuige hoort, maakt het
echt indruk. Zeezeiler Ivan MacFadyen kan er alles over vertellen. Tien jaar geleden maakte hij een
wereldreis op zijn zeilboot van Australië naar Japan. Nu heeft hij het weer gedaan. Maar ook al was de tocht
hetzelfde, de oceaan herkende hij niet terug.
De Australische zeiler Ivan MacFadyen is er kapot van. Door ernstige overbevissing en vervuiling lijkt het wel
of de oceaan dood is gegaan, vertelt hij. In september kwam hij terug van zijn zeven maanden durende
bootreis over de wereld. In de Australische Herald vertelt de zeiler nu uitgebreid zijn verhaal:
"In 2003 ving ik elke dag een verse vis op zee. Nu, tien jaar later, heb ik vrijwel exact dezelfde route afgelegd
en helemaal niets gevangen."
Een van de eerste dingen die hem opvielen was het ontbreken van vogels. Het was stil op zee. Waar hij tien
jaar geleden omringd was door vogels en hun geluiden, hoorde hij nu niets. Er waren simpelweg geen
vogels meer, want er was geen vis meer om te vangen.
Onderweg kwam hij een boot tegen die met grote netten letterlijk de zee leegviste op zoek naar tonijn. Alles
wat geen tonijn was, ging weer overboord. Want alleen tonijn had waarde.
Maar niet alleen het ontbreken van vogels en vis schokte hem, ook de overvoed aan puin was niet te
geloven. Overal dreef afval. Van plastic flessen en plastic visnetten tot telefoonpalen en stukken van
autowrakken. Hij zag het puin tot op twintig meter diepte ronddrijven. Varen op de motor was in tegenstelling
tot tien jaar geleden bijna niet meer te doen vanwege het gevaar dat de motor stuk zou gaan. 's Nachts kon
het sowieso niet meer, alleen bij daglicht konden ze op de motor varen omdat ze dan konden zien waar het
puin dreef.
"Mensen zijn net een plaag op de aarde. We vervuilen een compleet gebied zonder schuldgevoel, omdat we
het toch niet zien. Wat ik heb gezien heeft mijn kijk op de dingen compleet veranderd. Ik gooide mijn afval
altijd gedachteloos weg, maar met wat ik nu weet zal ik dat nooit meer doen."
Overbevissing is een wereldwijd probleem. Om overbevissing tegen te gaan zijn er onder andere
vangstquota ingesteld, maar ook die zijn niet effectief genoeg. Tonijn staat bovenaan de lijst van vissoorten
die bedreigd zijn, maar ook de kingfish, tijgergarnaal en de snapper staan op de rode lijst.
Volgens Pamela Allen van de Australische 'Marine Conservation Society' zijn de quota voor blauwvintonijn
net weer 10 % omhoog gegaan, terwijl er er geen enkel bewijs is dat de tonijnpopulatie weer op veilige
grootte is.
Bovendien leiden de quota tot grote hoeveelheden bijvangst die weer overboord gaan. Pamela Allen:
"Vis is een van de laatste wilde soorten die we eten, net als paddenstoelen. We moeten ons realiseren dat
als die vis weg is, ze ook echt weg is. Overheden en visserijen proberen wel iets te veranderen, maar ze
moeten veel sneller handelen anders is er straks geen vis meer over."
Wat zeezeiler MacFadyen betreft: hij is van plan actie te gaan voeren en te gaan lobbyen bij regeringen om
meer aandacht voor het probleem te krijgen. Hij gaat zeilers van Australische zeilwedstrijden vragen
logboeken bij te houden van wat ze op zee tegenkomen (en niet meer tegenkomen). Alles opruimen met een
grote vloot schijnt geen oplossing te zijn, ontdekte MacFadyen. De zee wordt er misschien wel minder
rommelig van, maar dat voordeel schijnt niet op te wegen tegen de milieuvervuiling van alle dieselboten die
het vuil moeten ruimen.
Lees het interview met MacFadyen in de Guardian of bekijk het onderstaande verslag over de tonijnvangst.
http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/23477_de_oceaan_is_dood/
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Militairen in VS krijgen te horen dat christenen de nieuwe vijand zijn
'Witte Huis vraagt topofficieren of ze bereid zijn geweld te gebruiken om het Amerikaanse volk te
ontwapenen' - Soldaten verklaren dat ze worden getraind om een binnenlandse oorlog te voeren tegen alle
tegenstanders van Obama
Barack Hussein Obama ontpopt zich in steeds sneller tempo als een
ware dictator, die binnen afzienbare tijd met dodelijk geweld al zijn
tegenstanders zal laten uitschakelen.
Amerikaanse militairen die gelegerd zijn op de basis Fort Hood hebben
in een recente instructie te horen gekregen dat het Witte Huis
evangelische christenen, Tea Party supporters (rechtse
conservatieven) en anti-abortusactivisten als de nieuwe vijanden van
de VS beschouwt. Soldaten reageerden verontwaardigd en geschokt.
Anderen zeggen dat zij al maanden worden getraind om dodelijk geweld te gebruiken tegen Amerikaanse
burgers, en straks zelfs zullen moeten schieten op zwangere vrouwen en kinderen.
De bewuste briefing, die plaatsvond op 17 oktober, ging voornamelijk over 'radicale' christelijke en rechtse
groeperingen die 'het land uit elkaar scheuren'. 'Ik was enorm geschokt en kon niet geloven wat ik hoorde,'
aldus een soldaat. 'Ik kreeg het gevoel dat mijn religieuze vrijheden, waar ik mijn leven voor riskeer, mijn tijd
met mijn familie voor opoffer en waar ik voor vecht, van mij werden afgenomen.'
Een contra-inlichtingenexpert hield de militairen voor dat christenen die tegen abortus zijn bomaanslagen op
abortusklinieken zouden voorbereiden, en dat deze 'pro-life' beweging een goed voorbeeld is van 'radicalisering' in Amerika. De wereldwijde dreiging van het islamitische terrorisme werd echter amper meer genoemd.
Evangelische christenen en Tea-Partyleden wacht vervolging
'Het Amerikaanse publiek zou woedend moeten zijn dat het Amerikaanse leger onze troepen leert dat
evangelische christenen en Tea-Partyleden vijanden van Amerika zijn, en dat zij kunnen worden gestraft
voor het steunen van of deelnemen aan deze groepen,' gaf Mike Berry, advocaat bij het Liberty Institute, als
commentaar. 'Deze verklaring dat evangelischen binnenlandse vijanden zijn, is een ernstige beschuldiging.'
'Onze gemeenschap moet nog steeds genezen van de terreurdaad van Nidal Hasan, een échte terrorist,' zei
de soldaat van Fort Hood, die niet bij name wilde worden genoemd. 'Dit is een slag in ons gezicht. Het leger
zou de vrijheid moeten verdedigen. Het is ziek om de enorme meerderheid in het leger die zegt christen te
zijn als terroristen te bestempelen.' De soldaat Nidal Hasan, een in de VS geboren moslim, schoot in 2009
onder luid 'Allahu Akbar' geschreeuw dertien collega's dood en verwondde er nog eens 30. Volgens Hassan
deed hij dit om de islamitische strijders in het buitenland te beschermen tegen Amerikaanse agressie. In
augustus gaf een militaire rechtbank hem daarvoor de doodstraf (3).
Christelijke organisaties nu 'haatgroepen'
Het is niet voor het eerst dat het leger in de VS van hogerhand de opdracht krijgt om christenen en
conservatieven als binnenlandse vijanden te beschouwen. Eerder deze maand kregen militairen op Camp
Shelby in Mississippi te horen dat de American Family Association, een gerespecteerde christelijke
organisatie die onder andere tegen abortus en het homohuwelijk is, een 'binnenlandse haatgroep' is.
In augustus lekte een instructie van het ministerie van Defensie naar buiten, waarin stond dat de overheid de
Amerikaanse 'founding fathers' voortaan als 'extremisten' beschouwt, die in deze tijd niet tot het leger
zouden worden toegelaten. In een studie uit 2011 karakteriseerde het ministerie van Homeland Security
Amerikanen die het centrale federale gezag wantrouwen of hameren op de vrijheid van het individu als
'rechtse extremisten'.
Witte Huis eist dodelijk geweld tegen... Amerikanen
Ook uit het recente ontslag van een aantal topcommandanten, waaronder vice-admiraal Tim Giardiana en
generaal-majoor Michael Carey, maken velen op dat er vreemde zaken gebeuren in het leger. Sommigen
vergeleken Obama zelfs met Stalin, die op dezelfde wijze stap voor stap zijn tegenstanders buitenspel zette
of monddood maakte, waardoor hij uiteindelijk als dictator over de Sovjet Unie kon heersen.
Deze week waarschuwde ex-Navy SEAL Ben Smith dat het Witte Huis zowel hoge als lage officieren in het
leger rechtstreeks vraagt of ze bereid zijn om dodelijk geweld te gebruiken om de Amerikaanse bevolking te
ontwapenen. Als ze weigeren, dan krijgen ze harde sancties opgelegd, worden buitenspel gezet of zelfs
ontslagen (1).
Soldaten getraind om zelfs kinderen te doden
Meerdere soldaten uit het hele land hebben verklaard dat ze inmiddels worden getraind om een
binnenlandse oorlog te voeren tegen de Tea Party en tegen alle andere christelijke en conservatieve
groepen die zich op wat voor wijze dan ook verzetten tegen Obama. Tijdens oefeningen wordt hen zelfs
bevolen om straks met scherp te schieten op zwangere vrouwen en jonge kinderen.
Zowel Alex Jones (Infowars(2)), het Northeast Intelligence Network als Steve Quayle hebben het afgelopen
anderhalf jaar een groot aantal officiële overheidsdocumenten, berichten en interviews met onder andere
'klokkenluiders' bij de politie en in het leger gepubliceerd. Volgens velen is de weerstand in de
veiligheidsdiensten tegen de plannen van Washington om Amerika in dictatuur te veranderen enorm.
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'Dit is de machtsovername van Amerika'
'Dit is een zaak van leven of dood,' aldus Jones in zijn laatste bericht. Alleen als de bevolking snel massaal
wakker wordt en in verzet komt, is de ontwapening van de Amerikanen, de staat-van-beleg, de val van de
republiek en de aansluitende nieuwe burgeroorlog volgens hem nog te voorkomen. 'Ik waarschuw hier al 11
jaar voor, en nu is het zover. Dit is de machtsovername van Amerika door de globalisten en bankiers. We
kunnen het tij nog keren en Amerika redden, maar dan moeten we hier wel tegen in opstand komen. Alleen
zo kunt u zichzelf beschermen. Zo niet, dan worden we een Derde Werelddictatuur.'
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars / YouTube, (3) The Blaze

Video gelekt: FEMA bereidt inderdaad staat-van-beleg in VS voor
'Rechten op vuurwapenbezit, vrijheid van godsdienst en meningsuiting zullen worden ingetrokken' - Obama
ontsloeg à la Stalin al bijna 200 topofficieren die weigerden mee te werken met zijn machtsovername van
Amerika
Amerikaanse militaire politie. De al vaker aangekondigde instorting
en 'staat-van-beleg' lijken er nu zeker aan te komen, in ieder geval
vóór het einde van Obama's tweede termijn, eind 2016, maar
mogelijk al veel eerder.
Een lid van de Amerikaanse militaire politie heeft in het geheim een
video-opname gemaakt van een briefing met officials van de FEMA,
die openlijk toegaven dat de staat-van-beleg (martial law), het in
beslag nemen van alle vuurwapens en het opschorten van de Grondwet wordt voorbereid. Infowars en het
Northeast Intelligence Network hebben de afgelopen tijd regelmatig officiële documenten en instructies,
alsmede ook interviews met klokkenluiders gepubliceerd, waaruit blijkt dat de Amerikaanse overheid rekent
met de totale instorting van de maatschappij. De video is echter het eerste 'hoorbare' bewijs dat al deze
documenten en berichten niet zijn verzonnen.
'In wezen: ja... op dat moment zal het 2e Amendement (het recht op vuurwapenbezit), zo'n beetje al je
rechten, ook het 1ste Amendement (recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting), alles, worden
afgebroken,' zegt een official in de video van Brian, die uitlegt dat hij naar de grond filmde omdat het niet
teveel moest opvallen.
Brian: 'Dus u zei dat de staat-van-beleg het 2e Amendement opschort, dus zouden we dan de wapens van
mensen moeten afpakken, al ik ga dat niet doen?'
'Ja, dat is wat ze doen. Maar...'
'Ja, ik zou het daar ook niet mee eens zijn. Ik geloof in het 2e Amendement, maar... als het leger in je straat
komt, dan hebben we alle controle verloren. Zij (FEMA) zeggen nu dat je dan geen rechten meer hebt, dat
ze in jullie huizen gaan. Dat is het ergste scenario, maar ik zeg dat..... we gaan niet op de straathoeken 'hé,
hier zijn we', roepen. Tenzij we assisteren bij een gebeurtenis, zullen we niet betrokken raken bij rellen, en
heb je eigenlijk geen enkele autoriteit om iets te doen.'
'Je gaat niet langs de deuren om de mensen om hun vuurwapen te vragen?' 'Nee.'
'Je gaat niet naar ieder huis om te zeggen dat...'
Brian: 'Dat deden ze wel na (de orkaan) Katrina, daarom vraag ik dat. Als we het hebben over het moment
dat de vlam in de pan slaat, ga ik dat niet doen, maar...'
'Ze gaan dat niet noodzakelijk doen. Wel gaan ze min of meer je huis in, zeggen 'hou je bek en blijf hier', en
dan zal het compleet de staat-van-beleg zijn. De reden van de staat-van-beleg is de slechts mogelijk situatie,
waarin alles al in elkaar is gestort. Het zal de laatste poging zijn om... eigenlijk alles te veranderen. De
laatste strohalm om de orde in de gemeenschap te herstellen, en daarom hebben we de Nationale Garde.'
'Ze deden dat na Katrina, toch. Ze gingen gewoon door en pakten de (vuurwapens) van de mensen af...'
Brian: 'Ja, ik vind dat bullshit, maar...'
'Je moet je geweer blijven vasthouden, die kunnen ze alleen uit handen rukken als je koud en dood bent...'
Brian: 'Yeah...'
Ongewone militaire activiteiten
Al maanden komen uit heel de VS verslagen en filmpjes van burgers over ongewone militaire activiteiten. In
een vandaag gepubliceerd filmpje is te zien hoe bewapende militaire patrouilleboten door een woonwijk in
Slidell (Louisiana) varen, iets dat volgens de bewoners nog nooit eerder zou zijn gebeurd.
Obama zuivert de legertop van tegenstanders
Obama is ondertussen à la Jozef Stalin druk bezig met het 'zuiveren' van de legertop. Alle topofficieren -tot
nu toe 197- die weigeren hem absolute trouw te zweren tijdens zijn aanstaande dictatoriale machtsovername
van de VS, worden ontslagen of op een andere manier weggewerkt. De laatste slachtoffers zijn een
brigadier-generaal en een commandant sergeant-majoor met respectievelijk 27 en 31 jaar ervaring, onder
andere in Irak en Afghanistan (2).
Xander - (1) Infowars / YouTube, (2) Torn-Republic
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De komende „Staat van Beleg‟! : De laatste zetten in het „Grote Spel‟ om de totale wereldhegemonie!
Linsky & Morticia - Deel 1
Miljoenen doodskisten kunnen verklaard worden. Evenals een miljoen
spoorwagons die ogenschijnlijk niet gebruikt worden en op rails staan die
kennelijk enkel naar FEMA-kampen leiden en in een aantal gevallen zelfs
naar de rimboe van Nergistan….
Men zou kunnen aanvoeren dat er epidemische toestanden kunnen
ontwikkelen, waarbij men wil beschikken over de nodige luchtdicht afsluitbare
en totaal geïsoleerde doodskisten, om verspreiding tegen te gaan. De
onvoorstelbare hoeveelheid spoorwegmateriaal, wat de US de laatste jaren
doorlopend, in continu tempo heeft aangekocht zou men kunnen verklaren op basis van een economische
prognose, die vereist dat er ingespeeld dient te worden op een toekomstige
uitbreiding van de reisbehoefte van…nou ja, misschien wel alle legale en
illegale Mexicanen die straks mogen komen als de grenzen worden
weggehaald… of zo?
Maar 300.000 ultra moderne guillotines!?
300.000 gloednieuwe vlijmscherpe guillotines in concentratiekampen en
speciale treinen in Amerika. Hoe verklaart een regering in hemelsnaam 300.000
guillotines nodig te hebben?!
Ik pieker me suf, maar ik kan werkelijk geen andere reden bedenken als dat die
van node zullen zijn om in de toekomst massaal te onthoofden. Daarbij heb ik
niet de indruk dat het bedoeld is voor kippen, varkens of wat dan ook, maar
voor mensen! Waar zijn ze anders voor? Wat zou men anders kunnen
bedenken om de noodzaak van die dingen te rechtvaardigen?
What the fuck!... 300.000 ultra moderne guillotines!
Deze berichten kregen me natuurlijk weer overeind en aan het toetsenbord.
Wat is dit allemaal? Sinds wanneer heeft iemand die dingen nodig? Zijn ze gek
geworden? Waar dienen in deze tijd guillotines voor? Wat wordt er in hemelsnaam verwacht dat men er
300.000 nodig meent te hebben? En vooral,…voor wat of wie? Waarom zijn er duizenden van die
ultramoderne guillotines op militaire basis‘ in Amerika en opgesteld in hun speciale treinwagons? Volgens
talloze berichten op het internet, en de vele films is het duidelijk en aantoonbaar dat het om zo‘n 300.000
van die gloednieuwe moderne apparaten gaat. Internet staat barstens vol met die enge verhalen, maar
kloppen die allemaal wel?
Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk controleren en verifiëren, maar in de slangenkuil van het internet is het
vrijwel onmogelijk de juiste gegevens uit officiële rapporten te vinden. Uiteraard is ook daar niks vreemd aan,
want de overheden houden nu eenmaal niet van openheid ten aanzien van hun duistere werkzaamheden.
Harde cijfers ontbreken ten enenmale dus. Het aantal artikelen, films en getuigen is echter overwelvend. Het
is erger en verder dan we voor mogelijk houden, waarbij beseft dient te worden dat alles, de treinen en de
kampen in staat van paraatheid zijn gebracht, klaar voor onmiddellijk gebruik! Alles waar hier in dit artikel
over geschreven wordt blijkt keiharde realiteit te zijn!
Overigens dient duidelijk te zijn dat Agenda 21 niet op alle punten van plan is om "plotseling te gebeuren"! Zij
zullen mensen niet opeens maximaal verzamelen in de
"Werkkampen" alvorens een aantal ‗dissidenten‘, lastige mensen,
gevaarlijke lieden zoals kritische schrijvers en politici, etc…
Dit gebeurd overigens nu al, … langzaam, rustig en methodisch.
Niemand merkt het, en die dat wel doen worden belachelijk
gemaakt, voor leugenaar uitgemaakt of gewoonweg genegeerd
door anderen en de MSM.
Maar wees gerust, don‘t panic, ik heb dus geen harde bewijzen voor
300.000 guillotines gevonden,…ze zijn er wel, dat is zeker, maar
waarschijnlijk zijn het er toch wat minder,...pfffff….. gelukkig maar.
Als de Amerikaanse overheid besloten zou hebben, om in de
toekomst in elke staat de doodstraf doormiddel van onthoofding in
te stellen, zou het verklaarbaar kunnen zijn. Met een extra reserve hebben ze er zeker 100 nodig. Maar waar
zijn die duizenden anderen dan voor?! Zelf tijdens de France revolutie hadden ze er niet zoveel nodig! Die
paar in Parijs waren voldoende om het hele elite-gepeupel de kop af te hakken.
Nieuwe vracht Guillotines gelost in Long Beach
Dit soort berichten die bij verschillende radiostations en bij mensen als Alex Jones op zijn website en
dagelijkse life-programma terechtkomen helpen ook niet echt om het vertrouwen in een menslievende
overheid te staven.
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Een vrachtschip werd gelost in de haven van Long Beach. De betreffende contactpersoon is ex-marinier en
werkt nu als havenarbeider. Hij was bezig het container-vervoer-papierwerk te het controleren met
betrekking tot de lading… en ontdekte de guillotines.
Hij verklaarde dat in het algemeen op zijn locatie-ligplaats de lading voor de Moran Pacific Shipping verwerkt
wordt, maar hij zei dat hij zich dit herinnerde, omdat het vrachtschip hem in dit geval vreemd voorkwam,
omdat het een ‗Hanjin‘ schip was (donker met rode onderkant). Hij herinnerde zich niet de naam van het
schip, omdat hij van het ene naar het andere schip ging, maar het bevatte een provincie naam. De lading
was gelabeld uit China.
Hij stelde geen vragen en had het als iets vreemds ter zijde gelegd…
De guillotines moesten met spoed worden gedistribueerd of opgeslagen voor de lange termijn… Hij denkt
dat het een zending van de regering is… Iedereen gedroeg zich zakelijk zoals gewoonlijk. Geen andere
vreemde zaken, alleen dan het feit waar de lading uit bestond.
Amerikaanse soldaat of robot?
