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‘Het’ gedonder begint. De eerste FEMA-kampen worden bevolkt
Het begint met specifieke groepen die niet “gewenst” zijn.
Mensen die om welke reden dan ook niet passen in het ideaalplaatje wat een overheid voor ogen heeft.
Naarmate de contouren van fascistische politiestaten zich duidelijker aftekenen, neemt dit verschijnsel toe.
In ons land hebben we dit onlangs kunnen zien met de overval op een woonwagenkamp. De “normale”
manier waarop men met mensen omgaat wordt ook hier volledig aan de laars gelapt, want het zijn
“ongewenste” groeperingen. Voor dit soort groepen gelden klaarblijkelijk hele andere regels.
Eenzelfde verschijnsel doet zich ook voor in Amerika, waarbij men het nu vooral op de daklozen heeft
gemunt. Sinds de crisis hebben meer dan 6 miljoen Amerikanen hun baan verloren, zijn er talloze gezinnen
die op straat zijn gezet en kent het land een grote daklozenbevolking. De officiële cijfers spreken van
ongeveer 750.000 mensen, maar het werkelijke aantal zal ongetwijfeld groter zijn.
Deze daklozen zijn een doorn in het oog van vele stadsbesturen. De Staat South Carolina heeft een
oplossing voor het “probleem” bedacht. Daklozen worden opgepakt door de politie en worden voor een keus
gesteld. Ze kunnen naar de gevangenis of naar een FEMA kamp.
Deze tweede optie gaat om lokaties die meestal net buiten de stad liggen, omringd zijn door prikkeldraad en
waar de bewegingsvrijheid van de bewoners heel erg beperkt is.
Zo was er in augustus een festival in Colombia in South Carolina en dus gaf het geen pas om de straten
bezaaid te zien met daklozen. Niet echt goed voor het imago. Het “dakloos zijn” werd daarom verheven tot
misdaad waarmee deze wetsovertreders konden worden opgepakt en afgevoerd naar de gevangenis of naar
een FEMA kamp.
De tweede optie wordt uiteraard niet aangeduid als opsluiten, maar als liefdadigheid. Een soort filantropische
opsluiting. De mensen mogen het kamp wel verlaten, maar het wordt hen erg moeilijk gemaakt om
bijvoorbeeld in de stad te komen. Daarvoor zijn ze afhankelijk van pendelbusjes waar, om ermee mee te
kunnen, van te voren een afspraak voor moet worden gemaakt.
Colombia is niet de enige stad die dit soort maatregelen heeft genomen. Ook Boston doet iets dergelijks en
mensen in het zuiden van Californië vragen zich af waar hun daklozen zijn gebleven.
In Sacramento doen ze het weer anders. Daar worden deze mensen buiten de stad ondergebracht in
tentenkampen. Ook daar is het een misdaad om dakloos te zijn. De burgers van de stad kunnen een
speciaal telefoonnummer bellen als ze een dakloze zien. Eenmaa in het tentenkamp mag je het niet verlaten
en zomaar over straat lopen. Daar moeten ze per keer een speciale vergunning voor aanvragen.
Op steeds meer plaatsen in Amerika worden dit soort maatregelen toegepast of zijn in voorbereiding. De
daklozen zijn misschien het eerste doelwit, maar zij zullen niet de laatsten zijn. De volgende groep zal
waarschijnlijk zijn zij
die het niet eens zijn
met het beleid van
de overheid.
Zo is het vullen van
de FEMA kampen
begonnen, eigenlijk
zonder dat iemand
het echt in de gaten
heeft. Daklozen
“verdwijnen”
gewoon van straat,
mensen kijken even
verbaasd, maar
gaan al weer snel
over tot de orde van
de dag. Zij zijn
tenslotte niet
dakloos en dus het
is hun probleem
niet.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4h20gAa9-Fc
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6250:daklozen-naar-fema-kampenvideo&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Mysterieuze waarschuwing Illuminati? (Update 2013)
Maandag, 11 november 2013 11:04
De gemoederen op internet worden aardig beziggehouden vanwege
weer een vreemde website.
Wanneer je erop terechtkomt, begint er een video te spelen die duidelijk
professioneel gemaakt is.
De waren gebleven de laatste keer bij een 404 Error code waarin de
broncode een nieuw getal aangaf. Meerdere mensen hebben dit ontrafeld,
wat dan de volgende boodschap oplevert:
De pagina niet gevonden 8 19 7 0 18 1 4 6 20 13 Is vertaald: a=0 b=1 c=2
etc..... IT HAS BEGUN Het is begonnen.
Echter, het verhaal is niet afgelopen. Er wordt zo links en rechts in het buitenland geklaagd dat populaire
draadjes over dit onderwerp op fora zoals Godlike Productions zonder opgaaf van reden door de moderators
zijn verwijderd, zoals hier te zien is. Dat is vreemd, want wat zou de reden zijn dat deze discussies hals over
kop moeten verdwijnen?
Ondertussen staat er ook weer iets nieuws op de website. Het symbool van de Vrijmetselarij met het
Alziende Oog met daaronder de boodschap: Restricted Acces, authorised personal only, met een
inlogscherm.
Ergens in de vele discussies in het buitenland kwamen we onderstaande boodschap tegen. Het is van
iemand die zegt dat hij niet verbonden is aan de geheimzinnige website, maar waarvan wij het gevoel
hebben dat deze hier wel degelijk bij betrokken is. Hij klinkt alsof hij bij de elite hoort en maakt duidelijk dat
iedereen die afdwaalt van de originele video op een dwaalspoor zit.
Verder dat het niet de bedoeling is om een simpele boodschap de wereld in te sturen die iedereen zal
begrijpen. “Als het zo simpel lag, waarom zou het dan gecodeerd zijn”, zegt hij en dan: “De video is met
opzet zo gemaakt dat de meerderheid van de mensen de boodschap niet zal begrijpen echter wel zodanig
dat diegenen die de boodschap móeten begrijpen dit wel zullen doen”.
I'm simply enforcing the message to not get distracted and to think within the boundaries of logic and reality.
I've seen comments from some who've decided to abandon any outside influence (such as jam lip balm and
a year or so old 28th amendment movement) and stick to ONLY using the original video. This is what the
video means by don't get distracted. There is only one unchanging constant here, and you've all abandoned
it in favour of something a bit easier.
I'm talking of course about 'it has begun', the site you were led to by a numerical code a well trained dolphin
could've deciphered. From the moment the original video went down to make way for the 404 message and
the remedial hidden code, the source code of the website changed to enable GA (google analytics) to track
page views and social media interaction (for anyone foolish enough to still be using the likes of Facebook
and Twitter).
You can question my legitimacy all you want! I'd expect nothing less. I'm not obliged to reveal anything, and
it would be incredibly counter-intuitive to do so. Remember that this isn't about me, this is about the video.
Use your misplaced anger as motivation to either decode the video (which if you are still this lost after weeks
of repeated viewings, would be a futile endeavour) or find something else to do. This isn't about giving one
message, easily decoded, to everyone in the world. If it were, WHAT WOULD BE THE POINT IN CODING
IT I ASK YOU. This video is purposefully made so that the majority of people WON'T get the message, and
so that the intended recipients will. A 'certain type' as I've seen described here. I will end now, as I fear I'm
no longer explaining my position on the video, but simply explaining how common sense works... If you don't
want to take this message in, then don't. I want neither infamy nor any kind of psychological profit/gain.
I'm here to point the rest of those who are capable in the right direction. The reason I am so cryptic? Those
who are capable don't NEED me to tell them exactly where to look or what to look for, they just need to know
something is there and the rest they can work out for themselves, otherwise they are NOT CAPABLE. Get it?
Als we er even vanuit gaan dat het geheim inderdaad in de originele video zit zoals de man hierboven stelt,
dan is het volgende lijstje misschien wel handig. Het is een overzicht van de gebeurtenissen in de volgorde
zoals die op de video langskomen tussen seconde 19 en 35.
1783.12.23 General George Washington resigns his commission, New York, New York, USA
1865.04.14 Assassination of US President Lincoln, Washington, D.C., USA
1916.07.30 Black Tom Explosion, Jersey City, New Jersey, USA
1920.09.16 Wall Street bombing, New York, New York, USA
1937.08.28 Bloody Saturday, photograph of a crying baby, Shanghai, China
1959.01.01 Fidel castro celebrates Cuban Revolution success, Cuba
1963.11.22 Assassination of US President John F. Kennedy, Dallas, Texas, USA
1972.04.21 Astronaut Charles M. Duke Jr., Lunar Module pilot of the Apollo 16 mission, Moon
1975.12.29 LaGuardia Airport bombing, New York, New York, USA
1995.04.19 Oklahoma City Bombing, Oklahoma City, Oklahoma, USA
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2001.09.11 September 11 attacks WTC towers, New York, New York, USA
2001.09.11 September 11 attacks Pentagon, Washington, D.C., USA
2001.10.26 Signing of Patriot Act by US President George W. Bush, Washington, D.C., USA
2004.05.24 Premiere of "Day After Tomorrow" by Roland Emmerich, New York, New York, USA
2010.04.20 Deepwater Horizon explosion, Gulf Of Mexico
2012.07.20 2012 Aurora shooting, Aurora, Colorado, USA
2012.12.14 Sandy Hook Elementary School shooting, Sandy Hook, Connecticut, USA
2013.04.14 Boston Marathon bombings, Boston, Massachusetts , USA
2013.07.26 60 year anniversary North-/South Korean armistice, North Korean Parade, North Korea
One event is missing: The German Army on it's way to Warsaw ... I still don't know where and when it was
taken exactly.
Tot op dit moment is er nog niemand geweest die een oplossing heeft aangedragen waarbij iedereen zegt:
“Ja, dat is het”. Dat wil niet natuurlijk niet zeggen dat de eerder aangedragen suggesties niet zouden
kloppen. Al met al verklaren wij voor dit moment het raadsel nog als “niet opgelost”.
Update: 6 november 2013
We geven nu eerst de meest recente ontwikkeling aangaande deze mysterieuze website en daarna geven
wij alle lezersreacties weer (dank allemaal!). Als je nu naar de website gaat, krijg je het volgende bericht:
Error 404 Page Not found
The page you have been looking for does not exist.
Jammer, einde verhaal, website weg denk je dan. Echter, dat is niet het geval. Hij is er nog gewoon, alleen
staat er nu de bovenstaande boodschap op om mensen in de waan te brengen dat de website weg is.
Als je daarentegen de broncode van de pagina bekijkt dan zie je dat er naast bovengenoemde bericht nóg
iets wordt vertoond. Alleen dat gebeurt in de kleur wit zodat het onzichtbaar is tegen dezelfde kleur
achtergrond.
Die boodschap is opnieuw een getal: 8 19 7 0 18 1 4 6 20 13
The plot thickens! Wie o wie heeft een idee.
De lezersbrijdragen:
Al aan een telefoonnummer gedacht? Zet er maar eens een 0 voor : 023-1134421
Zou de "3" niet kunnen staan voor FEMA-3 region? Volgens mij ligt FEMA-3 region in de buurt van
Washington DC en New York.
Ja, hier is die man weer van de gewonnen sokken.
Ik blijf bij mij conclusie en volhard zelfs in deze. vanmiddag/vanavond zal ik mijn visie onderbouwen in het
vertrouwen dat bij voldoende vertrouwen in de bewaarheid, deze naar Amerika zal worden verzonden onder
vermelding van naar en adres. Want als ik gelijk heb dan ben ik de laatste der Mohikanen die geschiedenis
heeft geschreven op deze aardbol.
Wel kan ik alvast zeggen dat de drie hier getoonde filmpjes niet aan elkaar gelijk zijn! Zeer klein verschil,
maar steeds een verschil! Het verschil in datum 25 of 26 oktober heeft volgens mij te maken met het
plaatsen op een andere server niets 25 oktober is de server:
DAVE.NS.CLOUDFLARE.COM - PAM.NS.CLOUDEFLARE.COM 2
6 oktober is de server; NS.US.1and1-dns.com; NS.US.1and1-dns.us; NS.US.1and1-dns.de; NS.US.1and1dns.org
Daarbij in het bijzonder opgemerkt dat beide server not availabel zijn, raar he!!!!!
Een groet, Tot van middag of vanavond, ik blijf u groeten met een gilmlach!
Ik had een tijdje niet op jullie site gekeken en zag vandaag voor het eerst het artikel : Mysterieuze
waarschuwing illuminati? Eigenlijk moet ik alles nog gaan lezen maar het eerste wat bij mij op kwam was dat
de cijfers misschien staan voor coördinaten. Als je 2 31 13 44 21 in google earth ingeeft kom je terecht in
een gebied in Somalië vlakbij de hoofdstad Mogadishu en Baledogle Airport . Misschien hebben jullie iets
aan deze informatie....
Sorry dat ik jullie nog een keer lastig val maar als je de spaties op een andere plek zet...... 23 11 34 42 1 dan
kom je uit in Saoedi Arabië tussen Mekka en Medina.
De volgende video die wij opgestuurd kregen van een lezer, heeft een interessante theorie. Volgens de
maker van de video is het een waarschuwing voor vloedgolven veroorzaakt door een planeet 5 keer groter
dan de aarde.
Hij zegt dat het FEMA is die achter de illuminati boodschap zit. De reden zou zijn dat als ze dit nieuws via
een persconferentie bekend zouden maken, de wereld in een totale paniek zou raken. Vandaar alleen de
waarschuwing voor mensen die slim genoeg zijn om de boodschap te zien.
Nog een idee: http://www.mapquest.com/maps?zipcode=12443 met link erbij :}
"Vage" foto 231134421 verhaal: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Tom_explosion
Een bericht dat binnen kwam, maar ons niet helemaal duidelijk is wat er precies wordt bedoeld.
hallo heren niburu er is nog een filmpje met een ander code #231124421 heeft u die ook gezien daarna zal
er een andere code met #231114421 komen en is het opgevallen dat er een 9 in zit verstopt de code is ook
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met 9 cijfers negen 21112 negen 55755 bij het 2de filmpje 9 en bij de code 231114421 word aan gegeven
dat de stekker eruit gaat dan zal het donker zijn misschien wel drie dagen, wie zal het weten ? als jullie zeker
weten dat er een planeet is die op de aarde aankomt , en dat het geen fake is zal het van zelf uitkomen
Hallo, ik heb de puzzel opgelost van die misterieuze waarschuwing. Het bevat malware. MIjn Bitdefender,
via Linux, heeft het als onveilig aangeduid! Schermafdruk. Dit is de eerste keer dat wij hiervan horen. Het is
ook de enige melding die wij hierover hebben ontvangen. Andere antivirusprogramma’s komen niet met
deze boodschap voor zover ons bekend. Het volgende bericht is zeer interessant en van iemand die er veel
tijd in heeft gestoken. Puzzel illuminati:
Volgens mij is de uitkomst 09 november as. om 13.00 USA tijd NY Zie onderstaande bevindingen en
uitkomsten . Volgens mij heeft het niet alleen met water te maken maar met het ineen (laten) storten van het
economische en financiële economische systeem op wereld nivo. Op de foto’s staan afgebeeld de aarde,
water, lucht en vuur en dat staat voor een totalitaire mega aanslag welke zijn weerslag heeft over de gehele
aarde gezien de afbeeldingen van de computerverbindingen.
1e film Rechts van die man 375050583 34232576890 754100 43467609701 8096265576 4352347758
11321647608 is een 8 en blijft een 8
Links van die man -1375050583 -34232576890 -54189 extra cijferreeks* -754100 -43467609701 8096265576 -4352347758 -11321647608 is een 8 en blijft een 8
*de extra cijferreeks bestaande uit 54189 5+4+1+8+9 = 27 /3 =9 bestaat dus uit 999 999 symboliseert het
verborgen kwaad
999 is weer een omgekeerde 666 het satanische getal / angstaanjagend
Update datum van de filmpjes is in beide gevallen 29 oktober. 29okt t/m 9 nov. Zijn 12 dagen
29+30+31+1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 135 1+3+5 = 9 135 : 12 = 11.25 1+1+2+5 = 9
2e filmpje Rechts van die man 34232576890 754100 43467609701 8096265576 43523427758
11321647600 is een 8 verandert in een 0
Links van die man -1375050583 -34232576890 -754100 -43467609701 -8096265576 -4352347758
11321647608 is een 8 en blijft een 8
Rechts van die man 1375050583 op 2.22* 1375050583 op 2.24* (2e in slechts een flits) Totaal 275001116 :
231134421(site naam)= 11.9 Uitkomst: November de 9e
*2.22 = 2+2+2 = 6 - 6 staat voor de mens en beeld *2.24 = 2+2+4 = 8 - 8 staat voor het nieuwe begin
Op 2.51 tot 2.55komt 9:11 De 9 staat voor 9e etmaal De 11 voor de 11e maand De 9 is het meest krachtige
cijfer en de 11 is het meester getal.
Zij willen via deze aanduiding laten zien dat zij de allerhoogste zijn en volledig meester zijn over de situatie.
Film 3 Rechts van die man 34232576890 754100 43467609701 8096265576 43523427758 11321647600 is
een 0 en blijft een 0
Links van die man -1375050583 -34232576890 -754100 -43467609701 -8096265576 -4352347758 11321647600 is een 0 en blijft een 0
1375050583* 1375050583* (2e in slechts een flits) Totaal -32857526307 : 231134421(site naam) = 6
Uitkomst: 6 en 6 is de mens
*0.51 = 0+5+1 = 6 - 6 staat voor de mens en beeld. Echter 6 + 6 = 66 = 66:6 = 11 staat voor chaos
Wetenswaardigheidje: Het één dollar biljet met illuminatie gebeuren op de achterkant bestaat in 2014
precies 66 jaar dit in het daglicht van de chaos De vinger op de letter W op het toetsenbord zou dan staan
voor Wallstreet. Het getal 9 op de kalender komt 7 maal langs 7 X 9 = 63 6 + 3 = 9 (9 november) Getal 7
staat bij de NWO voor een uitgelokte oorlog
Die man tikt de 9e dag aan op de kalender. Daarna mensen die maken de indruk dat iets gelukt is Op de
achtergrond een afbeelding van de wereld Daaronder water op de kust Daarnaast computer die met elkaar
zijn verbonden De wereld is met elkaar verbonden. Gebouwen storten in elkaar. Het één dollar biljet met
illuminatie gebeuren op de achterkant bestaat dit jaar 66 jaar.
De klok die op 1 uur staat 13.00 uur 09-11-2013 09+11+20+13= 52 + de klok 2.39 tot 2.42 die op 13.00 uur
staat = 52 +13 = 66 Als klap op de vuurpijl.
Tussen 11 september 2001 en 9 november 2013 zitten 4443 dagen. Dus op 10 november de dag na het
gebeuren (ja het zal maar gebeuren) dan zijn het 4444 dagen. Het getal 4444 is een herrijzenisgetal, er is
net een belangrijke fase voltooid. 44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, de herconfiguratie van
ons evolutionair doolhof. Zo boven en zo beneden (Yin,Yang??) De creatie van de fundering van ons
Nieuwe leven.
4+4+4+4 = 16 1+6 = 7 en 7 staat voor God Opmerkelijk nog dat in het: 1e filmpje rechts 11321647608 is een
8 en blijft een 8 en links 11321647608 is een 8 en blijft een 8 2e filmpje rechts 11321647600 is een 8
verandert in een 0 en links11321647608 is een 8 en blijft een 8 3e filmpje rechts 11321647600 is een 0 en
blijft een 0 en links -11321647600 is een 0 en blijft een 0
Dat zijn kleine verschillen in de drie filmpjes 888 Maar 888 maal 2 = 1776 dat is het jaar van de stichting van
de VS.
Overgenomen tekst:
Nu nemen we het concept 1/3, 1/3 van de tijd, 1/3 als beeld van de opstanding en 1/3 van een uur, dat
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bestaat uit 19 minuten en 48 seconden, 1948, de wedergeboorte van Israël. Als iedere laag van de pyramide
op het biljet bestaat uit 19,48 jaar, dan krijg je 12 x 19,48 = 233 jaar. 1776 + 233 = 2009, dan kom je dus uit
in dit jaar. Doe je echter 12,12121212....(etc.)... x 19,48, dan krijg je als uitkomst 2012;12, het jaar én de
maand waar de Illuminati en Vrijmetselaars al 233 jaar naar uitkijken. De top van de pyramide op het
dollarbiljet is dus bijna bereikt!
Beide zijn niet uitgekomen. Maar uitgaande van 2009 gebruikmakende van het getal 4 zonder( =+)en met
het schuine streepje = 2009 + 4 = 2013 Is dit onzin? 233 jaar + 4 = 237 jaar 2+3+7 = 12 en 12 betekend de
cirkel is rond! Want na 233 jaar was de top van de piramide op het dollarbiljet immers bijna bereikt.
Wellicht is de top nu wel bereikt, na 237 jaar dus in 2013 op 9 november om 13.00 uur USA tijd NY. Zit ik er
naast, heb ik een hoop geleerd!! Hopelijk is er voor u allen een touw aan vast te knopen.
Einde lezersbijdragen
Update: 4 november 2013
Naar aanleiding van onze puzzel, hebben we een aantal interessante tips en suggesties mogen ontvangen
(dank allemaal!).
De eerste geeft meer informatie over de registratie van de domeinnaam:
Ik heb een whois look up gedaan voor 231134421. com . Hier de url met de uitkomst:
http://www.whois.com/whois/231134421.com
Zo ik het kan zien is de site via een site waar je gratis een domeinnaam kan krijgen. Je maakt dus een
domein aan zonder geregisteerd te staan met je eigen gegevens. Als je dan je een ander ip-adres gebruikt
en je mac-adres spoofed, ben je niet of nauwlijks te traceren. :-))
De tweede inzending geeft meer informatie over hoe de website is gemaakt.
Beste Lezer, Het filmpje lijkt wel erg veel op het onderstaande filmpje !!!
Mogelijk is er een relatie met het bovenstaande filmpje ?
Dat verband is er zeker. Dit is het basisontwerp, de template, waarop de mysterieuze website is gebouwd.
Alle dingen die je in bovenstaande video ziet zaten er al standaard in. Zoals de man, het aantal keren dat hij
iets ronddraait enzovoort.
Dan gaat de lezer verder:
Maar het nummer 231134421 lijkt te verwijzen naar 23 november om 12:44 uur. (de laatste cijfers heb ik
omgedraaid, omdat ze de tekst ook draaien in de video) Kan ik alleen de 3 nog niet plaatsen. (mogelijk een
gebied/sector in Amerika ?) Op de vage foto in de video zie ik mogelijk vaag een kleine brug ??? (Mijn
eerste gedachte ging uit naar een typische japans bruggetje)
Groetjes,
Als deze theorie klopt dan is de datum ook omgedraaid. Omdat in Amerika 23 november zou worden
geschreven als 1123. Als zowel de datum als de tijd dan worden omgedraaid krijg je inderdaad 23 november
om 12:44. De 3 blijft dan een raadsel. Hier nog iemand die er ook zo over denkt:
Goedemiddag,
Naar aanleiding van jullie stuk over de website http://www.231134421.com/ heb ik ook even gekeken. Het
klinkt misschien heel simpel maar soms is iets te voor de hand liggend om het ook daadwerkelijk te zien. Zou
het geen waarschuwing kunnen zijn voor: 23-11 3:44:21 Heel simpel, maar gezien Ison niet heel
onwaarschijnlijk + de FEMA voorbereidingen....
Groet,
Dan een lezeres die denkt dat het een aankondiging van een film is.
De skyline in het geblurde plaatje is de Poster van de film "the day after Tomorrow". Het is gewoon een
aankondiging van een film. De skyline uit het filmpje
En de poster van The day After Tomorrow:
Hallo, niburu.co
hier mischien iets meer informatie dat laat zien dat t een gepikt
filmpje is. zoek in you tube naar ; Business Force - After Effects
template.
Dit is wat eerder is besproken. Het is niet een gepikt filmpje, maar
het basisontwerp, de template waarop de rest van de website is
gemaakt.
Volgens deze lezer zijn er nog een paar dagen om hard weg te
hollen: Wegwezen op 09 November. Is er toevallig ook nog een prijs aan verbonden, want ik weet het zeker!
De uitkomst is 11.90 Dit getal is te rond om niet te kloppen!
Ik groet u met een glimlach!
Met ons beperkte budget zijn er helaas geen grote prijzen te verdienen, maar een paar droge sokken moet
nog lukken.
Dan schrijft iemand dit:
de code #231134421 heb ik ontcijferd
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En dan komt er vervolgens niets. Schiet niet echt op.
De volgende is wel weer interessant. Het is een vrij gecompliceerd verhaal in het Engels waar men zegt de
code van de cijfercombinatie te hebben gekraakt. Waar het op neerkomt is dat het een verborgen code zou
zijn betreffende de komeet ISON en de datum van vandaag, 4 november. We zullen dan ook in verband met
tijdverschillen morgenochtend weten of deze theorie klopt.
Here is your tool to confirm the code has really been broken for real.
The Comet Ison JPL. http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr...
The JPL works like a VCR. Forward it to 12-31-13 and then set it to hourly and reverse it to the last hour of
12-30. Then step it forward hourly to see Ison match the code on the very date within the code in terms of
AU distance to the sun and Earth in hours 2 and 3 of UTC 12-31-13. That is how you Delta break a code.
You have the object in the coded video. You have the date coded in the number. And then you have the
distances within the code. Object + Time + Distance = Perfect Match in every and all ways. (23113)(442)1
1(2/31/13)442 AU Hour 2 (442) AU Hour 3 1.103/442 AU The numbers and date matching 100 percent is not
chance.
The maker of that video 100 percent based it upon Ison and this date. Spread the news that the real deal
happy or unhappy meal has been served to billions and billions as far as this BE READY video is concerned.
Part 2 of this vide explains further that the code really points to Nov. 4th 2013 and the .911 AU distance of
Ison on that day. It bases it all off 1776 and the 9.11 key used to confirm the 11-13 code within that year.
That 9.11 key breaks the code from 221 via the 9.11 to 2013.31 to 113.15 day 114.
This day applied to Jan 1st is April 24th and applied to July 4th it results in day 313 Nov. 9th. The April 19th
in this coded to the Boston Bombing and the brothers death and arrest. It is 5 days lopped off the April 24th
day found in 1776 and used to finish the Boston Bombing events. The 5 days from the Dec. 31st code gives
us the 313 event on Dec. 26th 1913 in Detroit Michigan at the Train Depot Fire. The five days taken off the
Nov. 9th Day 313 based on July 4th gives us 11-4-13.
And there we find Ison at .911 AU to the sun and 1.136 AU to Earth. BEWARE Nov. 4th.
En hier nog een gewaardeerde bijdrage:
hey weer zonder onderzoek plaatsen jullie hier en daar LETTERLIJK SHIT OP JULLIE SITE OVER DAT
MYSTERIEUZE WAARSCHUWING IS GEWOON EEN TEMPLATE DAT KAN JE DAAR ZIEN IEMAND
HAALT GEWOON EEN GRAP UIT EN JULLIE PROMOTE PER DIRECT DAT OP DE SITE HOE FOKING
DOM ZIJN JULLIE ?????? AMATEURS LUIE AMATEURS
Als reactie op bovenstaand het volgende bericht van weer een andere lezer:
Dag, Ik ben een erge trouwe lezer van Niburu.co En wil even reageren op jullie bericht over de mysterieuze
waarschuwing van de illuminati! De website die is gestart met de video erin is eigenlijk een adobe effects
template genaamd "Business finance".
Neemt niet weg dat het alsnog wel een bericht kan zijn van de Illuminati. Dus vandaar de hoge kwaliteit en
professionaliteit van de video. Wat hierdoor dus niet perse door een professional gemaakt hoeft te zijn.
En een volgende:
De site naam www.231134421.com is naar alle waarschijnlijkheid een datum!? 23-11-2013 om: 21:44 uur of
zoiets???
En weer iemand die het template heeft gevonden:
dit is een andere versie van de video, maar hier zit ook een luchtje aan
En dan iemand die in Washington uitkomt:
Op een gekke manier komen alle gegevens uit op: Washington, DC ??? Dit kan ook puur toeval zijn!? Het is
wel heel toevallig!? www.231134421.com 23113 = waarschijnlijk: 23-11-13 coördinaten; 13 : 44 21 via
google maps Komt uit op: 44 21st Street Northwest, Washington D.C., DC, Verenigde Staten
wie is: Kelly Meeneghan ? 701 Lee RoadChesterbrook, PA 19087press@1and1.com workPhone 1-877-GO1AND1 ... Kelly Meeneghan. PR Assistant. Image Archive. Any prints free of charge if source
Succes verder....
Dan nog iemand die denkt dat het te maken heeft met Edward Snowden en de killshot:
Illimunatie site geeft aan dat we de informatie van: Edward Snowden serieus moeten nemen en opvolgen!!!
“the killshot.” Comet ISON planeet ISON of X of Niburu zal in zijn baan tussen de aarde en de maan onze
aarde mee trekken met zijn magnetische kracht veld waardoor een Pole shift zal ontstaan en vervolgens
onze wereld zal bekogelen met los gekomen ruimte puin in de staart van deze planeet !
Doordat ze de aankomst van deze planeet nu zeker hebben kunnen ze er ook een exacte datum aan geven
wanneer deze planeet onze aarde zal passeren! 23-11-2013
Dan weer iemamd die op diezelfde datum uitkomt, namelijk 23 november: de code op de site is de een
aftelling 2311 23 nov de cijfers erachter is precies de dag dat de website online kwam en telt precies het
aantal uren tot 23 november ! En dus een aftelling! reken maar eens uit
succes! may the force be with you!!
Dat waren de bijdragen tot nu toe. Een scala aan verschillende gedachtengangen en invalshoeken. En als
de eerder genoemde datum van 4 november voorbijgaat en er gebeurt niets, dan is het raadsel nog steeds
niet opgelost.
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Origineel artikel: 2 november 2013
Het is een waarschuwing voor iets dat gaat komen en betrekking heeft op New York en water. De
boodschap wordt cryptisch overgebracht met symbolen en woorden die achterstevoren zijn geschreven.
In de video komen ook allerlei data voor en gebeurtenissen variërend van 9/11 tot Edward Snowden. Men
heeft uiteraard ook alweer de nodige Illuminati symboliek ontdekt.
De website bestaat pas sinds enkele dagen en het volledige mysterie is nog steeds niet opgelost. Navolgend
zie je eerst een video van iemand die al ver gevorderd is met het decoderen van de volledige boodschap,
maar die hulp vraagt voor een aantal dingen waar ook hij niet uit komt.
Omdat wij volgens de demografische gegevens zoals die worden bijgehouden door Alexa in Amerika ons
kunnen verheugen over een bovengemiddeld intelligent bezoekerspubliek, zijn er misschien lezers die hierbij