Moderne guillotines bevestigd – Militair Klokkenluider rapport
Stafsergeant Donnie Boysel, van FORT LEWIS Washington,
bevestigd moderne guillotines en speciale training bij FORT LEWIS
Rapportage van Pam Schuffert vanuit North-Carolina;
Ik reed in een bus van Butte Montana naar North-Carolina, toen ik
een jonge man ontmoette, volledig gekleed in vol en indrukwekkend
leger uniform. Hij droeg zijn 445 mag wapen en verschillende
messen, telefoons, militaire rugzak en ander materiaal. Hij vertelde
me dat hij een Staff Sergeant van Fort Lewis was! Fort Lewis is waar vele moderne guillotines voor lange tijd
opgeslagen zijn voor gebruik ten tijde van de ‗Staat van Beleg‘.‖
Ik plaagde hem eerst en vertelde hem dat ik alles wist over de moderne guillotines in Fort Lewis. Hij was
geschokt! Hij zei: “hoe weet jij dat?… Dit is hoogst geclassificeerde informatie!” Toen vertelde hij dat hij een
christen was. Ik verzekerde hem dat de militairen van de V.S. het aan jonge mensen zoals hijzelf niet
vertelden, maar dat deze guillotines op Amerikanen en christenen in de toekomst tijdens de oorlogswet
zullen worden gebruikt, om alle tegenstanders van Nieuwe Wereld Orde te onthoofden.
Hoe langer hij luisterde, des te bozer hij werd. Vervolgens zei hij: “zij hebben ons nooit verteld dat dit
gebruikt zou worden voor Amerikanen tijdens de Staat van Beleg (Politiestaat)… om alle christenen en
tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde van hand te doen! Wij dachten dat zij gebruikt zouden worden in
Irak of zoiets!” Hij vroeg me toen om hem meer en meer te vertellen. Hij filmde me zelfs.
Tot slot, zo boos als hij was, over hoe zij werden bedrogen en gehersenspoeld, vertelde hij me:
“Ik zal nooit met deze agenda van de Nieuwe Wereld Orde akkoord gaan! Ik ben een christen! Ik zal contact
opnemen met mijn mensen in mijn peloton (64) en diegene die ik kan vertrouwen die christen zijn, zal ik de
waarheid vertellen. Ik was verondersteld om naar Fort Hood te gaan voor meer Special Ops trainingen
volgende week, om dan terug te keren om mijn mensen op te leiden hoe zij deze guillotines in werking
moeten stellen!"
"Er is een speciaal ondergronds opleidingscentrum waar de guillotines staan… ons word niet toegestaan om
camera‟s, mobiele telefoons, etc., mee te brengen, vanwege hoge veiligheid en stilte betreffende deze
guillotines. Ze zijn ongeveer 2 meter hoog, met handbevestiging en een plaats voor iemands hoofd terwijl zij
staan. Wij zouden dummy‟s gaan gebruiken om te oefenen… maar nu weiger ik deze taak en zal ik de
mensen onder me die ik vertrouw gaan aanspreken… die niet met deze agenda van de Nieuwe Wereld Orde
akkoord zullen gaan en er op uit gaan in plaats van met humvees, wapens en alles waar onze hand beslag
op zal leggen, om deze agenda van de Nieuwe Wereld Orde te bestrijden!”
Wij scheidden in Indianapolis…en ik was verbaasd over het resultaat. Ik moest spoedig meer te weten
komen! Ik belde hem de volgende dag. Donnie vertelde me dat hij gesproken had met zijn zuster en familie
en dat zij allemaal geschokt waren… zij waren ten slotte allemaal militairen… Zij vroegen hem: “hoe wist u
van deze „Staat van Beleg-agenda‟ van de Nieuwe Wereld Orde… het is allemaal hoogst geclassificeerd!?”
Toen hij hen over mij vertelde (ik had hem een exemplaar gegeven van mijn Airman Magazine met daarin
mijn beroemde USAF vader‘s cartoon… waarover hij behoorlijk verbaasd en geïmponeerd was), vertelde hij
me dat zijn tante van de USAF mijn naam aan de intelligentiecomputers van de USAF zou voorleggen om te
zien in welke positie ik binnen de USAF bevond. Hij vertelde me: “Mijn tante zei: dat u „rood gemarkeerd‟
bent (subject te arresteren en voor ondervraging) en door de USAF als bedreiging voor nationale veiligheid
was geclassificeerd!” (Ik? Een bedreiging voor nationale veiligheid? alleen voor het vertellen van de
waarheid over de komende Staat van Beleg (Politiestaat) over Amerika!?)
Deze Army Ranger vertelde me ook dat als hij aan de kant van de Nieuwe Wereld Orde had gestaan, hij als
Army Ranger met de hoogste veiligheidsverklaring en veel Special Ops training geautoriseerd was om mij uit
de bus te halen en neer te schieten met de bedoeling om te doden omdat ik deze geclassificeerde info
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wist…! Of hij kon de meest dichtbijgelegen militaire basis oproepen en kan voertuigen laten komen om mij
onmiddellijk te arresteren en me weg te brengen voor ondervraging en vernietiging. Dat is hoe
geclassificeerd mijn intern gericht onderzoek en info echt is! En gisteren toen ik hem belde, had hij zelfs nog
meer stuitende informatie voor me.
―Ik ben nu op de vlucht… zij proberen om me op te pakken… evenals mijn zuster van de USAF! Onze loonen militaire diensten en bankrekeningen zijn allemaal geblokkeerd… wij hebben nergens meer toegang toe!
Zij zijn arresteren nu de helft van de mensen van mijn peloton… degene die ik heb gesproken die besloten
om niet akkoord te gaan met een „Staat van Beleg-agenda‟ van de Nieuwe Wereld Orde… al hun
betalingsmogelijkheden en bankrekeningen zijn geblokkeerd, ook die van henzelf….."
"Militaire helikopters en humvees omsingelen hun huizen… er word op hen gelet en zij worden één voor één
opgepakt… Eén man in mijn peloton verdedigde zichzelf toen zij in zijn huis inbraken, hij schoot vijf militairen
neer die hem probeerden mee te nemen tijdens de actie (sommigen werden gedood) alvorens zij hem
konden arresteren! Wij zijn nu op de vlucht, mijn zuster en ik… zij zitten ook achter ons aan …..”
"Op dit moment ben ik actief aan de telefoon van Staff Sergeant Donnie. Zijn tante die mijn naam op de
computers van de USAF screende wordt nu ondervraagd door de autoriteiten van de USAF. Ik ben er zeker
van dat zij op dit ogenblik eveneens boos op mij zijn! Zij kunnen eveneens naar mij op zoek zijn op dit
ogenblik… met dit militaire schandaal dat uitbreekt en nu ik in het midden van dit alles sta!"
"Laat dit woord aan iedereen uitgaan! Deze moedige militaire mensen betalen de hoogste prijs omdat zij
zeggen dat zij nooit met deze militaire agenda van Nieuwe Wereld Orde akkoord zullen gaan om
onschuldige Amerikanen te doden en onze grondwet en ons vrijheden en mensen van geloof en karakter in
onze natie te vernietigen. Bid nu voor Staff Sergeant Donnie Boysel en zijn zuster en voor de mensen die
opgejaagde worden als honden… om ondervraagd en gedood te worden! Bid ook voor mij! Ik kan spoedig
voor mijn rol in dit militaire schandaal worden opgepakt."
"Nu weet u het…. de guillotines zijn echt!"
"Donny vertelde me dat ze overal zijn… in Fort Hood, Fort Bragg, Fort Lewis… in alle militaire bases van de
V.S. met inbegrip van Duitsland waar hij gestationeerd!… "
"Ja, Europeanen zullen voor hun geloof eveneens onthoofd worden in de Nieuwe Wereld Orde!"
―Geef dit door en bid voor mij, voor Donnie en zijn christen mensen die opgejaagd worden van Fort Lewis!
Het is nu tijd voor de christenen van USA/Canada om zich voor te bereiden voor de komende crisis. Het zal
niet zonder vervolging, testen en bloedvergieten zijn. De voorspelling van de Bijbel over het einde van de tijd
staat op het punt zich te openen in deze natie zoals nooit te voren… en ik kan het bewijzen! ‖
Glenn Beck on Fox news Say's FEMA CAMPS ARE REAL
Public Law; 102-14 - De Zeven Wetten van Noach
De moderne guillotines zijn er volgens velen om alle brekers van Public Law; 102-14 - (Noach Wetten) en
de NWO te onthoofden!
De Noachitische Geboden zijn als volgt verwoord:
Gebod om rechtvaardigheid te betrachten, rechtbanken in te stellen en in stand te houden om de
volgende verboden te kunnen handhaven.
Verbod om de Schepper te vervloeken of Zijn Naam te gebruiken of om (iets van) het geschapene te
vervloeken.
Verbod op afgoderij (schepselen dienen of aanbidden).
Verbod om te doden.
Verbod op onzedelijkheid zoals incest.
Verbod om te stelen of iemand te ontvoeren.
Verbod op het eten van het vlees van een nog levend dier.
Executive Order; National Defense Resources Preparedness
Vooral de moderne interpretatie door de NWO – elite van het derde gebod, is wat velen zorgen baart omdat
dit kennelijk aangegrepen word om christenen te vermoorden. Daarbij wordt uitgegaan dat zij aan afgoderij
doen, doormiddel van de adoratie van Christus aan het kruis en vele andere aanbiddingen van heiligen.
Volgens de ‗wetten‘ dienen zij daarvoor te worden onthoofd!
Deze Executive Order is geplaatst op de White House.gov website
op vrijdag de 16 maart 2012, onder de naam National Defense
Resources Preparedness. In notendop; het is de blauwdruk voor
vrede voor de Martial Law en het geeft de president de macht om zo
ongeveer alles wat noodzakelijk wordt geacht voor de "National
Defense", wat zij ook beslissen dat kunnen zij doen! Zelfs dus in
vredestijd, want zoals de titel al zegt; Dit is voor "paraatheid". Men is
alert en voorbereid!
Getuigenis van een ex-medewerker, Departement van Defensie
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De volgende citaten komen van een ex-inspecteur voor het Departement van Defensie:
"Deze faciliteiten, vele in afgelegen gebieden door het hele land, zijn opgezet om
concentratie/detentiekampen te worden, compleet met gaskamers, voor wie zich verzet en voor dissidenten
(andersdenkenden). Algemeen gesproken zijn ze opgezet voor dissidenten die niet meegaan met de Nieuwe
Wereld Orde. Degenen 'die zich verzetten' zijn wapeneigenaars die weigeren hun wapens in te leveren; de
dissidenten zijn christenen, patriotten en constitutionelen".
Hij vertelt ook dat er gewerkt wordt met rode en blauwe zones in de zogenaamde doodskampen. Mensen
die op de rode of blauwe lijst staan, zullen (volgens al vastgelegd plan) zonder pardon geëxecuteerd
worden.
"In juni van 1996, kreeg een FBI agent de 'Regio Drie Blauwe Lijst' in bezit (van een CIA agent), en vond zijn
eigen naam erop, en die van verschillende anderen die hij kende in Virginia. De Regionale Blauwe Lijst geeft
aan dat de namen daarop opgepikt zouden worden “binnen zes weken van de feitelijke staat van beleg
afkondiging”.
Ook vermeld hij dat er 300.000 Sovjet troepen in Amerika zijn om straks (als de staat van beleg, de Nieuwe
Wereld Orde doorbreekt) te helpen mensen op te pikken voor de concentratiekampen.
Over degenen die dit alles organiseren zegt hij: "Degenen die al deze dingen doen, opereren vanuit de
hoogste plaatsen in het Federale Bestuur. Ze werken samen met 'geleidegeesten en mediums' en gebruiken
astrologie en numerologie. De geleidegeesten vertellen hen wat te doen, en het geheel is georkestreerd op
de hoogste spirituele niveaus. Elke operatiebasis is bedekt. Ze hebben aan alles gedacht".
"Wie zal het feitelijke oppikken doen? Buitenlandse 'politiemannen' (Verenigde Naties Interne
Veiligheidstroepen). Meer dan 30 buitenlandse militaire bases onder de Verenigde Naties vlag zijn reeds
opgezet in Amerika, allen met de goedkeuring van speciale benoemden in hoge regeringsposities. Deze
bases zijn reeds bemand met meer dan 1 MILJOEN troepen uit Rusland, Polen, Duitsland, België, Turkije,
Engeland, Nicaragua en Aziatische landen. Waarom zijn ze hier? Omdat ze in tegenstelling tot onze troepen
(...) geen gewetensbezwaar zullen hebben om op Amerikaanse burgers te schieten wanneer de tijd komt”.
Michael Maholy, een man die 20 jaar voor de CIA / Marine Inlichtingen werkte, sprak de volgende woorden,
die bevestigd zijn door Elaine Knost, een voormalig CIA moordenaar:
"Oh, ieder van ons binnen de Inlichtingendienst weet van de concentratiekampen en hun doelen. Wij allen
weten dat ze er zijn om een eind te maken aan degenen die zich verzetten tegen de nieuwe wereld orde
onder de staat van beleg".
Wat is de FEMA ?
Federal Emergency Agency (FEMA) Kortweg gezegd: FEMA is de
‗geheime regering‘. Deze organisatie heeft meer macht en autoriteit
dan de bevoegdheden van de president in Amerika bestrijken.
Het kan wetten buiten werking stellen, hele bevolkingsgroepen
verhuizen, burgers arresteren en vasthouden zonder gerechtelijk bevel
of rechtszaak.
Het kan alle onroerendgoed in beslag nemen, alsook voedselvoorraden en transportsystemen. En het kan
zelfs de Grondwet van Amerika buiten werking stellen en opschorten.
De oorspronkelijke doelstelling van het concept FEMA was er voor te zorgen dat Amerika zou overleven in
geval van bijvoorbeeld een nucleaire aanval. Een tweede intentie ervan was het coördineren van activiteiten
bij rampen zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen.
De duistere geheime zwarte helikopters die nogal eens worden vermeld in diverse Amerikaanse staten, zijn
van FEMA.
FEMA is in het leven geroepen door een hele serie van wat genoemd wordt; ‗Executive Orders‘. Dit zijn
opdrachten van meestal de President, aan officieren of instanties, in zijn hoedanigheid als hoofd van de
uitvoerende macht van de federale regering. Zo‘n Executive Order heeft dezelfde status als een wet en de
President heeft van het Congres de bevoegdheid gekregen deze Executive Orders te kunnen uitvoeren naar
eigen inzicht en goeddunken.
Natuurlijk geeft dit aan organisaties zoals FEMA een ongekende macht via deze ‗Executive Orders‘. En daar
zijn er nogal wat van geweest de laatste jaren, zoals afgelopen maart, toen via de ―The National Defense
Resources Preparedness Executive Order alle middelen die nodig zijn voor mensen om te kunnen overleven
in handen komen van lichamen zoals FEMA:
Het geheime bestuur van Amerika
EXECUTIVE ORDER 10990; staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over
snelwegen en zeehavens over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10995; staat de regering toe om zich meester te maken van de communicatie media
en de controle daarover te nemen.
EXECUTIVE ORDER 10997; staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en
mineralen over te nemen.
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EXECUTIVE ORDER 10998; staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11000; staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder
leidinggevend toezicht van de regering.
EXECUTIVE ORDER 11001; staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over
te nemen.
EXECUTIVE ORDER 11002; benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie
van alle personen teweeg te brengen.
FEMA concentratiekampen!
Klik op de titel voor een volledige lijst van FEMA-Camps en waar zij
zich bevinden.
Met al het voorgaande in gedachte is het natuurlijk heel erg
beangstigend om te weten dat er enorm veel FEMA-kampen
bestaan die nu volledig operationeel zijn en klaar staan om
miljoenen gevangenen te kunnen herbergen. Ze zijn volledig met
personeel bemand, maar… nu nog allemaal leeg. En al deze
instellingen staan onder controle van FEMA.
Volgens bronnen die gewoon openbaar zijn op internet is het totaal aan FEMA-kampen zo‘n 800 stuks! Niet
alleen op het vaste land van de United States en Alaska, maar ook op Hawaï zijn er gesitueerd. Waar de
meeste kampen een capaciteit van 20.000 mensen bezitten zijn er enkelen, waaronder die in Alaska met
het vermogen om 2.000.000 mensen vast te zetten! Significant detail; Er leven daar in Alaska maar
ongeveer 700.000 mensen!
En vergis u niet; Amerika heeft al een behoorlijke ervaring met detentiekampen.
Opvallend in deze is overigens dat in de treinen zowel als in de FEMA-kampen erg veel borden met
Russische teksten hangen!
Rex 84 programma
Het Rex 84 programma is in het leven geroepen met de gedachte dat als er een massale invasie zou komen
van illegalen via de Mexicaans/Amerikaanse grens, ze heel snel door FEMA opgepakt zouden kunnen
worden en overgebracht naar deze kampen. Onder Rex 84 kunnen ook heel snel militaire bases worden
gesloten en omgevormd tot gevangenissen.
Naast Rex 84, zijn er nog twee subprogramma‘s, Cable Splicer en Garden Plot. Cable Splicer is het
programma waarbij de macht in de diverse staten wordt overgenomen door de federale regering. De
uitvoerende macht ervan is in handen van wederom FEMA. De hiervoor benodigde Executive Orders zijn al
gemaakt en ingeschreven in het daarvoor bestemde register.
De kampen beschikken allen over zowel goede spoorverbindingen als wegen. Velen hebben ook een
vliegveld in de buurt. Het merendeel van de kampen kan een bezetting aan van 20.000 gevangenen. De
grootste inrichting op dit moment ligt net buiten Fairbanks in Alaska. Dit is een geweldig groot ―geestelijk
gezondheidscentrum‖ en kan ongeveer 2 miljoen mensen huisvesten.
FEMA doodskisten en Gigantische crematoria!
Volgens vele verhalen zijn er bij de meeste FEMA-kampen enorme crematoria. De doodskisten schijnen
daartoe overigens volledig op te zijn afgestemd. Er blijkt zelfs een patent te zijn op die; "Multi-functionele
crematiecontainer voor kadavers". Het eigendomsrecht van de FEMA-kisten is kennelijk terug te voeren op
de CDC en WHO. Een gigantische FEMA-crematorium faciliciteit is
gevestigd op 1600 West en 4600 Noord, in de stad Colorado
Springs, County of El Paso, staat Colorado USA!
Massagraven
FEMA & DHS treffen voorbereidingen voor massagraven en Staat
van Beleg‘, faciliteiten in de buurt van Chicago.
Een Indiana County gemeenteambtenaar in de buurt van Chicago
vertelt over zijn ontmoetingen met FEMA en het Department of
Homeland Security. De eerste verzoeken leken redelijk genoeg,
wanneer de FEMA de ambtenaren van de Provincie vraagt om zich
voor te bereiden op een Hazard Mitigation Plan en om te leren gaan
met overstromingen, branden, stormen en tornado's.
Maar als de benodigde bijeenkomsten en gesprekken met FEMA en DHS over een periode van twee jaar
wordt hun verzoek meer ongewoon, en verhogen van achterdochtige vermoedens van ambtenaren van de
Provincie.
Tijdens de wettelijk verplichte vergaderingen met de FEMA en DHS over de verschillende ramp-scenario‘s
die werden gehouden met de ambtenaren van de Provincie:
"We willen alle belangrijke dingen in deze provincie leren kennen. We willen weten waar de politie is. Waar
wapens zijn opgeslagen. Evenals gevaarlijke stoffen. Waar kunnen we landen met een helikopter. Waar zijn
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de luchthavens. Hoe groot kan het vliegtuig zijn waarmee we willen landen op de luchthaven. Waar zijn alle
bruggen. Waar zijn alle centrales. Waar zijn alle stations. Ware zijn alle ondergrondse stations. Ze wilden
letterlijk weten waar alles was. Ik zit daar denkende mens als er ooit staat van beleg. Dit soort informatie is
precies het soort van dingen die ze willen. We leggen het allemaal voor hen klaar! "
• Eind december 2008, werden gemeenteambtenaren uitgenodigd om naar Indianapolis te komen voor een
briefing over de stand van zaken in Indiana. Er werd verteld dat als de industrie in zou storten, bijvoorbeeld
GM failliet gaan als gevolg massale werkloosheid een depressie zou snel volgen en gemeenten zouden
kunnen verwachten 40% van hun fondsen te verliezen.
• Elke provincie in de natie zou nodig zijn om een Hazard Mitigation Plan voor te bereiden.
• Die provincie moet een plan maken om de gehele bevolking binnen 48 uur te vaccineren en voor te
bereiden en in de praktijk naar plan zelfs een paar keer.
• FEMA vroeg naar de plaatsen waar massagraven zouden kunnen worden gemaakt in de provincie en waar
ze lichamen van elders zouden accepteren.
• De sheriff afdeling kreeg via de staats sheriff vereniging te horen dat er geen 0.223 munitie beschikbaar
zou zijn na de militaire aankoop van alle aandelen.
• De provincie werd gevraagd om plannen voor de „verharding‟ van politie en brandweer te bewerkstelligen,
en de invoering van een soort geharde bunker gebouwen in de stad.
• De provincie werd ook gevraagd om de plannen te maken voor de mogelijkheid tot 400.000 vluchtelingen
uit Chicago onder te brengen.
Is soms een van de plannen om de gehele bevolking te besmetten met een dodelijke ziekte? Een waar zij
zelf al immuun voor zijn?
FEMA-treinen, speciale treinen!
De afgelopen jaren zijn er ongelooflijk veel treinen en wagons
aangekocht door de FEMA. De cijfers daarover lopen nogal uiteen,
maar het zijn er zonder twijfel honderdduizenden. Volgens sommige
berichten zelfs meer dan een miljoen!
Spoorwagons, annex gevangenisbox, met handboeien en
guillotines, gebouwd om christenen te elimineren. Gevangenisbox
met beenklemmen, handboeien en guillotines in spoorwagons. Drie
cellen boven elkaar, met tralies vanaf de vloer tot aan het plafond.
Volgens berichten van onderzoekers, blijkt dat het voornamelijk allochtonen zijn die de treinen bedienen en
de kampen beheren….!
Overigens heeft Robin de Ruiter het in zijn boek ‗De komst van de Transitie‘ over dat er ook in Nederland al
een heel netwerk van gebouwen klaarstaat om mensen massaal op te sluiten. Zelfs een wegen- en
treinspoornet zou zodanig zijn ingericht dat het onmiddellijk kan worden gebruikt voor massaal transport.
Public law, 102-14
Public law, 102-14 is gefundeerd op de Wetten van
Noach.
Regelmatig wordt er door verscheidene mensen gewezen
op deze volksgevaarlijke wet. Men legt het uit als een
verbod op adoratie, bidden en aanbidding. Afgoderij; in
woord, in gedachte, in daad, of op aanbidding van idolen
(ook Christus!), waarop binnenkort straffen volgen die onthoofding rechtvaardigen. Velen zijn er heilig van
overtuigd dat het toch de Christenen zullen zijn die per slot Jezus vereren, omdat uit alles tot nu toe blijkt dat
Obama ernstige maatregelen treft tegen elke uiting van het Christelijke geloof en belijden daarvan steeds
meer restricties oplegt.
Aldus zo geïnterpreteerd door veel ter zake kundigen wordt overtreding van deze Public law, 102-14
bestraft met onthoofding!
Natuurlijk is deze angst niet ongegrond, maar zelfs gerechtvaardigd
gezien de wereldwijde ontwikkelingen van de laatste jaren.
Helemaal niet vreemd zelfs, de wereldwijde christenvervolging die
als een razende Roeland over de aardbol raast in aanmerking
genomen! Daar waar de invloed van de islam alle ruimte gegeven
wordt, gefaciliteerd door talloze regeringen zich diep in te graven in
de Westerse wereld en waarden, wordt tegelijk elke uiting van
christelijkheid in de kiem gesmoord en zelfs bestraft door diezelfde
Overheden en hun Justitie!
Burgeroorlog?
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Kennelijk werd er al eerder een enorme burgeroorlog verwacht afgaande op dit bericht.
Russische militaire analisten rapporteerden aan premier Poetin dat de Amerikaanse president Barack
Obama opdracht heeft verstrekt aan (USNORTHCOM) zijn Noordelijke Commando's top leider, US Air Force
Generaal Gene Renuart, om 'onmiddellijk te beginnen' steeds meer zijn strijdkrachten tot 1 miljoen troepen,
uiterlijk in januari 30, 2010, in staat van paraatheid te hebben.
Deze rapporten waarschuwden dus voor een toen te verwachte uitbraak van de burgeroorlog in de
Verenigde Staten voor het einde van de winter, 2010….! Kennelijk zijn de plannen wat bijgesteld, maar de
voorbereidingen zijn in ieder geval wel genomen!
FEMA - Dodenlijst!
Miljoenen burgers staan reeds op de lijst voor executie in de kampen
Er zijn enorm lange lijsten van ‗gevaarlijke mensen‘ die men hanteert bij de eerste ongeregeldheden en bij
de afkondiging van de ‗Staat van Beleg‘.
Daarbij kijkt men naar zaken als: "ben je een lid van een militaire groep?", "hoeveel wapens heb je?", "wie is
je leider?", "wie is de leider van je gemeente?", "hoeveel behoren er tot je gebedsgroep?", etc…
Onder "degenen die zich verzetten" worden de volgende groepen mensen beschouwd:
* Christenen.
* Constitutionelen.
* Patriotten.
* Wapeneigenaars die weigeren hun wapens in te leveren.
* Een ieder die zich wil houden aan het concept van nationale soevereiniteit en het recept van de VN
wereldregering verwerpt.
* Dissidente en kritische; radiomakers, TV lieden, websites en blogs, lectuurverspreiders, auteurs en
Christenleiders die publiekelijk tegen de Nieuwe Wereld Orde ingaan.
Voormalige CIA planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben vaker uit de school geklapt en steeds
opnieuw bevestigd dat wie eenmaal in kampen terechtkomen, brutaal verkracht, gemarteld en gedood
kunnen worden. Vele medewerkers in de concentratiekamp-plannen zijn Mind Controlled en hebben er dus
geen enkele moeite mee om te moorden en te misbruiken.
Een persoon die gewerkt heeft met militaire planners voor de Nieuwe Wereld Orde heeft het volgende
toegegeven: “Wij zaten te discussiëren over hoe lang we het leven kunnen verlengen van gearresteerde
Christenen onder marteling, totdat ze uiteindelijk de laatste adem uitblazen. We kwamen op 11-13 dagen".
Er zijn echter ook vele ondergrondse militaire bases in Amerika. Mensen die niet gemakkelijk hun verzet
opgeven in de ‗gewone‘ kampen, zullen waarschijnlijk naar deze ondergrondse territoria gaan, waar er met
hen geëxperimenteerd zal worden door folteringen, totdat ze sterven‖.
Overigens is niet elke militair bestand tegen de zware indoctrinatie en brainwashing. Bij sommigen wordt hun
geweten toch aangesproken. Er draaien er ook wel behoorlijk door.
Special Forces!
Maar weinigen weten dat er voor de komende Staat van Belg, heel
bijzonder troepen worden klaargestoomd. Speciaal getrainde
troepen, die zonder enige weerstand zelfs vrouwen en kinderen
vermoorden! “Die zijn per slot verraderlijk en het gevaarlijkst!”
Hieronder volgt het vertaalde, woordelijke gesprek met een militair,
die zelfs trots is op de taak die voor hen is weggelegd, het
vermoorden van burgers!
EEN US MARINE DRILL SERGEANT BESCHRIJFT WAT BURGERS TE WACHTEN STAAT ONDER DE
MARTIAL LAW (STAAT VAN BELEG) IN DE VERENIGDE STATEN/MONTANA.
Nog steeds ben ik nogal beduusd van wat een United States Marinier me in een lang gesprek heeft
toevertrouwd. Een US Marinier drill sergeant met een 12 jaar lange professionele opleiding, en trainer bij de
marine. Hij specialiseerde zich in het trainen en harden van de manschappen om hen te laten winnen.
(schiet op vrouwen en kinderen waar nodig, ken geen genade, enz...)
De marinier bevestigde veel zaken die ik al wist, maar onthulde ook veel nieuwe feiten.
Hij gaf toe, (pochte zou eigenlijk meer van toepassing zijn), dat er inderdaad goederenwagons gereedstaan
overal in Montana, zowel daar waar ik hem interviewde als nationaal. Dat het leger de civiele
weerstand/militie bedreiging goed heeft ingeschat, en dat alles in gereedheid is gebracht voor een militaire
machtsovername met gebruik van zwaar US Marine geschut.
Quote: "Waarom denk je dat ze de mariniers in gereedheid hebben in Billings, Montana," schepte hij op. Hij
legde uit dat de mariniers het meest intensief worden ingezet in Montana (en nationaal) onder de staat van
beleg ... en hij was blijkbaar erg trots op hun rol. Hij gaf toe dat ze zijn getraind en gehard om te doden ... en
dat het doden van vrouwen en kinderen een deel van hun agenda zal zijn, waar dat noodzakelijk wordt
geacht.
WAAROM? Hij zei dat in een staat van oorlog of beleg, het een bekend feit is dat vrouwen en zelfs kinderen
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gebruikt worden om informatie over te brengen naar "de vijand." (of om Amerikaanse troepen te bestrijden.)
Hij vertelde toen hoeveel mannen van zijn peloton, die in het buitenland waren gestationeerd, zijn gedood of
gewond zijn geraakt doordat een marinier weigerde zijn bevel op te volgen om te vuren op een acht jaar oud
kind. Het kind werd ervan verdacht een koerier te zijn voor de Mujahideen, en logistieke informatie en de
verblijfplaats van de marine door te geven aan de moslims waartegen ze vochten. En als gevolg van het
doorgeven van vijandelijke informatie, werden veel mannen in zijn peloton gewond of gedood door de
daaruit voortvloeiende islamitische aanval.
Quote: "Het kind wist misschien niet eens wat hij vervoerde," vertelde de marinier me. "Maar onze mannen
hebben schade opgelopen, …en dat allemaal omdat één man weigerde zijn orders op te volgen en daarmee
de bedreiging dus niet heeft uitgeschakeld…"
We bespraken de goederenwagons en boeien en MILITAIRE detentiekampen in de staat van beleg kwestie.
Een glimlach brak uit op zijn gezicht toen ik hem mijn onderzoek beschreef naar de toekomstige staat van
beleg en de rol van de goederenwagons met handboeien voor gevangenen.
Toen ik hem vertelde hoe mijn onderzoek over dit onderwerp me heeft gebracht naar de HIGHLINE, (de
spoorlijn die parallel loopt aan Highway 2 in het noorden van Montana) en het noorden van Montana, gaf hij
toe ...:
Quote: "De goederenwagons staan niet alleen daar ... we hebben ze verspreid over heel MONTANA ...
Billings, Bozeman ... ..." Hij noemde stad na stad in Montana.
Vernietiging in de gevangenen goederenwagons – marine stijl.
"Als schapen naar de slachtbank geleid worden."
We bespraken wat er zou gebeuren als mensen werden gearresteerd tijdens de staat van beleg en in de
goederenwagons gestopt zouden worden- marine stijl.
Quote: "In veel gevallen zullen ze niet eens een kogel verspillen aan hen. Velen zullen de kampen nooit
levend bereiken. Ze hebben een ding dat we het „nietpistool‟ noemen..." Ik vroeg hem uit te leggen wat dat
was. "Uit dit „pistool‟ schiet een lange metalen staaf die weer een ander stuk metaal raakt ... ze houden het
net als een pistool gewoon tegen iemands hoofd en …"
In feite gaf hij een soortgelijke beschrijving als van een ‗stun gun‘, welke gebruikt wordt in slachthuizen voor
het verdoven van runderen en schapen voorafgaand aan de slachting. Ik begreep het. Hetzelfde effect als
dat er een kogel door het hoofd gejaagd zou worden, begunstigd door militairen voor de inschakeling van
mensen in dergelijke omstandigheden. Alleen op deze manier, zal het Amerikaanse volk als SCHAPEN ter
slachting worden geleid ... letterlijk.
En de domme schapen die ter slachting worden geleid, burgers gearresteerd tijdens de staat van beleg, zijn
niet eens de kosten van een kogel waard...
Quote: "Rode vlag/zwarte vlag, marine normen voor "Wie zal leven, wie zal sterven"
We bespraken de verschillende lijsten van de status van mensen, die gearresteerd zijn tijdens de staat van
beleg. Je weet wel, zoals de FEMA ROOD-BLAUW lijsten, enz.
Hij antwoordde door toe te geven dat de FEMA ALLEEN een dekmantel was voor dergelijke operaties, en
dat het in feite het Amerikaanse leger zou zijn (met behulp van buitenlandse troepen zoals VN / NAVO / PfP
enz.), die de goederenwagons en de vernietigingskampen zouden leiden/exploiteren. Hij zei ook dat de
mariniers mensen met een rode vlag of zwarte vlag hadden gemarkeerd. Als iemand op hun geautomatiseerde lijst verschijnt met een rode vlag, dan zal deze persoon gearresteerd en afgevoerd worden naar de
militaire kampen, maar kan eventueel nog wel ‗gerehabiliteerd‘ worden. Maar mensen die gemarkeerd zijn
met een zwarte vlag, zullen gearresteerd en ter dood gebracht worden. Zonder verdere vragen.
Quote: "Bij het nemen van gevangenen tijdens de staat van beleg, zouden we zelfs gebruik kunnen maken
van een met een zwarte vlag gemarkeerde persoon, die hoe dan ook toch al gaat sterven, en deze tot
voorbeeld maken voor de anderen, zodat ze weten dat ze niet moeten tegenwerken, maar meewerken….
door deze persoon te executeren in bijzijn van de anderen ... een vorm van controle door angst."
WAAROM zit het Amerikaanse leger in IRAK?
De marinier legt uit.
Ik besprak mijn afkeer voor de rapporten die we nu krijgen uit Irak, over de nog jonge meisjes en tieners die
lukraak worden gearresteerd, gemarteld, sodomized, verkracht, enz.
Quote: "Je moet weten hoe oorlog werkt en begrijpen wat daar gebeurt. Sinds de Amerikaanse soldaten
worden omringd met mensen (Irakezen) en de vijand in veel gevallen het/een onbekende is, moeten ze
manieren hebben om het kaf van koren te scheiden."
Door eerst een willekeurige selectie van burgers te ondervragen, gebruikmakend van foltering en andere
middelen, en dan weer vrij te laten, hopen ze dat wanneer deze mensen thuis hun verhaal vertellen, dit bij
de vijandelijke strijders zo‘n woede en vergeldingsdrang zal opwekken, dat ze uit hun schuilplaatsen komen
en in de openbaarheid verschijnen, zodat duidelijk wordt wie de daadwerkelijke vijand is. "
Ook gaf hij toe dat het bij de mensen angst schept richting het bezettingsleger, zodat ze zullen aarzelen om
te rebelleren.
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In het licht van de komende staat van beleg, waarvan hij toegaf dat deze aanstaande is in Amerika, besprak
ik mijn theorie dat het Amerikaanse leger, dat is gehard en geoefend door middel van dergelijke praktijken in
Irak, degene zullen zijn die naar huis gebracht worden om in de toekomst dezelfde taken uit te voeren tegen
de AMERIKAANSE BURGERS.
MARINE MENTALITEIT – schieten op VROUWEN en KINDEREN op bevel!
Hij ontkende dit niet. En als ik mijn bezorgdheid uit over het al dan niet zover krijgen van onze eigen
Amerikaanse troepen om te schieten op Amerikaanse burgers, zelfs vrouwen en kinderen, hij legde mij uit
wat de marine mentaliteit is.
Quote: "Deze mariniers zijn getraind om te doden op commando. Ze hebben geleerd om de orders van hun
superieuren niet in twijfel te trekken en zonder meer op te volgen. ZE ZULLEN IEDEREEN DODEN WAAR
EN WANNEER HUN DAT BEVOLEN WORDT." Hij zegt MEDEDOGEN en BARMHARTIGHEID staan
lijnrecht tegenover oorlog en militaire mentaliteit.
Hij heeft zelf mariniers getraind, en gaf toe dat hij een van de diegenen was die andere mariniers leerde om
te doden zonder spijt of geweten... zelfs onder de staat van beleg in Amerika.
MILITAIRE STRATEGIE ONDER STAAT VAN BELEG IN VS
Vervolgens spraken we over oorlogswapens. Ik heb hem mijn visie gegeven over de komende staat van
beleg HOLOCAUST. Dat het veilig was: we waren op neutraal terrein en de staat van beleg is hier NOG niet
verklaard.
Daarna heb ik gesproken over mijn eerlijke beoordeling, echter vanuit Patriot/civiele weerstand. Omdat ik uit
een familie kom met een militaire achtergrond, had ik een veel realistischere inschatting van de moderne
militaire macht ten opzichte van civiele weerstand.
Ik zei:
"Aan het einde van elke radio-uitzending die ik maak over de komende staat van beleg, geef ik altijd een
boodschap van redding. Ik laat de Patriot milities weten dat, hoewel ik hun bedoelingen bewonder als ze
staan voor vrijheid en tegen de NWO, ze in feite geen enkel realistisch idee hebben van hoe goed
bewapend, getraind en voorbereid de militaire krachten van de NWO daadwerkelijk zijn ... en dat veel van
deze goede mensen zullen sterven als ze weerstand bieden .. . Dus ik vertel ze, 'realiseer je dat wanneer je
sterft, de uiteindelijke overwinning het eeuwige leven zal zijn via Jezus Christus.... en dat velen van jullie
zullen eindigen in de hel mocht je sterven zonder Christus ... dus maak het NU IN ORDE MET GOD "
Hij glimlachte en zei: "dat is waarom wij mariniers een gezegde hebben van wij schakelen ze uit, en GOD
zoekt het uit!‖
Hij ging verder met het beschrijven van de nieuwere wapens die het Amerikaanse leger had ontwikkeld, om
te worden gebruikt tegen de weerstand van de burgerbevolking. Granaten met bijtende stoffen, die zich bij
het ontploffen een weg vreten door de beschermende pakken die de verzetsstrijders eventueel zouden
kunnen dragen tijdens de staat van beleg. Projectielen met uranium behuizing, die bij het afschieten daarvan
dwars door gebouwen gaan met een dusdanige kracht en snelheid, dat een menselijk lichaam direct wordt
meegezogen uit het gat dat ze creëren. (uiteraard worden de lichamen daarbij totaal vernietigd.) En nog veel
meer.
De komende realiteit van stralings-vernietigingskampen onder de 'Staat van Beleg'
Hij bevestigde ook de realiteit van de straling-gerelateerde wapens.
Ik heb gezegd dat tijdens mijn onderzoek naar militaire detentie- en vernietigingskampen, ik op de hoogte
was van de vergassing- en crematoriumfaciliteiten, en ook van de dodenkampen waarbij gebruikt wordt
gemaakt van straling.
Met de glimlach van een geharde soldaat, antwoordde hij: "De stralingsfaciliteiten bestaan al sinds de jaren
1950. Ze worden al gebruikt op plaatsen als Kosovo en op andere plaatsen ... ze maken onze clean-up veel
gemakkelijker na executies. De lichamen exploderen niet ... ze imploderen of klappen in elkaar van binnenuit
.... "
Ik probeerde tijdens mijn 6 maanden van onderzoek in Duitsland op een Amerikaanse militaire bases
genaamd The MARSHALL CENTER en andere locaties, meer te ontdekken over de rol van de VN / NAVO
buitenlandse troepen die op een dag gebruikt gaan worden tijdens de staat van beleg in Amerika.
Voormalig Joegoslavië wordt gebruikt als een testcase voor een heel land gebracht onder VN / NAVOcontrole. Het is opgedeeld in vier regio's, met VN troepen die patrouilleren in elke sectie. Dit is ongeveer
zoals Amerika in staat van beleg zal worden verdeeld in tien regio's met de VN / NAVO / PfP-troepen
patrouillerend in elke regio.
En zelfs nu, zijn buitenlandse en Amerikaanse troepen getraind door ervaring in plaatsen als Kosovo, voor
wat ze op een dag te doen staat onder de staat van beleg in Amerika: wegversperringen en huiszoekingen,
inbeslagnames wapens, pistool confiscatie, "zoeken / inbeslagneming / arrestatie" in huizen, laten
marcheren van rood- en zwart gevlagde mensen, FEMA rood / blauw gemarkeerde mensen
opsluiten/afvoeren in goederenwagons of bussen (of federale gevangenen transportvliegtuigen), en vast te
houden of te doden dienovereenkomstig, etc.
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Het feit dat ze zelfs nu het ―vernietigen van vijanden‖ oefenen onder de VN / NAVO / NWO bezetting in
"dodenkampen met stralingsvoorzieningen‖ geeft mij een heel slecht gevoel in mijn maag.
We hebben gehoord van stralings vernietigingsfaciliteiten hier in de VS om te worden gebruikt in staat van
beleg. Ik had al mijn vermoedens en nu heeft de marine dit eersteklas bevestigd. Hij gaf toe dat er niet alleen
gaskamers en crematoriumfaciliteiten zijn, maar faciliteiten om te vernietigen door middel van straling zijn
ook een huidige werkelijkheid.
Quote: Marine mentaliteit - "Veel Amerikanen zijn domme schapen!"
Ik sprak mijn diepe bezorgdheid uit over de vele onschuldige mensen die vernietigd zullen worden in zulke
kampen. Hij legde de militaire mentaliteit van denken uit.
"De meeste Amerikanen zijn domme schapen. Een schapen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet onder controle
gehouden worden, of een bedreiging vormen voor de veiligheid van de Amerikaanse strijdkrachten in staat
van beleg of een gevaar voor hun activiteiten. In een dergelijk geval moeten ze worden uitgeschakeld…zoals
in New Orleans." Hij gaf toe dat zijn vriendjes van de marine heel veel mensen daar hebben neergeschoten
en gedood, omdat zij weigerden hun wapens in te leveren toen hen dat gevraagd werd.
Quote: "We hebben de filosofie in het leger dat je er één of een paar OFFERT ten gunste van velen..."
Met andere woorden, als een persoon of een groep (patriot leider, militieleider en hun groep, enz., of
verschillende personen in staat van beleg) een bedreiging vormt voor het welzijn van de velen (in het
Amerikaanse leger) dan zullen ze die mensen opofferen.
Toen ik vertelde hoe mijn vorige onderzoek de verborgen realiteit van NWO WEERSTAND blootlegde
binnen de gelederen van het Amerikaanse leger, hij keek me aan met intense, samengeknepen ogen en
antwoordde: "Niet deze MARINIERS…NIET MIJN MANNEN! Deze mannen zijn voorbereid, getraind en
uitgerust ... voor de staat de staat van beleg en zij zijn getraind om te winnen. "
NACHTELIJK AFSCHEID
We namen afscheid en gingen ieder onze eigen weg in de nacht.
Maar voordat hij vertrok, zei ik tegen hem: "Nou, leuk je gesproken te hebben ... en of je het nu weet of niet,
je hebt me net in een gigantische, psychologische achtbaan gezet, meneer ..." Hij glimlachte alleen maar. In
feite kostte het me de hele nacht in gebed om te laten bezinken wat hij allemaal had gezegd en eindelijk
rustig in slaap te vallen.
From: Pam Schuffert live verslag van de Pacific Northwest
De voormalige Major Ralph Peters van het Pentagon, nu blijkbaar met pensioen, had een rapport
geschreven voor het Amerikaanse legertijdschrift Parameters, genaamd "Strijders Klasse", waarin hij sprak
over NWO WEERSTAND en hoe een groep mensen onder de NWO-tegenstanders zich niet liet verleiden of
afschrikken door conventionele militaire middelen van hun stelling tegen de
Nieuwe Wereld Orde, of hun geloof achter hun vastberadenheid om niet te
aanvaarden, noch samen te werken. Hij verwees naar hen als ‗WARRIOR
CLASS . Hij verklaarde in zijn rapport dat een dergelijke resistentie zal moeten
worden tegengegaan door het Amerikaanse leger met "onweerstaanbare
kracht.‖
In New Orleans verdwenen 5.000 mensen!