kunnen helpen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6269:mysterieuze-waarschuwingilluminati-update-11-11-2013&catid=20:het-complot&Itemid=33

Een oplossing voor autisme?
Weergave van een Interview met Sietse H.W. Werkman over zijn recent uitgegeven boek aangaande
Autisme en Bijbelse heelheid.
De aanpak van voeding kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van autisme en ADHD.
Dat is de ervaring van Sietse H. W. Werkman ( ) die gedragsdeskundige is en jarenlang werkte op
basisscholen en op scholen voor voortgezet onderwijs. Hij boekt met zijn onorthodoxe behandeling af en toe
opmerkelijke resultaten bij kinderen met gedragsproblemen. Van zijn hand verschenen recentelijk twee
kloeke boekwerken over dit onderwerp in een serie van vier.
U noemt autisme en ADHD en dergelijke een volksepidemie. Hoe erg is het?
“In de jaren vijftig hadden drie op de 10.000 kinderen autisme. Tussen 1987 en 1998 verviervoudigde dit
aantal. In 2007 werd bij één op 150 kinderen deze diagnose vastgesteld. De meest recente cijfers (april,
2013) geven inmiddels een incidentie aan van 1 op de 50 kinderen tussen 6 en 17 jaar. Ook de incidentie
van ADHD is de laatste decennia enorm toegenomen; cijfers van 1 op 10 ben ik recentelijk tegen gekomen.
Komt dat wellicht door lichtzinnig diagnosticeren?
“‘t Is een wijdverbreid misverstand dat de oorzaak van de schrikbarende stijging van autisme verklaard moet
worden uit de diagnosestelling en de verhoogde aandacht de laatste jaren voor autisme. In het
wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology hebben onderzoekers van het UC Davis M.I.N.D Instituut
(universiteit van Californië) vastgesteld dat een vroegere en betere manier van diagnose stellen voor slechts
een fractie van deze verhoging zorgt. Bij ADHD wordt de diagnose mijns inziens te gemakkelijk en daardoor
nogal eens ten onrechte gesteld. De zgn. ‘stepped diagnosis’, een model dat dr. Batstra van de RUG
opstelde met dr. Frances, voorzitter van de DSM-IV, is een veel betere benadering.”
U ziet een relatie is tussen voeding en autisme?
“Een mens functioneert het best als het in evenwicht is. Dat geldt voor lichaam en geest, maar ook voor
lichamelijke en geestelijke voeding. De toonaangevende psycho-neurobioloog dr. Klinghardt heeft
vastgesteld dat mensen met autisme vol zitten met giftige stoffen en dat hun natuurlijke mechanismen om te
ontgiftigen zijn dichtgeslibd. Een bepaalde hoeveelheid toxische en chemische stoffen kan ons lichaam best
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verwerken. Maar als de balans verstoord raakt en toxische stoffen de overhand krijgen, ontstaan er
darmproblemen.”
Reguliere wetenschappers denken hier vast anders over.
“Dat komt door onbekendheid met deze onderzoeken. In 2005 al deed de universiteit van Harvard de
aanbeveling meer aandacht te besteden aan de darmklachten van kinderen met autisme en hun
gedragingen en handelingen te beschouwen als potentiële symptomen ervan. Ook de professionele
hulpverlening zou hierover uitvoerig moeten worden ingelicht en het moeten betrekken in het zorgproces.
Helaas is met die aanbeveling nauwelijks iets gedaan.”
Wordt u wel eens in de hoek van de kwakzalverij gezet?
“Niet echt omdat ik mijn aanpak baseer op solide wetenschappelijk onderzoek. Wie hiernaar op zoek gaat,
ontdekt dat er wel degelijk controleerbare resultaten voorhanden zijn.”
Hoe kwam u op het spoor van het verband tussen voeding en autisme?
“Allereerst was dat door de Amerikaanse kinderarts Ben F. Feingold met zijn boek uit 1975 Why is your child
hyperactive? Hij is vooraanstaand onderzoeker is op het gebied van allergieën en behaalde bij
gedragsproblemen toen al opmerkelijke resultaten door interventies op het gebied van voeding en dieet.
Later ontdekte ik dat er steeds meer onderzoekers zijn die de darmen aanduiden als ons ‘tweede brein’.
Veel psychiatrische ziektebeelden hebben een lichamelijke oorzaak. Vaak is er een direct verband met de
darmfunctie die alles te maken heeft met ons immuunsysteem en daarmee ook met toxische stoffen.”
Hoe behandelt u kinderen met autisme die bij u worden aangemeld?
“Autisme is een complexe aandoening die doordringt in alle levensgebieden. Wat ik in eerste instantie doe is
gesprekken aangaan met de ouders en met het kind en ook met de school en eventuele verenigingen of
clubs waar het kind op zit. In overleg zoeken we een voedingsdeskundige en/of biologische arts om tot een
goede diagnose te komen omtrent de darmwerking, allergieën, gevoeligheden, etc. Ook laten we een
deskundige kijken naar het gehoor en het gezicht omdat zich ook daar vaak problemen voordoen. Deze
kunnen vaak met vitaminen, supplementen of specifieke therapieën worden opgelost. Uiteindelijk mondt dit
uit in een plan van aanpak.”
Wat zijn de resultaten van uw behandeling?
“Vrijwel alle kinderen met autisme gaan erop vooruit en voelen zich beter. Dat komt vaak alleen al door de
vrijwel altijd verminderende darmproblemen. Het kind kan zich beter concentreren en komt tot betere
resultaten op school. Door gesprekken met de ouders en de docenten krijgt de omgeving meer inzicht in de
problematiek van autisme waardoor gedragsuitingen kunnen worden geplaatst en hierop ook kan worden
ingespeeld. Soms gaan kinderen zelfs met sprongen vooruit, zoals een jongetje van 5 jaar met typische
autismekenmerken als lopen op zijn tenen, ‘fladderen’ en de verstoorde sociale interactie, die zich o.m. uit in
het niet aankijken. Door een ander voedingspatroon waren deze kenmerken binnen vijf maanden
verdwenen. Zijn zus van 9 die juist getest was, toen de begeleiding begon, bleek twee leerjaren vooruit te
zijn gegaan toen na vijf maanden dezelfde test werd afgenomen. Hun moeder vertelt hierover in mijn boek
over autisme.”
U bent ook huiverig voor vaccinaties aan jonge kinderen. Waarom?
“Vaccins bevatten ook toxische stoffen. Daar zijn sommige kinderen vatbaar voor. Per individueel kind zou
hiernaar gekeken moeten worden.”
U raadt vaccinaties af?
“Sinds de jaren tachtig is het aantal vaccins verdrievoudigd. Er zijn onderzoekers die ervoor waarschuwen
dat dit voor sommige kinderen problemen kan geven. Als dat zo is, moeten we niet bang zijn deze ‘heilige
koe’ aan te pakken door betere afwegingen te maken.”
Zit u op dezelfde lijn van ouders op de Biblebelt die vaccinatie om principiële redenen afwijzen?
“De ‘Biblebelt-Christenen’ zijn slechts 20% van de bevolkingsgroep die bezwaar maakt tegen of
genuanceerd aankijkt tegen het vaccineren. Ik respecteer hun overtuiging en vertrouwen op God. Zelf
baseer ik me bij mijn keuzes liever op solide onderzoek.”
Het boek is verkrijgbaar via ons boekwinkeltje: voor € 19,95 en is via ons te verkrijgen ZONDER de
regulier bijkomende portokosten
klik voor ons boekwinkeltje: http://www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl
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In Australië zijn ze er klaar mee . Nu hier nog!
Hier kan heel Europa een lesje aan nemen !!!
Moslims die onder de Sharia-wet wensten te leven werden woensdag gevraagd om Australië verlaten, toen
de regering zich richtte tot de radicalen in een poging om potentiële terreur- aanvallen te verijdelen.
Afzonderlijk zette Premier Howard woensdag kwaad bloed bij sommige Australische Moslims door te
verklaren dat hij de inlichtingendiensten steunde die de binnenlandse moskeeën in de gaten houden. Citaat:
'DE IMMIGRANTEN, NIET DE AUSTRALIERS, MOETEN ZICH AANPASSEN!
Aanvaard dit of vertrek. Ik ben het beu dat deze natie zich ongerust maakt of we een individu of een cultuur
beledigen. Sinds de terreur aanslagen op Bali, hebben we een grote toename meegemaakt van patriotisme
bij de meerderheid van de Australië, zoals we dat voordien nog nooit hebben meegemaakt.'
'Deze cultuur heeft zich ontwikkeld gedurende twee eeuwen van strijd, proberen en overwinningen door
miljoenen mannen en vrouwen die vrijheid nastreefden.'
'Wij spreken voornamelijk ENGELS. Niet Spaans, Libanees, Arabisch, Chinees, Japanees, Russisch, of
welke andere taal dan ook. Daarom zeg ik U; als je deel wilt uitmaken van onze samenleving, dan hebben
jullie geen andere keuze dan ONZE taal te leren.'
'De meeste Australiërs geloven in God. Dit is geen rechtse radicale politieke praat maar een vaststaand feit,
omdat Christelijke mannen en vrouwen deze natie gesticht hebben, gefundeerd op Christelijke principes, en
dit is duidelijk gedocumenteerd. En het is zeer zeker gepast om dit feit te tonen op de muren van onze
scholen. Als God u beledigt, dan stel ik voor dat u overweegt om een ander deel van de wereld uw thuis te
noemen, want God maakt deel uit van onze cultuur.'
'Wij aanvaarden jullie geloof, en zullen ons niet afvragen waarom. Het enige dat we van jullie vragen is dat
jullie ons geloof accepteren en vredig en harmonieus met ons wilt samenleven.'
'Dit is ONS LAND, ONZE GROND, en ONZE MANIER VAN LEVEN, en we willen jullie alle mogelijkheden
geven om hiervan te genieten. Maar als jullie nu eens eindelijk ophouden met klagen, jammeren, onze vlag
te verscheuren, onze EED, ons Christelijk Geloof en onze levenswijze onderuit te halen, raad ik jullie ten
zeerste aan om gebruik te maken van nog een ander Australisch voorrecht, '
'HET RECHT OM OP TE STAPPEN!'
'Als je niet gelukkig bent STAP DAN OP. Wij hebben jullie niet gedwongen om naar hier te komen. Jullie
hebben zelf gevraagd om naar hier te komen. Aanvaard dan ook het land dat jullie aanvaardde.'
Zoveel mogelijk doorsturen svp. naar je vrienden.
Dit is de waarheid en die mag ook eens gezegd worden

‘Duizend kindermisbruikers geïdentificeerd door virtueel meisje’
Screenshot Terre des Hommes
Kinderhulporganisatie Terre des Hommes heeft door middel van een
virtueel Filipijns meisje ruim duizend kindermisbruikers op het internet
geïdentificeerd. Onder hen zaten twintig Nederlanders. Dat heeft
Terre des Hommes zojuist bekendgemaakt op een persconferentie.
In totaal trapten mensen uit 65 landen in de val. Het videomateriaal van Terres des Hommes is overhandigd
aan Interpol. Met de zaak wil de stichting aandacht vragen voor het misbruik van kinderen in
derdewereldlanden via de webcam.
Stichting werkte vanuit afgelegen pand
Terre des Hommes wil met het inzetten van het virtuele meisje aantonen dat mensen online hun gang
kunnen gaan. De onderzoekers van de stichting gingen te werk vanuit een afgelegen pand in Amsterdam.
Terwijl de onderzoekers zich voordeden als het virtuele meisje, achterhaalden ze de identiteit van de
pedofiele mannen via Google en Facebook.
Volgens Terre des Hommes groeit het aantal mannen dat via webcams kinderen in derdewereldlanden
misbruikt aanzienlijk en wordt er internationaal te weinig gedaan. Volgens de club zijn hiervoor de afgelopen
jaren zes daders veroordeeld. Met de actie hoopt Terre des Hommes regeringsleiders te dwingen tot een
proactief opsporingsbeleid.
‘Kindermisbruik is nagenoeg universeel strafbaar’
“De bestaande wetgeving is het probleem niet”, zegt Hans Guijt van Terre des Hommes.
“De VN heeft wetgeving vastgesteld die kindermisbruik nagenoeg universeel strafbaar stelt.”
Terre des Hommes is een hulpinstelling die uitbuiting stopt van kinderen in ontwikkelingslanden. (Novum)
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/04/duizend-kindermisbruikers-geidentificeerd-door-virtueel-meisje/
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Prikbord nr. 368 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
L.S.
De stand van zaken in het project Rechtsstaat Nederland is inmiddels geëscaleerd tot cassatie bij de Hoge
Raad. Tevens is gebleken dat het PV van een zitting (bron van kennis omtrent het vonnis!) niet wordt
gemaakt en dus bij opvragen niet tijdig beschikbaar is. Voorts zou het in dit geval de schuld van wederpartij
zijn, indien een gedaagde niet (tijdig) wordt opgeroepen voor een zitting. Daarbij heeft een rechter beslist dat
een oproep per e-mail 24 uur tevoren, voor iemand die in het buitenland verblijft wegens een begrafenis,
rechtsgeldig is. En tot slot kan iemand failliet worden verklaard, indien de rechter geen tijd heeft gehad de
stukken te lezen, maar ook zijn uitspraak niet wil uitstellen. Volgens een suggestie van het hof zou een
rechter eerder wel bereid zijn geweest een zitting uit te stellen, indien dit op de zitting zou zijn verzocht ???
Terwijl de advocaat van de afwezige gedaagde toen zelf op vakantie was en de griffie vooraf (telefonisch)
beweerde dat de advocaat van wederpartij hiervoor verantwoordelijk is.
Enfin, weer een onbegrijpelijk arrest en nieuwe kosten voor rechtsbijstand. Geen wonder dat onze
‘rechtsstaat’ miljarden kost.
L.J.J. Dorrestijn - Prikbord nr 368
EU-niveau
De EU betaalt tientallen miljoenen, oplopend tot honderden, om functies vrij te maken voor de nieuwe
ambtenaren uit Oost Europa. Hoe die baantjes daar zijn toegewezen, is niet helemaal duidelijk, want zelfs de
nieuwe commissarissen hebben een bedenkelijk (laag) niveau. Dus helemaal aangepast aan Brussel…
Europees toezicht
Het Europese toezicht op de (grote) banken wordt een lachertje, net als het onderzoek naar de
budgetoverschrijdingen van de EU. De Rabo-bankiers willen weer ‘gewoon’ hun werk kunnen doen zonder
alle (ongewenste ?) aandacht voor hun Libor-manipulaties en luxe levensstijl.
Nederland zal het nog lastig krijgen om de EU straks verwijten te maken, gezien de kostenoverschrijdingen
hier bij het Rijksmuseum, de HSL, de milieuprojecten en nu weer bij de voorgenomen nieuwe cultuurtempel
van Den Haag. Alleen Den Bosch is binnen budget gebleven bij het peperdure museumkwartier, beweren de
verantwoordelijken. Doch wie controleert dit?
Louche ambtenaren
Reeds tientallen jaren blijken ambtenaren een bijzondere rol te spelen bij de toewijzing van ‘projecten’ en
bijbehorende budgets. Van paspoortaffaires tot OV-jaarkaart, van geautomatiseerd patiëntensysteem tot
HSL en van Chipshol tot nu een digitale ID-pas. Aanbestedingsregels worden genegeerd, ‘vriendjes’ worden
ingehuurd, familie krijgt een baantje en reisjes worden gemaakt zonder dat een integriteitsfunctionaris of de
minister keihard ingrijpt. Zelfs een burgemeester had zijn eigen project in strijd met een raadsbeslissing! En
ook vele wethouders geven het slechte voorbeeld. In Duitsland blijkt inmiddels een tv-programma nodig, als
schandpaal voor louche ambtenaren, om aan dit soort zaken een einde te maken. Hier werd nog steeds
niemand gearresteerd…
Meldkamer
Misschien moeten de instructies voor het meldkamerpersoneel nog eens goed worden nagekeken, want
twee helikopters, twee ambulances en meerdere politieauto’s, omdat iemand met een (stanley)mes loopt te
zwaaien, kosten toch echt héél véél geld. Ook als de gewonde een politieagent is. En bij de inzet van een
traumahelikopter lijkt het wel of de meldkamer ‘courtage’ ontvangt voor iedere oproep. Vermoedelijk wordt dit
jaarlijks geëvalueerd bij de vaststelling van het AWBZ-budget of heeft de minister hier ook al niets over te
zeggen?
Merkels ondankbaarheid
Merkel zou de Amerikanen om drie redenen dankbaar moeten zijn:
1. Ze weet nu hoe ver haar eigen geheime dienst achterloopt of haar niets heeft verteld over ‘afspraken’;
2. Ze is nu gewaarschuwd voor wat de Britten, Fransen, Russen, Chinezen en Indiërs kunnen en mogelijk
ook doen;
3. Alle gesprekken die zijn vastgelegd, kan ze ooit gebruiken als inhoudelijk bewijs tegenover degene die ter
zake iets anders beweert.
En dat allemaal zonder extra kosten!
Verkeerde ambtenaar ontslagen?
Waarom is informatie over illegale moskee-internaten vertrouwelijk? En waarom wordt een ambtenaar die
als ‘verdachte’ van lekken is aangemerkt, meteen ontslagen, waar de wet iedereen die van mogelijke
misdrijven op de hoogte is, verplicht daarvan aangifte te doen? En de verantwoordelijke wethouder is
eveneens ontslagen, toch? Of alleen maar geschorst, net als die ‘lekkende’ politiechef in Limburg?
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Facebook wil weten waar je cursor gaat en staat
Bewerkt door: redactie − 02/11/13 −The Wall Street Journal
© epa.
Facebook test software waarmee het bedrijf nog veel meer data zal
verzamelen over jou en mij, gebruikers van het sociale netwerk. Zo
wil Facebook weten waar je cursor zich bevindt en hoe lang die blijft
hangen boven een bepaald deel van de site. Dat maakte Ken Rudin,
hoofd van de afdeling analyse van Facebook, eerder deze week bekend.
Daarnaast wil Facebook ook achterhalen of de newsfeed van de gebruiker op een gegeven moment
zichtbaar is op diens mobiele scherm.
Gericht adverteren
Die extra informatie kan toegevoegd worden aan een zogenaamd 'stapelhuis' voor data-analyse. Dat kan
Facebook vervolgens aanwenden voor een schier eindeloze reeks toepassingen, van productontwikkeling
tot het meer gericht adverteren.
Facebook verzamelt twee soorten data: demografische gegevens en gedragsgegevens. De demografische,
zoals waar je woont of waar je schoolliep, geeft hen info over je leven buiten het netwerk. Gedragsgegevens,
zoals je vriendenkring op Facebook en wat je zoal 'leuk vindt' worden in real time opgetekend op het netwerk
zelf. Met de nieuwe software die Facebook momenteel test, zouden de verzamelde en opgeslagen
gedragsgegevens aanzienlijk uitbreiden, stelt Rudin. De tests maken deel uit van een breder testprogramma.
Binnen enkele maanden zal het bedrijf beslissen of het zinvol is de nieuwe gegevens aan te wenden.
Facebook is niet het eerste bedrijf dat overweegt de online activiteit van diens gebruikers op te slaan.
Beeldenbank Shutterstock slaat werkelijk alles op wat de gebruikers op de site verrichten: zo weten ze hoe
lang je cursor op een beeld blijft zweven vooraleer je het al dan niet aankoopt.
Doelpublieken
Alles draait uiteraard om het optimaliseren van gerichte advertenties. Naarmate Facebook meer over je
weet, kan een adverteerder zijn boodschap beter richten op zijn doelpubliek. Dit veronderstelt dat die
adverteerder toegang krijgt tot de gegevens uit het Facebook-stapelhuis én dat er een handige zoekmachine
bestaat die de adverteerder wegwijs maakt in die gigantische hoop data. Je hebt al geraden dat Facebook
ook daaromtrent een project heeft lopen.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1733631/2013/11/02/Facebook-wil-weten-waar-jecursor-gaat-en-staat.dhtml