Hoewel ik niet al haar opvattingen deel, moet gezegd worden dat de dissidente,
lastige vragen stellende Cynthia Ann McKinney (lid van het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden en de presidentskandidate van de Groene Partij bij de
Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008), lef had en openlijk onthulde dat
er 5.000 mensen zonder pardon zijn geëxecuteerd en verdwenen na Hurricane
Katrina in New Orleans!
De Russen komen! 'Top Gun' eerste gezamenlijke oefeningen in de VS!
Amerikaans verzoek Russische luchtlandingstroepen Denver Airport in te nemen tijdens gezamenlijke
militaire oefening.
Een bizarre verslag van de Federale Dienst voor militair-technische samenwerking, dat circuleert in het
Kremlin vandaag de dag op de gezamenlijke VS en Rusland militaire oefeningen die plaatsvinden volgende
maand in de staat Colorado zegt dat de plannen ontvangen van de Amerikanen noemen voor Russische
Airborne troepen (VDV) tijdens deze vreemde oefening om "te nemen en te houden" de Central Intelligence
Agencies (CIA) hoofdvestiging, de National Security Agencies (NSA) de belangrijkste faciliteit en de Denver
International Airport (DIA).
Een van de meest raadselachtige vragen in de hoofden van de Russische militaire analisten, is dat in het
verslag wordt geconcludeerd, dat de reden waarom de Amerikanen met behulp van de Russische
luchtlandingstroepen als de "beschermers" van deze vitale Amerikaanse inlichtingendiensten middelen in
plaats van de "agressors" zoals altijd het geval is geweest historisch. Een speculatie in dit rapport echter wel
rekening mee dat het scenario af te spelen in eind mei, in Colorado, zoals gepland door de Amerikanen, is,
inderdaad, spiegel soortgelijke plannen van de Russische generale staf van de te nemen maatregelen in het
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geval van een plotselinge burgeroorlog waar "externe krachten" zou worden opgeroepen om de regering te
beschermen tegen omverwerping door interne of gewapende opstand door het leger.
'Totale vernietiging Amerikaanse natie'
De extreem conservatieve Amerikaanse auteur, radiopresentator en
voormalige Kansas Trooper (staatspolitie) Greg Evensen*
waarschuwt dat de steeds hoger oplopende spanning in de wereld
waarschijnlijk al over enkele weken tot een dramatische uitbarsting
zal komen in onder andere een oorlog met Iran en mogelijk zelfs
met Rusland en China. Evensen baseert zich naar eigen zeggen op
onder andere de info die hij krijgt van een (teruggetreden)
Amerikaanse generaal. 'Het is duidelijk dat de gebeurtenissen van
historische omvang zullen zijn en cataclysmische gevolgen van
Bijbelse omvang zullen hebben,' waarschuwt Evensen.
Bovendien zal Amerika met een tweede front te maken krijgen, namelijk zijn eigen grondgebied. Onder het
mom van gezamenlijke 'oefeningen' en 'hulptroepen' zouden er inmiddels gevechtstroepen uit Rusland en 14
andere landen op Amerikaanse bodem zijn gestationeerd. De massale, nauwelijks te bedwingen bosbranden
in het westen van Amerika zouden 'vrijwel zeker' doelbewust zijn aangestoken en fungeren als afleiding voor
wat er straks gaat gebeuren. Evensen suggereert een financiële/economische schok die het Amerikaanse
volk in verzet zal doen komen, waarna de buitenlandse troepen tegen hen zullen worden ingezet.
Alhoewel er her en daar civiele netwerken zouden zijn opgebouwd om de aan de gang zijnde totalitaire,
fascistische machtsovername van Amerika tegen te gaan, is het grootste deel van de bevolking hier totaal
niet op voorbereid en zullen er volgens Evensen daarom onvoorstelbaar veel slachtoffers vallen. 'Ik ben er
nog nooit zó zeker van geweest dat het grote 'finale' plan voor de totale vernietiging van de Amerikaanse
natie op het punt staat uitgevoerd te worden. De in dienst van de Prins der Duisternis staande wereldelite is
het aftellen begonnen.'
Ten slotte
Laten wij hier in Europa onszelf niets wijsmaken of verblinden door
illusies…het lot van de Amerikanen zal ook ons lot zijn op den duur.
Zoals door de gehele geschiedenis heen al is gebleken, ontsnap
geen enkel volk, geen enkele groep en geen enkel individu aan de
zieke, verderfelijke, mensonterende arrogantie van deze zielloze
creaturen, die zichzelf als de ‗elite‘ van de menselijke beschaving
beschouwen.
Niet alleen in de US vinden deze verderfelijke onverkwikkelijke
zaken plaats, ook hier op het vaste land van Eurabië en zelfs hier
ten lande. Ook in ons Nederland zitten veel verraders die ons
zonder vorm van proces, democratie op Eurofiele wijze uitleverden aan de NWO en de islam!
“Het ongeduld leidt tot spanning en intolerantie. Nederland haakt met deze houding bovendien
niet aan in de Nieuwe Wereldorde, die bestaat uit een bonte mengeling van mensen."
Dat zei D66-prominent en oud-minister Roger van Boxtel voor Integratiebeleid tijdens een symposium in
Wageningen in het kader van de 5-meiviering.
Ook hier zijn de burgers verraden en verkocht aan de macht van de islam en sharia.
'Tegengaan van islamisering is geen doelstelling van overheidsbeleid‟! Aldus Halsema
Minister van Justitie Donner vindt zelfs dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen
moet ontvangen en blijkt hij ook geen principiële bezwaren te
koesteren tegen de invoering van de sharia…..!
Dit zijn dus de leugenaars en huichelaars die ons regeren en
pretenderen het beste met het volk voor te hebben!
Als autoriteiten en de MSM een leugen maar lang genoeg blijven
herhalen, zullen de meeste mensen die op de waarheid gewezen
worden, deze niet voor mogelijk houden en verongelijkt reageren.
“Onderscheiden is zien. Wie dat doet, discrimineert. “
De kracht en macht van de ‗elites‘ ligt besloten in de consequente
uitvoering van hun credo; „These, antithese en synthese!‟
Besef terdege
Dat, hoewel het exacte aantal niet echt is vast te stellen en duizenden ultramoderne guillotines klaar staan!
Dat er meerdere tientallen kilometers gloednieuwe wagons gereed staan waarin men, in driehoog op elkaar
gestapelde cellen, 143 personen per wagon kan vervoeren. Met een totale capaciteit van een miljoen
mensen per transport! Allemaal geklonken in ijzeren beenklemmen en enkelboeien die in alle treinstellen
aanwezig zijn.
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Dat er 60.000 - 70.000 zwarte helikopters uit het oog weggehouden worden in ondergrondse faciliteiten om
in tijd van nood allemaal tegelijk ingezet te worden. Dat er meer dan 800 bekende FEMA-kampen kant en
klaar zijn, gereed voor de ontvangst van de eerste ‗gasten‘.
Dat ‗men‘ vast besloten is de wereldbevolking drastisch te reduceren!
Eveneens heeft de ‗elite‘ excellente psychologische inzicht in de aard der mensen. Voor een fatsoenlijk,
normaal mens is het niet eens voor te stellen dat een overheid haar eigen burgers zou kunnen doden en
haar eigen maatschappelijke bestel zou willen vernietigen. Geen enkel mens met gevoel, inzicht en een ziel,
zal kunnen bevatten dat er zoveel duivelse kwaadaardigheid en on-menselijkheid kan huizen in een levend
wezen. En precies daarom kunnen deze verdorven lieden hun gang gaan, met zelfs op arrogante wijze in
alle openheid alles voor de grote slachting gereedheid te brengen… want geen zinnig, normaal mens zal
daar de juiste conclusies uit trekken!
De eerder genoemde US marine-sergeant vertelde met zijn aanmatigende zelfgenoegzaamheid, dat ze ten
tijde van de oorlog in Afghanistan vaak niet precies wisten wie de echte vijanden waren waar ze voor
moesten uitkijken. Men greep daarop kinderen, jongetjes en meisjes die door een aantal van hen verkracht
en gemarteld werden. Het leek vreemd dat men deze daarna gewoon vrij liet, omdat het te verwachten was
dat zeer zeker de plaatselijke overheden aldaar, actie en repercussie zouden ondernemen.
Wel, dat was dus ook werkelijk de bedoeling.
Logisch dat de dapperste leiders dan verhaal kwamen halen. “Oké, nu wisten we wie we hebben moesten!”
Deze werden vervolgens voor de ogen van de burgers en hun andere leiders als honden neergeschoten.
Van dan af was de lust tot verzet een heel stuk minder. Daarna liet men het wel om nog protest te laten
horen, waarbij als neven effect, de weg vrij was om werkelijk alles te doen wat maar opkwam in hun zieke
brein. Met een brede grijns: “Och, het is gewoon een spel. Een spel wat zij niet kunnen winnen!”
Naast mensen die berustend de schouders ophalen zijn er ook die boos worden. Woedend als ze eenmaal
beseffen wat er met hen gebeurt. Ook dat is onderdeel van de agenda van de ‗elites‘. De mensen dusdanig
boos en gefrustreerd maken dat deze in woede domme dingen gaan doen. Net zolang tot de dam van
‗beschaving‘ en tolerantie het begeeft en de totale anarchie losbreekt. Want dat is precies waar ‗de ‗elites‘ op
zitten te wachten. Dan kan men de Noodtoestand afkondigen, de ‗Staat van beleg‘! Daarna kunnen al die
FEMA kampen gevuld worden met ‗dissidenten‘, ‗terroristen ‗ en ‗staatvijanden‘!
Het onderstaande is uit een boek (The Battle for the Mind), geschreven door een Illuminati psychiater, Dr.
William Sargant van het Tavistock Instituut in 1957:
“Er kunnen verschillende soorten geloofssystemen in de hersenen van mensen worden
geïmplementeerd op voorwaarde dat de hersenfunctie maar genoeg verstoord is (toevallig of bewust)
door angst, woede of opwinding. Als dit gebeurt dan is één van de meest voorkomende condities een
beperkt beoordelingsvermogen en een grotere bereidheid om iets te gaan geloven.
"Als deze symptomen zich manifesteren in groepsverband dan rubriceert men dit dikwijls onder de
categorie “kuddegedrag” en dit verschijnsel doet zich in het bijzonder voor gedurende oorlogen,
epidemieën en alle perioden met een gemeenschappelijk gevaar, waardoor de angst toeneemt en
zowel het individu als de groep meer vatbaar zijn voor suggesties”.
Naast het creëren van angst is een andere heel populaire en permanent toegepaste tactiek het zaaien van
verdeeldheid. Als mensen maar genoeg (gedwongen) worden geconfronteerd met de onderlinge verschillen
dan zal men veel eerder bereid zijn elkaar in de haren te vliegen dan wanneer men beseft dat mensen
eigenlijk allemaal gelijk zijn. Als je de psychopaten even buiten beschouwing laten, wil niemand oorlog. En
toch, keer op keer leert de historie dat mensen onder invloed van angst en bewust gecreëerde verdeeldheid,
bereid zijn elkaar als beesten af te slachten. En of dit nu komt door het aanwakkeren van patriottisme of
religie, altijd weer zijn er moeders die hun kinderen terugkrijgen in body-bags. Er worden heldhaftige
woorden gemompeld en postuum wordt er een medaille op de kist gespeld en daarmee is zijn of haar dood
niet voor niets geweest. Ieder mens die zich bewust wordt van het bovenstaande en zich geen angst meer
laat aanpraten en meer overeenkomsten in mensen ziet dan verschillen, is een grote en belangrijke stap
richting de ondergang van de krankzinnige ‗elites‘.
Wij hebben feitelijk altijd een keus: We kunnen met elkaar dansen of we kunnen met elkaar vechten. Laten
we zorgen dat ze ons niet tegen elkaar opzetten!
Het mag evident zijn dat de plannen van de ‗elites‘ echt niet beperkt blijven tot de USA, maar eveneens
Europa en de rest van de wereld omvatten. Geen gewone burger zal ooit werkelijk begrijpen en weten wat
de zieke ideeën van deze ontmenselijkte ‗elites‘ exact zijn en hoe zij deze precies ten uitvoer zullen brengen.
Maar met alles wat we nu weten is het echter niet moeilijk raden meer. En met vooral die duizenden
guillotines in gedachten, is de vraag die rest is dan ook niet of….maar wanneer!
Zie voor uodate: Update: De komende ‗Staat van Beleg‘!
Zie voor deel 2: "Ondergrondse bases en aliens!"
Aanvullende informatie:
Waarom overheden hun eigen burgers kunnen vermoorden, zie:
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Waarom de mensheid zelf schuld is aan de vernietigende gebeurtenissen
Waarom er zoveel verraders onder ons zijn
Het Geheime ―Wellness Plan‖ voor Aarde!
Waarom en hoe ‗zij‘ de mensheid willen reduceren
Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden
Omwille van de leesbaarheid heb ik in het artikel niet elk woord doorgelinkt. De aanwijzingen, bewijzen en
bronnen zijn te vinden in de uitgebreide linklijst hier onderaan.
Bronnen en Films:
Vrijwel alle informatie is alleen in het Engels. Door de trefwoorden in Google te zetten, krijg je een enorme
lading ter zake doende informatie. Vandaar dat ik de moeite heb genomen om zo veel mogelijk Nederlandse
websites en blogs te linken. Deze zijn voor het grootste deel allemaal vertalingen van de originele
Engelstalige artikelen.
Overigens zijn inmiddels enorm veel van de betreffende filmpjes van het internet verdwenen!
Nederlandstalige info:
Total Controle;
http://totalecontrole.punt.nl/
http://totalecontrole.punt.nl/?id=394281&r=1
http://mayrapublications.nl/?paginaid=186
FEMA concentratiekampen… er is niets veranderd sinds WOII
Gevangenisbox spoorwagons met handboeien en guillotines, gebouwd om christenen te elimineren
Santorum: Obama leidt Christenen naar de Guillotine
Gevangenisbox-spoorwagons-met-guillotines…
Nieuwe vracht Guillotines gelost in Long Beach afgelopen week, 3 mei 2012. Ooggetuige persoonlijk
bekend bij piloot
Noachidische geboden/wetten (Noach Talmoed Misjna Gemara)
Guillotines in aanbouw
Engelstalige blogs en websites:
AMERICA'S GUILLOTINES AND FEMA'S COFFINS
Is FEMA & DHS preparing for mass graves and martial law near Chicago?
* http://www.infowars.com/is-fema-dhs-preparing-for-mass-graves-and-martial-law- near-chicago/
* http://dutchpatriot.wordpress.com/extermination-camps/
* http://americanholocaustcoming.blogspot.nl/2009/02/modern-guillotines-confirmed- at-fort.html
Secret GUILLOTINE Training & FEMA Coffins
Guillotines on U.S. Soil
Jesse Ventura FEMA CAMP , POLICE STATE!
Guillotines on U.S. Soil 12 films
http://www.youtube.com/watch?v=_G3g1o3uHFE&feature=BFa&list=PL2B132031A633795B
Top secret guillotine Training - FEMA doodskisten
http://www.youtube.com/watch?v=1thCxC1IPO4
Apr 16 - FEMA ORDERED 102,000 Boxcars W/Shackles & Guillotines
http://portland.indymedia.org/en/2008/11/381946.shtml
FEMA ordered 102,000 prisoner boxcars with shakles and guillotines
http://uspolitics.tribe.net/thread/7074fed2-b45c-480a-aa3a-5078fbb30940
Australian Secret Detention Camp with Member of Parliament
New World Order
America's guillotines and fema‘s coffins
MTV warning of American Holocaust New World Order Please get prepared
New WORLD Order 2012~SHOCKING PROOF!
Flying over FEMA site
China militaire basis in Mexico?
Public law, 102-14 Public Law 102-14 Noach‘s Wetten
FEMA kampen en VOLLEDIGE LIJST van waar ze zijn;
"Uncle Ernie's Issues & Alibis."
American Holocaust And The Coming New World Order
Pim Pin Turtle
FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA)
A law to allow the execution of christians and non-jews in america was passed in 1991
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100% proof that something is wrong. ANTARCTIC P2 John Gorman
Camp-FEMA Full length version
Police State 4: The Rise of FEMA (Full Length)
AMERICAN CONCENTRATION CAMPS met video‘s
Operatie Garden Plot;
Operation Garden Plot Activated
http://www.infowars.com/operation-garden-plot-documents-published/
http://www.governmentattic.org/
http://www.issuesandalibis.org/campsb.html
REX 84 en de Operation Garden Plot
ObamaCare Mandates RFID Implants in All Americans by March 23rd 2013!
Fema Camp Coffins Investigated
Concentration Camps being built for U.S citizens
ILLUMINATI a myth? Full Documentary
Jesse Ventura
Enemy of the State: Camp FEMA 2 - FULL MOVIE
Camp FEMA : American Lockdown! (Full Length)
http://educate-yourself.org/ps/confrimsguillotinesfortlewis28jun08.shtml
http://www.issuesandalibis.org/campsa.html
http://pimpinturtle.com/2008/02/01/fema-ordered-102000-boxcars-with-shackles.aspx
http://www.prolognet.qc.ca/clyde/camp.htm
http://www.cephas-library.com/martiallaw/martial_law_is_the_church_prepared.html
http://www.cephas-library.com/nwo/nwo_public_law_102_14.html
Dan Feidt: Military Prepares for Martial Law Takeover
Gepubliceerd op 7 jul 2012 door:
TheAlexJonesChannel
http://www.infowars.com/army-manual-outlines-plan-to-kill-rioters-in-america/
http://www.infowars.com/
http://www.prisonplanet.tv/
http://www.hongpong.com/
http://twitter.com/#!/RealAlexJones
http://www.facebook.com/AlexanderEmerikJones
ENDGAME:
Office of Detention and, Removal Strategic Plan, 2003 - 2012
Detention and Removal Strategy, for a Secure Homeland
http://gothinkblog.com/gblog/wp-content/uploads/2006/03/endgame.pdf
FEMA's 911 Concentration Camps
925 miljoen hollowpoints!
The Department Of Homeland Security Is Buying 450 Million New Bullets
Senate Approves Requiring Military Custody in Terror Cases
U.S. Army prepares to invade U.S.
Flying over FEMA site. The New World Order
Reacties op dit artikel zijn te volgen op: http://ejbron.wordpress.com/2012/07/22/de-komende-staat-van-beleg/

Beast Tech (6): Ontsnappen uit systeem van 'Het Beest' niet meer mogelijk
Verplichte afluisterchips al onder president Clinton ingevoerd
De totalitaire 'Nieuwe Wereld Orde' wacht nog op slechts één letterlijke
pennenstreek van president Obama.
De plannen voor een 'Beast Tech' database, waarin alle menselijke activiteiten
worden opgeslagen en gecontroleerd, bestaan al tientallen jaren. Even zo lang
zijn er in de VS, maar ook in Nederland, wetten ingevoerd die de overheid de
macht geven om in een noodsituatie beslag te leggen op werkelijk alles wat u
bezit. Anno 2013 zijn we allemaal inmiddels al zo nauw met de elektronische samenleving verweven, dat
ontsnappen eigenlijk niet meer mogelijk is. De enige overgebleven optie is om in de moeilijke tijden die gaan
komen zien te overleven. George Orwell beschreef in zijn beroemde '1984' hoe grote TV-schermen niet
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alleen programma's uitzonden, maar tegelijkertijd ook als bewakingscamera's fungeerden. Mensen wisten
zowel thuis, op het werk als op straat nooit wanneer ze werden bekeken door de veiligheidsdiensten, en
stemden hun hele doen en laten erop af dat ze 24/7 in de gaten werden gehouden.
Totalitaire controle al tientallen jaren in de maak
De presidenten George Bush (sr.) en Bill Clinton legden de basis voor het totalitaire controlesysteem zoals
dit nu door Obama stap voor stap wordt ingevoerd. Al in 1994 waarschuwde het magazine Spotlight de
Amerikanen voor de per post toegestuurde overheidspasjes, die gekoppeld zouden worden aan een
database waarin de overheid alle persoonlijke informatie zou gaan opslaan, die vervolgens door anderen zoals de belastingdienst- zou kunnen worden opgevraagd.
Verplichte afluisterchips al onder Clinton ingevoerd
Vooral Bill Clinton maakte haast met de ontwikkeling en invoering van high-tech controlesystemen, zoals
een nationale ID-kaart, de 'informatie supersnelweg' (het internet), en de installatie van federale 'Clipper
Chips' in alle telefoons, computers, en andere elektronische apparaten, waardoor de overheid onbeperkte
toegang kreeg tot alle communicatie van iedereen. Deze 'Clipper Chips' werden overigens al onder Clintons
voorganger George Bush ontwikkeld door de -toen nog supergeheime- National Security Agency (NSA). In
augustus 1994 berichtte The McAlvany Intelligence Advisor dat het Congres een wetsvoorstel in
behandeling had dat de telecomproviders verplichtte om software en hardware te installeren, waarmee de
overheid alle communicatie in Amerika zou kunnen afluisteren.
'Vrijheden en privacy opgeven voor veiligheid'
'Om het terrorisme en de georganiseerde misdaad te stoppen, moeten de Amerikanen enkele van hun
persoonlijke vrijheden en privacy opgeven,' redeneerden toenmalig minister van Justitie Janet Reno en
voormalig FBI-directeur Louis Freeh destijds. Merk op dat dit bericht dateert van 8 maanden vóór de
terreuraanslag in Oklahoma City. Die gaf de regering Clinton enkel een (doelbewust gecreëerd?) excuus om
deze wetten erdoor te drukken.
Onder de door de FBI opgestelde en in 1994 ingevoerde Digital Telephony & Communications Privacy
Improvement Act -Orwelliaanser kon het niet, want dit was pure 'dubbelspraak' voor het feit dat de wet juist
alle privacy vernietigde- werden alle telefoon-, kabel- en computernetwerk/internetbedrijven verplicht om hun
apparatuur en computers aan te passen, zodat de overheid hier op afstand volledige toegang tot kreeg.
Bedrijven die weigerden kregen een boete van $ 10.000 per dag in het vooruitzicht gesteld.
'Risico op manipulatie en intimidatie door overheid enorm'
'Het FBI-plan zal de data-supersnelweg veranderen in een nationaal controlenetwerk van onvoorstelbare
afmetingen,' concludeerde The Electronic Frontier Foundation. De Clintons zeiden dat ze in enkele jaren tijd
alle huizen, bedrijven, instellingen, klaslokalen en bibliotheken op deze supersnelweg wilden aansluiten. De
Wall Street Journal schreef op 10 juli 1994 dat de 'Clipper Chip' ook zonder instemming van het Congres zou
worden geïnstalleerd, en waarschuwde dat slimme terroristen en misdadigers deze chip eenvoudig zouden
kunnen omzeilen.
'Maar de chip geeft de Big-Brotherbureaucratie de mogelijkheid om ieder telefoongesprek, iedere
creditcardaankoop, iedere banktransactie, en iedere telecommunicatie van iedere privéburger in Amerika te
controleren... De mogelijkheid voor manipulatie door de overheid en intimidatie van de burgers is enorm.'
Misbruik door belastingdienst
Een jaar eerder had een parlementair comité al geconstateerd dat de belastingdienst (IRS) illegaal misbruik
maakte van de opgeslagen persoonlijke gegevens van de Amerikanen. 'De IRS bevestigt door het negeren
van de privacyrechten van de belastingbetaler de grootste angsten die de Amerikanen voor de
belastingdienst hebben,' concludeerde de Democratische senator David Pryor, lid van het comité. Een nog
groter probleem was het feit dat de belastingdienst al deze illegaal verkregen informatie deelde met
tientallen andere overheidsinstellingen.
NWO heeft slechts één uitvoerend bevel nodig
Door het groeiende verzet van het geïnformeerde deel van de bevolking konden nog niet alle totalecontrolesystemen worden ingevoerd. Inmiddels zijn echter alle drempels voor de invoering van de Nieuwe
Wereld Orde verwijderd. Het enige wat nog ontbreekt is een (inter)nationale crisis zoals een nieuwe megaaanslag, een oorlog en/of een financieel-economische crash. President Obama kan dan met een uitvoerend
bevel, dus met één pennenstreek, het Congres volledig buitenspel zetten en als dictator gaan regeren.
Amerikaanse en Nederlandse overheid mogen alles van u afpakken
President Carter gaf de FEMA al de bevoegdheid om in zo'n noodsituatie de controle over het land over te
nemen. In 1994 gaf Clinton die macht over aan de NSA. In het Federal Register zijn een aantal uitvoerende
bevelen terug te vinden, waaruit blijkt dat de overheid dan op ieder gewenst moment beslag kan leggen op
alle media, alle energiebedrijven, alle brandstoffen, alle voedselproducenten, alle transportmiddelen
(inclusief uw eigen auto), alle wegen, spoorwegen en havens, alle vliegtuigen en vliegvelden, de
gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Tevens kunnen alle burgers desnoods gedwongen uit hun
huizen worden gehaald naar een andere locatie worden overgebracht.
Denk niet dat dit enkel voor de VS geld. Al in 1978 (geen typefout!) werd in ons eigen land de Noodwet
Financieel Verkeer ingevoerd, die het mogelijk maakt dat de regering tijdens een crisis beslag kan leggen op
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al uw (financiële) bezittingen, inclusief spaargeld, goud, zilver, et cetera. In artikel 33 van deze wet werd het
de ministers, ambtenaren en instanties uitdrukkelijk verboden om ook maar iets over deze wet naar de
burgers te communiceren. Bovendien werden zij automatisch vrijgesteld van eventuele gerechtelijke
vervolging in de toekomst (2).
Ontsnappen uit systeem van 'het beest' niet meer mogelijk
Gaan we in de nabije toekomst nog meer privacy verliezen? Absoluut. Elektronische slavernij is reeds een
feit. We zijn allemaal hoogstwaarschijnlijk al te nauw met het systeem van 'het beest' verweven, om er nog
uit te kunnen ontsnappen. Het enige wat we nog kunnen doen is alarm slaan, zoveel mogelijk mensen
waarschuwen, en ons voorbereiden om zo goed mogelijk zien te overleven in de moeilijke tijden die ons
wachten.
Hoop op de Opname
Veel christenen hopen nog steeds voor die tijd te worden 'weggerukt' naar de hemel, maar in tegenstelling
tot wat al tientallen jaren wordt beweerd, is het moment van deze 'Opname' uit geen enkele Bijbeltekst direct
af te leiden. Integendeel, de argumenten en uitleggingen dat de kerken en christenen juist wel door (een
deel van) de 'Grote Verdrukking' zullen moeten gaan, lijken veel aannemelijker en waarschijnlijker.
Toch hoeven we niet te wanhopen, want de gelovigen is tevens de belofte gegeven dat zij zullen worden
bewaard tijdens deze korte periode van ongekende ellende (Openbaring 3:10), en dat, zodra deze dingen
'beginnen te geschieden', zij hun hoofden moeten opheffen, want dat hun verlossing dan nabij is (Lucas 21).
Xander
(1) Raiders News Update
(2) Xandernieuws 04-08-2012: Duitsland bereidt verplichte belasting op al het bezit van burgers voor (/ Ook
onze regering mag al sinds 1978 alles van u afpakken)

Teveel of alle achtergronden weten over onze banken zou paniek veroorzaken onder de bevolking
Iedereen weet dat onze banken diep in de problemen zitten, maar niemand weet
juist hoe diep. Meer nog: niemand mág het weten tot de EU beslist wie voor de
bailouts gaat moeten opdraaien. Niemand minder dan Mario Draghi zelf, de
president van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dit vorige vrijdag in
Washington.
Wolf Richter:
―Europese banken zijn, net zoals alle andere banken, hermetisch afgesloten
zwarte dozen. Als de doos ietwat geopend wordt, raakt men zo overweldigd door de stank dat men ze liefst
direct terug sluit. Maar sluit men ze te traag, dan verspreidt ze zo‘n stank dat de hele bank onderuitgaat,
waarna de belastingbetaler met een bailout opdraait voor de schade,‖ begint Wolf Richter zijn controversieel
artikel.
Telkens wanneer de bankensector van naderbij wordt bekeken, blijkt dat die er nog slechter voorstaat dan
tot dan toe werd aangenomen. Zo verklaarde het IMF onlangs dat Spaanse en Italiaanse banken nog eens
230 miljard euro extra moeten afschrijven in de komende twee jaar. Uit ervaring blijkt dat de volledige
waarheid over de staat van een bank pas naar boven komt nadat ze helemaal instort.
Volgend jaar komt er dankzij de bankenunie hopelijk meer duidelijkheid omtrent de staat van de Europese
banksector. Dan wordt de ECB de officiële regelgever en zal het noodlijdende banken realistisch beginnen
te evalueren (in tegenstelling tot wat de huidige ‗stresstests‘ doen). Of bepaalde Spaanse en Italiaanse
banken tot dan nog overeind kunnen blijven, is echter nog maar de vraag.
Onder het principe van de bankenunie worden ingestorte banken ontmanteld en geherstructureerd en
worden beleggers en spaarders beschermd door de Europese belastingbetaler (of althans door de
belastingbetalers in de ―kernlanden‖). Tot die bankenunie er is, kan er nog van alles gebeuren en daarom
verbergen eurocraten liefst de waarheid over de ware staat van de bankensector.
Dit is waarom Draghi zei dat de bankevaluaties moeten wachten tot de bailoutmechanismen helemaal op
punt staan: ‗Als de waarheid over de rotte staat van onze banken te vroeg bekend wordt, breekt er
paniek uit, stort het hele kaartenhuis in elkaar en kan men de rekening niet doorschuiven naar de
(buitenlandse) belastingbetaler, spaarder en/of aandeelhouder,‘ vat Richter Draghi‘s uitspraak samen.
Enkele commentaren op het artikel verwijzen overigens naar dit relevante citaat van de Amerikaanse
industrieel Henry Ford: ―Het is maar goed ook dat de burgers ons bankenstelsel en monetair systeem niet
begrijpen. Immers, als ze het wel zouden begrijpen, zou de revolutie deze avond nog uitbreken.‖
Bron
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Saudi Arabië dreigt te breken met VS vanwege Iran, Egypte en Syrië
Saudi's spreken van 'schaamteloos verraderlijke' deal met Rusland - Palestijnse leider Mahmoud Abbas sluit
overeenkomst met Syrische president Assad
In 2009 boog Obama opzichtig voor de Saudische koning Abdullah. In
Riyad is men nu heel wat minder blij met hun protegé in het Witte Huis.
Inzet: Prins Bandar bin Sultan bezweert dat een breuk met de VS zeer
grote gevolgen zal hebben.
Als er een land is dat Saudi Arabië en Iran nog meer haten dan Israël,
dan is het elkaar. De Saudi's waren erg boos toen president Obama
openlijk de Moslim Broederschap in Egypte begon te steunen, en
ronduit woedend toen hij terugkwam op een zeker lijkende aanval op
Syrië. Nu het Witte Huis ook nog eens toenadering zoekt tot aartsvijand
Iran en bereid lijkt om tenminste een deel van het nucleaire programma van de Islamitische Republiek te
accepteren, hebben leden van het Saudische koningshuis gedreigd om de toch al onder grote druk staande
banden met de VS te verbreken.
Prins Bandar bin Sultan, het hoofd van de Saudische inlichtingendiensten, bezwoer dat er een 'grote
verandering' in de relaties met de VS aankomt, als protest tegen Obama's beleid ten aanzien van Iran,
Egypte en Syrië. Ook voelen de Saudi's zich door hun Westerse bondgenoot in de steek gelaten toen het
Witte Huis weigerde zijn steun uit te spreken voor het neerslaan van de Shi'itische opstand door Saudische
troepen in buurlandje Bahrein in 2011.
'Schaamteloos verraderlijke' deal met Rusland
'De breuk met de VS is fors,' aldus een bron. 'De Saudi's willen niet langer in een afhankelijke situatie zitten.'
Ook prins Turki al-Faisal noemde in Washington Obama's Syriëbeleid 'betreurenswaardig'. Tevens bespotte
hij de Amerikaanse deal met Rusland over de Syrische chemische wapens, en zei dat dit een list was om
militair ingrijpen te voorkomen.
'De huidige schertsvertoning over internationale controle over Bashars chemische arsenaal zou grappig zijn,
als het niet zo schaamteloos verraderlijk zou zijn. Het werd niet alleen opgesteld om Obama de gelegenheid
te geven om zich terug te trekken (van een militaire aanval), maar ook om Assad te helpen zijn volk af te
slachten,' aldus Turki, voormalig directeur van de Saudische inlichtingendienst.
Saudi's weigeren VN-Veiligheidsraadzetel om Syrië
Het is de derde keer dat er grote spanningen zijn tussen de VS en Saudi Arabië, die al sinds 1932
bondgenoten zijn. De eerste crisis leidde in 1973 tot een olie-embargo, omdat het Westen Israël steunde in
de Yom Kippuroorlog. De tweede crisis was vlak na de aanslagen op 9/11 (2001), toen bleek dat de
vermeende daders uit Saudi Arabië kwamen.
Het weigeren van een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad vorig week was een duidelijk signaal dat het
de Saudi's menens is. Prins Turki gaf aan dat zijn land niet van plan is om terug te komen op dat besluit.
Saudi Arabië eist dat de VN eerst alles doet om president Assad te stoppen. Daarnaast willen de Saudi's dat
hun 'vredes'plan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict dwingend aan de Joodse staat wordt opgelegd.
Palestijnse leider Abbas sluit deal met Assad
Het is de vraag of de Saudiërs ook hun onvoorwaardelijke steun aan de Palestijnen gaan herzien, nu
militaire en inlichtingenbronnen melden dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas een geheim
samenwerkingsakkoord met president Assad heeft gesloten. Noch Israël, noch de VS waren hiervan op de
hoogte. Abbas heeft Assad beloofd dat de Palestijnse strijders niet langer met de Syrische rebellen zullen
meevechten en hun wapens zullen neerleggen (2).
'Grote gevolgen voor wapenaankopen en olie-export'
Prins Bandar suggereerde dat de geplande herziening van de relaties met de VS verregaande gevolgen zal
hebben voor de Saudische wapenaankopen en olie-export. De Saudische centrale bank heeft zo'n $ 690
miljard aan (olie)dollar'assets' op de balans staan, voornamelijk Amerikaanse staatsobligaties. Riyad koopt
regelmatig voor tientallen miljarden dollars Amerikaanse vliegtuigen en ander wapentuig.
'Bandar gaf Syrische rebellen chemische wapens'
Tevens zei de inlichtingenchef dat er in de oorlog in Syrië niet langer met de VS zal worden samengewerkt.
De Saudi's steunen de Al-Qaeda rebellen in Syrië met geld en wapens. Ook de chemische wapens waarmee
de beruchte aanval in Damascus werd uitgevoerd, waren volgens Syrische bronnen en enkele Westerse
journalisten afkomstig uit Saudi Arabië. AP/BBC schrijver Dale Gavlak en Yahya Ababneh schreven onlangs
op MintPress News dat prins Bandar deze wapens inderdaad aan de rebellen lijkt te hebben gegeven.
'Machten der duisternis stevig geworteld in Teheran'
Saudi Arabië zeer bezorgd over een eventuele verzoening tussen de VS en Iran, dat in Syrië, Libanon,
Jemen, Irak en Bahrein probeert om de rivaliserende Shi'itische moslims te laten zegevieren. 'Of (de Iraanse
president) Rouhani het zal lukken om Iran een verstandige koers op te sturen, wordt in Iran al betwist. De
machten der duisternis zijn stevig geworteld in Qom en Teheran.'
Xander - , (1) Daily Mail, (2) DEBKA
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Magnesium, dé oplossing voor… gedragsstoornissen en vele andere aandoeningen…
oktober 26, 2013 By: Sietse Werkman
Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen?
Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort.
bron: wanttoknow.nl
Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie,autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen?
Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort.Deze kinderarts, tevens
magnesiumspecialiste, vertelt hoe zij op een spectaculaire manier het dagelijks leven van hyperactieve,
autistische, epileptische en spasmofiele kinderen heeft verbeterd met een behandeling op basis van
magnesium, een ―vergeten‖ mineraal, maar desondanks doeltreffender en veiliger in gebruik dan vele
andere medicijnen.
In haar boek ‗Magnesium, dé oplossing‘ verklaart zij hoe het tekort aan magnesium zich ontwikkelt en
waarom het zo vaak voorkomt (75% van de bevolking heeft een gebrek hieraan), wie het aangaat en
waarom het dramatische gevolgen voor onze gezondheid kan hebben. In dit boek wordt aandacht besteed
aan welke ziekten behandeld kunnen worden met magnesium. Hoe men kan vermijden een hyperactief kind
Ritalin te geven.
Voorts welke voedingsmiddelen, rijk aan magnesium, ons van een goede gezondheid verzekeren. Welke
vitamines en mineralen het rendement van magnesium verhogen en enkele smakelijke recepten voor de
hele familie, rijk aan magnesium. Een boek in eenvoudige taal geschreven en gebaseerd op de meest
recente wetenschappelijke studies. Maar het is tevens een ontroerend verhaal over de talrijke genezingen,
en daardoor is het ook een bericht van hoop geworden voor vele families.
Magnesium, dé oplossing voor…
Gedragsstoornissen en vele andere aandoeningen..
2013 WantToKnow.nl/.be
Dr. Marianne Mousain-Bosc is kinderarts. Zij heeft lange tijd in het CHU-ziekenhuis te Nîmes haar beroep
uitgeoefend. Zij houdt zich nu bezig met wetenschappelijke congressen, opdat haar werk en studies meer
bekendheid krijgen. Onder andere daarover -haar studies- in relatie met de totstandkoming van dit boek. In
dit bijzondere boek, waarvan we hieronder graag het hele voorwoord publiceren van, schrijft ze zelf:
Dr. Marianne Mousain-Bosc
“Speciaal wil ik mijn dank betuigen aan professor Jean-Pierre Bali en professor
Jean-Robert Rapin. Onze kennismaking heeft in belangrijke mate bijgedragen aan
dit werk: de samenkomst van een biochemicus, een farmacoloog en een
kinderarts. Ik dank in het bijzonder mijn vriendin A. Rosanoff, Director of Research
& Science Information of the Outreach Center for Magnesium Education &
Research (USA).
Tijdens mijn eerste congres in Australië gaf ze mij een boek, in 2003 door haar in
samenwerking met Mildred Seeling geschreven. De titel luidt: „The Magnesium
Factor‟. Volgens haar was informatie over onderzoek over magnesium in de
Verenigde Staten voor een drukbezette arts niet zo simpel te vinden. Reguliere
artsen verkondigen dat een magnesiumtekort zelden voorkomt en zich slechts
openbaart bij personen met een ernstig voedings- of een chronisch alcoholprobleem. Vandaar dat de
bijzondere eigenschappen van magnesium voor de gezondheid over het algemeen
niet bekend zijn.
Eén van de ‗gezichten‘ van ADHD; voor veel ouders, een maar al te bekend
beeld.. Kan een simpel magnesiumtekort hiervan de oorzaak zijn.. Door
bijvoorbeeld het eten o.a. van ‗leeg‘ voedsel, waar té weinig magnesium in zit..
Waarom worden bepaalde onderzoeken snel geaccepteerd en andere, zoals in dit
geval magnesium, hardnekkig onder tafel geveegd? Ik vertelde haar dat ik bezig
was met het schrijven van een boek hierover en was blij met haar antwoord: “I‟am
so glad you are writing a book!”
Mijn vader, die afdelingschef was op de kinderafdeling van het ziekenhuis in
Nîmes, heeft ons te vroeg verlaten en heeft deze ontwikkeling niet meegemaakt.
Tijdens de opmaak van dit boek heb ik aan hem gedacht en vooral aan alle goede raadgevingen en tips die
hij mij had kunnen geven. Ik weet dat hij het belang onderschreef van magnesium bij kinderen; hij sprak hier
al zo‟n 35 jaar geleden over met professor Alexandre Minkowski, afdelingschef Neonatologie van het
ziekenhuis Port-Royal in Parijs, die onderzoek heeft gedaan naar magnesiumtekorten bij vroeggeboorte en
wiegendood.”
De volgende tekst is van Dr. Curtay; hij schreef het voorwoord voor dit boek. Wij plaatsen het graag
integraal, zodat je een goede indruk krijgt van het boek en haar auteur.
(Mocht je overigens het boek aan willen schaffen, klik dan simpelweg op de boekcover, hieronder!)
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Het voorwoord, van Dr. Jean-Paul Curtay
“„Meneer Magnesium‟, zo noemen sommigen mij inmiddels.. Met een glimlach. Natuurlijk willen we geen
etiket opgeplakt krijgen, maar er is geen rook zonder vuur. Als men mij vraagt welke voedingsstof op
nummer één staat van de „hitparade‟, dan is dit volgens mij zonder enige twijfel magnesium. Magnesium ligt
aan de basis van mijn interesse voor nutratherapie (genezingsvorm en preventie d.m.v. voeding − vert.), en
zonder het te beseffen heb ik het in Frankrijk geïntroduceerd na mijn terugkeer uit de Verenigde Staten.
Paradoxaal genoeg ben ik juist daar op onderzoeken gestuit over magnesium en allergieën door dr.
Favennec van het universiteitsziekenhuis te Rennes in Frankrijk.
Wil je dit boek willen aanschaffen, dan kun je dat doen, door simpel op deze
boekcover te klikken. Je komt dan bij de uitgever van het boek terecht.
(Succesboeken)
Door mijn speurwerk kwam ik erachter dat magnesium, net als zuurstof en
calorieën, een belangrijk element is voor het produceren van energie en een
modulator (leider of regulator) van alle typen stress. Nu begreep ik waarom ik dit
zo had ervaren. Bij het doornemen van voedingsstudies kwam ik tot de ontdekking
dat het niet ijzer is waar we het meest tekort aan hebben, dit in tegenstelling tot
hetgeen men mij onderwezen heeft, maar magnesium.
Evenals bij jodium of vitamine D is het niet mogelijk om zonder extra toediening dit
tekort op te heffen. Uit de voeding haalt men gemiddeld 240 mg magnesium,
terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid rond de 400 mg ligt, zonder rekening
te houden met verliezen in geval van stress. Hoe is het dan mogelijk dat
sommigen, zoals ik, nog heftiger reageren op dit tekort?
Verdere verdieping in de literatuur en gesprekken met Jean Durlach, grondlegger
van La Société pour le Développement des Recherches sur le Magnésium (SDRM), sterkten mij in de
overtuiging dat er, als een magnesiumtekort de hele bevolking treft, andere (genetische en omgevings)
factoren meespelen die verschillende consequenties hebben voor ieder mens.
De farmacoloog Jean-Georges Henrotte heeft bewezen dat 18% van de mensheid een minder goede
celopname van magnesium bezit, daardoor eerder gevoelig is voor stress en zodoende een verhoogd
magnesiumverbruik heeft. Daarnaast is het zo, dat de stressreactiviteit mede afhangt van de waarneming in
het brein. Dit laatste hangt af van een groot aantal genetische en omgevingsfactoren via chemische
hersenboodschappers, zoals serotonine, waarvan de balans hersteld kan worden door het voeden van de
hersenen (hetgeen medicijnen niet kunnen).