Iraanse reactor in aanbouw getroffen door mysterieuze explosie
De in aanbouw zijnde zwaarwaterreactor in Arak, waar Iran plutonium
mee kan produceren dat gebruikt kan worden voor kernwapens.
De Iraanse regering stelt alles in het werk om te voorkomen dat een
mysterieuze explosie die afgelopen week de in aanbouw zijn
zwaarwaterreactor in Arak trof, bekend wordt bij het publiek. Of de
explosie een ongeluk was of niet is onduidelijk, maar wel zeker is dat
de eerste test met de reactor er opnieuw door vertraagd wordt.
Er is nog geen nieuws over de oorzaak van de explosie, noch over de
omvang. De gedeeltelijke informatie die via onder andere Iraanse
bronnen naar buiten lekte, lijkt erop te wijzen dat de ontploffing plaatsvond in het reactorgebouw, waar
voorbereidingen werden getroffen voor de eerste test later deze maand met brandstof en lichtwater. De
explosie vond mogelijk plaats in de grote koelcontainers en drukleidingen die aan de reactorkern zijn
bevestigd. Experts van de Iraanse Atoomraad en de inlichtingendiensten gaan vooralsnog uit van vier
mogelijke oorzaken:
1. Sabotage.
2. Een computervirus, dat de controlesystemen heeft verstoord.
3. Een rekenfout bij het ontwerp van de koelcontainers, die mogelijk te zwak zijn gebleken voor de enorme
druk.
4. De doelbewuste verkoop aan Iran van inferieure materialen, die niet sterk genoeg zijn voor dergelijke
toepassingen. In augustus meldde Iran aan het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) dat de test
met echte brandstof de laatste zou zijn voordat de reactor in gebruik zou worden genomen. De explosie
heeft dit voor onbepaalde tijd opgeschort.
De Arak reactor, aangeduid als IR-40 en ontworpen voor een capaciteit van 40 megawatt, is een bron van
grote zorg voor Israël, omdat hiermee plutonium kan worden gemaakt dat -als alternatief voor verrijkt
uranium- gebruikt kan worden voor de productie van kernbommen.
Xander - (1) DEBKA

Nieuwsbrief 188 – 15 november 2013 – pag. 13

“We” gaan naar Mali – oorlogvoeren
Kosten: € 1 miljard minimaal
Als de overheid beweert dat iets een euro kost mogen we er
de leugenfactor 10 overheen leggen, zodat u een tientje uit
de beurs mag trekken.
Bovendien is die missie niet om tegen een
spookverschijning als Al_Qaeda te strijden, maar omdat er
iets is te HALEN. Dus de 1 miljard die de belastingbetaler
“investeert” zal er wel dubbel en dwars worden uitgehaald door een grondstoffen-conglomeraat onder leiding
van Royal Dutch Shell en de wapenindustrie.
Hier de echte reden van deze totaal onwettige expeditie: MALI – een zinvolle expeditie en hier de
HOOFDPRIJS.
Hoelang gaan de ijzervreters-met-voorbeeldfunctie Drs. Rutte, Timmermans en Koenders nog volhouden dat
ze daar het terrorisme gaan bestrijden? Waarom stelt niemand van het journalistenkorps hen eens de vraag,
hoe het bijvoorbeeld kan dat Al_Qaeda voor onze belangen strijdt in Syrië? Of hoe “The Base” is ontstaan
en dat de (een)vertaling van “Al-Qaeda” in goed ouderwets Nederlands “schijthuis” luidt? Met andere
woorden: we gaan ons in de woestijn belachelijk maken door op jacht te gaan naar een ‘mobiele plee’?
Het is ergerlijk te luisteren naar die kantoorklerken a la Timmermans (lid Partij van de Bilderbergers), waarin
ons wordt uitgelegd, dat de terreur via de “helemaal niet zo grote” Middellandse Zee naar ons zal
overwaaien als we niets doen.
Het is ergerlijk figuren als Koenders (lid Partij van de Bilderbergers) te horen kletsen over vrede en veiligheid
en hulp voor de bevolking, terwijl hij in Haïti eens op zoek zou moeten gaan naar het cadeautje van de
Nederlandse belastingbetaler wat hij daar heeft weggegeven.
Het is ergerlijk dat het journalistendom niet vraagt waarom de Ministeresse van Defensie nog maar een paar
weken geleden keihard heeft gelogen over een “echt haalbaarheidsonderzoek” naar de missie, terwijl we
allemaal weten, dat er geen beslissing wordt genomen, maar een order wordt uitgevoerd.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan als we spreken over de “successen” van “onze jongens overzee”. In
naam van het Nederlandse volk kogels voor de rijken opvangen?
Militairen moeten hun hersens ook gebruiken. Wij roepen hier en nu op om doodghewoon dienst te
weigeren. Als u wél gaat verliest u in feite uw staatsburgerschap en uw rechten, want u dient een zakelijk
belang en laat u misbruiken. U moet niet luisteren naar ongekozen en omgekochte politici, dat maakt u
strafbaar. Weigering om een zinloze missie uit te voeren is een logisch gevolg van de belofte die u heeft
afgelegd om het Nederlandse volk en het grondgebied te verdedigen.
Miljarden moeten we inleveren, maar om oorlog ten dienste van externe belangen te voeren wijkt zo
ongeveer alles. Overigens hebben we het idee, dat wat er in Nederland aan tankloze parate troepen
overblijft ongeveer een gelijk aantal is van wat “we” de woestijn in sturen…..
Er wordt over Mali gesproken als een “land”. Maar waar hebben we het over? Het is
het eeuwenoude woon- en leefgebied van onder anderen de Tuaregs. De oude
kolonisator Frankrijk heeft de grenzen van Mali dwars door hun leefgebied getrokken.
Wij, superieure westerlingen achten de Tuareg en andere Berberstammen van
minderwaardig belang. Lees wat er over de clan-organisatie van deze mensen wordt
gezegd. De vrouwen bepalen wat er gebeurt in een matriarchale samenleving. Wij
menen deze mensen hun rechten te kunnen ontzeggen door daar politie-agent te
spelen op basis van door ons getrokken grenzen en door ons bepaalde
rechtsstelsels?
“The Tuareg are a Berber ethnic group found across several nations in north Africa,
including Niger, Mali and Algeria. The Tuareg are clan-based and are (still, in 2007)
“largely matrilineal”.The Tuareg are Islamic, but mixed with a “heavy dose” of their
pre-existing beliefs including matrilineality.
Tuareg women enjoy high status within their society, compared with their Arab counterparts and with other
Berber tribes: Tuareg social status is transmitted through women, with residence often matrilocal.Most
women could read and write, while most men were illiterate, concerning themselves mainly with herding
livestock and other male activities.The livestock and other movable property were owned by the women,
whereas personal property is owned and inherited regardless of gender. In contrast to most other Muslim
cultural groups, men wear veils but women do not.”
Wat weten “onze jongens” nu helemaal van de werkelijkheid? Niemand die daar ooit een scherpe vraag over
durft te stellen en er aan toe te voegen: “WAT hebben westerlingen daar anders te zoeken dan
grondstoffen?” Overal waar wat is te halen worden eerst grenzen getrokken en worden vervolgens volkeren
tegen elkaar opgezet. Als het snel moet dan gaat de terreurtak van de westerse inlichtingendiensten aan het
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werk: Al_Qaeda. Iedere bermbom is “gelieerd aan Al_Qaeda”. Iedere massamoord is “gelieerd aan
Al_Qaeda” en iedere onthoofding en bomaanslag in grondstofrijke gebieden zijn “gelieerd aan Al_Qaeda”.
Militairen!
In een VRIJSTAAT bent u strafbaar en als u gaat zou u in een normaal land uw burgerrechten kwijt zijn.
Defensie is er alleen voor de verdediging van landsgrenzen en het Nederlandse volk. U laat u voor het
karretje van het ongekozen staatshoofd spannen. Dat is niet alleen dom, “omdat dat uw werk zou zijn”, het is
bovendien LANDVERRAAD. U heeft in Mali niets te zoeken. Laat de helden op sokken politici hun zwaard
omgorden en daar de orde handhaven. Het is de zoveelste voor de burgers nutteloze verbranding van zuur
afgeperst belastinggeld. De Nederlandse strijdkrachten hebben sinds de remise bij de Doggersbank in
1781 geen enkel militair feit meer bijgeschreven anders dan genocidale expedities tegen onbewapende
inboorlingen.
Weet goed waar u aan begint!
Het is een grof schandaal, dat “we” ons met vrijheidslievende mensen bemoeien, niet vandaag of gisteren,
maar al tweehonderd jaar lang!
Onder de dekmantel van het evangelie en vredesmissie, maar uiteindelijk voor goud en olie….

Opmerkelijke nieuwsberichten
Nieuwe (super)vulkaan ontstaat in Chili:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/11/02/doomsday-volcanoes-on-the-planet-are-awakeningin-record-numbers-is-a-new-supervolcano-forming-in-chile/
Water in kanaal bij Nootdorp wordt bloedrood:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/11/waters-turn-red-in-netherlands-2455224.html
Naast bosbranden ook zware vorst in Australië:
http://iceagenow.info/2013/10/australia-frost-wipes-wine-grape-crops/
Bijna 70% van de wijnoogst verloren….
Extreme sneeuwval op de Qomolangma (Mt.Everest) verrast touristen:
http://www.chinadailyasia.com/news/2013-10/21/content_15093708.html
De donkere geheimen van de Jezuïeten:(De club van Franciscus I)
http://www.worldslastchance.com/view-video/1024/catholic-confidential-deplorable-jesuit-secretsrevealed.html
Wifi – levensgevaarlijk:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/deze-34-onderzoekentonen-aan-wifi-gevaarlijk/
Gemeenten moeten trottoirs en straten sneeuwvrij houden. Maar in Den Haag krijgt u mogelijk een
boete voor sneeuw op de stoep. (Kosten 190 euro)
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2013/11/stoep_niet_schoonvegen_boete.html
Facebook wordt nu wel heel erg nieuwsgierig:
http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1733631/2013/11/02/Facebook-wil-weten-waar-jecursor-gaat-en-staat.dhtml
Roemenië en Bulgarije treden NIET toe tot het Schengengebied:
http://german.ruvr.ru/news/2013_11_12/Eurokommission-Bulgarien-und-Rumanien-treten-Schengen-2014nicht-bei-6687/
Wit-Rusland voert “nietsnutten”-belasting in.
http://german.ruvr.ru/news/2013_11_12/Wei-russland-will-Nichtstuer-Steuer-einfuhren-4357/
Boeren hebben nood aan mooi weer:
http://www.knack.be/nieuws/belgie/aanhoudende-regen-bezorgt-boeren-kopzorgen/article-normal115426.html
Nu hebben de Russen weer ruzie met de Polen:
http://www.knack.be/nieuws/wereld/moskou-eist-excuses-voor-pools-ambassade-incident/article-normal115420.html
Na de tyfoon komt nu ook nog een aardbeving:
http://rt.com/news/philippines-quake-typhoon-bohol-579/
Zonnestorm op komst, Komeet Ison heeft twee staarten:
http://www.spaceweather.com/
Wat is er met de zon aan de hand?
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304672404579183940409194498
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Al Gore: Een zakkenvullende huichelaar
Bron / origineel: (c) www.gewoon-nieuws.nl
$ 200 miljoen investering in fracking gas en teerzand olie
Al Gore, voormalig vice-president en presidentskandidaat Al Gore, u
weet wel de man van de CO2-dreiging, heeft een multi-miljoenen
investeringsdeal afgesloten met een producent van natuurlijk gas,
gespecialiseerd in fracking.. Gore is oud-senator van Tennessee en
was vicepresident in de regering van Bill Clinton, van 1993 tot 2001.
Hij is auteur van het recent verschenen boek ‘The Future: Six
Drivers of Global Change’. En natuurlijk kennen we hem allemaal als
Oscar-winnaar van de milieu-documentaire ‘An Inconvenient Truth’.
Maar het lijkt er steeds meer op dat Al Gore zélf die ‘Ongemakkelijk
Waarheid’ is geworden..
In een verklaring aan haar stakeholders, kondigde het Canadese
‘PetroBakken Resources’ aan dat Al Gore en zijn businesspartners zo’n US$ 200 miljoen zullen pompen in
dit bedrijf, in ruil voor een aandeel van 15% in deze toko. Deze zet van Al Gore volgt op de verkoop van zijn
aandelen in de kabelnetwerk Current aan Al-Jazeera, een Midden-Oosten nieuwsstation dat wordt gesteund
door Arabische oligarchen.. Beide deals van Gore deden de wenkbrauwen van velen fronsen, want beiden
pasten ze nou niet zozeer in het high-profile beeld van de ‘voorvechter’ van milieubelangen.
Met name zijn investering in de ‘PetroBakken Resources’ komt Gore op zware kritiek te staan, doordat dit
bedrijf zich bezig houdt met de onconventionele winning van aardgas, zoals fracking en teerzand. Beide
energie-exploratie-methodes zijn uiterst controversieel onder milieu-activisten. Is het nu ineens ‘meten-met2-maten’ geworden voor Gore..?
Gore legt het uit..
In een interview met het Canadase ‘BNN’ nieuwskanaal, komt Gore echter met een ‘robuuste’ verdediging
op de proppen. “Als ik niet zou investeren in dit bedrijf, zou iemand anders het wel doen”, zo legde hij uit aan
interviewer, BNN-anchorman Bill McAvoy. “Denk jij dat Moeder Natuur bezig is om naar de
aandeelhoudersstructuur te kijken van bedrijven die het milieu vervuilen? Een kilo CO2 is een kilo CO2. Het
maakt daarbij niet uit wie het bedrijf in zijn bezit heeft; de CO2 wordt geproduceerd. Mijn investering zorgt
voor niet één kilo CO2 méér in de atmosfeer.”
“Nou meneer Gore, om hier even direct op in te gaan, dáár gaat het in dit geval niet over”, aldus McAvoy.
“Niemand heeft er nog over gehad dat uw investering zou bijdragen aan een verhoging van de CO2 in de
wereld. Wat iedereen bedoelt is dat u faalt in uw rol als moreel voorbeeld voor investeerders. U bent de man
die mensen oproept hun auto te laten staan en minder te rijden, spaarlampen aan te schaffen, hun huizen te
isoleren, te carpoolen, et cetera et cetera. En al deze zaken vragen om een bepaald opoffering van mensen,
een toewijding. Is het dan niet hypocriet wanneer u mensen vraagt een financiële bijdrage te leveren, terwijl
u zelf eenzelfde bijdrage niet lijkt te kunnen doen?”
Robin Hood
“Nou ik denk dat het helemaal niet hypocriet is”, zo antwoordde Al
Gore, “Weet u, wat ik doe, is feitelijk het geld recyclen. Ik zorg ervoor
dat het vieze, verontreinigende geld, afkomstig van fossiele
brandstoffen, in mijn bedrijf wordt geïnvesteerd. Vandaar wil ik het
gaan gebruiken om een nieuwe documentaire te maken over de
bedreigingen van de opwarming van de Aarde. Dit is niet een soort
‘Gordon Gekko’-verhaal; ik beschouw mezelf als een soort Robin
Hood”..
Waarop McAvoy de logische vervolgvraag stelde: “Een Robin Hood?
Beweert u nu dat al het geld dat u uit uw investering haalt, volledig naar doelen gaat die te maken hebben
met milieu-bescherming en -voorlichting?”
“Nou niet al het geld”, antwoordde Gore, “Natuurlijk hebben we ook kosten, maar ik beloof dat er een
beschaafd aandeel aan wordt besteed, zodra mijn kosten gedekt zijn. En bovendien, is natuurlijk gas niet
véél beter dan kolen? Ik bedoel, waarover zijn we hier nu eigenlijk aan het klagen..? Als we ons bezig willen
houden met het reduceren van de uitstoot van kooldioxide, dan hebben we vanzelfsprekend vormen van
energie nodig die minder CO2-uitstoot veroorzaken.
Nou, hier is die vorm van energie. Of wil je naar zonne-energie, of misschien naar windenergie? Daar krijg je
de wereld niet mee vooruit. En kernfusie is uiterst kostbaar en nog tientallen jaren van ons verwijderd. Ik
geloof dat natuurlijk ga het beste is wat we op dit moment hebben om de kooldioxide-uitstoot te
verminderen, vandaag de dag.”
Bron: WantToKnow.nl
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'Zeldzame hybride zonsverduistering zondag teken van de eindtijd'
Isaac Newton kwam 300 jaar geleden uit op 2016-2017; 6000 jaar na de Schepping, 40e Jubeljaar na Jezus'
opstanding
Hybride zonsverduistering in 2005.
De zeldzame hybride zonsverduistering die morgen plaatsvindt, en
die op maar liefst vijf continenten te zien zal zijn, is volgens onder
andere de bekende Amerikaanse voorganger Mark Biltz een
belangrijk teken van de eindtijd. 'Twee van dit soort verduisteringen
vonden vlak na elkaar en precies op Joodse feestdagen plaats
tijdens de vernietiging van de Joodse Tempel in het jaar 70,' legt hij
uit. Biltz is degene die op grond van officiële NASA-gegevens het
historische verband ontdekte tussen bloedrode
maansverduisteringen, en Bijbels-profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de staat Israël. In
2014 - 2015 gebeurt dat voor de laatste keer in de hele 21e eeuw.
'Profetische tekenen van astronomische omvang'
Biltz wijst bijvoorbeeld op de gedeeltelijke maansverduistering op het Joodse Sukkoth (Loofhutten)Feest, 8
maanden vóór de vernietiging van de Tempel. Die werd gevolgd door een totale zonsverduistering op Nisan
1 van het jaar 70, het begin van het Hebreeuwse jaar. Twee weken later werd er op Pesach (het Joodse
paasfeest) een zogenaamde penumbrale ('halfschaduw') maansverduistering gezien. Op weer een Joods
feest, Rosh Hashana, was er opnieuw een zonsverduistering. Kort daarna was het op Sukkoth wederom
raak met een penumbrale maansverduistering.
'Dit zou niemand geloven, ware het niet dat dit geverifieerd wordt door de NASA,' aldus Biltz. 'Maar dat is
nog niet alles. In het jaar erop vond er op het Purimfeest nóg een gedeeltelijke maansverduistering plaats.'
Al deze tekenen aan de hemel zijn volgens Biltz niet toevallig, maar zijn profetische signalen van
gebeurtenissen van 'astronomische omvang', in de eerste plaats voor het Joodse volk, en daarnaast voor de
hele wereld. (1)
Van de bijna 12.000 zonsverduisteringen in de afgelopen 4000 jaar was minder dan 5% een hybride eclips,
die begint als een ringvormige eclips, nog vóór de baan van de maan dicht genoeg bij de aarde komt om een
volledige verduistering mogelijk te maken.
Vier bloedmanen op Joodse feestdagen in 2014-2015
Aan de vier 'bloedmanen', ook wel een tetrade genoemd, die in het Hebreeuwse jaar 5775 (september 2014september 2015) op Joodse feestdagen (2x Pesach, 2x Sukkoth) vallen, hebben we regelmatig aandacht
besteed. De afgelopen 500 jaar kwam het bijzondere fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 19481949 en 1967-1968.
In alle gevallen gingen ze gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492
werden de Joden uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven werd. In
1948-1949 verschenen de bloedmanen na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog
tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische
bezetting.
John Hagee ('Four Blood Moons'): Geen toeval
Een nog bekendere Amerikaanse voorganger, John Hagee, schreef onlangs een boek over het belang van
de komende serie bloedmanen. Hij werd zelfs uitgenodigd door Fox News om over dit werk met de titel 'Four
Blood Moons' te praten. 'Dit kan allemaal geen toeval zijn,' zei Hagee, onder andere wijzend op de Bijbelse
profetieën die stellen dat de 'Dag des Heeren' - de verlossing van de gelovigen en het oordeel van God over
de ongelovige wereld- pas komt nadat de zon wordt verduisterd, en de maan in 'bloed' wordt veranderd (zie
o.a. Joël 2:31).
Uitlopen vijgeboom (Israël), + één generatie
Ook Jezus voorzegde dat 'terstond na de verdrukking dier dagen de zon verduisterd zal worden en de maan
haar glans niet zal geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen
wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle
stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des
hemels, met grote macht en heerlijkheid.' (Matt.24:29-30)
Op dat moment zullen de engelen 'met luid bazuingeschal' worden uitgezonden, om de 'uitverkorenen' te
verzamelen 'uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere' (vs.31). In het volgende
vers gaf Jezus misschien wel de belangrijkste indicatie wanneer dat ongeveer zal plaatsvinden:
'Leer dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten,
weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor
de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.'
Aangezien de 'vijgeboom' in de Bijbel het symbool is van het Joodse volk / Israël, trekken veel profetieexperts de conclusie dat Jezus hier het herstel van Israël voorzegde, en aangaf dat er na dit herstel -in 1948
realiteit geworden- nog niet één complete generatie voorbij zal gaan voordat de Dag des Heeren aanbreekt
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en Hij terugkeert. De Bijbel definieert de lengte van een generatie op 70, maximaal 80 jaar, wat de tetrade
maansverduisteringen in 2014 - 2015, slechts enkele jaren vóór het verstrijken van de 70 jaar, extra gewicht
lijkt te geven.
Supermaan boven Jeruzalem op Sukkoth 2015
Daarnaast wijzen zonsverduisteringen in de Bijbel volgens Biltz op gevaarlijke tijden voor de wereld, en
maansverduisteringen voor Israël. Bovendien zal de bloedrode maansverduistering op Sukkoth 2015 (28
september) een zogenaamde 'supermaan' zijn, die in Jeruzalem zichtbaar is. De kans dat dit allemaal louter
toeval is, is volgens Biltz astronomisch klein.
Isaac Newton kwam 300 jaar geleden uit op 2016
Ook Isaac Newton, algemeen beschouwd als één van de meest briljante geleerden ooit en tevens één van
de grootste Bijbelgeleerden uit de geschiedenis, kwam met zijn berekeningen in dezelfde periode uit. Zo'n
300 jaar geleden voorspelde Newton op grond van de Bijbel dat de stad Jeruzalem ooit weer in het bezit van
Israël zou komen, in die tijd een onbestaanbare gedachte. Newton stelde dat er vanaf dat moment -waarheid
geworden in 1967- precies één jaarweek (zoals voorzegd door de profeet Daniël), dat is 7x7 jaar, voorbij zou
gaan tot de komst van de Messias. Met andere woorden: in het jaar 2016-2017.
6000 jaar na de Schepping, 40e Jubeljaar
Dan zijn er nog andere aanwijzingen die eveneens lijken aan te geven dat we een periode tegemoet gaan
die van bijzonder profetisch belang zou kunnen zijn. Sinds de Schepping is er ongeveer 6000 jaar voorbij
gegaan. Deze 6000 jaar staan volgens Biltz en andere uitleggers voor de 6 Scheppingsdagen. De zevende
dag, de rustdag, zou dan staan voor het 1000-jarig Vrederijk dat door Jezus na Zijn terugkeer wordt
opgericht.
Bovendien is het jaar 2017 het 40e Jubeljaar sinds de opstanding van Jezus Christus. 40 is een zeer
belangrijk getal in de Bijbel, denk aan de 40 jaar die Israël door de woestijn moest zwerven en de 40 dagen
die Jezus in de woestijn doorbracht om door de duivel te worden verzocht. Israël trok na 40 jaar het beloofde
land binnen, en Jezus keerde na 40 dagen, gesterkt door de Geest, terug om aan Zijn bediening te
beginnen. Kan het dan zo zijn dat het einde van het 40e jubeljaar in 2017 Zijn Wederkomst aankondigt?
GEEN exacte voorspelling, maar...
Met Biltz benadruk ik nogmaals dat het hier niet om exacte voorspellingen gaat, en de mogelijkheid altijd
bestaat dat de laatste fase van de eindtijd langer duurt dan velen nu verwachten of hopen. Het zou echter
van domheid en kortzichtigheid getuigen om vanwege de nog bestaande onduidelijkheden en onzekerheden
en eerdere foutief gebleken berekeningen geen enkele aandacht meer te besteden aan deze opmerkelijke
feiten en 'toevalligheden'. Immers:
'Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor
levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik (dus alleen onverwacht voor degenen
die weigeren te (h)erkennen dat dit tekenen van de eindtijd zijn). Want hij zal komen over allen, die gezeten
zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te
ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des
mensen.' (vs.34-36)
Xander - (1) World Net Daily

De apps van appie
Grote belangstelling voor de nieuwe bonuskaart van Albert Heijn. In ruil voor een 'kadootje' en wat extra
korting schenken klanten hun volledige aankoopgeschiedenis aan Appie. Ze geven daarmee echter veel
meer weg dan ze denken.
Albert Heijn is zeker niet de enige retailer die op deze moderne manier aan klantenbinding doet. Neem
bijvoorbeeld de nieuwe app van fastfoodreus McDonald's. Ruim een miljoen Nederlanders hebben deze app
de afgelopen maanden gedownload. Elke keer als zij een McDonald’s-restaurant binnenstappen, krijgen ze
nu kortingscoupons aangeboden op basis van hun persoonlijke voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook op de tijd
van de dag en het weer.
Ook hier maken consumenten zich nauwelijks druk om hun privacy. Met het vrijgeven van hun koopgedrag
geven ze echter wel degelijk veel persoonlijke informatie weg. Informatie die heel veel kan zeggen over hun
identiteit, hun privéleven en hun toekomst(plannen). Bedrijven leren momenteel nog maar net wat voor
geraffineerde dingen ze daar allemaal mee kunnen doen.
Weet Albert Heijn straks als eerste dat jij zwanger bent?
Bron : http://www.trosradar.nl/columns/archief/detail/article/weet-albert-heijn-straks-als-eerste-dat-jijzwanger-bent/
Uitzending Tegenlicht : http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1375980
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Schutter LA-airport: Politie oefende juist op exact hetzelfde scenario
Media draaien eerste officiële verklaring dat dader oud-TSA-medewerker was, plotseling terug
Tijdens deze live uitgezonden persconferentie gaf de politie toe dat
ze nog maar net op exact hetzelfde scenario hadden geoefend.
Het gebeurde vlak voor de aanslagen van 9/11, Londen 7/7, de Noor
Anders Breivik in 2011, de marathon in Boston in april, en nu
opnieuw op de luchthaven van Los Angeles: de politie blijkt pal voor
de schietpartij te hebben geoefend op exact hetzelfde scenario.
Geloven mensen nu nog steeds dat dit allemaal louter 'toeval' is?
LAX (Los Angeles Airport) politiechef Patrick Gannon erkende in
ieder geval dat het géén toeval is dat de politie zo snel ter plekke
was. 'We hebben amper 3 weken geleden hierop geoefend,' verklaarde hij tijdens een persconferentie. 'Met
al onze surveillanceagenten en een paar honderd agenten van de LAPD (gewone Los Angeles politie)
hebben we op exact hetzelfde scenario geoefend als we vandaag hebben meegemaakt.' (5)
Foto's van deze training verschenen op 18 oktober op de officiële Facebookpagina van Team LAX. Op de
foto's is te zien hoe politieagenten halfautomatische wapens gebruiken om een gesimuleerde vijand op de
luchthaven uit te schakelen, en de reizigers te beschermen. Op de kleinere luchthaven van Ontario
(Californië) vond eerder deze maand een vergelijkbare oefening plaats. (1)
Eerdere schietpartij op LAX in 2002
In 2002 vond er ook al eens een schietpartij plaats op LAX. In juli van dat jaar opende Hesham Mohamed
Hadayet, een lid van de Egyptische Moslim Broederschap, het vuur op de rij wachtenden voor de balie van
de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten er vier
gewond.
Dader veranderd in 'boze anti-overheid patriot'
De Amerikaanse media berichtten aanvankelijk dat de schutter van gisteren, de 23 jarige Paul Anthony
Ciancia, een voormalige medewerker van de TSA (Transportation Security Administration) was, die belast is
met de veiligheid op de vliegvelden. Dat zou de reden zijn dat hij zijn vuurwapen uitsluitend op TSA-agenten
richtte. Deze versie werd bevestigd door de autoriteiten.
Na vrij korte tijd werd deze verklaring echter plotseling gewijzigd. Ciancia zou toch geen TSA-medewerker
zijn geweest, maar zou een brief bij zich hebben gehad waaruit zijn 'sterke antipathie' tegen de overheid en
de 'Nieuwe Wereld Orde' zou blijken. 'Dit kan nu misbruikt worden om nog meer machtsmisbruik van de TSA
te rechtvaardigen,' schrijft Infowars. 'Dat zou niet mogelijk zijn geweest als de schutter een TSA-agent was
geweest.' (2)
Nog vóórdat de media en autoriteiten hun verklaringen wijzigden, werd dit reeds voorspeld door Infowars.
Later meldden de media dat de dader een handgeschreven briefje bij zich had, waarin stond dat hij zichzelf
als een 'boze patriot' zag die de 'smeerlappen van de TSA' wilde vermoorden. Inmiddels wordt ook beweerd
dat Ciancia een 'zelfmoordbriefje' bij zijn familie had achtergelaten.
Aanwijzingen dat officiële verklaring niet klopt
In de eerste nieuwsberichten werd gezegd dat de schutter was gedood. Dat werd al snel gewijzigd in
'geneutraliseerd' en vervolgens in 'gevangen genomen'. Een aanwijzing dat het officiële relaas over de
schietpartij waarschijnlijk niet klopt, is de verklaring dat Ciancia aan normaal geklede mensen zou hebben
gevraagd of ze TSA-agenten waren. Dat is vreemd, aangezien deze agenten eenvoudig aan hun blauwe
uniformen te herkennen zijn.
Bewapenen TSA-agenten al lang in de planning
De schietpartij wordt zoals verwacht aangegrepen om te pleiten voor nog strengere veiligheidsmaatregelen,
zoals het bewapenen van TSA-agenten. Volgens Infowars is dat al lang de bedoeling, maar was een
'incident' zoals gisteren noodzakelijk om de bevolking, die de afgelopen jaren veel heeft geklaagd over de
opdringerige, vaak schaamteloze methoden van de TSA, zijn verzet te laten opgeven.
Infowars berichtte in juli (4) dat het ministerie van Homeland Security bij diverse vliegvelden schietbanen had
afgehuurd om TSA-agenten te trainen. Dat zou bewijzen dat er het bewapenen van hen inderdaad al
geruime tijd wordt gepland. (3)
Xander - (1) Digital Journal (via Infowars), (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) YouTube (Fox News)
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Profetisch: Turkije sluit geheim samenwerkingspact met Iran
'Turkse premier Erdogan verried Iraanse agenten die voor Israël en de VS spioneerden' - Turkse minister
BuZa roemt 'diepe en historische banden met Iran'
Ondanks het lidmaatschap van de NAVO heeft Turkije een
samenwerkingspact met Iran gesloten. De Turkse minister van
Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu en zijn Iraanse collega Javad
Sharif hebben in alle stilte in Ankara hun handtekening gezet onder
een overeenkomst over samenwerking tussen de
inlichtingendiensten van beide landen. Turkije heeft beloofd dat het
alle anti-Iraanse spionageactiviteiten op zijn grondgebied zal
oprollen, en dat het zelf stopt met dergelijke activiteiten in Iran.
De details van het nieuwe pact zijn de afgelopen zes weken
uitgewerkt door Hakan Fridan, het hoofd van de Turkse MIT inlichtingendienst, en Koshrow Hosseinian, de
Iraanse viceminister van Inlichtingen. Volgens Iraanse bronnen werkt Hosseinian dermate in het verborgene,
dat hij een valse naam gebruikt, en zelfs in Teheran maar weinig mensen zijn ware identiteit kennen.
Ankara haalt agenten weg bij Iraanse grens
Ook brigadier-generaal Hossein Salami, commandant van de Revolutionaire Garde en hoofd van de
inlichtingendienst van de Iraanse elitetroepen, heeft deelgenomen aan enkele gesprekken met Turkije. De
Turks-Iraanse samenwerking betekent een fors obstakel voor het Westen bij het vergaren van inlichtingen
over Iran.
Als gebaar van goede wil gaf de Turkse MIT in de derde week van oktober aan veel agenten aan de Iraanse
grens het bevel om te stoppen met hun spionageactiviteiten en hun biezen te pakken. Hun belangrijkste taak
bestond uit het ondervragen van Iraniërs, die via Turkije naar Europa of de VS proberen te vluchten.
Erdogan verried Iraanse spionnen
De Amerikaanse regering Obama werd vorige maand op de hoogte gebracht van het Turks-Iraanse pact.
Mogelijk heeft de onthulling in de Washington Post op 17 oktober, dat Turkije een Iraanse spionagering die
voor Israël werkte heeft opgerold, daar iets mee te maken. Volgens dat artikel zouden de Turkse premier
Erdogan en Fridan 10 Iraanse agenten, die informatie doorgaven aan de Mossad en de CIA, hebben
verraden. Dit zou de opening zijn geweest tot de geheime onderhandelingen met Iran.
Juist op de dag dat de Turken en Iraniërs hun pact ondertekenden, was Victoria Nuland, de Amerikaanse
assistent-minister voor Europese en Aziatische Zaken, op bezoek in Ankara. Het is niet duidelijk of ze op de
hoogte was van het pact, en of ze er misschien wel bij aanwezig was.
Minister BuZa roemt 'diepe en historische banden met Iran'
Gezien het Turkse pact met Iran is het niet vreemd dat minister Davutoglu gisteren als door een wesp
gestoken reageerde op de bewering van de Libanese pers dat Turkije Israël belangrijke inlichtingen zou
hebben gegeven, zodat de Israëlische luchtmacht met succes een lading Russische luchtdoelraketten bij de
Syrische havenstad Latakia kon vernietigen. Deze raketten stonden klaar om naar de islamitische
terreurbeweging Hezbollah in Libanon te worden getransporteerd.
'Dit is een poging om de indruk te wekken dat Turkije heeft samengewerkt met Israël,' aldus een woedende
Davutoglu. 'Maar laat ik duidelijk zeggen dat de Turkse regering nooit met Israël heeft samengewerkt tegen
een moslimland, en dat ook nooit zal doen. Ondanks onze verschillen over Syrië, hebben wij diepe en
historische banden met Iran.' (1)
Ondanks de internationale sancties steeg de handel tussen Iran en Turkije in 2012 met meer dan 40% naar
bijna $ 21 miljard dollar. Beide landen verwachten dat dit zal toenemen tot $ 30 miljard in 2015, en op de
middellange termijn zal oplopen naar jaarlijks $ 100 miljard (2).
Profetische moslimcoalitie tegen Israël
Boven het artikel staat 'profetisch', omdat de tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse / Moslim
Broederschapterrorist Walid Shoebat al vele jaren op grond van de Bijbelse eindtijdprofetieën zegt dat
Turkije en Iran in de laatste fase van de eindtijd zullen gaan samenwerken, en samen met andere
moslimlanden een massale aanval op Israël zullen uitvoeren, met als doel de Joodse staat compleet te
vernietigen. Gezien het Turks-Iraanse pact lijkt het erop dat Shoebat gelijk begint te krijgen.
Xander - (1) DEBKA, (2) Turkish News
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Time journalist: Obama zei heel goed te zijn in moorden
Nu al ruim 8 x zoveel droneaanvallen door Obama dan door Bush
Volgens onderzoeksjournalist Jeremy Scahill zal Obama de
geschiedenis ingaan als moordpresident.
In het nieuwe boek 'Double Down' schrijven Time journalist en
politiek analist Mark Halperin en John Arthur Heilemann, politiek
journalist bij het New York Magazine, dat president Obama tijdens
de verkiezingscampagne in 2012 tegen zijn medewerkers zei dat hij
'heel goed is in het vermoorden van mensen'. Het onderwerp van
discussie waren de vele droneaanvallen, waar Obama er nu al ruim 8 x meer van heeft uitgevoerd dan zijn
voorganger George W. Bush.
De cijfers liegen er niet om: George Bush, destijds door de media constant als oorlogspresident weggezet,
voerde in totaal slechts 52 droneaanvallen uit. Onder Obama, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in
2009, staat de teller al op 419: 326 in Pakistan en 93 in Jemen. Diverse aanvallen in Somalië zijn hier nog
niet eens bij gerekend.
Obama kan dan ook met recht een échte oorlogspresident worden genoemd. Hij gaf in 2009 bevel tot de
'surge' in Afghanistan, in 2011 tot 145 Predator-droneaanvallen in Libië, het (veronderstelde) uitschakelen
van Bin Laden in 2012, en zeer recent de droneaanvallen die afgelopen week de leider van de Pakistaanse
Taliban en een belangrijk lid van de Somalische terreurgroep al-Shabab uitschakelden.
Talloze onschuldigen omgekomen
Met twee droneaanvallen werden binnen twee weken zowel de in Amerika geboren al-Qaeda propagandist
Anwar al-Awlaki als zijn 16 jarige zoon omgebracht. Onder Obama begon de VS met zogenaamde
'herkenningsaanvallen' (signature strikes), een tactiek die gebaseerd is op het herkennen van verdacht
verdrag bij personen wier identiteit niet noodzakelijk bekend is.
De regering Obama telt alle mannen die zich in het gebied van een droneaanval bevinden en die oud
genoeg zijn om soldaat te kunnen zijn, automatisch als 'strijders'. Bovendien is de zogenaamde 'dubbele tik'
(double tap), waarbij dezelfde plek heel kort na de eerste aanval opnieuw wordt gebombardeerd en waarbij
vaak mensen omkomen die als eersten te hulp schieten, een standaard aanvalsmethode geworden. Het
moge duidelijk zijn dat hierdoor een groot aantal onschuldige mensen zijn vermoord.
'Obama de geschiedenis in als moordpresident'
Obama heeft tevens de 'capture/kill' missies van het Joint Special Operations Command (JSOC) uitgebreid.
Een JSOC-operator vertelde aan onderzoeksjournalist Jeremy Scahill ('Dirty Wars: The World is a
Battlefield') dat de operaties onder Obama 'harder, sneller, en scherper zijn geworden, met volledige steun
van het Witte Huis'.
Scahill, die tevens de documentaire 'Dirty Wars' maakte, verklaarde tegenover NBC dat Obama 'de
geschiedenis zal ingaan als de president die het proces waarbij de VS het recht neemt om over de hele
wereld moordoperaties uit te voeren, heeft gelegaliseerd en gesystematiseerd.'
Xander - (1) Business Insider

Belgen overwegen flitshelikopter
woensdag 6 nov 2013
Gaat de Belgische politie vanuit de lucht flitsen? Bokske /
Wikimedia / Creative Commons
De politie in België overweegt helikopters in te zetten om
snelheidscontroles uit te voeren op plaatsen waar een flitswagen
niet kan komen. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT.
De helikopter heeft geen flitscamera’s, maar agenten meten de tijd
die een auto tussen twee vaste punten aflegt, zoals een viaduct.
Zo is de snelheid te berekenen.
De Belgen zouden het voorbeeld willen volgen van Spanje, waar al sinds eind december 2012 helikopters
met snelheidscamera’s worden gebruikt, naast de bestaande flitspalen.
Onbegrijpelijk
Volgens de politie zijn de bestaande mobiele controles niet effectief, omdat de automobilisten binnen tien
minuten vaak al weten waar de flitsers staan. “Een helikopter kan makkelijker van plaats wisselen en een
groot gebied bestrijken.” Een verkeersdeskundige van de Universiteit van Gent ziet niet veel in de
flitshelikopter. Hij pleit bij de VRT voor meer trajectcontroles. “Dat is een eenvoudige manier om snelheid te
meten. Het is bijna onbegrijpelijk dat dat nog maar op een paar plaatsen gebeurt.”
Ook de Nederlandse politie ziet niets in het project en is niet van plan het over te nemen.
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Smartphone gaat door de muur kijken
electronica.infonu.nl
Door een ontwikkeling op het gebied van techniek wordt het makkelijker
voor de gewone mensen om afbeeldingen te maken van een lichtspectrum
dat niet voor het gewone oog zichtbaar is. Dit lichtspectrum wordt ook wel
terahertz genoemd en mogelijk wordt de techniek die terahertz mogelijk
maakt, binnenkort voor consumenten toegepast in smartphones. Het
terahertz spectrum is verder ook erg interessant voor beveiligers omdat het
een uitbreiding is .. meer lezen: http://goo.gl/QLf1n7