Met deze wetenschap kon ik als arts vele patiënten begrijpen en helpen, onder wie hyperactieve en
autistische kinderen, jonge meisjes met anorexia en boulimie, depressieve personen, perfectionisten van wie
het uitputtende gedrag soms ontaardde in fibromyalgie, of simpelweg „gestresste speedy personen‟ zoals
ikzelf.
Op het gebied van hyperactiviteit en autisme ben ik blij het werk van Dr. Mousain-Bosc te mogen
ondersteunen. Zij draagt met veel moed en passie de voedingsaanbevelingen uit die zijn opgesteld door de
kinderpsychiatrische afdeling van professor Gilbert Lelord, in navolging van de onderzoeken van de
Californische psycholoog Bernard Rimland (wiens autistische zoon Dustin Hoffman tot voorbeeld heeft
gediend in de film „Rainman‟).
Het isolement en de tegenstand die Dr. Mousain-Bosc tot de dag van vandaag ondervindt staan niet op
zichzelf. Iedereen die ijvert voor duidelijke basisnormen om zo goed mogelijk patiënten te kunnen genezen,
heeft hiermee te maken. Denk maar eens aan Luc Montagnier, door Dr. Mousain-Bosc als voorbeeld
aangehaald, Nobelprijswinnaar voor het ontdekken van het AIDS-virus.
Where is the problem?
Volgens mij heeft met het verschijnen van beter werkzame medicijnen na de Tweede Wereldoorlog het idee
van het overwinnen van een „oorlog tegen ziekten‟ postgevat bij medici en het grote publiek. Alle
basiselementen om de gezondheid van de patiënt door middel van gezonde voeding, sport, ergonomie
(wetenschap van de hulpmiddelen en omstandigheden die menselijke arbeid zo efficiënt en veilig mogelijk
maken) en stressbehandeling te versterken, zijn op een zijspoor gezet in de
opleiding tot verantwoord medisch handelen.
De farmaceutische industrie heeft hiervan geprofiteerd door zich bij de medici
alomtegenwoordig te profileren. De arts is min of meer een „automatische
medicijnverdeler‟ geworden. Vandaag de dag wijzen vele publicaties op de
beperkingen van „de oorlog tegen ziekten‟, op het aanhouden en toenemen van
bepaalde ziekten (overgewicht, diabetes, allergieën, etc.), op herhaaldelijke
schandalen bij manipulatie van studies waarvoor artsen en
gezondheidsautoriteiten misleid worden (Vioxx, statines, en op de werkzaamheid
van voedingssupplementen bij talrijke ziekten, die het geloof in de almacht van
medicatie en technologie aan het wankelen brengen.
Maar tegenwoordig kan de arts zich niet meer met zijn patiënt bezighouden over
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maatregelen voor de voeding, gedrag en omgeving; het is aan de patiënt zelf om zich te informeren over de
beschikbare middelen om zijn gevoel van welzijn te verbeteren. Dr. Mousain-Bosc stelt zichzelf aan het eind
van haar boek de cruciale vraag: welk magnesium? Sinds duizenden jaren waren slechts anorganische
magnesiumzouten zoals chloride, sulfaat of magnesiumoxide beschikbaar, die door hun laxerende werking
vaak buikpijn veroorzaakten en slecht opgenomen werden.
Enkele tientallen jaren geleden kwamen de organische zouten beschikbaar waarvan Dr. Mousain-Bosc
spreekt, waaronder een verbinding van magnesium en vitamine B6. Deze verouderde formules zijn echter
niet meer up-to-date, zoals zij aan het einde van dit boek opmerkt. Begin jaren ‟90 werd ontdekt dat een
vetoplosbaar magnesiumzout, magnesium glycerofosfaat, geen laxerende werking heeft. Toch zal ook het
beste magnesium geen effect hebben op cellen die onder invloed van stress staan. Jean Durlach en JeanRobert Rapin hebben de doeltreffendheid van taurine, een aminozuur met een zwavelatoom, naar voren
gebracht om de heropname van magnesium in de cellen te bevorderen.
Dus zijn er formules verschenen die magnesium glycerofosfaat, taurine en vitamine B6 combineren, soms
ook met andere B-vitamines. Dankzij dit magnesium (met namen als D-Stress, Magnespasmyl, Ultra Mg,
BioActive Magnesium) slaan de behandelingen aan. Behandeling hiermee beoogt voldoende magnesium
aan alle cellen terug te geven, de energie te verhogen en stoornissen te verminderen; ook
onderhoudsbehandeling hiermee (de proportionele dosis tegen stress die het eenieder mogelijk maakt om
zijn vitaliteit en welzijn op peil te houden) is uiterst werkzaam. Deze magnesiumproducten vindt men niet
terug in oudere medicijnen; zij worden nu als voedingssupplementen geklasseerd.
Tenslotte wil ik graag onderstrepen dat een groot percentage hyperactieve kinderen en autisten
oorspronkelijk vroegtijdig intellectuele kinderen zijn met een krachtig en intuïtief denkpatroon en een groot
creatief vermogen. Hoe meer iemand gevoelig, waarnemend, intelligent en gewetensvol is, hoe moeilijker
het wordt zich in deze wereld aan te passen. Dit geld nog meer wanneer men iets te vertellen heeft.
Hyperactieve en autistische kinderen hebben meer nog dan andere kinderen behoefte aan bescherming
tegen ouderwetse en vastgeroeste systemen uit de academische school. Zij moeten zich natuurlijk
aanpassen aan de soms harde realiteit, maar tegelijk hun creativiteit behouden en hun vrijheid om anders te
zijn, kortom: zij moeten zichzelf kunnen zijn.
Ik wens de lezer toe om met behulp van dit buitengewone boek van Dr. Mousain-Bosc zijn weg te vinden
naar een betere levenswijze, iets waar wij uiteindelijk allen naar op zoek zijn.”
Dr. Jean-Paul Curtay
Lid van de Academie der Wetenschappen van New York; President van Greenhealth
Redacteur van lanutritherapie.com

'In december baanbrekende deal met Iran over nucleaire programma'
Viceminister Defensie waarschuwt opnieuw dat Israël militair zal ingrijpen - Rusland knoopt nauwere militaire
banden met Iran aan - Biljonair stelde voor om Amerikaanse kernbom in Iraanse woestijn te gooien
Een Amerikaans-Joodse biljonair stelt voor als waarschuwing een
kernbom in een onbewoonde Iraanse woestijn (foto: Kavir Lut,
zoutwoestijn) te gooien. Inzet: de Iraanse president Hassan
Rouhani.
De afgelopen drie weken liet de Iraanse opperleider Ayatollah
Khamenei verstek gaan bij een aantal belangrijke gebeurtenissen,
zoals het Shi'itische Ghadirfeest, waar hij als hoogste geestelijke
normaal gesproken publiekelijk zijn zegening aan geeft. Er gingen al
geruchten dat hij ernstig ziek zou zijn. In werkelijkheid heeft
Khamenei zich teruggetrokken om de laatste hand te leggen aan een geheime principeovereenkomst met
Amerika en Rusland over het omstreden nucleaire programma van het land. Het is de bedoeling dat deze
opzienbare deal in de derde week van december wereldkundig wordt gemaakt.
Tegenstrijdige berichten
In Iran ontstond enige onrust vanwege de absentie van Khamenei. Dat werd nog eens versterkt door de
tegenstrijdige uitspraken over het stopzetten van de uraniumverrijking naar 20%. Een official verklaarde dat
Iran dit proces heeft afgebroken, maar kort daarna sprak een ander hem tegen (2). Ook een official van het
Internationale Atoom Energie Agentschap, dat enkele jaren geleden bewijs ontdekte van het bestaan van het
Iraanse kernwapenprogramma, zei dat dit bericht niet bevestigd kon worden en mogelijk vals was (3).
Het zonder verklaring wegblijven van Khamenei bij het Eidfeest, twee weken geleden, viel erg op. Ook gaf hij
de pelgrims op hun jaarlijkse reis naar Mecca niet zijn gebruikelijke boodschap mee. Toen hij ook nog eens
verstek liet gaan tijdens de belangrijke viering Ghadir, als de Shi'itische moslims herdenken dat de profeet
Mohammed Ali zalfde als zijn opvolger -een bewering die door Soennitische moslims wordt bestredenontstonden geruchten dat Khamenei mogelijk ernstig ziek is.
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Khamenei werkt aan geheime deal met VS en Rusland
Dit werd tegengesproken door mensen die Khamenei bezochten. Volgens hen had hij zich bewust
teruggetrokken van zijn vele verplichtingen, om zich geheel te wijden aan een geheim conceptakkoord met
Amerika en Rusland over het omstreden Iraanse nucleaire programma. Obama, Putin en Khamenei zouden
besloten hebben om deze baanbrekende deal in de derde week van december officieel aan te kondigen.
Dat zal in fasen gebeuren, omdat men wil voorkomen dat er zowel in Teheran als in andere bezorgde landen
in het Midden Oosten, zoals Saudi Arabië en Israël, een schokeffect optreedt, mogelijk omdat de
Amerikaanse president Obama akkoord lijkt te gaan met het instandhouden van een groot deel van de
Iraanse nucleaire activiteiten.
Rusland haalt militaire banden met Iran aan
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de steeds nauwere militaire banden die Rusland met Iran
aanknoopt. Ruim een week geleden reisde de Russische luchtmachtcommandant generaal Viktor Bondarev
naar Teheran, om daar de basis te leggen voor een compleet militair pact tussen beide landen, dat onder
andere de levering van grote hoeveelheden modern Russisch wapentuig, waaronder elektronische
afluistersystemen, radarsystemen en raketten, omvat. (7). De Iraniërs gaven Bondarev een bijzonder
cadeau: een nieuwe Yassir drone, een kopie van de Amerikaanse Scan Eagle drone die Iran in 2012 had
weten neer te bemachtigen (8). Iran beweert dat het met succes de geavanceerde Amerikaanse technologie
heeft gekraakt en zelfs heeft verbeterd, en de Yassir in massaproductie heeft genomen.
Eerder kregen de Russen in het geheim een Iraanse replica van de in december 2011 door Chinese
cyberoorlogexperts neergehaalde RQ-170 stealthdrone. Iran zou ook deze technologie hebben gekopieerd
en hebben getest door in oktober 2012 een drone boven Israël te laten vliegen. Dit toestel wist de Israëlische
radar een uur lang te misleiden, voordat het uiteindelijk werd vernietigd door de luchtmacht. (9)
Netanyahu: 20% grens niet langer relevant
Het is ondenkbaar dat de Israëlische premier Netanyahu niet op de hoogte was van de in de maak zijnde
deal met Iran. Niet voor niets verklaarde hij gisteren dat het niet langer relevant is of Iran doorgaat met het
verrijken van 20% uranium. In zijn VN-toespraak van 2012 had hij nog duidelijk aangegeven dat dit een rode
lijn is voor Israël. Volgens Netanyahu legt Iran bewust de nadruk op de 20% grens, omdat het land altijd in
staat blijft om binnen hooguit enkele weken uranium van 3,5% -voldoende voor civiele kernenergie- naar
20% te verrijken, waarna het niet moeilijk is om door te gaan tot 90% verrijking, nodig voor een kernbom. De
bereidheid om nu te stoppen met 20% verrijking is in zijn ogen enkel een 'tactische zet zonder belang.'
'Verrijking heeft enkel productie kernwapens als doel'
'Feitelijk heeft Iran, dat alle besluiten van de Veiligheidsraad over het voorkomen van verrijking heeft
geschonden, geen recht om te verrijken. Deze verrijking heeft namelijk maar één doel, en dat is niet voor
vreedzame energiedoeleinden, maar het produceren van kernwapens. Dat geldt ook voor de
zwaarwaterreactor. Die heeft niets te maken met vreedzame energie, maar is er alleen voor kernwapens.'
Israël vertrouwt Iran niet, omdat het land jarenlang heeft ontkend dat het überhaupt uranium verrijkte. Pas
toen het bestaan van verrijkingsfabrieken onomstotelijk door het Westen werd aangetoond, erkende het land
dat het hier in het geheim toch mee begonnen was, maar dat dit desondanks enkel met vreedzame
bedoelingen gebeurde.
Onbetrouwbare Rouhani; in één jaar fors meer centrifuges
Ook de nieuwe president Rouhani is in de ogen van Jeruzalem onbetrouwbaar. Rouhani was enkele jaren
geleden nog de hoofdonderhandelaar namens het Iraanse nucleaire programma. Hij was degene die het
Westen jarenlang voorhield dat Iran géén uraniumverrijkingcentrifuges bezat. Toen dit uiteindelijk niet meer
te ontkennen was, verklaarde hij vol trots tegen de Iraanse pers dat het hem jaren was gelukt om met name
de goedgelovige Europeanen om de tuin te leiden.
Bovendien heeft Iran het afgelopen jaar het aantal verrijkingscentrifuges fors uitgebreid, van 12.000 vorig
jaar naar 19.000 nu. Ook dat feit laat zien dat Irans woorden in strijd zijn met Irans acties (5).
Netanyahu wil dan ook dat de druk op Iran hoog blijft, maar voelt dat het Westen, dat genoeg heeft aan zijn
eigen financiële en economische problemen, de al jarenlang slepende Iraanse kwestie moe is. De
Israëlische premier benadrukte echter dat een nucleair bewapend Iran niet alleen een bedreiging is voor
Israël, maar voor de hele wereld, en zei dat bijna alle wereldleiders die hij heeft gesproken het met hem
eens zijn. (4)
Viceminister Defensie: Israël zal militair ingrijpen
Danny Danon, de viceminister van Defensie, waarschuwde afgelopen vrijdag dat Israël nog altijd van plan is
militair in te grijpen zodra komt vast te staan dat Iran daadwerkelijk met de productie van kernwapens is
begonnen. 'Wij zijn glashelder geweest: Israël zal niet toekijken dat Iran wapens ontwikkelt die ons, het hele
Midden Oosten en uiteindelijk de wereld onder een Iraanse terreurparaplu brengt.' (5)
Volgens de voormalige commandant van de Israëlische luchtmacht, oud-generaal-majoor Ido Nehoshtan,
blijft Israël in staat om succesvol in te grijpen, ook als Iran al een kernbom zou hebben. 'Onze afschrikking is
sterk. Israël heeft de reputatie aanzienlijke militaire kracht te hebben... en als het vindt dat het iets moet
doen, het dan ook doet.' (10)
'Gooi kernbom in Iraanse woestijn'
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De Amerikaans-Joodse biljonair Sheldon Adelson, eigenaar van onder andere de krant Israël Hayom, stelde
tijdens een discussie aan de Yeshiva Universiteit in New York voor dat de VS als waarschuwing een
kernbom in een lege Iraanse woestijn gooit, zodat er geen slachtoffers vallen.
'En dan zeg je tegen ze: Kijk! De volgende is in het midden van Teheran. We menen het dus. Willen jullie
worden weggevaagd? Ga dan door, neem een harde positie in, en ga verder met jullie nucleaire
ontwikkeling. Willen jullie vrede? Draai het dan gewoon allemaal terug, dan garanderen wij dat jullie
kernenergie mogen hebben voor elektriciteit en energie.' (6)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Ynet News, (4) Arutz 7, (5) USA Today, (6) Jerusalem Post, (7)
DEBKA, (8) KOPP, (9) DEBKA, (10) Ynet News

Paus veroordeeld tot 25 jaar cel (video)
The International Common Law Courts of Justice in Brussel heeft
gisteren een historische veroordeling uitgesproken.
Zowel paus Benedictus als koningin Elizabeth van Engeland werden
veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar.
Eind vorig jaar werd namens een multinationale coalitie bestaande uit
meer dan 50 organisaties uit 15 verschillende landen, een alternatief
internationaal gerechtshof in het leven geroepen. Het doel ervan is het
berechten van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan
misdaden vanuit de kerk of staat. De volledige naam van dit gerechtshof
luidt The International Common Law Courts of Justice en is gevestigd in Brussel.
De reden voor de oprichting van dit gerechtshof moge duidelijk zijn. Het ―andere‖ Internationale Gerechtshof
zal nimmer mensen berechten zoals de paus of de koningin van Engeland. Deze Common Law rechtbank
doet dat wel. Het werkt er net als bij iedere andere rechtbank, met in dit geval rechters en een jury.
Enkele van de mensen die gedagvaard waren zijn paus Benedictus en de engelse Koningin Elizabeth. De
aanklachten waren misdaden tegen de mensheid en het lid zijn van een criminele organisatie.
De uitspraak van de rechtbank was gisteren, 25 februari, en zowel de paus als de koningin zijn schuldig
bevonden en kregen ieder een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd. Ze krijgen tot 4 maart 2013 de tijd om
zich vrijwillig over te geven anders zullen ze worden gearresteerd middels een zogenaamd burgerarrest.
Onder dit uitgesproken vonnis zal geen aftrek worden gegeven voor ―goed gedrag‖, waarmee de
veroordeelden de volledige 25 jaar dienen uit te zitten.
De rechtbank motiveerde haar uitspraak als volgt:
Paus Benedictus wordt tot 25 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in misdaden begaan tegen de mensheid en er
zal beslag worden gelegd op bezittingen van het Vaticaan. Tevens worden al zijn persoonlijke bezittingen
verbeurd verklaard.
De jury en de rechtbank spraken unaniem een ―schuldig‖ oordeel uit in deze historische rechtszitting. Naast
de paus en de koningin van Engeland werd ook de premier van Canada, Stephen Harper, veroordeeld tot
dezelfde straf alsmede een aantal andere belangrijke individuen binnen de Katholieke, Anglicaanse en
Canadese Kerk. De rechtbank heeft er meer dan een maand over gedaan om tot dit oordeel te komen.
In het geval van Harper ging het om het feit dat er volkerenmoord is gepleegd in Canada via de door kerk
gerunde scholen. Duizenden Indiaanse kinderen die weigerden om Christen te worden zouden zijn
vermoord. De rechtbank is van mening dat er voldoende bewijsmateriaal is geleverd om tot een veroordeling
te kunnen komen.
Een van de juryleden zei, ―Deze misdaden waren gericht tegen kinderen en het was een kil en gecalculeerd
plan om de Indianen uit te roeien die geen Christen waren en dit ook niet wilden worden. Zelfs nu nog
proberen de verdachten deze misdaden te verdoezelen. Wij voelden dat er meer moest gebeuren dan alleen
maar een berisping. Deze hele overheersing middels terreur door kerken, gesteund door de staat, moet
stoppen want er zijn nog steeds kinderen die hiervan het slachtoffer worden‖.
De bezittingen van de daders worden door de rechtbank in beslag genomen en zullen dienen in een fonds
ter compensatie van de slachtoffers. De rechtbank heeft om dit vonnis te kunnen uitvoeren burgers uit
Canada, Engeland, Amerika en Italië gemachtigd om bezittingen namens de rechtbank in beslag te nemen.
Deze inbeslagname zal plaatsvinden in de vorm van een vreedzame bezetting.
De verdachten krijgen in de loop van volgende week het vonnis thuisbezorgd zodat ze nog een paar dagen
de tijd hebben om hun koffers te pakken en zich te melden voor het uitzitten van hun welverdiende straf.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ormOIlOi4Vc
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4292:paus-veroordeeld-tot-25-jaar-cel-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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Venezuela creëert ministerie van het 'Opperste Sociale Geluk'
Venezuela en Zimbabwe bewijzen dat hoge beurskoersen niets zeggen over echte economie - Waarom het
socialisme overal en altijd leidt tot armoede, gebrek en ellende
Zodra er ergens toiletpapier -of één van de vele andere schaarse
producten- is te krijgen, ontstaat er een ware stormloop en zijn de
schappen binnen enkele minuten weer leeg.
Degenen die nog altijd denken dat het socialisme de oplossing is
voor alle financiële en economische problemen in Europa, de VS en
de wereld, zouden eens een kort moment naar Venezuela moeten
kijken, waar het socialisme tot in het extreme is doorgevoerd.
President Maduro, de opvolger van de in maart overleden
roemruchte Hugo Chavez, heeft een nieuw (onder)ministerie van het 'Opperste Sociale Geluk' gecreëerd,
dat als belangrijkste doel heeft het afdwingen van het gevoel van geluk onder de bevolking Dat is wel nodig
ook, want de Venezolanen ervaren aan den lijve dat de woorden 'socialisme' en 'paradijs' twee uiterste
tegenstellingen zijn. Het chronische tekort aan basiszaken zoals toiletpapier is één van de vele zegeningen
van de socialistische dictatuur in Caracas. Nicolas Maduro, die nog maar enkele maanden geleden het
stokje overnam van de overleden Chavez, zette prompt de socialisering van het land en de centrale
planeconomie, waar zelfs het EU-Politbureau in Brussel jaloers op zou zijn, in een nog hogere versnelling.
Spottende reacties
Maduro verklaarde dat het nieuwe ministerie alle 'missies' die door zijn voorganger werden opgezet om de
armoede in het land te verlichten, gaat coördineren. Een dag later spotten sommigen op Twitter hoe gelukkig
ze zich ineens voelden nadat het ministerie was opgericht. In Caracas zei fruitverkoper Victor Rey dat hij
hoopt dat Maduro nu ook een onderministerie voor Bier opricht. 'Dat zou mij en alle dronkaards gelukkig
maken.' De 31 jarige huisvrouw Liliana Alfonzo zei dat ze in de plaats van het nieuwe ministerie liever melk
en toiletpapier heeft, dat binnen enkele minuten nadat het in de schappen van de winkels wordt gelegd, is
uitverkocht. Inmiddels kunnen de Venezolanen een speciale app voor smartphones installeren, die doorgeeft
waar er ergens nog schaarse producten te krijgen zijn (3).