Kindersmokkel naar Europa voor orgaanhandel neemt snel toe
Ook autochtone meisjes slachtoffer van verkrachting en uitbuiting Aziatische bendes
Een nieuw soort mensenhandel, misschien nog wel erger dan de
ouderwetse slavernij, is in opkomst: kinderen uit arme landen
worden naar Europa gesmokkeld, alwaar hun organen worden
'geoogst' voor rijke patiënten. De Britse autoriteiten hebben een
recent geval van een Somalisch meisje dat om die reden naar
Groot Brittannië werd gesmokkeld, bevestigd. Tegenstanders van
(automatische) orgaandonatie zeggen al jaren dat de kans op
misbruik, waardoor het leven van 'gewone' mensen uit winstbejag
wordt opgeofferd, aanzienlijk is.
De Britse Telegraph schreef dat 'een niet bij name genoemd meisje
uit Somalië naar Engeland werd gebracht, zodat hier haar organen konden worden afgenomen, om deze
aan ontvangers, die wanhopig op een orgaandonor wachten, te verkopen.' Kinderbeschermingsorganisaties
waarschuwen dat het hier vermoedelijk niet om een incident gaat, en de mensenhandelaren waarschijnlijk
een hele groep kinderen het land in hebben gesmokkeld.'
Buitenlandse, maar ook Britse meisjes het slachtoffer
Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Groot Brittannië explodeerde vorig jaar met 50% naar een
recordhoogte. In totaal werden er 371 gevallen geregistreerd van uitbuiting van kinderen. De meesten van
hen werden als (seks)slaven gebruikt. 95 kinderen kwamen uit Vietnam, 67 uit Nigeria en 25 uit China.
Anderen kwamen uit onder andere Roemenië en Bangladesh.
Volgens de krant waren echter ook 20 Britse meisjes het slachtoffer. Uit gerechtelijke stukken zou blijken dat
Britse meisjes door Aziatische bendes worden verkracht en vervolgens uitgebuit.
De kinderbeschermingsorganisatie ECPAT UK zegt dat criminele bendes de grote vraag naar organen en de
kwetsbaarheid van kinderen misbruiken. 'Het is onwaarschijnlijk dat een handelaar dit risico aangaat om
slechts één kind naar Engeland te brengen. Waarschijnlijk gaat het om een hele groep.'
Levendige zwarte markt
Wereldwijd bestaat er een levendige zwarte markt voor alle mogelijke organen, zoals harten, longen en
levers. Nieren zijn echter het meest gewild, omdat deze zonder al te veel gezondheidsschade zouden
kunnen worden weggenomen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) worden er jaarlijks 7000
illegale nieren door handelaren 'geoogst'.
Om kinderen naar Europa te smokkelen zijn meerdere personen nodig. Eerst moeten de kinderen worden
uitgekozen, vervolgens getransporteerd, en daarna geopereerd, waarna de organen worden verkocht. Hier
is een complete infrastructuur en veel geld voor nodig.
De Britse regering heeft aangekondigd de straffen voor deze moderne slavenhandelaren te verhogen van
ten hoogste 14 jaar nu naar maximaal levenslang. 'Moderne slavernij is een verschrikkelijk kwaad in ons
midden,' zei minister van Veiligheid James Brokenshire. 'Iedereen, de regering, de rechterlijke macht, de
bedrijven en de hulporganisaties, moeten hun deel doen als we deze slavernij naar de geschiedenisboekjes
willen verbannen, waar het thuishoort.'
'Ziekenhuizen halen organen van levende donors weg'
In juli berichtten we dat bewezen is dat in Amerikaanse ziekenhuizen de organen van nog levende donors
routinematig worden weggehaald om getransplanteerd te worden, waarna de familie valselijk het nieuws
krijgt dat hun geliefde op de operatietafel is overleden. We schreven tevens dat het onwaarschijnlijk is dat
deze praktijken, waar artsen en ziekenhuizen enorm veel geld mee kunnen verdienen, tot de Verenigde
Staten beperkt blijven. Critici waarschuwen al jaren om juist vanwege dit levensbedreigende risico géén
orgaandonor te worden.
Xander
(1) KOPP
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'Obama gaat in januari 2014 vredesverdrag opleggen aan Israël en Palestijnen'
Israël wil 700 nieuwe huizen in Jeruzalem bouwen, plannen voor nog eens 380 appartementen - Palestijnen
dreigen met VN-Veiligheidsraad
Obama zou de Palestijnen hun zin willen geven en Israël dwingen
zich terug te trekken achter de onverdedigbare 'groene lijn' uit 1949,
hier gesymboliseerd door een groen lint.
IDF Radio wist vandaag te melden dat de Verenigde Staten aan
Israël en de Palestijnen hebben laten weten dat als de huidige
gesprekken tussen beide partijen weer op niets uitlopen, president
Obama van plan is om in januari 2014 een dwingend vredesverdrag
aan hen op te leggen. De voorwaarden van dit verdrag zullen dan
door de VS worden bepaald, en gebaseerd zijn op een voorlopig
plan van president Bill Clinton uit het jaar 2000, waarbij voor het grootste deel de Palestijnse eisen worden
ingewilligd en Israël vrijwel uitsluitend enorme concessies moet doen.
Volgens parlementariër Zehava Galon, lid van de linkse Meretz partij, hebben hoge Amerikaanse officials
bevestigd dat Obama's dwingende plan in 2014 aan beide partijen zal worden gepresenteerd. De
gesprekken tussen Israël en de Palestijnen in de afgelopen drie maanden hebben tot nu toe laten zien dat
beide partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan.
'Israël terug achter groene lijn van 1949'
Obama's plan zou veel lijken op dat van Clinton, die in 2000 voorstelde dat Israël zich helemaal tot achter de
wapenstilstandsgrens van 1949, de zogenaamde 'groene lijn', terugtrekt, een eis die de Palestijnen recent
ook al bij de Israëliërs neerlegden. Deze grenzen zijn nog slechter te verdedigen dan de 'grenzen van 1967'.
Wel moeten er her en der kleine stukken land worden geruild.
De regering Obama wil hoe dan ook uiterlijk half 2014 een 'diplomatieke doorbraak' bereiken. Tot eind dit
jaar krijgen Israël en de Palestijnen de kans om er, onder Amerikaanse 'bemiddeling', alsnog zelf uit te
komen. Het besluit om daarna beide partijen, maar feitelijk alleen Israël, te dwingen met Obama's voorstel
akkoord te gaan, gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry aan premier Netanyahu door
toen ze elkaar onlangs ontmoetten in Italië. (1)
Palestijnen dreigen met VN-Veiligheidsraad
De Israëlische premier beschuldigt de Palestijnen ervan een kunstmatige crisis te creëren door te dreigen de
vredesbesprekingen te stoppen en te dreigen naar de VN-Veiligheidsraad te stappen, om de nieuwe
Israëlische bouwplannen in Oost Jeruzalem, Judea en Samaria tegen te houden (3). Netanyahu zei dat
Israël altijd heeft benadrukt nooit een bouwlimiet achter de 'groene lijn' te accepteren.
Het ministerie van Huisvesting kondigde gisteren aan dat er 1700 nieuwe huizen in Judea, Samaria en
Jeruzalem bijkomen, waarvan 387 in de wijk Ramat Shlomo en 311 in Gilo. Beide wijken liggen in het deel
van Jeruzalem dat tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël werd bevrijd van de Arabische bezetting.
Verder zijn er plannen voor nog eens 380 appartementen in de wijken Gilo en Har Homa (Homat Shmuel).
'Wereld zal bouwplannen niet begrijpen'
Minister van Justitie Tzipi Livni, hoofdonderhandelaar namens Israël, erkende dat de wereld de
bouwplannen niet begrijpt en de Palestijnen boos maakt. 'Maar we moesten kiezen tussen het bevriezen van
de bouwactiviteiten, en het vrijlaten van terroristen.' Het eerste bleek vanwege groot verzet van coalitiepartij
Bayit Yehudi onmogelijk, dus werd gekozen voor de laatste optie, 'wat voor ons allemaal heel moeilijk was.'
Xander - (1) Arutz 7, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7

Duitsland is eerste Europees land dat 'geslacht X' invoert
Door: redactie - 30/10/13 - 08u46 Bron: Belga
Duitsland wordt vanaf vrijdag het eerste Europese land dat toelaat dat baby's die geboren worden zonder
duidelijk geslacht, geregistreerd kunnen worden zonder dat men meldt of het een jongen of een meisje is.
Op de Duitse paspoorten kan voortaan niet alleen M, voor een man, V, voor een vrouw maar nu ook X staan
voor, iemand bij wie het geslacht niet duidelijk is. Andere officiële documenten zouden moeten volgen.
"Het is voor het eerst dat de wet erkent dat er mensen zijn die man noch vrouw zijn, of die beide geslachten
hebben - mensen die niet binnen de traditionele legale categoriën vallen", legt Konstanze Plett, prof aan de
universiteit van Bremen uit. De maatregel moet de druk op ouders verminderen, die nu door de wetgeving
vaak snel moeten beslissen over eventuele operaties bij de pasgeborene.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1731916/2013/10/30/Duitsland-is-eerste-Europees-landdat-geslacht-X-invoert.dhtml
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Het Britse zakenblad Forbes heeft Vladimir Poetin uitgeroepen tot de machtigste man van 2013
Barack Obama staat op twee, op drie Xi Jinping van China, op vier de paus, en op vijf Angela Merkel.
Wat is macht? Je hebt macht wanneer je jouw belangen kunt laten prevaleren boven de belangen van
anderen. Poetin heeft daar geen moeite mee. Obama wel. Ofschoon Amerika’s economische en militaire
macht beduidend groter is dan die van Rusland, meenden de denkers van Forbes dat Obama op twee
thuishoorde. De baas in de wereld dit jaar is dus de Russische judoka, jager, ruiter en liefhebber van lenige
atletiekdames Vladimir.
Je hebt macht wanneer je bereid bent zonder schroom je doelstellingen te bereiken. Poetin laat de vandalen
van Greenpeace oppakken en demonstreert aan de wereld dat het bij hem geen polonaise kan zijn wanneer
hij dat niet wil. Hij kan zonder schaamte de tiran Bashar al-Assad in het zadel houden en zich tegelijkertijd
als vredestichter voordoen en straks beleefd onze Koning begroeten. Hij heeft in Tsjetsjenië
honderdduizenden moslims laten doden en de Arabische wereld respecteert hem. Hij beschermt
klokkenluider Edward Snowden en beperkt in eigen land de vrijheid van meningsuiting.
De allereerste regel van machtsuitoefening luidt: wie a zegt, moet ook b zeggen. Dat doet Poetin. Hij dreigt
niet, hij schept niet op. Om Pim Fortuyn te citeren: Poetin doet wat hij zegt. Obama niet.
Obama had voor Syrië een rode lijn getrokken. Die lijn betrof het gebruik van chemische wapens. Toen
Assad die lijn passeerde, moest Obama reageren. Je zou verwachten dat de president van Amerika na zijn
waarschuwing met vernietigend geweld zou toeslaan, want dat was het enige gepaste antwoord geweest op
het gruwelijke geweld van Assad. Maar eigenlijk wilde Obama niet; hij wist dat hij eigenlijk geen partij moest
kiezen in dat bloedige conflict. Zijn rode lijn betekende niks. Poetin hielp hem uit de brand. Poetin kon Assad
beschermen en Obama de nooduitgang wijzen. Hetzelfde doet Obama nu met Iran. Hij heeft vele malen
gezegd dat er ook voor Iran een rode lijn bestaat, maar niemand gelooft dat die rode lijn een lijn is waarop
straf staat wanneer die overschreden wordt. Wanneer je je gedraagt zoals Obama, maak je van jezelf een
papieren tijger en heb je de macht waarover je beschikt uitgehold.
Poetin gedraagt zich anders. Je kunt je niet voorstellen dat hij ergens een rode lijn trekt ter verdediging van
de belangen van Rusland, en alleen van Rusland, en vervolgens niks doet wanneer iemand het waagt die
lijn te passeren. Poetin beheerst een land met grote olie- en gasreserves, en daarmee laat hij unverfroren
landen die zijn energie nodig hebben naar zijn pijpen dansen. Ondertussen doet Obama alles om de
schaliegasrevolutie in zijn land te frustreren en Amerika’s fossiele brandstofreserves, die nog groter zijn dan
de Russische, onbenut te laten. Obama is een klimaatalarmist en zet in op dure en inefficiënte zonne- en
windenergie, want dat is wat de kern van zijn linkse achterban van hem verwacht. Obama is dus een
ideoloog die de macht van zijn indrukwekkende natie filtert door het net van zijn denkbeelden. Daarmee
verlamt hij zichzelf. Degene die van zo’n net geen last heeft en voor eigenbelang het energiewapen durft in
te zetten, komt uiteindelijk sterker uit de strijd. Is dat immoreel? Zonder twijfel. Maar niet alleen in de natuur,
ook in de betrekkingen tussen staten overleeft de sterkste.
De grondlegger van het moderne China was de massamoordenaar Mao Zedong. In zijn Rode Boekje, ooit
grondig bestudeerd door jonge Nederlandse intellectuelen die later bij publieke omroepen en bij
gerespecteerde kranten gingen werken en de grondleggers waren van de SP, maakte hij duidelijk dat hij de
lessen van de keiharde natuur begreep. Regel 85 van het boekje werd beroemd: ’Politieke macht komt uit de
loop van het geweer’. Mede door zo te denken werd Mao een van de allergrootste monsters in de menselijke
geschiedenis. Hoe verdedig je je tegen zo’n monster? Met je eigen geweren – dat is wat monsters ons
opdringen. Paus Franciscus is door Forbes op plaats vier gezet. In zijn eigen landje Vaticaanstad heeft hij
inderdaad de absolute macht, maar in de rest van Rome is hij vooral een religieus leider. Die andere
communistische massamoordenaar Stalin, merkte ooit over de paus op: ’Laat de paus doodvallen. Hoeveel
divisies kan hij eigenlijk op de been brengen?’ De paus heeft invloed, zeker, maar geen macht – dat
onderscheid had Forbes moeten maken.
Neemt in onze tijd het belang van Mao’s Regel 85 af? In het Westen is dat gelukkig wel het geval. Wij
hebben na de verwoestingen van twee wereldoorlogen ingezien dat nationale en internationale conflicten
vreedzaam moeten worden opgelost. Het probleem is dat er grote delen van de wereld zijn die dat inzicht
nog moeten verwerven en ons dwingen met middelen te reageren – vaak uit humanitaire overwegingen – die
we zelf niet meer goedkeuren. We hebben ons decennialang verscholen achter een macht die geen moeite
had met die middelen – Amerika – maar Obama leidt Amerika steeds meer naar de marge in de
internationale arena. Europa staat nu onbeschermd en naakt in die arena terwijl onze politici worstelen met
de vraag hoe zij zich in een wereld vol geweld en machtsmisbruik moeten opstellen. Je kunt veel geld en
wapens hebben, maar als je niet bereid bent die in te zetten en voor de uitvoering van jouw belangen offers
te brengen, ben je feitelijk machteloos. Onze beroepspolitici begrijpen dus Poetin niet, net zo min als ze
Netanyahu begrijpen of Amerikaanse conservatieven.
Ik ben bang dat ik Poetin ook op één zou hebben gezet. Begrijp me goed: Poetin is een rücksichtslose
machtsdenker. Ik verafschuw de manier waarop hij het fortuin van zijn land besteedt en tirannen steunt.
Maar ik kan niet onder stoelen of banken steken dat hij respect afdwingt. Met gepaste gêne beken ik dat ik
hem, in navolging van Forbes, een heel klein beetje cool vind.
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Taiwan's new army uniforms are downright scary!
by Brendan Fitzgibbons on Tue, Oct 22, 2013
Forget Halloween, these might be the scariest costumes you see this fall. The Taiwanese government
recently unveiled their new Special Forces armor, and it's pretty terrifying. The new uniforms feature
bulletproof armor and a ballistic face mask that make soldiers look like a villain in a horror movie.
The armor is supposed to protect against close range shots. When the soldiers line up and march, it's hard
not to think they look like a Star Wars clone army.
This guy could scare a lot of kids on Halloween. Don't ask for candy from this man!
Not Taiwan's army, but close.
Ready for more Asian horror? Watch Vampire Prosecutor here, and check out more scary dramas here!
(Source: Rocket News 24 )

Brusselse nonsense
De Europese Commissie heeft besloten dat gezinnen vanaf 2017 best enkel nog een stofzuiger met een
vermogen van maximaal 900 watt gebruiken. Wie vandaag een stofzuiger gebruikt met een vermogen van
2000 watt zal er dan twee keer zo lang over doen om zijn huis even grondig te stofzuigen.
De nieuwe EU-verordening (pagina 5 van 11) vereist dat fabrikanten en leveranciers hun stofzuigers van een
EU-energielabel voorzien. Dat gebeurt in 2 fasen: op 1 september 2014 (max. 1600 watt) en op 1 september
2017 (max. 900 watt). Het label toont naast de energie-efficiëntie ook het gemiddelde jaarlijkse
energieverbruik. James Dyson, de stichter van het stofzuigermerk Dyson, heeft al aangekondigd de
maatregel voor de rechtbank te zullen betwisten. Volgens hem zijn de door de EU ontworpen tests
misleidend en bestaat er zelfs gevaar voor de volksgezondheid omdat de nieuwe apparaten - waarvan de
kost volledig aan de consument wordt doorgerekend - onvoldoende kracht hebben om allergieveroorzakend
stof op te zuigen.
De beslissing werd begin augustus genomen, maar amper in de mainstreampers gerapporteerd. Het gaat
om het belangrijkste energieproject van de EU sinds de reglementering omtrent gloeilampen. De
energiebesparing die een land als Groot-Brittannië op één jaar realiseert dankzij de nieuwe verordening zou
voldoende stroom opleveren om 20 jaar lang de Londense metro te verlichten.
Benny Peiser van de Global Warming Policy Foundation noemt de maatregel ‘de gewoonlijke nonsens uit
Brussel.’
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/eu-heeft-het-op-uw-stofzuiger-gemunt/197573.htm
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Voor iedereen op aarde $70 miljoen als Rothschild zijn vermogen deelt
door John Diks op nov.03, 2013, onder Economie
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on
pinterest_shareMore Sharing Services284
Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw
Guy de Rothschild
Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,(vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie
“De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden
dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.
Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld
kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel
familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit
huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw.
Rothschild
De stamvader van de Rothschild familie werd in 1744 in Frankfurt (Duitsland) geboren als Mayer Amschel
Bauer. De vader van Mayer was de Asjkenazische Jood Moses Amschel Bauer, goudsmid en in het bezit
van een pandjeshuis. Toen Moses Bauer overleed nam Mayer het pandjeshuis over van zijn vader en begon
van daaruit zijn imperium op te bouwen. Boven het pandjeshuis van de oude Bauer was een rood schild
geplaatst die op de kleine Mayer Amschel veel indruk maakte. Toen hij op latere leeftijd in contact kwam met
de hoge adel en daar als goudhandelaar zaken mee ging doen liet hij de familienaam Bauer veranderen in
Rothschild.
Papieren goud en fractioneel bankieren
Als goudhandelaar en goudbewaarder brachten de rijken en de adel hun goud bij Rothschild en kregen
hiervoor een document als bewijs van het gewicht in goud wat in bewaring was afgegeven. Als spoedig
gingen die documenten een eigen leven leiden en werden deze gebruikt om financiële transacties te doen
zonder dat het goud de kluizen van Rothschild hoefde te verlaten. De sluwe Mayer Amschel merkte al gauw
dat het bij hem in bewaring gegeven goud zelden of nooit werd opgeëist, omdat deze documenten als een
soort van bankbiljetten gingen functioneren waarmee de transacties betaald werden.
Men vertrouwde er volledig op dat, wanneer een document werd ingeleverd, het op het
document vermelde gewicht in goud zou worden meegegeven. Dit bracht hem op het
idee om het bij hem in bewaring gegeven goud uit te gaan lenen aan derden die hem
hiervoor een rentevergoeding moesten betalen. Zodoende werd hij de eerste bankier die
het ‘papieren goud’ introduceerde en het fractioneel bankieren in praktijk bracht, maar
feitelijk een crimineel was omdat het vertrouwen van degenen die het goud bij hem in
bewaring gaven door deze manier van handelen ernstig werd geschonden.
Obsessie voor centrale banken
Mayer Amschel Rothschild kreeg vijf zonen en vijf dochters. Zijn vijf zonen stuurde hij
naar vijf belangrijke Europese steden die alle vijf belangrijke posities in de bankierswereld bemachtigden. De
belangrijkste van de vijf zonen was de naar Londen gestuurde Nathan Mayer Rothschild. Gedreven door het
succes van zijn vader werd hij geobsedeerd door de wens een centrale bank op te richten met het recht om
geld te mogen creëren. Als voorbeeld had hij de “Bank of England” die in 1694 werd gesticht als de bankier
van de Britse regering onder het koningschap van Willem III, koning van Engeland en stadhouder van
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. In 1688 werd Willem III de Engelse troon beloofd als hij
de heersende bankiers het recht gaf om geld te creëren. Zijn twijfel hierover werd weggenomen doordat hij
tegen 8 % rente zoveel mocht lenen als hij wilde en de bankbiljetten het opschrift kregen “The Bank of
England – redeemable (inwisselbaar tegen) in Gold or Silvercoins”. In 1694 werd de Bank of England (BoE)
gesticht, die op haar beurt weer een voorbeeld werd voor de banken op het continent. Het brein hierachter
was William Patterson; een vooraanstaand bankier. Hij stemde er in toe de koning te voorzien van goud uit
zijn eigen bankreserve en papiergeld, om zodoende de enige bankier te worden
van de Engelse schatkist. Zodoende werd de Bank of England een privéonderneming. Nathan Mayer Rothschild kwam in 1814 in het bezit van de Bank of
England toen hij door manipulatie van de beurs tijdens de val van Napoleon
Bonaparte de zeggenschap kreeg over de totale Engelse economie inclusief de
Bank of England. Uit die tijd stamt zijn gezegde: “Give me control of a nation’s
money, and I care not who makes the laws”.
Grootste schuldeiser ter wereld
Sir Evelyn de Rothschild
Hierna hebben de nazaten van de Rothschild familie niet stilgezeten en zijn, samen
met hun bancaire vriendjes, gestaag in het bezit gekomen van bijna alle centrale
banken in de wereld, waaronder ook de Amerikaanse Federal Reserve System in 1913. Met hun uit het niets
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tevoorschijn getoverde geld kopen zij staatsobligaties op van alle landen ter wereld waardoor de
overheidsschulden mondiaal inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat deze nooit meer kunnen worden
terugbetaald. Op 1 januari 2012 bedroeg de totale globale buitenlandse schuld een miljoen keer een miljard
dollar. Als geweten is dat het proces van renteontvangsten al 250 jaar lang aan één stuk door dag in dag uit
aan de gang is en we tellen ook de renteontvangsten uit de particuliere sector hierbij op dan komt het
duizelingwekkende vermogen van de Rothschild bankiers in een meer geloofwaardig perspectief te staan.
De machtspositie van de bankiers is buiten alle proporties geraakt en maakt dat zij zich inderdaad geen
zorgen meer hoeven te maken over wie de wetten maakt. Zij zijn de grootste schuldeisers ter wereld en
laten de bevolking van complete landen in armoede creperen. Voor de vele misdaden die de afgelopen
decennia door de bankiers zijn gepleegd is er letterlijk niet één van in de gevangenis terechtgekomen.
Ondertussen plunderen en frauderen (Libor) de bankiers en hun politieke lakeien er nog steeds naar
hartenlust op los en wordt alle welvaart die de afgelopen 100 jaar met bloed, zweet en tranen is verkregen
opgeofferd aan de schathemelrijke particuliere eigenaars van de banken en centrale banken.
Ondanks de schulden die zij uit hebben staan wentelen zij zich in een rijkdom die zijn weerga niet kent. Niet
zo verwonderlijk natuurlijk omdat zij voor de schulden, die voor ons angstig reëel zijn, zelf geen cent hebben
hoeven investeren. Deze uit het niets getoverde geldstroom levert hen al 250 jaar lang dag in dag uit
astronomische rente inkomsten op en iedereen die deze particuliere geldcreatie aan de kaak stelt wordt
vakkundig uit de weg geruimd (President Lincoln, mislukte aanslag op President Jackson, President Garfield
en President Kennedy) Is dit nou echt wat de mensheid wil? Het recht op geldcreatie en de revenuen ervan
behoren toe aan het volk en niet aan een kleine kliek van ‘elite’ en criminele private bankiers. Wordt het
geen tijd dat we ons eens achter de oren gaan krabben en het heft in eigen hand gaan nemen?
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogendeelt/#.UnfA2aRgWJf

Vandaag de woonwagenkampbewoners, morgen U
Bron: vrijspreker.nl /Tip: Sam Jansen
Stelt u zich voor, u woont in een straatje met een dozijn huizen. Uw straat wordt afgesloten, alle bewoners
worden uit hun huizen gehaald. De mobiele eenheid (een nogal eufemistische naam voor wat elders
oproerpolitie wordt genoemd) staat aan de ingang van uw straat. De woordvoerder van de politie weigert
zelfs het aantal ingezette mankrachten te noemen maar het loopt in de honderden.Politie eenheden,
gemeente ambtenaren, en belastingdienst medewerkers worden massaal ingezet om u en uw buren te
controleren. En of dat nog niet genoeg is worden zelfs militairen ingezet. Onder elke steen en in elke kier
wordt gekeken.
Het vermoeden? Witwaspraktijken…….
Dat is nu aan de gang in de Deutersestraat in Den Bosch. Een woonwagenkamp valt ten prooi aan een
totaal controle. Half Nederland zal vanavond ongetwijfeld verlekkerd kijken naar de beelden. Eindelijk wordt
er door de overheid doorgepakt tegen criminaliteit. Eindelijk worden die verdomde woonwagenbewoners een
keer aangepakt. Niet langer knuffelen maar knuppelen is het motto. Dit moet vaker gebeuren. Opzouten met
die kampers.
Wel beste Nederlander, dit gaat vaker gebeuren tenzij u actie onderneemt. Maar vergeet niet. Als de
woonwagenkampen op deze manier zijn afgewerkt dan bent u aan de beurt. Wenst u in een land te leven
waar kordons oproerpolitie wijken afgrendelen, de bewoners tijdelijk verjagen, en de militairen door al uw
bezittingen gaan? Wenst u dat mensen met belastingschulden of die door de hoge belastingdruk wat zwart
werken en dit proberen wit te wassen als criminelen worden behandeld? Want dat is de volgende stap.
Het zou ook wel meevallen met de flitsboetes. De eerste flitscamera’s werden toegejuicht door delen van de
bevolking. Die verdomde hardrijders werden eindelijk eens aangepakt. Intussen is iedereen die
bonnengeneratoren spuugzat. En ondanks dat we in een democratie leven luisteren de politici niet naar onze
klachten. De flitsboetes blijven maar toenemen, trajectcontroles zijn erbij gekomen. Waar de politie geen tijd
heeft om tijdig de verkrachtingszaak van een 13 jarig meisje te behandelen hebben ze wel tijd voor deze
razzia’s en flitscontroles.
Er was een kans geweest de flitsboete gekte te voorkomen als we massaal ons ongenoegen hadden geuit
bij de eerste flitscamera’s. Hebben we niet gedaan, de bevolking sliep. Als u nu blijft slapen dan wordt straks
wellicht uw wijk afgesloten en wordt uw kinderkamer door vreemde militairen uitgekamd op zoek naar bewijs
voor witwassen of belasting ontduiking.
Lenin zei dat de kapitalist het touw zou verkopen waar hij aan werd opgehangen, ik stel dat de in democratie
gelovende Nederlander uiteindelijk de overheid betaalt om te worden opgehangen. Of tenminste om te
worden geknecht en van zoveel mogelijk rechten te worden ontdaan. Wat u goed genoeg vindt voor de
zigeuners is ook goed genoeg voor u. Laf dom volk dat u bent.
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Kankertherapie
Kanker kan op een aantal manieren worden bestreden:
Abrikozenpitten e.d.
De meest eenvoudige therapie is het eten van abrikozenpitten en/of bittere amandelen. Deze bevatten
wel amygdaline, ook wel vitamine B17 genoemd. Zo’n 80 tot 100 abrikozenpitten per dag worden er
aanbevolen.
Er is weerstand tegen dit dieet, omdat de oplossing te eenvoudig lijkt. De
pitten kunnen voor sommigen nogal vies zijn. Maar dit wordt voor
een heel eind gecompenseerd door ze tezamen met abrikozen,
appels of appelmoes te eten. Het is het beste om de abrikozenpitten
of bittere amandelen wat verspreid over de dag in te nemen en niet
in één keer. Mensen die last hebben van obstipatie bij het eten van
noten, moeten daarop letten, want abrikozenpitten zijn bijna hetzelfde als
(bittere) amandelen. Genoeg drinken bij het eten van de pitten of amandelen kan verlichting geven. Vers
gekraakte abrikozenpitten zijn het beste, maar daar is ook lastiger aan te komen.
Mensen met bijvoorbeeld leverziekten kunnen echter leverklachten krijgen en kunnen het dan misschien niet
aan. Kleine kinderen hebben een hele grote lever, daarom wordt deze therapie voor kleine kinderen
afgeraden. Voor hen kunnen abrikozenpitten en bittere amandelen dodelijk zijn. Een van de bijwerkingen
van het eten van abrikozenpitten of bittere amandelen kan bloeddrukverlaging zijn. Dat kan voor
sommigen gunstig zijn, voor mensen met lage bloeddruk echter niet. Het eten van teveel pitten tegelijk kan
zo resulteren in een veel te lage bloeddruk (shock) en wordt dus streng afgeraden. Voor een overzicht van
de vitamines, mineralen en werking van abrikozenpitten, zie: www.bittere-aprikosenkerne.de.
Abrikozenpitten worden ook wel ‘de chemotherapie van de natuur’ genoemd. Iedereen dient echter zelf te
letten op eventuele bijwerkingen van de B17 en men is er zelf verantwoordelijk voor als men kiest voor deze
alternatieve of aanvullende kankertherapie, niet iedere tumor (zoals kanker t.g.v. asbest) reageert daarbij
even goed op deze therapie! Als je er geen 80 tot 100 per dag verdraagt, probeer het dan met wat minder.
Het helpt dan echter ook (veel) minder. Probeer de hoeveelheid met 5 of 10 pitten per dag op te voeren,
zodat je in 12 of 6 dagen aan het rantsoen zit. Preventief is het goed om zo’n 10 à 15 abrikozenpitten per
dag te eten.
Zo vormt het ook een onderdeel van het Dr. Houtsmullerdieet. Een combinatie van dagelijks 80 tot 100
abrikozenpitten (verspreid over de dag) . Liefst in 10 x en danmet het dieet van internist Houtsmuller is dan
ook zeer aan te raden. Sommigen hebben Dr. A.J. Houtsmuller belasterd, maar van de Hoge Raad mag de
Vereniging tegen Kwakzalverij Dr. Houtsmuller geen kwakzalver of leugenaar meer noemen.
Laetrile (een extract van amygdaline, maar niet altijd precies hetzelfde!) is te verkrijgen in de vorm van
tabletten. Gebruik pillen en injecties nooit zonder overleg met een (Moerman)arts.Helaas is dit veelal alleen
verkrijgbaar in Duitsland en dan nog tegen een veel hogere prijs dan de abrikozenpitten.
Injecties dienen intraveneus gegeven te worden, een aanbevolen hoeveelheid is bijvoorbeeld de eerste dag
21 gram en de volgende 20 dagen steeds 9 gram laetrile. Laetrile-medicijnen zijn echter erg duur en
abrikozenpitten zijn relatief goedkoop. Vitaminen werken meestal het best als ze natuurlijk in het natuurlijke
product (de pitten in dit geval) worden opgenomen. Grote hoeveelheden zijn dan echter niet altijd haalbaar.
Wel heb je bij de pitten altijd de zuivere amygdaline, Laetrile kan iets anders zijn. Dr. Harold Manner heeft
in zijn boek The death of cancer geschreven over zijn uitgebreid onderzoek naar eventuele giftigheid en
werking van laetrile. Hij heeft bewezen dat geïnjecteerde laetrile niet giftig is. En bij zijn onderzoeken bij
dierproeven was laetrile werkzaam, mits de injecties gegeven waren in combinatie met vitamine A en
bepaalde enzymen.
Zink is het transportmechanisme voor laetrile en nitrilosiden in het lichaam. Biochemici en onderzoekers
hebben ontdekt dat je Laetrile kunt geven aan een patiënt tot het zijn neusgaten uitkomt, maar dat de
Laetrile niet in de weefsels van zijn lichaam komt als de patiënt niet voldoende zink binnenkrijgt (ADH: 10
mg). Zij vonden ook dat er niets in het lichaam geneest zonder voldoende vitamine C. Een prettige
bijkomstigheid van zink is dat het verkoudheid tegengaat en sneller geneest. Een waarschuwing, uit het
boek van E Valstar (Voedingsinterventie bij kanker, blz 62) blijkt dat als u zinktabletten neemt, dat dan
een combinatie met selenium gewenst is, want extra zinkopname vermindert de seleniumopname. Een
zeer rijke natuurlijke bron voor selenium is de paranoot. Eén noot per dag is al ruim voldoende voor de
ADH. Natuurlijke bronnen voor zink zijn tarwekiemen (12 mg/100 g), lijnzaad (8 mg/100 g) en paranoten (4
mg/100 g). Maar abrikozenpitten en amandelen bevatten zelf ook al zink (2 mg/100 g).
Overleg overigens altijd met uw (Moerman)arts.
Literatuur
Toshiyuki Fukuda e.a. hebben in 2003 in een wetenschappelijk artikel (Anti-tumor Promoting Effect of
Glycosides from Prunus persica Seeds, PDF) aangetoond dat amygdaline met andere glucosiden uit
perzikpitten zowel in vitro als in vivo remmend werken tegen huidkanker bij muizen.

Nieuwsbrief 188 – 15 november 2013 – pag. 28

Kwon Hee-Young e.a. hebben in 2003 in een wetenschappelijk artikel (Apoptosis induction of persicae
semen extract in human promyelocytic leukemia (hl-60) cells) aangetoond dat dat een amygdaline-extract
van perzikpitten cytotoxisch (giftig) is voor bepaalde menselijke leukemiecellen (van de humane
promyelocyten leukemie) in vitro. Gebleken is dat het extract apoptose teweeg brengt.
Hae-Jeong Park e.a. presenteerden in 2005 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin inhibits genes
related to cell cycle in SNU-C4 human colon cancer cells, PDF) een studie, die suggereert dat amygdaline
een antikankereffect heeft bij dikkedarmkanker, doordat het aanmaak belemmert van eiwitten die een functie
hebben bij de deling van dikke darmkankercellen in vitro.
Hyun-Kyung Chang e.a. hebben in 2006 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin Induces Apoptosis
through Regulation of Bax and Bcl-2 Expressions in Human DU145 and LNCaP Prostate Cancer Cells, PDF)
gepubliceerd over de gunstige invloed van amygdaline op prostaatkankercellen. Gebleken is dat de
amygdaline apoptose (geprogrammeerde celdood) teweeg brengt bij menselijke prostaatkankercellen in
vitro. Hun conclusie: Based on these results, amygdalin shows considerable promise in the treatment of
prostate cancers.
Hye-Jeong Hwang e.a. hebben in 2008 in een wetenschappelijk artikel (Antinociceptive Effect of
Amygdalin Isolated from Prunus armeniaca on Formalin-Induced Pain in Rats, PDF) aangetoond dat
amygdaline van abrikozenpitten pijnbestrijdend werkt bij ratten.
Hae-Jeong Park e.a. schreven in 2008 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin Modulates Cell Cycle
Regulator Genes in Human Chronic Myeloid Leukemia Cells, PDF) een studie, die aantoont dat Damygdaline zou kunnen dienen als nuttig geneesmiddel tegenleukemie.
In 1982 hebben Moertel e.a. de impact van laetrile op 172 patiënten bestudeerd en geconcludeerd dat
laetrile niet werkt. Een nadere beschouwing van de studie van Moertel e.a. is in 2009 door prof. Stephen
Krashen Ph.D. verricht (Does Laetrile Work? Another Look at the Mayo Clinic Study (Moertel et al., 1982).
Zijn conclusie is dat de Moertel-studie slechts aantoont dat een mengsel van zuivere en synthetische laetrile
gedurende slechts 3 weken niet werkt bij terminale patiënten, waar de reguliere geneeskunde niets meer
voor kan doen . De studie heeft echter geen betrekking op pure laetrile met een meer flexibele planning en
ook niet op andere patiënten.
Ellison e.a. hebben in 1978 een aantal gevallen bekeken, waarin waarvan werd geacht dat laetrile hielp. Zij
vonden dat in 68 gevallen er 6 positieve reacties waren, waarvan 2 met compleet herstel. Prof. Stephen
Krashen Ph.D. heeft in 2009 ook deze studie nader beschouwd (Inaccurate Reporting of the Effects of
Laetrile: Mistreatment of Ellison, Byar and Newell (1978) in Professional Papers) en geconcludeerd dat er
minstens 15 positieve reacties waren bij 22 patiënten (2 geheel hersteld, 4 gedeeltelijk en 9 bleven stabiel).
Laetrile helpt dus soms wel degelijk.
In 1994 publiceerde dr. P.E. Binzel resultaten van zijn behandeling van kankerpatiënten met Laetrile tussen
1974 en 1991 in zijn boek ALIVE AND WELL (PDF ). Hij gebruikte een combinatie van intraveneuze en
orale Laetrile. Intraveneuze doses starten met 3 gram en werden opgevoerd tot 9 gram. Na een periode van
maanden, werd begonnen met orale Laetrile, 1 gram tegen bedtijd, in plaats van de injecties. Binzel maakte
als onderdeel van zijn behandeling ook gebruik van verschillende voedingssupplementen en pancreatische
enzymen, evenals een streng dieet met weinig dierlijk eiwit en vet, en zonder junk-food. Zonder dit strenge
dieet achtte hij de Laetrile-injecties en -pillen veel minder effectief. Uit een serie van 180 patiënten met
primaire kanker (niet-gemetastaseerd, beperkt tot één orgaan of weefsel) waren er nog 138 in leven, toen hij
in 1991 zijn behandeling resultaten opgesteld. Al die tijd waren er 58 van de patiënten gevolgd gedurende 2
tot 4 jaar, terwijl 80 er een medische follow-up hadden van 5 tot 18 jaar. Van de 42 patiënten die in 1991 al
waren overleden, waren er 23 gestorven aan hun kanker, 12 door andere oorzaken, en 7 stierven door een
onbekende oorzaak. Onder zijn kankerpatiënten met uitzaaiingen overleden 32 van 108 aan hun ziekte,
terwijl 6 stierven door andere oorzaken, en 9 stierven door een onbekende oorzaak. Van zijn 61 patiënten
die in 1991 nog leefden, hadden er 30 een follow-up gehad van tussen de 2 en 4 jaar, terwijl 31 gedurende 5
tot 18 jaar gevolgd werden. Binzel’s resultaten zijn indrukwekkend. Sommige van de patiënten die in zijn
boek besproken staan, waren 15-18 jaar na de eerste Laetrile behandeling nog in leven (en gezond!). Binzel
merkt ook op dat geen van de kankerdiagnoses door hem zelf zijn gemaakt (een kleine dorp, huisarts) – Alle
patiënten hadden diagnoses van andere artsen. Velen hadden al geleden onder de verwoestingen van de
standaard (chirurgie / bestraling / chemotherapie) oncologische behandelingen voordat ze waren opgegeven
als hopeloze gevallen door de orthodoxe artsen.
Een andere arts die opzienbarende resultaten heeft bereikt is Dr. John A. Richardson. Hij heeft zijn
bevindingen beschreven in zijn boek Laetrile Case Histories.
James South MA heeft artikel geschreven over de werking van laetrile en de vermeende bijwerkingen:
Laetrile – The Answer To Cancer? (PDF).
Dr. H. Rosenberg geeft een kort en krachtig overzicht van de geschiedenis van amygdaline. Voor een
uitgebreid overzicht , zie ook de video A World without Cancer van Edward Griffin: wmv / YouTube of lees
het boek World without Cancer voor een zeer uitgebreid overzicht over Laetrile en de aversie er tegen van
de medische wereld in zogenaamd beschaafde landen als de VS.
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Een voorbeeld daarvan is de tegenwerking van een van de befaamdste kankeronderzoekers van de 20ste
eeuw: Dr. Kanematsu Sugiura (VS). In 1972 werd hij door Sloan-Kettering gevraagd om Laetrile te testen.
Zijn onderzoek met Laetrile bij muizen was positief, maar die waren Sloan-Kettering onwelgevallig en
mochten niet naar buiten komen. Op een persconferentie op 15 junii 1977 zeiden een aantal onderzoekers
dat Laetrile niet preventief werkte, niet tumor-remmend en ook niet tegen anti-uitzaaiingen. Maar opeens
vroeg een verslaggever aan Dr. Sugiura naar zijn mening. Hij antwoorde toen: Het meest interessante
onderdeel betreft uitzaaiingen. Secundaire groei van kanker naar een andere locatie. Wanneer deze
borstkliertumor groeit tot ongeveer twee centimeter in diameter of meer, dan ontwikkelt ongeveer 80%
longmetastasen. Maar met de behandeling met laetrile / amygdaline, wordt dat gereduceert om ongeveer
20%.
Hier is een verder overzicht van laetrile.