Torenhoge inflatie, vervolging van oppositie
In het olierijke Venezuela is een tekort aan zo'n beetje alles, ook medicijnen. De jaarlijkse inflatie bedraagt
officieel zo'n 50%, maar de Amerikaanse dollar is op de zwarte markt al zeven keer meer waard dan de
officiële wisselkoers. De belangrijkste oorzaak van de armoede en ellende in het land zijn de extreem royale,
miljarden kostende sociale voorzieningen, en de gigantische corruptie -nog zo'n typerende zegen van het
socialisme (zie ook de EU). Leopoldo Castillo, een TV-journalist wiens programma recent werd geschrapt
omdat hij weigerde de politieke tegenstanders van de heersende socialisten te bekritiseren, noemde
Maduro's aankondiging een internationale vernedering. Castillo weet schijnbaar nog niets over het beleid
van het Witte Huis en de Europese Unie, die op vergelijkbare wijze zijn begonnen om hun tegenstanders
met propaganda, pesterijen en verdachtmakingen de mond te snoeren.
Hoge beurskoersen zeggen niets over echte economie
Dat hoge beurskoersen helemaal niets zeggen over de toestand van de echte economie en het welzijn van
de bevolking, is pijnlijk goed zichtbaar in Venezuela. De aandelenbeurs in Caracas steeg sinds begin dit jaar
van rond de 30 punten naar 312,53 punten, een YTD (Year-to-date) winst van dik over de 300%. Dat was
het rechtstreekse gevolg van het ongelimiteerd bijdrukken van geld, waardoor de Venezolaanse munt veel
meer aan waarde verloor dan de beurs was gestegen, waardoor de koopkracht van de burgers werd
vernietigd. Een ander berucht voorbeeld: Zimbabwe, waar de beurs enkele jaren geleden in één jaar tijd van
2000 naar meer dan 40.000 punten steeg, en het daarop volgende jaar naar meer dan 4.000.000. Oorzaak?
Het invoeren van de socialistische heilstaat, en natuurlijk aanzetten van de geldpersen. De onvermijdelijk
daarop volgende hyperinflatie verwoestte de economie van het land totaal. Voor het kopen van een brood of
een ei hadden burgers een kruiwagen vol honderden miljarden Zimbabwaanse dollars nodig. (2)
Realiseert u zich dat het feit dat in Europa en VS de beurzen de laatste tijd ook weer tot grote hoogten
reiken, exact dezelfde bron hebben: het onbeperkt pompen van enorme hoeveelheden nieuwe euro's en
dollars in de markten door de centrale banken. Zodra ook maar een deel van dit geld in de echte economie
terecht komt, is het definitief gebeurd met uw en mijn koopkracht en welvaart.
EU-'ministerie van Eureka'?
Maar dan zal tenminste één droom zijn uitgekomen: het socialistische paradijs zal dan eindelijk een feit zijn,
wellicht compleet met een Europees ministerie van het 'Opperste Sociale Geluk', mogelijk 'Eureka' genoemd.
Dat we dan waarschijnlijk net zo arm en gebrekkig zullen zijn als de Venezolanen, zal voor de totalitaire kliek
in Brussel slechts een onbeduidende bijzaak zijn.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) The Guardian
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Verborgen boodschappen tot in commercials aan toe! (ingezonden)
Ik kwam onderstaand filmpje tegen, als je deze ziet begrijp je waarom er zoveel commercials over zijn :
http://www.youtube.com/watch?v=uWmEY__tg9c
De advertenties die ik over de ―wrecking ball‖ tegen kwam: Deze op de Nederlandse televisie:
http://www.youtube.com/watch?v=sxyg5XBdWRg
Op 0.11 min. zie je het horloge waar G.Seese op staat ( G.Sees? als Jesus?)
Is project football a go? yes (op 0.14min.) ( de komeet?)
De bal schiet tegen de ladder en er vliegen duiven weg (op 0.19min.)
(symbool voor de wegrukking wanneer de komeet (Ison?) de aarde raakt?) wie weet
Op 0.36 zie je op de achtergrond een speelgoed hond, symbool voor de hondster sirius (duivelsymbool?)
Op 0.38 verschijnt in het filmpje op tv in Nederland het woord ―wrecking ball‖ in beeld. Dat is in dit filmpje niet
te zien.
Op 0.46 zingt het jongetje :‖we don‘t care‖ ( de ons zg.bovengestelde interesseert het inderdaad niet)
Op 0.58 de wrecking ball.
Zie hoe de jongetjes hierna omhoog kijken , alsof er iets uit de lucht gaat vallen.
Op 1.03 zingen ze : there will be a ruler ( de antichrist?)
Op 1.15 zingen ze : and we wil live in fantasy ( de valse vrede?)
Dan stort de boel in elkaar , de anti-christ redt alles en wordt aanbeden nadat ze weer ―and we will live in
fantasy‖ zingen.
Hier volgen meerdere reclame filmpje over de wrecking ball:
VW GTi : http://www.youtube.com/watch?v=sxyg5XBdWRg
H&R block : http://www.youtube.com/watch?v=pIMsryG0g74
Hostamania : http://www.youtube.com/watch?v=UtMgZCiAKb8
BMW : http://www.youtube.com/watch?v=wuS0t7jYdjA
Tiger game.com : http://www.youtube.com/watch?v=ATaDNKDld8g
Home Depot : http://www.youtube.com/watch?v=Zg5_m3EUHxs
radio commercial: http://www.youtube.com/watch?v=zxT9O7UKIJI
Homecomming :http://www.youtube.com/watch?v=vZf38jRx_bM
Sky Vegas : http://www.youtube.com/watch?v=fG93sVFxnSg
Mountain dew : http://www.youtube.com/watch?v=bJySiRuMLXw
Golden Graham : http://www.youtube.com/watch?v=MYvcpVMGrEk
Ad Council : http://www.youtube.com/watch?v=MYvcpVMGrEk
en deze: Wrecking ball Fight Fight Facility : http://www.youtube.com/watch?v=E6mDj9optmM
Op 0.05 : wreck‘em all
En tot slot 1 uit Israël: http://www.youtube.com/watch?v=DgGzMxZl0Z0
Toeval? Of is er toch een boodschap? you decide

De gifbeker
Amalgaam, de zilvergrijze tandvullingen of geplombeerde tanden zijn niet zo onschuldig als sommige
tandartsen je willen doen geloven. Ze bevatten 50% supergiftig kwik en dat is zowat de tweede giftigste
stof op aarde! Op de website van amalgaam.be vind je informatie over het gevaar van de grijze amalgaamtandvullingen, de symptomen van kwikvergiftiging, hoe je er vanaf komt met de hulp van een bio-tandarts en
terug gezond kunt worden door ontgifting.
Na decennia van over en weer gediscussieer zou het echt wel algemeen bekend moeten zijn dat
amalgaamvullingen wel degelijk ALTIJD schadelijk zijn. Er zijn nu al zoveel wetenschappelijke proeven
gedaan die aantonen dat het kwik op drie wijzen in je lichaam komt:
1. Door het kauwen verdampt het kwik uit de vullingen en je ademt het in;
2. Via je tandwortels dringt het door in je lichaam;
3. Door het speeksel en voedsel dat door het kauwen kwik opneemt uit de vullingen.
Toch blijven velen volhouden dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat er kwik vrijkomt. Hoe komt het
dat dit niet gewoon verboden is? In sommige landen is het zo goed als verboden, alvast voor kinderen en
zwangere moeders. Het Verbond van Vlaamse tandartsen bagatelliseert de gevaren van amalgaam en
verklaart het als het beste tandvulmiddel. Het probleem is dat de vergiftiging heel traag gaat, waardoor men
dikwijls pas na jaren ziekteverschijnselen heeft, die meestal door de tandarts niet in verband gebracht
worden met amalgaamvullingen. Bij de één bezwijkt het lichaam al wat vroeger of later dan bij de ander.
Slachtoffers genoeg intussen. Miljoenen mensen lopen met amalgaam in hun mond en weten niet dat het de
oorzaak is van hun zware gezondheidsproblemen. Heel typisch is de chronische vermoeidheid (CVS) en
ziekten van de hersenen (Alzheimer). Lees verder : http://www.amalgaam.be/ :
Second Opinion : http://www.secondopiniontandarts.org/amalgaam.html

Nieuwsbrief 187 – 31 oktober 2013 – pag. 70

VS: Verzekering 539% duurder door Obamacare; dreigende voedselrellen
'Dit is geen gezondheidszorg, maar straatroof' - 16 miljoen Amerikanen raken zorgverzekering compleet kwijt
- 'Obamacare is een economische apocalyps'
Protest tegen Obamacare, waardoor voor miljoenen Amerikanen
een zorgverzekering onbetaalbaar wordt.
De overheidswebsite waarop Amerikanen zich kunnen opgeven
voor Obamacare, de nieuwe socialistische zorgverzekering, is al
weken een grote puinhoop. En dat is maar goed ook, want als het
zou werken, dan zouden de Amerikanen er achter komen dat de
kosten van hun nieuwe verzekering gigantisch zullen exploderen.
Een gezond paar in Texas, dat nu $ 212,10 per maand betaalt, gaat
dankzij Obamacare -officieel de 'Betaalbare Zorg Wet' geheten- $ 1356,60 betalen, een verhoging van maar
liefst 539%. Ondertussen waarschuwt de president van Amerika's grootste voedselbank voor aanstaande
rellen. Het inkomen van het Texaanse paar is minder dan $ 70.000,-, waarmee ze tot de middenklasse
behoren. Een zorgverzekering die van het ene op het andere moment bijna 6,5 keer duurder wordt, is dus
ONbetaalbaar. 'Dit is monopolistische oplichterij, verplicht gesteld door de regering Obama, en feitelijk door
de loop van een geweer afgedwongen. Dit is geen gezondheidszorg; dit is straatroof,' aldus Mike Adams van
Natural News, Amerika's grootste onafhankelijke alternatieve gezondheidssite.
'16 miljoen Amerikanen raken verzekering kwijt'
Voor de duidelijkheid: de geëxplodeerde verzekeringskosten van het paar vallen niet 'onder' Healthgare.gov
(Obamacare), maar zijn het rechtstreekse gevolg van de nieuwe regels die onder Obamacare zijn opgesteld.
Als Obamacare niet was ingevoerd, dan had het paar gewoon $ 212 per maand blijven betalen. Nu worden
ze gedwongen zich op te geven voor Obamacare, en moeten dan maar hopen dat hun premie dan lager is
dan $ 1356,60. Mensen in heel Amerika krijgen vergelijkbare brieven. De één moet 2x meer gaan betalen,
de andere 3 x, 4 x of nog meer. Sommigen krijgen te horen dat ze helemaal niets meer vergoed krijgen. Tot
nu toe zijn al 1,5 miljoen Amerikanen door Obamacare hun verzekering kwijtgeraakt. Volgens een
verzekeringsexpert zal dat aantal oplopen naar 16 miljoen.
'Obamacare is economische apocalyps'
Volgens NBC News wist Obama van tevoren dat dit zou gaan gebeuren. Dat weerhield hem er echter niet
van te blijven liegen dat 'iedereen zijn huidige verzekering kan houden'. 'Alles over Obamacare is een
schaamteloze leugen gebleken,' schrijft Adams. 'Obamacare is een economische apocalyps voor Amerika.'
Naast het feit dat miljoenen Amerikanen straks geen enkele zorg meer kunnen betalen, raken ook nog eens
veel mensen hun baan kwijt, omdat werkgevers de verplichte torenhoge ziektekostenpremies voor hun
werknemers niet kunnen betalen, en hen daarom moeten ontslaan.
De verzekeraars en de farmaceutische industrie spinnen echter garen bij Obamacare. 'Dit is allemaal
gepland, en werd mogelijk gemaakt door de mensen die zo stom waren op een president te stemmen die
doelbewust Amerika wil vernietigen,' foetert Adams. (1)
'Bezuinigingen leiden tot voedselrellen'
Dat het verval van de VS steeds sneller doorzet, blijkt ook uit de woorden van de president van 's lands
grootste voedselbank in New York, Margarette Purvis. Zij waarschuwde dat de $ 5 miljard bezuinigingen op
het voedselbonnenprogramma -waar 50 miljoen Amerikanen afhankelijk van zijn-, die aanstaande vrijdag
ingaan, rellen kunnen veroorzaken.
'Over de hele wereld zie je dat rellen altijd op dezelfde manier beginnen: als mensen zich geen voedsel meer
kunnen veroorloven.' De bezuinigingen van de regering Obama zullen er volgens haar voor zorgen dat
talloze gezinnen iedere maand een volle week zonder voedsel komen te zitten. Alleen al in New York
moeten 76 miljoen maaltijden worden geschrapt, oftewel 16 maaltijden per maand voor een gezin van 3
personen. Volgens Neil Cavuto (Fox News) kan 1 november wel eens een 'dag worden waarop de hel
losbreekt'. Mogelijk is dat de reden dat het ministerie van Homeland Security recent $ 80 miljoen dollar
uittrok voor bewapende bewakers, die de overheidsgebouwen in New York moeten gaan beschermen.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars
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Palestijnen stellen hogere eisen dan ooit voor eigen staat
Terugtrekking Israël achter 1967-'grenzen' niet langer voldoende, dat moet de 1949-wapenstilstandsgrens
worden
Israëliërs protesteerden tegen de vrijlating van 26 Palestijnse
moordenaars, en droegen foto's van hun slachtoffers mee. De
vrijlating was een eis van de Palestijnen om te blijven praten met
Israël.
Nadat Israël gisterenavond nog eens 26 Palestijnse terroristen en
moordenaars vrijliet, stelden de Palestijnen als dank een serie eisen
aan Israël die nog nooit eerder zó hoog zijn geweest, en die, indien
ingewilligd, de facto een onmiddellijk einde aan de Joodse staat zouden maken. De Palestijnse Autoriteit
houdt echter vol dat alleen als eerst al deze eisen zijn vervuld, de Palestijnen bereid zijn vrede te sluiten met
Israël. Het lijstje met 16 Palestijnse eisen zal zelfs de Amerikaanse minister Kerry, die al maanden probeert
om beide partijen nader tot elkaar te krijgen, de ogen doen uitpuilen. De Israëlische premier Netanyahu heeft
daarom besloten om het Israëlische volk nog maar niet in te lichten, ook niet over zijn recente aanbod aan
de Palestijnen om hen financieel te vergoeden voor al het land dat na de creatie van een Palestijnse staat
onder Israëlische controle zal blijven, iets waar nog nooit eerder een Israëlische leider toe bereid is geweest.
'Onrechtvaardig om moordenaars vrij te laten'
Defensiespecialisten zijn van mening dat Netanyahu pas had moeten instemmen met het vrijlaten van de 26
Palestijnse moordenaars, als de Palestijnse leider Mahmoud Abbas weer een beetje bij zinnen zou zijn
gekomen, en zou begrijpen dat in vredesonderhandelingen beide partijen water bij de wijn moeten doen, en
niet één partij eerst al zijn eisen ingewilligd wil zien, zonder zelf ook maar één concessie te doen.
Netanyahu noemde de vrijlating 'één van de moeilijkste besluiten die ik ooit als premier heb moeten maken...
en dat komt omdat het zo onrechtvaardig is dat veroordeelde moordenaars worden vrijgelaten voordat ze
hun straf hebben uitgezeten. Mijn medeleven gaat naar de families van de slachtoffers... Gezien de realiteit
was het besluit echter onvermijdelijk. We zijn gedwongen door een gecompliceerde internationale situatie te
manoeuvreren, met veel uitdagingen.' (2)
Palestijnse tactiek, Israël krijgt toch wel de schuld
In plaats van toenadering zoeken, doet Abbas juist het tegendeel door zijn eisen steeds verder op te
schroeven - een beproefde Palestijnse tactiek, die hij heeft gekopieerd van zijn voorganger Yasser Arafat, en
die is bedoeld om ieder eventueel vredesverdrag onmogelijk te maken, tenzij er feitelijk een einde wordt
gemaakt aan de Joodse staat. De Palestijnen vertrouwen erop dat zij door de wereld toch wel als underdog
zullen worden gezien, zodat Israël automatisch de schuld zal krijgen van het mislukken van het
vredesproces.
De eisen die de Palestijnen nu stellen:
1. Israël en de VS moeten erkennen dat de Palestijnse staat wordt 'bezet'. Dit is een reactie op de eis van
Netanyahu dat de Palestijnen Israël als de Joodse staat moeten erkennen.
2. Israël moet alle nationale wetten die betrekking hebben op Oost Jeruzalem intrekken.
3. De Palestijnen eisen volledige soevereiniteit over hun luchtruim, dat verboden wordt voor alle Israëlische
vliegtuigen.
4. De Palestijnen willen exclusieve controle over alle grensovergangen met Israël en Jordanië.
5. De terugtrekking van Israël tot de 'grenzen' van 1967 is niet langer voldoende. Israël moet zich volledig
terugtrekken achter de wapenstilstandsgrens van 1949, waarbij grote stukken Israëlisch grondgebied door
de Palestijnen worden geannexeerd. Het gaat om onder andere de Ayalon Vallei, de Latrun enclave, het
Armon Hantatiz district tussen de Oude Stad en West Jeruzalem, de vallei van het Hulehmeer, de
Golanhellingen tot aan het Meer van Galilea, en de Nitzanastrook ten noorden van de Gazastrook, plus nog
eens éénderde van het water en de kust van de Dode Zee.
6. Radiofrequenties, satelliet- en andere communicaties komen uitsluitend onder Palestijnse controle.
7. De Palestijnen willen niet meer dan 1,9% van de Westelijke Jordaanoever opgeven.
8. Heel Oost Jeruzalem, inclusief de voor Joden, Christenen en Moslims heilige plaatsen, moet exclusief
onder Palestijnse autoriteit komen. De vrijheid van aanbidding wordt voor alle religies gegarandeerd.
9. Israël moet zich in een periode van 3 jaar volledig terugtrekken uit de Palestijnse staat.
10. Pas 6 maanden nadat de terugtrekking is afgerond, zijn de Palestijnen bereid om een definitief
vredesverdrag met Israël te tekenen.
11. Israël en de VS moeten een 'rechtvaardige' oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen accepteren.
Iedere 'vluchteling' -volgens de Palestijnen tot en met de vierde generatie*- moet vrijelijk mogen kiezen
tussen Israël, Palestina, of blijven waar hij is.
12. Wat een vluchteling ook kiest, hij heeft recht op financiële compensatie van Israël.
13. Pas als het vluchtelingenprobleem naar Palestijnse tevredenheid is opgelost, zullen de Palestijnen
verklaren dat hun geschil met Israël voorbij is.
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14. Een internationaal orgaan moet gaan toezien op verhuizing en vestiging van de Palestijnse
vluchtelingen. Dit orgaan krijgt vertegenwoordigers uit Palestina, Israël, de VS, Europa, Canada, Australië,
Japan en de Arabische Liga.
15. De Palestijnse staat krijgt het recht om verdragen, ook militaire, te sluiten met wie het maar wil, zonder
dat Israël hier iets over te zeggen krijgt.
16. Alle delen van de Palestijnse staat zullen vrij zijn van iedere Israëlische aanwezigheid, zowel civiel als
militair. Er mogen dus welgeteld nul Joden blijven wonen in Palestina.
* Voor alle vluchtelingen ter wereld heeft de VN de regel opgesteld dat alleen de eerste generatie -dus de
vluchtelingen zelf- officieel als 'vluchteling' gekenmerkt mogen worden en de daaraan verbonden rechten
hebben. Alléén voor de Palestijnse 'vluchtelingen' heeft de VN vanwege de eisen van Arabische landen een
uitzondering gemaakt.
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7

Centers Disease Control: Antibiotica werken niet meer
Dodelijke MRSA-infecties nu ook buiten ziekenhuizen, onder andere in scholen en gymzalen Farmaceutische industrie weigerde nieuwe middelen te ontwikkelen omdat dit niet genoeg winst opleverde
De nieuwste superbugs maken gehakt van alle bekende vormen
van antibiotica.
Volgens een topofficial van het Amerikaanse Centers for Disease
Control & Prevention (CDC), dr. Arjun Srinivasan, is het tijdperk van
antibiotica ten einde gekomen. 'Lange tijd plaatsten magazines een
vraagteken achter de kop 'Het einde van antibiotica?' Dat
vraagteken kan nu weg.' De resistentie van bacteriën tegen
antibiotica neemt zo snel toe, dat steeds meer mensen ongeneeslijk
ziek worden en zelfs overlijden aan ziekten die enkele jaren geleden nog goed te behandelen waren.
Belangrijkste oorzaak: we hebben jarenlang veel te veel en te snel antibiotica geslikt.
Steeds meer bacteriën worden resistent tegen zelfs de krachtigste antibiotica, en worden daarom
'superbacteriën' of 'superbugs' genoemd. Die zijn ontstaan omdat medici doorgaans veel te snel antibiotica
hebben voorgeschreven, en veel mensen hun kuur niet afmaakten zodra ze zich wat beter voelden.
'We bevinden ons in het post-antibiotica tijdperk,' zegt dr. Srinivasan. 'Er zijn nu patiënten waar we geen
behandeling voor hebben, mensen die in bed liggen met een infectie die we vijf jaar geleden nog konden
behandelen, maar nu niet meer.'
Sporters, scholen en gymzalen
De superbacteriën treffen zelfs de sterkste en gezondste mensen. Dr. Srinivasan gaf het recente voorbeeld
van drie American footballspelers van de Tampa Bay Buccaneers, die potentieel dodelijke MRSA infecties
opliepen die tot voor kort alleen in ziekenhuizen voorkwamen.