'Italiaanse maffia plant moordaanslag op paus Franciscus'
Paus Franciscus, doelwit van een moordaanslag door de maffia?
Volgens de Italiaanse officier van justitie Nicola Gratteri
overweegt de Italiaanse maffia serieus paus Franciscus te
vermoorden vanwege zijn anticorruptie agenda, en zijn plannen
om de Vaticaanse Bank te hervormen of zelfs te sluiten.
Gratteri, hoofdofficier van justitie in Reggio Calabria, de zuidelijke
'teen' van de Italiaanse laars die recht tegenover Sicilië ligt, zei
dat leden van de Calabrische Ndrangheta maffia zich grote zorgen maken om Franciscus' 'kruistocht' tegen
corruptie, 'met zijn ijzeren crucifix, tekeer gaand tegen wereldse goederen, en een complete schoonmaak
plannend,' aldus de Britse Daily Mail.
Pietro Parolin = Petrus Romanus
De Amerikaanse christenauteur Tom Horn, medeschrijver van het op deze site uitgebreid besproken boek
'De laatste paus Petrus Romanus', wijst erop dat als er iets gebeurd met Franciscus, de nieuwe Vaticaanse
camerlengo (staatssecretaris), Pietro Parolin, zijn plaats zou kunnen innemen.
Vertaald betekent diens naam letterlijk 'Peter de Romein', oftewel 'Petrus Romanus'. Hierdoor kan er in
Horns ogen een scenario ontstaan 'waarbij een man, wiens naam letterlijk afkomstig lijkt van de laatste zin
van de 'profetie der pausen' van St. Malachy, de plek van de paus kan innemen zodra er iets gebeurt met
paus Franciscus, zoals een ongelukkige dood, een moord, of gevangenneming.'
Laatste paus voor terugkeer Jezus Christus
De 'profetie der pausen' werd in de 16e eeuw voor het eerst officieel opgetekend, en bevat een nauwkeurig
uitgekomen voorspelling van de pausen die in de 400 jaar daarna zouden volgen. St. Malachy zou de
profetie, die voorspelt dat 'Petrus Romanus' de laatste paus zal zijn die de terugkeer van Jezus Christus zal
meemaken, echter al tussen het jaar 1132 en 1136 hebben ontvangen, toen hij aartsbisschop van het Ierse
Armagh was.
De 58 jarige Venezolaanse aartsbisschop Pietro Parolin is sinds augustus de vervanger van kardinaal
Tarcisio Bertone, een goede vriend van paus emeritus Benedictus XVI. Parolin werkte onder andere in
Nigeria en Mexico voor het Vaticaanse staatssecretariaat, dat toen nog werd geleid door Bertone.
'Maffia moet zich bekeren'
Tijdens één van zijn eerste preken riep Franciscus de maffia op zich te bekeren van het 'exploiteren en tot
slaaf maken van mensen'. Gratteri legde aan de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano uit dat 'de financiële tak
van de maffia zich zorgen maken over paus Franciscus. Degenen die zich tot nu toe door de weelde en
macht die direct van de kerk komt hebben vetgemest, zijn verontrust en nerveus.'
'Paus Franciscus ontmantelt de economische machtscentra in het Vaticaan,' vervolgde hij. 'Als de
(maffia)bazen hem kunnen uitschakelen, zullen ze niet aarzelen.' Tegelijkertijd onderstreepte hij dat de
Vaticaanse veiligheidsdienst één van de beste ter wereld is, en het daarom geen eenvoudige taak zal zijn
om Franciscus te vermoorden.
'Gevaarlijke tijd voor Franciscus'
'Ik weet niet of de georganiseerde criminele bendes iets kunnen doen, maar ze overwegen het absoluut. Het
is een gevaarlijke tijd voor paus Franciscus.' De Ndrangheta in Reggio Calabria is de grootste, rijkste en
meest gevreesde van de drie belangrijkste Italiaanse maffiaorganisaties geworden, die 80% van de
cocaïnehandel in Europa controleert. De winsten worden geïnvesteerd in noord Italië, Duitsland en de
Verenigde Staten. Tevens hebben ze banden met terreurorganisaties en de drugskartels in Zuid Amerika.
In september kondigde Franciscus aan dat hij van plan is zijn strijd tegen de corruptie in het Vaticaan op te
voeren, door het toezicht op de Vaticaanse Bank -die officieel het Instituut voor de Werken van Religie heette versterken door middel van een speciale onderzoekscommissie.
Xander - (1) World Net Daily
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Nog veel meer rotzooi bij de banken..! (+update!)
31 oktober 2013 Door GuidoJ. 2012 © WantToKnow.nl/.be
-UPDATE Oktober 2013Wij plaatsten dit artikel 1 jaar geleden en er was toen in de MSM
weinig tot niets aan nieuws te vinden over de betrokkenheid van
RABO bij dit LIBOR-schandaal. En toch wordt de Rabo keihard al
genoemd in het rijtje banken dat meedeed met die fraude..
Waarom dan ineens de heisa nu in het nieuws..? Omdat die boete
maar liefst € 774 miljoen bedraagt..? Ook dat is geen écht nieuws..
Want banken als Deutsche Bank en RBS zijn al voor gelijke
bedragen veroordeelt.. Dus..?? Wat veel indringender is, dat dit verhaal zich over de HELE WERELD
uitstrekt. Dáár hoor je de mensen van Nieuwsuur niet over.. Niet belangrijk genoeg..?? Mijn hemel, als dit
verder openbreekt, is het de grootste scam uit de financiële wereld OOIT..
Maar goed, wij plaatsen dan nóg maar een keer dit artikel, om jou in ieder geval even bij te praten over de
achtergronden van het LIBOR-verhaal, die maar niet op de voorgrond komen..
Banken die samenwerken om de ‘consument’, wij allemaal dus, een extra pootje uit te draaien, door iets
hogere rentes te vragen dan de markt op dat moment feitelijk voorschrijft door het vraag- en aanbodspel van
geld op de geldmarkten. De door de financiële wereld bedachte Libor-rente (London Interbank Offered
Rate), waarbij banken dagelijks de rente opgeven waarvoor zij geld kunnen lenen/aanbieden, blijkt al jaren
op frauduleuze wijze gemanipuleerd door de banksters.. En waarom kan dit…?
Simpel, omdat ze maar met weinig zijn, die grote financiële reuzen. En een paar reuzen bij elkaar, gaan
elkaar natuurlijk niet te lijf, als er genoeg te halen valt.. Nee, die
maken afspraken onder elkaar, ook al is dat wettelijk ten strengste
verboden.. Dit soort samenwerkingsverbanden heet in
economische termen een oligopolie, waarbij een paar aanbieders
de ‘markt verdelen’… We kennen dit al van de brandstof/oliemarkt,
maar nu is de transparantie in de financiële wereld
doorgedrongen..
Het gaat niet om peuleschilletjes, vergis je niet..! Want er is in
totaal voor zo’n US$ 800.000 mrd aan financiële producten alleen
al gekoppeld aan het systeem van de Libor-rente, dus je kunt je
voorstellen wat een half procentje doet met het tarief dat
consumenten uiteindelijk betalen… En de Libor-rentebepaling is niet het enige ‘samenwerkings’verband dat
er bestaat..
De term ‘bankster’, als samentrekking van bankier en gangster blijkt al
de voorpagina’s te halen van gerenommeerde economische
tijdschriften..!!
Consumenten betalen, hoe dan ook, want in deze financiële producten
zitten namelijk ook de rentes van hypothecaire leningen besloten. Want
het is niet zo dat alleen complexe financiële producten, zoals derivaten in
dit systeem zitten. Door het bekend worden van de frauduleuze
handelwijze met de Libor-rentevoet, verwachten juristen een enorme
tsunami van claims van bedrijven en particulieren, die dus feitelijk
bestolen zijn..!
Een paar maanden geleden kwam het wereldwijde schandaal in de
bankensector in de publiciteit; het bleek dat een aantal, men weet nog
niet precies de omvang, grootbanken hebben gefraudeerd met Liborrentebepaling. Deze rentebepaling geschiedt dagelijks en wordt
uitgevoerd door de ‘British Bankers’ Association’, de BBA. De Liborrentebepaling komt dus tot stand doordat elke dag aan een vast aantal
grootbankiers wordt gevraagd, tegen welke rente zij bij andere banken
een bepaalde hoeveelheid geld zouden kunnen lenen. Vervoglens is het
dan de BBA, die al deze cijfers in een pot gooit en er een gemiddelde
rente uit tovert.. Het komt er dan dus op neer dat de banken niet opgeven voor welke rente ze werkelijk
lenen, maar waarvoor zij zouden kunnen lenen.. Hoe virtueel wil je het hebben..?
Fraude, fraude..!
Het blijkt dat in ieder geval tijdens de periode van 2005 tot 2009, zo’n 10 tot 15 grootbanken gedurende hun
Libor-renteopgaves frauduleus hadden ingevuld. En het blijkt dat deze fraude, zich jarenlang heeft kunnen
manifesteren, door een schrijnend gebrek aan toezicht en objectieve maatstaven. Of in goed Nederlands..
Als de kat van huis is, dansten de muizen op de brandkast..
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Barclays-bank is inmiddels, op basis van het onderzoek dat loopt,
de eerste schuldige; zij moet een boete betalen voor de Liborfraude; na schikking betaalde de Britse bank £ 290 mln. En onlangs
werd bekend dat ook de ‘Royal Bank of Scotland’ (BOS) een boete
zal krijgen opgelegd. Het lijkt nog maar het begin, want bjna alle
internationale grote bankconglomeraten worden onderzocht op
verdenking van deze Libor-rentefraude. Onder deze banken is ook
onze ‘eigen’ Rabobank…
Er gaan steeds geruchten dat het systeem van de Liborrentebepaling dient te veranderen, maar gezien de mega-omvang
van dit systeem, is er niet zomaar even iets anders.. Maar de
Europese Commissie maakte bekend dat zij toch op zoek gaat
naar alternatieven voor de Libor. En ook de voorzitter van de Bank of England wil werken aan een systeem
waar er een, op ‘transacties gebaseerde’ index komt. Volgens deze voorzitter, Mervin King, wordt de
informatie voor de huidige rentebepaling via de Libor, ‘uit de lucht gegrepen’.
Nog veel meer fraude..!!
Het is echter mogelijk dat de grote banken met nog veel meer zogenaamde benchmarks, dan alleen de Libor
-rentebepaling, hebben gerotzooid..! Recent verscheen een rapport van de internationale financiële
toezichthouder, de IOSCO,. Dit staat voor ‘International Organization of Securities Commissions’. Uit hun
rapport blijkt dat waarschijnlijk minder dan de helft van alle benchmarkrentes in Europa, de VS en Azië
op daadwerkelijke transacties worden gebaseerd..! Dat betekent dat interbancaire rentes in plaats
daarvan worden vastgesteld via allerlei ‘methodes’ die, zoals het IOSCO het noemt, ‘onduidelijk en
niet transparant zijn’. Daarbij is er nauwelijks controle op de banken wanneer zij hun opgave van de
rente invoeren.
Dit rapport van de Iosco laat overduidelijk zien dat de grootbanken en mogelijk de hele sector, met nog meer
samenwerkingsverbanden hebben gefraudeerd, maar vooralsnog wil IOSCO niet zeggen welke verbanden
worden onderzocht. Maar iedereen kan op zijn vingers natellen, dat het gaat om soortgelijke tariefbepalingen
voor bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar die nog steeds als economische wereldmunt geldt, de Japanse
Yen, de Zwitserse frank, maar ook de Euro…
***
- UPDATE 25 september Persbureau Bloomberg komt met de onthulling dat managers van Royal Bank of Scotland (RBS),
waar een onderzoek heeft gelopen m.b.t. de hierboven besproken manipulaties met de Liborrente,
hebben meegewerkt aan de manipulatie van de wereldwijde rentes. Het blijkt dus niet een verhaal
van de vier RBS-handelaren die zijn ontslagen, maar RBS-managers hebben dus actief meegewerkt
en niet alleen ‘stilzwijgende goedkeuring’ gegeven. Dit is een heel duidelijke aanwijzing dat meer
mensen binnen de bank kennis hadden van en betrokken waren bij, de misstanden rondom
rentemanipulatie. Meer dan tot voor kort werd aangenomen.
Wat is er ontdekt?
Twee bronnen die op de hoogte zijn van een discussie tussen
RBS-collega’s, zo meldt Bloomberg, melden het volgende. Aan het
einde van 2007 instrueerde RBS-medewerker Jezri Mohideen, het
toenmalige RBS-hoofd van de yen-producten bij RBS-Singapore,
zijn collega’s in Groot-Brittannië, het voorgelegde percentage van
RBS aan de London interbank aangeboden rente voor die dag, te
verlagen. Door de bronnen die Bloomberg anoniem aanhaalt werd
in de instructie geen reden gemeld waarom deze Mohideen een
lager percentage wilde, maar de collega die het Yen-rentepercentage vaststelde, ging uiteindelijk wel
akkoord met het percentage dat Mohideen voorstelde, aldus de bronnen die Bloomberg aanhaalt.
Maar het blijkt dat Jezri Mohideen niet de enige was die manipuleerde, want handeleren van RBS EN hun
managers hebben tussen 2007 en 2010 stelselmatig geprobeerd de voorgestelde percentages te
beïnvloeden. Hierdoor zouden zij enorm hebben kunnen profiteren met derivatenposities. Persbureau
Bloomberg ging niet over één nacht ijs, het heeft gesprekklen gevoerd met werknemers, toezichthouders en
advocaten. Het bleek dat RBS-handelaren ook contacten hadden met handelaren van andere banken, om te
overleggen hoe ze de percentages zouden moeten vaststellen. Dit is volledig tegen de regels, aangezien de
Libor-rentevoet dient te worden vastgesteld op basis van interne overwegingen..!
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog-veel-meer-rotzooi-bij-de-banken/
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Stichting Kinderpostzegels steunt dubieuze doelen
RD, 28-10-2013 09:27 | Tom Struick van Bemmelen
beeld ANP.
Overweeg nog eens of u wel kinderpostzegels wilt kopen,
betoogt Tom Struick van Bemmelen.
Op vrijdag 11 maart 2011 brachten Ehud en Ruth Fogel, woonachtig in het kleine Israëlische dorpje Itamar,
hun drie kinderen naar bed. Net als hun ouders zouden Yoav (11 jaar oud), Elad (4 jaar oud) en Hadas (3
maanden oud) nooit meer wakker worden. Ze werden die nacht bruut vermoord door Amjad Awad en Hakim
Awad, twee leden van het extreem linkse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.
Werd deze daad afgekeurd door de Palestijnse Autoriteit? Integendeel, de babymoordenaars werden
geprezen op de Palestijnse staatstelevisie en ontvangen voor hun daad een riant salaris.
Het past in een breder beeld waarin de Palestijnse Autoriteit, inclusief president Abbas, moordenaars prijst
voor het doden van Joodse burgers, inclusief kinderen. En Hamas in Gaza wil, zoals uit haar Handvest blijkt,
de Joden uitroeien. Palestijnse kinderen in Gaza ontvangen daarom al jong een militaire training. In
kinderprogramma’s op de televisie wordt moord gepromoot. Kinderen worden ook nog eens bewust als
menselijk schild gebruikt, wat een oorlogsmisdaad is.
Deze aantijgingen zijn niet overdreven. Op likud.nl is alles uitgebreid gedocumenteerd met beeldmateriaal.
Hamas zegt: „De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk
schild. Zij doen het fantastisch.”
Door die haat kunnen honderdduizenden Israëlische kinderen in Zuid-Israël geen normaal leven leiden, als
gevolg van de bijna dagelijkse raketbeschietingen de afgelopen tien jaar (tot de wapenstilstand afgelopen
november). Buiten spelen was gevaarlijk, het luchtalarm moest altijd in de gaten worden gehouden, scholen
moesten extra verstevigd, en de kinderen moesten vaak in de schuilkelders slapen.
Boycot
De stichting Kinderpostzegels Nederland, zo staat op haar website, is een kinderhulporganisatie met als
motto: “Voor kinderen door kinderen”. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende en
bekendste voorbeeld, en vormt het visitekaartje van de organisatie.
Wij vinden het nu opmerkelijk dat de stichting Kinderpostzegels de Palestijnse organisaties Defence for
Children International (DCI) en Holy Land Trust steunt. Deze organisaties zetten zich in voor het boycotten
van Israëlische producten om zo een eind te maken aan de ‘bezetting’ van die delen van de Levant die door
Joden worden bewoond. Het doel van deze beweging is uiteindelijk heel Israël, de Westelijke Jordaanoever
en Gaza te ‘bevrijden’, en alle Palestijnse vluchtelingen die in 1948 deels vrijwillig en deels gedwongen
moesten vluchten, te laten terugkeren. Met andere woorden: Israël zal als land moeten verdwijnen.
De steun aan dit soort organisaties vinden wij vreemd, om de volgende redenen:
1. Als er iets zou bijdragen aan vrede in het Midden-Oosten, dan zou dat zijn dat Arabische kinderen niet
langer van jongs af aan door hun leiders zouden worden geïndoctrineerd met Jodenhaat, zoals hiervoor
beschreven. Wij begrijpen niet hoe het steunen van Palestijnse organisaties die Israël willen boycotten en
Israël willen laten verdwijnen, hier een bijdrage aan kan leveren.
2. Het helpt ook zeker niet om het leed en de traumatisering van Israëlische kinderen als gevolg van dit
conflict te verzachten.
3. DCI heeft Israël valselijk beschuldigd, bijvoorbeeld dat het onschuldige kinderen vermoordt, terwijl met
name genoemde slachtoffers juist kindsoldaten blijken te zijn, gewetenloos ingezet door Hamas, iets wat de
organisatie dus verzwijgt. Een extra bewijs dat deze organisatie partij kiest in dit conflict.
4. Kinderpostzegels Nederland zegt een humanitaire organisatie te zijn. Daarbij past het niet om een
standpunt in te nemen in dit conflict, of expliciete steun aan politieke actie te geven, zoals door de 30.000
euro per jaar voor een zogeheten „programma tegen kindermisbruik door onderwijs, directe bijstand en
politieke lobby.”
Kleindochter
Wij vinden het merkwaardig dat een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een beter leven voor
kinderen, organisaties ondersteunt die een land, Israël, van de kaart willen vegen waar kinderen het juist
heel goed hebben. In Israël krijgen alle kinderen, of ze nu christelijk, Joods of islamitisch zijn, goed
onderwijs, waardoor ze alle kansen krijgen om zelf iets te maken van hun leven. Vele Arabieren in Israël
bekleden hierdoor zeer vooraanstaande functies. Zo is de christelijke Arabier Salim Joubran al jarenlang een
van de hoogste rechters van Israël en is bijvoorbeeld zowel de Israëlische ambassadeur als de consul in
Noorwegen een Arabier.
Mijn kleindochter van negen dacht dat zij iets goeds deed afgelopen jaar, door de verkoop van
kinderpostzegels. Maar is dat wel zo, voor Israëlische kinderen? Ik hoop dat de stichting Kinderpostzegels
mij kan vertellen hoe ik haar moet uitleggen dat zij dit met een gerust hart kan blijven doen.
De auteur is voorzitter van Likoed Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer.
http://likud.nl/2013/10/stichting-kinderpostzegels-steunt-dubieuze-doelen/
http://ejbron.wordpress.com/2013/10/28/stichting-kinderpostzegels-steunt-dubieuze-doelen/
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Ooggetuige: “ik zag Joseph Ratzinger kind vermoorden”
Posted on 30/10/2013 by Destiny5D
Ooggetuige van ritueel offer uit 1987 bevestigt de zaak van Toos
Nijenhuis uit Holland.
Nieuw bewijs over schuld Vaticaan doet de Italiaanse Politici
bewegen om Paus Fransiscus hiermee te confronteren als
volgende ‘Common Law court case’ aangekondigd word. Het
Pausdom neemt wraak door middel van een wereldwijde “Black
Ops” aanval tegen ITCCS.
De strafrechtelijke vervolging van nog een andere paus kwam
dichterbij de realiteit deze maand, toen Italiaanse politici
samenwerkten met de ITCCS in een ‘Common Law court case’
tegen het pausschap voor het verbergen van een voortvluchtige
voor justitie: de afgetreden paus Benedictus, Joseph Ratzinger.
Het akkoord kwam nadat een nieuwe ooggetuige de betrokkenheid van Ratzinger bevestigde, tijdens het
ritueel offeren van kinderen in Nederland, in augustus van 1987.
“Ik zag Joseph Ratzinger een klein meisje vermoorden in een Frans kasteel, in de herfst van 1987″, aldus de
getuige die regelmatig deelgenoot was van de cultus, die kinderen ritueel martelen en vermoorden.
“Het was afzichtelijk en afschuwelijk, en het gebeurde vaker. Ratzinger nam hier vaak deel aan. Hij en Alfrink
(Nederlandse Katholieke kardinaal) en Prins Bernhard (Bilderberg oprichter) waren enkele van de
prominentere mannen die deelnamen”.
Deze nieuwe getuige bevestigt het verslag van Toos Nijenhuis, een Nederlandse vrouw die, op 8 mei, haar
ooggetuigenis openbaar maakte van soortgelijke misdrijven waaraan Ratzinger, Alfrink en Bernhard
betrokken waren.
Zie hieronder een inleiding van het interview met Toos Nijenhuis. Dit is naar verluidt het moeilijkste interview
dat ze ooit hebben gedaan en Freedom Central was erg dankbaar voor Kevin Annett’s hulp bij het
interviewen van deze zeer belangrijke getuige. (Nederlands ondertiteld door OlympicZion.nl)
Reactie
Ik ben als student bij een excursie ooit bij dat paleis van Kardinaal Alfrink geweest. Wat ze beschrijft te
hebben gezien is geheel juist, hij woonde is een paleis dat midden in een groot bos, in Zeist gesitueerd. Ook
zag ik haar leeftijd ergens vermeld, ook dat is juist, want Kardinaal Alfrink was inderdaad Kardinaal in
Nederland, toen ze de leeftijd had waarop deze gebeurtenissen plaatsvonden.
Andere zaken die ze verteld kan ik niet controleren, maar omdat haar beschrijving van het paleis van
Kardinaal Alfrink zo correct is, komt het hele verhaal geloofwaardig op mij over. Waarbij niet gezegd is dat ik
het klakkeloos geloof. Kevin Annett namelijk wordt gewantrouwd door enkele belangrijke inheemse
Amerikanen, te weten Ken Bear Chief en Lydia White Calf.
Daarnaast is het zo, dat ik de radio programma’s van HiddenfromHistory een tijd gevolgd heb, waarbij alle
internationale propaganda ten aanzien van Servië en Zuid Africa wordt bevestigd. Als men met het rascisme
verhaaltje komt, Ken Bear Chief is niet van mijn ras, Kevin Annett wel, maar ik kies de zijde van Ken Bear
Chief in het debat. De propaganda oorlog tegen de Apartheid, tegen de onschuldige Mladiic, Bladic,
Karadzic en Milosovic is te verwerpelijk om te ondersteunen, zoals HiddenformHistory dat met fanatische
attitude pleegt te doen in haar programma’s. Wat Ken Bear Chir heeft gezegd over Canada is juist, de
Duplesse Wezen schandalen en de rechtszaken tegen de Jezuïeten van Alaska zijn tameljk bekend, veel
van de zaken die Kevin Annett aanhaalt zijn al bekend van andere bronnen. De Annett familie toont niet
enkel weinig respect voor de overleden kinderen die ze beweren te vertegenwoordigen, ook hun verhaal dat
ze van Hugenoten afstammen is aantoonbaar onzin. Calvinisten vernietigen kruizen, het in het bezit hebben
van een zg. “hugenotenkruis” is eerder een ontkenning Calvinist te zijn, dan een aanwijzing dat dit zo is.
Kruizen en andere afgoderij artikelen wijzen op Rooms Katholieke connecties, misschien dat inheemse
Amerikanen erin trappen ja. Maar een Europeaan zou zich rot moeten lachen, als iemand met een paaps
kruis aankomt, als aanwijzing dat hij van hugenoten afstamt. Deze hugenoten connectie is aantoonbaar
onjuist en propagandistisch of anderszins heidens in haar opzet.
Ook Freedomcentral houdt significante informatie achter. Voor alle duidelijkheid, het interview is afgenomen
door Freedomcentral en Kevin Annett. Freedomcentral heeft ons de Francis Capelle ellende gegeven, met
alle respect voor Francis Capelle verder, maar de benadering “gecontroleerde oppositie” is nogal vergaand.
Men kan oorzaken van wantrouwen geven, deze vervolgens bespreken, maar voor bewijs van
gecontroleerde oppositie is er meer bewijs nodig. Freedomcentral maakte dit jaar een documentaire over de
Boerenoorlog, maar verzwijgt daar in de rol van de Bijbel, verzwijgt de rol van het Calvinisme, verzwijgt de
rol van de Republiek der verenigde provinciën helemaal. Dit kan onwetendheid zijn, want ik merkte dat het
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onderwijs in Zuid Afrika erg slecht is vergeleken met Europa, maar 3 zulke beslissend belangrijke zaken
weglaten uit de geschiedenis van de Boerenoorlogen en Zuid Afrika, dat is nogal wat.
Dus, vanwege de dwaasheid van wel opzettelijke dommakerij van Hiddenformhistory over zaken die
Calvinisme aangaan, wat de enige vijand is van de NWO die ooit een echte overwinning haalde op het
Vatikaan, wil ik toch wel waarschuwen voor de enorme betrouwbaarheid van Hiddenformhistory en
Freedomcentral ten aanzien van informatie over Zuid Afrika en Calvinisme. Ik volg nog wel veel van hun
publicaties, want ook andere mensen komen daar aan bod, bovendien heb ik GEEN duidelijk bewijs van een
geheime agenda van die initiatieven. Het kan eenvoudig onwetenheid zijn.
Nou, Kevin Annett is kandidaat voor de Nobelprijs van de Vrede, net als Barack Obama (Barry Davis) en
Nelson Mandela. Het Canadese ANC in haar wording. Gelukkig hoeven wij Freedomcentral niet te vrezen,
want die heeft geen intellectueel overwicht zoals Kevin Annett dat heeft over inheemsen in Canada!
http://olympiczion.nl/index.php/kinderoffers-en-handel-in-nederland-een-ooggetuige-spreekt-introductie/

Koop kinderpostzegels, boycot Israël!
Geplaatst door Herman Meijer op 29 oktober, 2013
© Wikimedia Commons / Wouter Hagens
De sympathieke Stichting Kinderpostzegels blijkt iets minder sympathieke doelen te steunen. Zo
stuurt men geld naar organisaties die zich inzetten voor de boycot van Israëlische producten.
Vroeger, toen ik nog een klein ventje was (eigenlijk ben ik dat nog steeds) was ik een heel fanatiek
postzegelverzamelaar. Met mijn bijbaantje verdiende ik vijf euro per keer met grasmaaien. Op mijn fietsje
fietste ik dan naar het postkantoor, die had je toen nog, en dan kocht ik een velletje postzegels voor 3 euro
90. De medewerker achter de balie wist al dat ik kwam en legde nieuwe series voor mij opzij.
De kinderpostzegels worden in Nederland op de markt gebracht sinds 1924. Sindsdien is er bijna elk jaar
een serie uitgegeven. In mijn verzameling heb ik er redelijk veel zitten. Op hele oude staat dan: 'Voor het
kind'. Momenteel worden de postzegels vaak verkocht door lagere schoolkinderen die langs de deur komen
en zich op die manier inzetten voor kinderen die het minder goed hebben.
Boycot
Dat is natuurlijk schitterend. Ik ben groot voorstander van ontwikkelingssamenwerking, zeker als je zelf mag
bepalen waar het geld heen gaat (één van mijn grootste bezwaren tegen ontwikkelingssamenwerking via de
overheid, maar dat terzijde). Nu blijkt dat de steun van de Stichting Kinderpostzegels onder meer naar
organisaties gaat die zich inzetten om Israëlische producten te boycotten.
Wij vinden het nu opmerkelijk dat de stichting Kinderpostzegels de Palestijnse organisaties Defence for
Children International (DCI) en Holy Land Trust steunt. Deze organisaties zetten zich in voor het boycotten
van Israëlische producten om zo een eind te maken aan de ‘bezetting’ van die delen van de Levant die door
Joden worden bewoond. Het doel van deze beweging is uiteindelijk heel Israël, de Westelijke Jordaanoever
en Gaza te ‘bevrijden’, en alle Palestijnse vluchtelingen die in 1948 deels vrijwillig en deels gedwongen
moesten vluchten, te laten terugkeren. Met andere woorden: Israël zal als land moeten verdwijnen.
Probleem
Bovenstaand citaat komt uit een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad van Tom Struick van Bemmelen.
Een aanrader om het hele artikel te lezen! Toen ik dit las, realiseerde ik me dat ik een probleem heb. Als ik
kinderpostzegels koop aan de deur voor het goede doel, steun ik daarmee organisaties die Israëlische
producten willen boycotten. Indirect boycot ik dus Israël.
Dat is iets wat ik absoluut niet wil. Ik zie Israël als een voorbeeldland in het Midden-Oosten. Omliggende
landen kunnen een voorbeeld nemen aan de godsdienstvrijheid, de persvrijheid, de rechten van vrouwen,
homo's en minderheden. Om die reden moeten we Israël niet boycotten maar juist steunen. Het Joodse volk
is momenteel een lichtend, democratisch voorbeeld in een brandende, duistere Arabische wereld. We
zouden juist landen als Saoedi-Arabië moeten boycotten die de boel in Syrië kapot maken en waar vrouwen
niet eens auto mogen rijden.
Signaal
Dat Stichting Kinderpostzegels door dergelijke organisaties te steunen partij trekt in een conflict, vind ik
onjuist. Dat ze daarbij ook nog eens de verkeerde conclusie trekt, is zo mogelijk nog triester. Voor mij is het
helder. Ik boycot kinderpostzegels voorlopig. En ik hoop dat Stichting Kinderpostzegels binnenkort haar geld
aan nuttigere doelen besteedt.
Wat doet u? Boycot u (indirect) Israël? Of geeft u een signaal af aan Stichting Kinderpostzegels door
voorlopig geen kinderpostzegels te kopen?
http://www.refdag.nl/opinie/stichting_kinderpostzegels_steunt_dubieuze_doelen_1_779254
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/koop-kinderpostzegels-boycot-isra-l
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Rien ne va plus: Niets is nog wat het was
Geschreven door Ben op 4 november 2013
Als ik in het nu over de straat loop, die 55 jaar geleden naar de
lagere school leidde, dan is niets meer zoals het was. De smid,
waar soms een paard aan een oog in de muur stond vastgebonden
om beslagen te worden, de kruidenier, meubelzaak, de schoenmaker en slager, het klooster met de nonnen.
Al dit is, verdwenen, verschoven in de tijd. De volwassenen van toen alleen nog herinneringen of zelfs dat
niet meer. Rien ne va plus, er is geen inzet meer mogelijk, het spel is gespeeld. Vijfenvijftig jaar. Voorbij voor
je het weet. Achteraf gezien ben je wijzer geworden. Weet je waar je je druk hebt gemaakt om niets en waar
dat wat nu echt belangrijk lijkt achteloos werd weggeschoven.
Worstelingen en ontwikkelingen in het nu
Op de winkelruimte van het Globe reisbureau hangt een klein briefje. “Vanaf 1 november gesloten”. De
ZZPers, die kunststof kozijnen plaatsen, hebben het reuze druk. Nogal wat mensen investeren in cocooning.
Dubbel glas en rolluiken, mogelijk een kleine aanbouw, om een eigen, goed geïsoleerd en veilig, wereldje te
creëren. Hun motto is: “Blijf zitten waar je zit”. De inflatie zakt en, wat de ECB veel erger vindt, de deflatie lijkt
te groeien als kool. De consument en ondernemers houden de hand op de knip en zijn heel selectief
wat betreft diensten en dingen waar ze wel geld aan uit willen geven. Door deflatie komt de
winstgevendheid van transacties nog meer onder druk te staan, terwijl de kosten, zeker als deze overheid
gerelateerd zijn steeds maar blijven stijgen.
Ontwikkelingen in Europa
Het lijkt zo stil, maar de schijn bedriegt. De bankenunie gaat er voor zorgen dat alle schulden op een
hoop worden gegooid, dat er één gemeenschappelijke markt komt voor Europese geldleningen en
schulden. Dat Noord gaat betalen voor Zuid. De verschillen zijn groter dan ooit. Italië, Spanje, Frankrijk en
nog wat andere landen hebben alle gereedschappen in huis om de rest te chanteren. De politieke moed en
visie om halt, stop, tot hier en niet verder te roepen, ontbreekt bij de Noordelijke politici. Onzekere tijden.
Het is van mij, ons, en dus niet van jullie
De buurman is net op vakantie geweest in Roemenië, een mooi land met veel super arme mensen, die maar
al te graag richting Duitsland en Nederland vertrekken. Zo is het ook met de Albanezen en Noord-Afrikanen,
die in een soort oneindige stroom, richting Italië of elders varen, hun leven wagend, op naar het paradijs. Wij
roepen natuurlijk dat dit niet kan en mag. Illegaal in ons land zijn moet zelfs strafbaar worden. Ook duizend
wetten zullen dit probleem niet oplossen dat is zeker. Wie niets te verliezen heeft, is tot in elke cel
gemotiveerd, om naar het betere te zoeken. Net zoals onze voorouders dat ooit deden. Toen nog zonder
internet, smartphones, gps, containers en snelle boten.
De wereld als één geheel
In de westerse wereld houden we van reductionisme, de opvatting dat complexe fenomenen of objecten
steeds herleid kunnen worden tot meer fundamentele entiteiten. Een bankenunie om Europa te redden, een
illegalen-strafbaarstelling om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Een paracetamolletje voor de
spanningshoofdpijn. In werkelijkheid hangt echter alles met alles samen. De huidige informatiestromen
zorgen er, in tegenstelling met vroeger, voor dat van alles en nog wat binnen minuten over de hele
wereld kan worden verspreid. De stroomversnellingen die dit, qua ontwikkelingen, met zich meebrengt
zorgen voor ongekende uitdagingen.
We staan voor enorme uitdagingen. Voor holisme, of wel het als één geheel zien van onze wereld en het
universum. Doorgaan op de huidige weg gaat voor de westerse wereld zeker leiden tot een Rien ne va plus,
het spel is gespeeld. Dan geldt alleen nog het recht van de sterkste.
http://biflatie.nl/artikelen/crisis/rien-ne-va-plus-niets-nog-was/