Ongeveer 10 jaar geleden ontstonden de eerste gevaarlijke MRSA-infecties in scholen en gymzalen. 'In
ziekenhuizen zie je het vaak gebeuren dat patiënten met een katheter in hun bloed MRSA oplopen,' legt de
associate director van het CDC uit. 'In de samenleving veroorzaakte het totaal andere, zeer ernstige en
pijnlijke huidinfecties, die compleet verschillen van die in de medische zorg.'
Nu de bacteriën steeds beter bestand raken tegen conventionele antibiotica, vallen artsen noodgedwongen
op oude, gevaarlijkere middelen zoals colistin terug. 'Dat is erg giftig,' zegt dr. Srinivasan. 'We gebruiken dat
niet graag, omdat het de nieren beschadigt. Maar in veel gevallen zijn gedwongen het toe te passen.'
Farmaceutische industrie weigerde nieuwe middelen te ontwikkelen
De ontdekking van antibiotica door professor Alexander Fleming in 1928 bracht een ware revolutie in de
gezondheidszorg teweeg. Honderden miljoenen mensen konden worden behandeld en genezen van ziekten
die eeuwenlang dodelijk waren geweest. Bovendien maakten antibiotica de weg vrij voor
orgaantransplantaties, chemotherapie, stamcel- en beenmergtransplantaties, wat allemaal procedures zijn
die het immuunsysteem verzwakken en het lichaam kwetsbaar maken voor infecties.
De mensen zijn zelf ook schuldig aan de snel groeiende resistentie, zegt dr. Srinivasan, omdat ze veel te
snel naar antibiotica grijpen, en vooral door kuren niet af te maken. 'Het zijn wondermedicijnen, deze
antibiotica, maar we zijn er in de 50 jaar dat we ze hebben gehad niet goed mee omgesprongen.'
Ook de farmaceutische bedrijven zijn volgens hem medeschuldig aan de nu ontstane gevaarlijke situatie. Zij
weigerden nieuwe antibiotica te ontwikkelen, omdat daar nauwelijks iets mee te verdienen viel, en de
bestaande middelen veel winstgevender zijn.
Xander - (1) Daily Mail
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Anti-depressiva en magnesium..
12 oktober 2013 Door GuidoJ.
Magnesium wordt het ‗wondermineraal‘ of ‗de vonk van het leven‘ genoemd.
Wist jij dat in de ‗top drie‘ van de meest essentiële levensbehoeftes van een
mens, magnesium op plaats drie staat? Nummer één en twee zijn.. zuurstof en
water.
Het blijkt dat magnesium voor de broodnodige ontspanning van alle
skeletspieren, ingewanden en van de hersenen (!) zorgt. Het zorgt voor een
goede slaap en is minstens zo belangrijk voor een goede botopbouw als
calcium.. Studies hebben aangetoond dat 75% tot 95% van de mensen een magnesiumtekort heeft, met alle
daaruit voortvloeiende gevolgen. Lees het verhaal van Cora hieronder..
Wat zijn dan die gevolgen van een magnesiumtekort..? Deze zijn indrukwekkend te noemen en zeer
uiteenlopend. We noemen er hier ‗maar‘ een paar..
Verstijfde, verharde en verkrampte spieren; uitputtingsverschijnselen en (chronische) vermoeidheid;
overspannenheid; slaapstoornissen; onrust en nervositeit; prikkelbaarheid; concentratie- en
geheugenstoornissen; hoofdpijn; duizeligheid; een té hoge of juist té lage bloeddruk; hyperactiviteit en
onhandelbaarheid bij kinderen..
Vooral vijftig plussers hebben vaak een ernstig chronisch magnesiumtekort, bij hen komen vaak problemen
met circulatie, spijsvertering, spieren en het zenuwstelsel voor.
Magnesium ontspant spieren en zenuwen op een heel natuurlijke wijze. Het zorgt voor evenwicht in de
calciumopname en het herstelt het magnesiumgehalte in het lichaam tot een gezond niveau. Bij dagelijkse
inname van magnesium verbetert vrijwel onmiddellijk de slaap en het vermogen om met stress om te gaan.
En ook treden er minder gewrichts- en spierpijnen op. Hoe zeer magnesiumtekort een heftig resultaat tot
gevolg heeft, blijkt uit dit verhaal van Cora. (e-mail bij de redactie bekend)
Anti-depressiva en magnesium..
2013 © Cora / wanttoknow.nl/.be
“In Nederland slikken 1 miljoen mensen antidepressiva! Ik vind dat heel erg veel… Wist je dat het veel
mensen niet lukt om met dit middel te stoppen, omdat zij en de artsen vaak niet genoeg op de hoogte zijn
van informatie over het afbouwen ervan? Zoals: wat zijn de ontwenningsverschijnselen, hoe kun je deze
beperken? Hoe kun je het verschil herkennen tussen ontwenningsverschijnselen en een eventuele terugkeer
van de depressie. Een antidepressivum lost geen problemen op! Er wordt naar mijn mening vaak te weinig
gekeken naar de oorzaken van een depressie, zoals een tekort aan.. Magnesium. Ik vertel nu graag mijn
verhaal.
5 Jaar lang was ik ernstig depressief. Nadat ik ontslagen werd, was ik een maand lang erg verdrietig. Dit
vond „men‟ te lang, dit was dus een depressie, de officiële diagnose. Vervolgens heb ik alles meegemaakt
wat een mens zich daar maar bij kan voorstellen. Het ging zelfs tot een poging tot zelfdoding en de isoleercel
aan toe..; het leven was voor mij een hel. Na 5 jaar besloot ik dat ik letterlijk en figuurlijk lang genoeg van
alles had geslikt in de GGZ, en heb ik de behandelaars gevraagd één medicijn af te bouwen. Maar ze waren
hier faliekant tegen; volgens hen had ik toch écht deze medicatie
nodig.
Zonder hen begon ik toch af te bouwen. Er was geen instantie
die mij hierbij wilde helpen, ook bij de apotheek kon ik geen
afbouwschema lospeuteren. Ook zij wezen mij terug naar de
behandelaar..! Op een van de afspraken was duidelijk aan mijn
gewicht te zien, dat ik aan het afbouwen was gegaan. Want door
de medicatie in die tijd, was ik zeker 25 kg zwaarder geworden.
De behandelaars kon ik niet meer bezoeken, omdat ik erachter
kwam dat mijn lichaam sterk reageerde als ik alleen maar het
gebouw betrad! Mijn bloeddruk en hartslag stegen enorm en
mijn energie daalde! Ik heb geprobeerd dit met de behandelaars
te bespreken, maar er kwam geen oplossing of doorverwijzing.
Ik had iemand nodig die de recepten voor mij uitschreef om af te
bouwen. De psychiater schreef toen uit wat ik voorstelde, verder was er ook per mail geen sprake van
begeleiding. Dat kon volgens hem ook niet, als ik het pand niet wilde bezoeken. Intuïtief begon ik toen met
het slikken van.. Magnesium. En toen.. toen begon ik RAZENDSNEL op te knappen..! Na het eerste middel
te hebben afgebouwd volgde ook de andere medicaties. Álles heb ik zelf uit moeten zoeken: wat de
ontwenningsverschijnselen zijn van elk van de medicaties, hoe de ontwenningsverschijnselen te beperken
en hoe het verschil te herkennen tussen ontwenningsverschijnselen en de terugkeer van een depressie..
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Verslaafd zijn en verslaafd houden..?
Volgens de behandelaars kon ik niet zonder medicatie. Maar het
tegendeel bleek waar: ik werd hoogstwaarschijnlijk alleen maar
zieker van al die medicatie, zag het leven niet meer zitten. Vaak
sprak ik het niet uit, maar het spookte wel steeds door mijn hoofd!!
Deze bijwerking staat zelfs in de bijsluiters vermeld, bij de
verschillende medicaties die ik kreeg. In een gesprek, op mijn
verzoek (dat ik na een half jaar dacht aan te kunnen) werd mij veel
duidelijk. Zij waren volgens mij op veel gebieden ondeskundig! Want
zij wisten niets van afbouwen af, wisten niet hoe je verschijnselen
kon beperken of hoe je het verschil tussen een depressie en
ontwenningsverschijnselen kan herkennen!!! Ik was de expert
geworden..
Ik herstelde zo snel nadat ik was begonnen om magnesium te
slikken. Het is een stof die wij in Nederland écht te weinig
binnenkrijgen, en die ook steeds minder in onze voeding zit. Magnesium wordt extra hard door het lichaam
verbruikt bij stress. Mensen met een vertraagde schildklier (zoals ik) hebben vaak een tekort aan
magnesium. Mensen die een zelfmoordpoging doen hebben zelfs vaak een aanwijsbaar groot tekort aan
magnesium..! Ik ben zo dankbaar dat ik na al deze ervaringen, zélf de weg uit mijn depressie heb gevonden.
Ik ben tegen alle adviezen van professionals en naaste omgeving ingegaan en soms was de weg erg
eenzaam…. Mensen zeggen nu dat zij een metamorfose bij mij hebben gezien in het laatste halfjaar. Nu ben
ik zo blij; naast dat de depressie als sneeuw voor de zon is verdwenen, zijn ook alle bijwerkingen weg.
En de professionals?
Zij hebben mij werkelijk laten vallen als een baksteen. Had ik met medicatie elke 14 dagen een gesprek
nodig, nu reageerde de verpleegkundige, nu ik zonder medicatie was, zélfs niet eens meer op mijn e-mails..
Had ook net het medisch dossier gelezen wat ik na een half jaar gevecht met haar, had weten te
„bemachtigen‟… Het bleek dat ze dat steeds achtergehouden hadden, omdat ik hiervan helemaal in de war
zou raken. Volgens hen.. Het laatste stukje hiervan had ik net gelezen… Ik wil nu niet zeggen dat iedereen
op zal knappen van magnesium, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de reguliere geneeskunde soms ook
verder zou kunnen kijken. Helaas willen, mogen of kunnen zij dit niet.
Ik denk dat ieder goed zijn/haar eigen verantwoordelijkheid zal moeten nemen, niet klakkeloos moet slikken
wat de „professionals‟ hen voorschotelen. En MIJN MOTTO? Luister goed naar jezelf! Naar jouw wijsheid en
vaar je EIGEN koers! Ik hoop dat jullie wat met mijn verhaal kunnen, want ik zou zo graag willen dat deze
„hel‟ voor mensen korter zal zijn dan die voor mij was, en/of dat deze hen helemaal bespaard zal worden! Ik
zou het daarom erg fijn vinden als jullie dit bericht zouden willen verspreiden.”
Met vriendelijke groeten, Cora
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/anti-depressiva-en-magnesium/
http://www.praktijk-advance.nl/blog/voeding/magnesium-het-vergeten-mineraal

Virus besmet je computer met kinderporno
De politie waarschuwt voor een nieuw ‗kinderpornovirus‘, dat kinderporno op je computer zet. Vervolgens
krijg je een melding dat er kinderporno is aangetroffen. Dat ziet er
zo uit:
Geblokkeerd
Het virus blokkeert de computer, zodat je die niet meer kunt
gebruiken. Daarnaast lijkt het of de waarschuwing van de politie
komt. Op de waarschuwingspagina staat dat je een boete moet
betalen om je computer te deblokkeren. ―Nooit doen, want de
computer blijft geblokkeerd‖, zegt de politie.
Opmerkelijk en schokkend aan het virus is dat er daadwerkelijk
kinderporno op je computer terechtkomt en zichtbaar is. Volgens de politie hopen criminelen dat slachtoffers
van het virus zich daar voor schamen. Ze durven dan misschien niet meer naar de politie te stappen.
Slachtoffers krijgen opdracht een anonieme betaalcode te kopen. De politie gebruikt nooit een
blokkadepagina en geeft nooit de opdracht om zo‘n code te kopen.
Wat als mijn computer besmet is?
Wat moet je doen als je dit virus hebt? Vooral: niet betalen. Je kunt niks meer met je eigen computer, dus de
politie adviseert om met een andere computer naar een van de volgende sites te gaan:
waarschuwingsdienst.nl of fraudehelpdesk.nl. Daar staat hoe je het virus weer kan verwijderen.
Heb je meer vragen over het kinderpornovirus? Kijk dan even op politie.nl op deze pagina.
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Tweede getuige beschuldigt ex paus van moord
Donderdag, 31 oktober 2013
Na de schokkende getuigenis van Toos Nijenhuis eerder dit jaar, is er nu een tweede getuige die verklaart
dat de voormalige paus Benedictus een kind heeft vermoord en die bovendien Toos' verhaal bevestigt.
―Ik zag Joseph Ratzinger in de herfst van 1987 een klein meisje vermoorden in een Frans kasteel‖.
In mei van dit jaar brachten wij het verhaal over Toos Nijenhuis, een 54-jarige fysiotherapeute, moeder van 5
kinderen, slachtoffer en overlevende van satanisch ritueel misbruik.
Zij kwam met schokkende onthullingen zoals:
"Voor sommigen zal de volgende schokkende onthulling als een verrassing komen. Als deelnemers aan dit
soort walgelijke praktijken noemt Toos Nijenhuis niet alleen de vroegere kardinaal Bernard Alfrink, maar ook
Prins Bernhard en leden van de Engelse koninklijke familie. Dit ligt in lijn met de vele verslagen van andere
getuigen/slachtoffers".
Ook verklaarde Toos dat de voormalige paus, Jospeh Ratzinger, een regelmatige deelnemer was aan de de
rituele offerpartijen.
Naar nu blijkt is er via ITCCS een nieuwe getuige naarvoren gekomen die het verhaal van Toos bevestigt.
ITCCS is een organisatie die zich specifiek bezighoudt met misdrijven van Kerk en Staat en de afkorting
staat voor The International Tribunal into Crimes of Church and State.
Na zijn aftreden ging de vorige paus, Joseph Ratzinger, niet naar een klooster zoals velen hadden gedacht,
maar bleef in het Vaticaan.
Zo schreven wij in februari van dit jaar: "Via het Nederlandse journaal werd gemeld dat de paus de wereld
liet weten dat na zijn aftreden hij volledig onzichtbaar zou worden voor iedereen. Er werd gespeculeerd dat
hij dan mogelijk het klooster in zou verdwijnen.
Een andere anonieme hoogwaardigheidsbekleder binnen de Roomse vrijstaat zei: ―Het is nodig dat hij
binnen het Vaticaan blijft omdat hij anders weerloos zou zijn. Hij zou dan zijn immuniteit en privileges
verliezen en zijn veiligheid zou in het geding zijn als hij zou besluiten ergens anders naartoe te gaan‖.
ITCCS reageerde daar toen als volgt op:
"Deze verrassende schuldbekentenis door de Kerk is een directe obstructie van het recht en geeft daarbij
ook meer gewicht aan de aanklacht door ITCCS en anderen die stellen dat de Italiaanse regering
samenwerkt met het Vaticaan om Ratzinger te beschermen tegen internationale strafvervolging. Italië is
hiermee in directe overtreding van de internationale verdragen die het land mede heeft ondertekend".
Nu maakt ITCCS via haar website het volgende bekend:
De criminele vervolging van weer een paus is deze maand een stukje dichterbij gekomen omdat een aantal
Italiaanse politici hebben toegezegd om samen te werken met ITCCS met als doel een aanklacht in te
dienen tegen het Vaticaan voor het onderdak geven aan iemand die op de vlucht is voor Justitie, de
voormalige paus Benedictus, alias Joseph Ratzinger.
De reden dat Italiaanse politici nu bereid zijn tot samenwerking met ITCCS is omdat er een nieuwe getuige
naarvoren is gekomen die het verhaal van Toos Nijenhuis heeft bevestigd.
Deze getuige verklaart: ―Ik zag dat Joseph Ratzinger in de herfst van 1987 een klein meisje vermoordde in
een Frans kasteel‖. Deze getuige heeft regelmatig deelgenomen aan occulte rituelen zoals het martelen en
vermoorden van kinderen. ―Het was smerig en vreselijk en het gebeurde ook niet één keer. Ratzinger nam
vaak deel. Hij en de Nederlandse kardinaal Alfrink en de Bilderberg oprichter prins Bernhard waren enkele
van de prominente mannen die deelnamen‖.
De besprekingen tussen ITCCS en de Italiaanse politici vinden al plaats sinds 22 september. Men wil kijken
of er een aanklacht kan worden ingediend tegen de huidige paus voor het herbergen van Ratzinger.
Ratzinger werd eind februari dit jaar door een zogenaamd Common Law Court of Justice in Brussel
veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, vanwege misdaden begaan tegen de mensheid.
Verder maakt ITCCS melding dat ze de afgelopen tijd zwaar onder aanval hebben gestaan, voornamelijk
door hackers die meerdere van hun websites hebben vernietigd.
ITCCS zegt dat volgens politieke bronnen in Rome het spionagebureau van het Vaticaan dat bekend staat
onder de naam ―Holy Alliance‖, hiervoor verantwoordelijk is.
Volgens ITCCS is dit tegelijkertijd ook een goed teken omdat het aantoont dat het Vaticaan in paniek is.
In de maand november zal er een persconferentie worden gegeven voor de wereldpers in Rome in
samenwerking met Italiaanse politici.
Als laatste komen ze met het nieuws dat ze onderzoek doen naar de huidige paus Franciscus die ook
betrokken zou zijn bij de handel en het martelen en doden van kinderen.
Het belooft een heftige persconferentie te worden en als de voortekenen ons niet bedriegen, zullen we een
beerput zien die zijn weerga niet kent.
Bron: ITCCS
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6185:tweede-getuige-beschuldigt-ex-pausvan-moord&catid=69:occult&Itemid=81\
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Faber: „Bernanke houdt de geldkraan open‟
Geschreven door Biflatie.nl op 31 oktober 2013
Is het een wonder? Wij dachten van niet. Eens de toevloed van ‗funny money‘
– nog steeds 85 miljard dollar per maand – stopt of verminderen, riskeren de
beurzen wereldwijd (fel) te zakken. Dat wil de professor beslist niet want zoals
hij zelf ooit zei: ‗stijgende beurzen maken dat mensen zich goed voelen en
dan gaan ze meer spenderen‘. Dit is tevens een uitgelezen moment om onze
vijfde en laatste gast te introduceren in de reeks ―Eenzame roependen in de
woestijn‖. Het is de Zwitserse auteur, ondernemer en investeringsanalist Dr
Marc Faber. Hij heeft namelijk een opvallende mening over Ben Bernanke‘s
Quantitative Easing. Waar zo goed als de hele de beleggerswereld verwacht dat QE afgebouwd en ooit zelfs
gestopt zal worden, denkt Dr Faber dat er juist méér dollars zullen bij komen in de toekomst!
Marc Faber a.k.a Dr. Doom
Op veel gebieden heeft Marc Faber een negatieve visie, wat hem zelfs de bijnaam Dr Doom heeft
opgeleverd. Maar hij zat wel juist met zijn call indertijd voor een beurscrash in 1987. Tapering ziet hij niet zo
snel gebeuren. Dat er vooralsnog geen tapering in het verschiet ligt, blijkt ook uit het feit dat de Permanent
Open Market Operations van de Federal Reserve vooralsnog wordt doorgezet. Lees hier hoe Faber
overigens over centrale banken, goud en kunst denkt.
Geen uitweg
De Federal Reserve kan geen kant meer op, ―boxed in with no exit strategy‖ aldus Faber. De vraag is niet
of en wanneer QE vermindert zal worden, maar “at what point will they increase the asset purchase to
150 billion, 200 billion, a trillion dollars a month―. Dit is precies wat de Doctor bedoelt met ―QE Infinity‖,
Quantitative Easing tot in het oneindige. Kwantitatieve verrruiming die niet meer kan stoppen.
“Wij zijn de bubbel”
―We are the bubble‖ zegt Faber, ―we have a colossal asset bubble and a debt bubble. One day this asset
inflation will lead us to a deflationary collapse one way or the other. We don‘t know yet what will cause it‖…
In 2012 zei ook ook al zoiets soortgelijks: „Als belegger ben ik blij met Bernanke. Alles wat ik bezit stijgt
in prijs. Als verantwoordelijke burger moet ik echter zeggen: het monetaire beleid van de Verenigde
Staten, zal de wereld vernietigen.‟ Hier Faber zelf nog even aan het woord :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NN3o6nNxYfs
http://biflatie.nl/artikelen/beurs-artikelen/ben-bernanke-houdt-geldkraan-open-qe-oneindig/

Opmerkelijke nieuwsberichten
Chinese school laat leerling voor straf van het dak springen:
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3536890/2013/11/01/Jongetje-moest-als-straf-van-dakspringen.dhtml
Helaas overleefde de leerling het niet..
Woningnood zorgt voor zware rellen in Rome:
http://www.welt.de/politik/ausland/article121427139/Roms-Zentrum-wird-zum-Schlachtfeld.html
Johannes XXIII en Johannes Paulus II worden volgend jaar heilig verklaard door paus Fransiscus:
http://www.welt.de/politik/ausland/article120515894/Johannes-Paul-II-wird-im-Fruehjahrheiliggesprochen.html
Mysterieuze I wezens vallen scholieren in Zimbabwe aan:
http://german.ruvr.ru/news/2013_10_31/Mysteriose-Wesen-attackieren-Schuler-in-Simbabwe-2189/
Geld van de EU in november op:
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/1467875/Barroso_EU-geht-im-November-das-Geld-aus
Recessie Zuid Europa is kunstmatig:
http://martin-schweiger.com/2013/10/31/die-derzeitige-rezession-in-sudeuropa-ist-kunstlich-erzeugt-durchdas-falschgeldsystem/
Halloween is voorbij maar Tom Horn zocht uit wat heksen en andere heidenen zoal praktiseren na 1
november:
http://www.raidersnewsupdate.com/ghostbuster-wicca.htm
Halloween het Kerstmis voor de satanisten? Ja, zegt Richard Evans:
http://henrymakow.com/halloween_celebrates_sex_and_d.html
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