Ab Klink treedt toe tot raad van bestuur VGZ
Voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) treedt op 1 januari aanstaande toe tot de raad van
bestuur van zorgverzekeraar VGZ, waar hij verantwoordelijk wordt voor de zorginkoop. (NRC Handelsblad)
>>> Lees verder (Artikel)
* Ab Klink treedt toe tot Raad van Bestuur VGZ (Zorgverzekeraar)
* Ab Klink, boegbeeld van het EPD debacle.
* Ab Klink verantwoordelijk voor enkele honderden miljoenen aan weggegooide griepvaccins.
* Ab Klink nu als hoofd zorginkoop voor VGZ.
http://www.farmaactueel.nl/nieuws/25-10-2013/3487/ab-klink-treedt-toe-tot-raad-van-bestuur-vgz/
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DSK waarschuwt Europa voor een gitzwarte toekomst
Geschreven door Biflatie.nl op 4 november 2013
Professor Dominique Strauss-Kahn (DSK), het voormalige hoofd van het IMF én
verzot op kamermeisjes, geeft op een conferentie in Seoel een rode kaart aan
Europa. “Niemand gelooft nog dat de huidige Europese dirigenten in staat
zijn om de problemen op te lossen“. Het is als een koude douche over de
kleine lichtpuntjes die opdoemen voor economisch Europa. Maar het debat gaat
alleen nog maar over meer of minder besparingen, zegt Kahn, terwijl het échte
probleem is : concurrentie!
Minieme groei en zonder banen
We zullen een zeer geringe groei kennen over een zeer lange periode, en géén
creatie van nieuwe, waarschuwt DSK. Zelfs de Europese democratie zal
bedreigd worden door “populisten”. Angela Merkel is volgens de Fransoos de
enige echte en sterke leider maar Duitsland wil op historische gronden het
leiderschap van Europa niet op zich nemen. Van alle anderen horen we géén
initiatieven, géén alternatieven, aldus Kahn. Ze verschuilen zich ook allemaal achter de ECB in de
wetenschap (of is het hoop) op een “redding”…

Vaccinatieprikkeltjes
* Meisje overleden aan mazelen : laakbaar en op het randje van het ethisch toelaatbare dat dit in- en
intrieste voorval zo megabreed door het RIVM en de media wordt uitgemeten (met, voorspelbaar, oeverloze
voor- en tegendiscussies)... Resultaat, de propagandamachien vaart er weer wel bij. Intussen 'voor het
gemak' de lezer belangrijke informatie onthoudend dat het 17-jarige meisje zwaar gehandicapt was,
gezondheidsproblemen had en zich in een rolstoel voortbewoog. Onderwijl de burger in de waan latend dat
er een gezond Hollands ongevaccineerd meisje stierf aan de mazelen.
* Vraag het minister Edith Schippers (aanvullende informatie ontbreekt ook hier):
http://nos.nl/audio/568318-vraag-het-minister-edith-schippers-vvd.html
* Ziek kind niet inenten : vroeger zou geen arts het in z'n hoofd halen een ziek kind te vaccineren en dit
wordt nog steeds afgeraden. In dit filmpje is de directeur van haar school aan het woord en vertelt over
ziektebeeld van het overleden meisje. Na de zomervakantie kampte ze al met longproblemen NAAST haar
vele andere lichamelijke klachten die ze er ook nog bij had : http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-1028/555358/meisje-uit-tholen-overleden-door-mazelen#.UndcTif_gj0
* Voorzichtigheid geboden - bijsluiter BMR-vaccin : 'Er werden gevallen van immunosuppressieve
mazelen-encefelatis, longontsteking en overlijden als rechtstreeks gevolg van een infectie, verspreid door
het mazelen-virusvaccin, gemeld bij personen met een ernstig verzwakt immuunsysteem die per ongeluk
met een mazelenbevattend vaccin werden gevaccineerd.'
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiter
s/Bijsluiter_M_M_RVAXPRO_BMR
Overzichtje van enkele krantenkoppen binnen een paar dagen tijd - het grote pro-offensief :
* Waarom vaccineren echt nodig is
* Wie een verkoudheid heeft, gaat beter niet werken
* Ongevaccineerd meisje overleden aan mazelen
* Homeopathie is Harry Potter-geneeskunde
* VVD wil meer vaccins beschikbaar maken
* Godsdienst: een veel gevaarlijker ziekte dan de mazelen
* Inenting is een kinderrecht
* Vaccinatiedatabank (B) beschikbaar in november
* Inenting is een plicht
* Uw kind vaccineren tegen de griep?
Opvallend ook dat het accent heel subtiel verlegd wordt naar het verantwoordelijkheids- en
solidariteitsgevoel van de burger ('bij verkoudheid thuisblijven en niét gaan werken om anderen niet te
besmetten...').
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Goed begin van de dag?
Voedselwaakhond foodwatch begint een e-mailactie tegen het Nationaal Schoolontbijt. De jaarlijkse
ontbijtbijeenkomst, die deze week wordt gehouden op vele basisscholen, is volgens foodwatch 'reclame,
kindermarketing en promotie van ongezond eten'. De organisatie wil dat de overheid ingrijpt. Kinderen
stimuleren tot gezond ontbijten is een goed initiatief. Maar ze blootstellen aan kindermarketing op school is
een slecht plan.
Elk jaar organiseert het Voorlichtingsbureau Brood het Nationaal Schoolontbijt, waaraan zo'n 2.000 scholen
en 400.000 leerlingen meedoen. De organisatie wil kinderen stimuleren om goed te ontbijten. Het Nationaal
Schoolontbijt is een podium geworden voor grote voedselbedrijven die jonge kinderen bestoken met slimme
marketingtechnieken. Merken als Venz, ERU, Blue Band en Appelsientje sieren opzichtig de
schoolontbijttafels: zij sponsoren het Nationaal Schoolontbijt graag.
In plaats van een gezond ontbijt krijgen de basisscholieren brood met volle margarine, hagelslag, zoute
smeerkaas en sinaasappelsap uit een pakje. Groente en fruit komen in het ontbijtpakket niet voor. De inhoud
van deze ontbijtpakketten wordt namelijk samengesteld door de sponsorende voedselbedrijven. Niet 'gezond
ontbijten' is het credo, maar 'wie betaalt, bepaalt'.
Als kindermarketing ook in de scholen voet aan de grond krijgt, is er nauwelijks meer een plaats waar
kinderen níet geprikkeld worden om te snacken en te snoepen.
De Reclamecode voor Voedingsmiddelen verbiedt reclame op scholen - inclusief productsampling, tenzij het
gaat om voorlichtende activiteiten én een erkende autoriteit daarmee instemt. In het geval van het Nationaal
Schoolontbijt is deze autoriteit het Voedingscentrum. Voedselbedrijven kunnen zo fluitend hun eigen
afspraken omzeilen: zij zouden geen reclame maken voor kinderen tot 7 jaar en terughoudend zijn bij
kinderen tot 12 jaar.
Doe mee aan onze e-mailactie! Samen vragen we de overheid om reclame op scholen in alle gevallen te
verbieden:
https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/nationaal_schoolontbijt/actie/index_nl.html#topofform

Poetin gaat familie terroristen laten betalen voor schade
door Servaas van der Laan 5 nov 2013 - Foto: EPA
Poetin gaat familieleden van terroristen rekeningen sturen De Russische president Vladimir Poetin is het zat dat de staat moet
opdraaien voor schade die terroristen in zijn land aanrichten. Hij
ondertekende daarom een wet die familieleden van terroristen verplicht de
portemonnee te trekken na een aanslag.
Dat meldt de door de staat gesubsidieerde zender RT.
Terrorist betaalt
In de antiterrorismewet is opgenomen dat alle schade, ook emotionele, voor
rekening komt van de terrorist. Mocht de terrorist zijn schuld niet kunnen inlossen, omdat hij bijvoorbeeld zelf
is overleden, wordt de rekening doorgestuurd naar zijn of haar gezin, familieleden, of goede vrienden.
In de wet is opgenomen dat moet worden aangetoond dat de familieleden voordeel hadden bij de
terroristische activiteiten van hun naaste. Dit betekent dat de veiligheidsdienst FSB een vrijbrief krijgt om de
familieleden te onderzoeken. Als familieleden niet kunnen aantonen hoe zij aan bezittingen zijn gekomen,
dan legt de staat beslag op die bezittingen. De wet richt zich in het bijzonder op terrorisme, maar kan ook bij
andere misdrijven worden gebruikt.
Moslimterreur
Rusland kent een lange traditie van terroristische activiteiten. Vooral in de autonome regio's Dagestan en
Tsjetsjenië komt veel terreur van moslimstrijders voor.
Ook zijn terroristen uit die regio geregeld actief in andere gebieden van Rusland. Zo liet een 30-jarige vrouw
uit Dagestan in Volgograd een passagiersbus ontploffen waarbij zes personen werden gedood en 37
gewonden vielen.
Rellen
De aanslag wordt gezien als een vergelding op de actie van Russische knokploegen die onlangs de
immigrantenwijk Biryullyovo schoonveegden.
Die rellen waren weer een reactie op de moord van een onschuldige Rus die door een man uit NoordCaucasus gepleegd zou zijn. Woedende Russen trokken naar de immigrantenwijk om de moord op de Rus
te wreken. Ze staken auto's in brand en raakten slaags met de politie. Russische media spraken van de
ergste rellen in Moskou in jaren.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2013/11/Poetin-gaat-familie-terroristen-laten-betalen-voor-schade1403457W/
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De EU-god heeft een naam
maandag 4 november 2013
Tolerantie is ongetwijfeld een van de meest gepromote deugden in Europa. Vorig jaar oktober startte SIRE
de campagne ‘Tolerantie. Daar knapt Nederland van op’. Jan Slierings, directeur van SIRE, legde destijds
uit: ‘We willen ermee laten zien dat je naast angst voor het onbekende ook kunt denken: wat hebben al die
mensen ons te bieden? We schuiven in de spotjes bijvoorbeeld aan bij een Marokkaanse familie voor het
eten, gaan langs bij een Joodse bruiloft en bij dragqueens.’
Nu, een jaar later, wordt de tolerantie nog steeds volop gepromoot. Onlangs kwam de Europese raad voor
Verzoening en Tolerantie met het pamflet ‘A European Framework National Statute for the promotion of
tolerance’. De geest van dit stuk ademt dezelfde hippiegeest als de SIRE-campagne. Er wordt gesproken
van een ‘open geest naar onbekende ideeën en levenswijzen’ en ‘respect voor de onderscheidende
kenmerken van verschillende groepen’. Daarnaast gebiedt het document dat je niet je goedkeuring mag
uitspreken over een totalitaire ideologie en dat ‘xenofobische standpunten’ verboden zijn. Het klinkt allemaal
mooi, deugdzaam, correct en netjes, zo op het eerste gehoor. Filosoof Sebastien Valkenberg heeft er echter
gemengde gevoelens bij. ‘Het venijn zit hem in de rekbaarheid van de criteria’, schrijft hij in Trouw. ‘Neem
xenofobie. Het is een containerbegrip waaronder je vele uitspraken kunt laten vallen.’
De juiste boodschap
De auteurs van ‘A European Framework’ gaan ver. Ze pleiten zelfs voor aangepast lesmateriaal op school
en cursussen op de werkvloer. Boeken, tijdschriften, tv-programma’s kunnen op subsidie rekenen als ze de
‘juiste boodschap’ uitdragen. Valkenberg concludeert dat kennelijk de ‘juiste mening belangrijker is dan de
vrije mening’. Dit blijkt volgens hem ook een nieuw rapport van de ‘High Level Group on Media Freedom and
Pluralism’. Deze EU-denktank wil een orgaan instellen voor ‘opgelegde zelfregulering’. Dit orgaan moet de
bevoegdheid krijgen om journalisten boetes op te leggen, te dwingen tot publieke excuses en zelfs uit hun
beroep te zetten. Leidraad bij de beoordeling van journalisten is een set ‘Europese waarden’.
De Europese religie
Valkenberg vraagt zich af: ‘Wat is het resultaat als critici voortdurend rekening moeten houden met groepen
die zich niet “gerespecteerd” voelen?’ Goeie vraag. Gaat Brussel straks bepalen wat we wel en niet mogen
vinden, welke standpunten wel en niet ‘respectvol’ en ‘tolerant’ zijn? Mag je je bijvoorbeeld nog kritisch
uitlaten over de islam? En wat als het christelijk geloof op bepaalde punten botst met het EU-levensgevoel
van ‘tolerantie en respect’?
Filosoof Ad Verbrugge wees er al eerder op dat de EU steeds meer religieuze trekken krijgt. Volgens hem
spreken ‘de hogepriesters van de Europese gedachte niet zozeer tot de harten van de Europese burgers,
maar voeren vooral met elkaar hun eredienst op in de tempel van het bureaucratische instituut zelf, met
Brussel als hun eigen Mekka’. De contouren van de god die ze in dat Belgische Mekka vereren, beginnen
zich nu steeds scherper af te tekenen. Zijn naam is ‘tolerantie’ – maar uiteindelijk zal hij voor
andersdenkenden weinig tolerant blijken te zijn. Voor christenen is waakzaamheid geboden

Klokkenluider Wereldbank: 60+ Centrale Banken zijn Criminele Instituten
Geplaatst op 4 november 2013 door admin
Bovendien.com rapporteert: Karen Hudes, die jarenlang als juridisch adviseur gewerkt heeft voor de
Wereldbank, luidt de noodklok met betrekking tot ons bankwezen en onze media, de mainstream media wel
te verstaan.
Karen Hudes stelt dat
“deze crisis maar ook eerdere crises ontstaan zijn door corruptie bij banken die ogenschijnlijk
overheidsorganen zijn maar nu blijkt gewoon privé instituten zijn. Karen Hudes zegt dat tenminste 60
centrale banken wereldwijd gelieerd aan de BIS en/of de FED in en in corrupt zijn en aangepakt moeten
worden door de internationale gemeenschap. Deze banken maken bewust en doelmatig complete
samenlevingen kapot door ze schulden op te dwingen.”
Lees meer bijzondere uitspraken over de corruptie in deze Centrale Banken en bekijk de video op
Bovendien.com. O.a. over verzwegen mega-goudvoorraden in Hawaii, marktmanipulatie van de goudmarkt
door centrale banken, leugens over werkeloosheidsgetallen, de stroom van belastinggeld van Amerika via
Engeland naar het Vaticaan, het afwijzen van de dollar als handelsvaluta, de grote macht van de jezuïeten in
China, het crashen van papier-valuta en de oorlog in Irak, Libië en Syrië om daar gelieerde centrale banken
te vestigen.
Deze vrouw blijkt een goudmijn van bijzondere uitspraken, inclusief veel goede voor ons burgers. Inclusief
een verwijzing naar een nieuw Bretton Woods-overleg van 9 oktober 2013, er zijn dus zeer grote
verandering in onze nabije toekomst. Lees en kijk verder voor nog veel meer moois!
http://langleveeuropa.nl/v
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Grootste Russische vloot ooit in Middellandse Zee
Plan voor permanente Russische marinebasis in Egypte
De Russische 'aircraft-carrier killer' Varyag beschikt over een
enorme vuurkracht.
Met de aankomst van onder andere de Varyag, het vlaggenschip
van de Pacifische vloot dat speciaal gebouwd is om Amerikaanse
vliegdekschepen te vernietigen, is de Russische vloot in de
Middellandse Zee gegroeid tot 16 schepen, het grootste aantal
ooit. Moskou springt razendsnel in het vacuüm dat ontstond toen
president Obama besloot de geplande aanval op Syrië te schrappen, en het bevel gaf de Amerikaanse vloot
terug te trekken. Er worden zelfs plannen gemaakt voor een permanente Russische marinebasis in Egypte.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken besloot zijn geplande trip naar Egypte en Saudi Arabië te
vervroegen, toen de plannen voor de Russische marinebasis in Egypte bekend werden in Washington. Juist
op het moment dat hij zondag onderweg was naar Riyadh en een tussenstop maakte in Caïro, voegden de
Varyag en de nucleaire slagkruiser Pyotr Veliky zich bij de Russische vloot in de Oostelijke Middellandse
Zee.
Onder de totaal 16 marineschepen bevinden zich ook de raketkruiser Moskva, en drie van Ruslands grootste
amfibische oorlogsschepen, de Aleksandr Shabalin, de Novocherkassk en de Minsk, alsmede nog een
vierde landingsschip, de Azov. Al deze schepen hebben grote aantallen mariniers aan boord.
Mogelijk Russische marinebasis in Egypte
Rusland heeft nu de met afstand sterkste vloot in de Middellandse Zee, met een enorme vuurkracht. De
Russische schepen bevinden zich vlakbij Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, het Suezkanaal en Libië.
Het Kremlin heeft Egypte daarom gevraagd om een permanente marinebasis in Alexandria, Damietta, Port
Said of Rasid (Rosetta) te mogen inrichten.
Stemt Egypte in, dan krijgt Rusland als enige supermacht de controle over het immens belangrijke
Suezkanaal, wat één van de hoofdverbindingen voor de wereldhandel is, maar ook voor de Amerikaanse
marine.
De snelle toenadering tussen Egypte en de Russen, die in 1972 door president Sadat het land uit werden
gezet, gebeurt mede op aandringen van Saudi Arabië, dat tevens pleit voor Russische wapenleveranties aan
het Egyptische leger. President Obama had de levering van beloofde Amerikaanse vliegtuigen en wapens
aan Egypte geblokkeerd, omdat zijn bondgenoot, Moslim- Broederschappresident Mohamed Morsi, door het
leger werd afgezet.
Egypte en Saudi Arabië in grote onmin met Obama
Illustratief voor de grote onmin tussen Egypte en de VS was het ontbreken van een gezamenlijke verklaring
toen Kerry zijn weg vervolgde naar Saudi Arabië. In Riyadh hield hij het Amerikaanse ambassadepersoneel
voor dat de banden met de Saudi''s 'heel erg belangrijk voor ons zijn.' Vorige maand kondigde de Saudische
prins Bandar bin Sultan, het hoofd van de inlichtingendiensten, nog een feitelijke breuk met de VS aan.
Riyadh onderstreepte dit door de aangeboden tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad te weigeren.
De Saudi's zijn om meerdere redenen woedend op Obama. Naast het feit dat een door hen geëiste zeker
lijkende Amerikaanse aanval op Syrië op het laatste moment werd gecancelled, waren ze ook fel tegen
Obama's steun voor de Moslim Broederschap in Egypte. Obama's toenaderingspogingen tot aartsvijand Iran
zijn wellicht een nog grotere bron van zorg in Riyadh.
Vanuit Saudi Arabië reist Kerry naar Jeruzalem, waar hij vanavond zal arriveren. Morgen heeft hij een
ontmoeting met de Palestijnse leiders in Bethlehem. Naast Israël zal hij ook Jordanië, de Verenigde
Arabische Emiraten, Algerije en Marokko aandoen. (1)
Xander - (1) DEBKA

Twitterende beha
Het Griekse OgilvyOne Athens heeft een beha ontwikkeld die elke keer een tweet verstuurt als de sluiting
wordt losgemaakt: de Tweeting Bra.
De beha is onderdeel van een nieuwe campagne van Nestlé Fitness, die hoopt dat vrouwen meer aandacht
wijden aan het maandelijks checken van hun borsten om zo borstkanker in een vroeg stadium te kunnen
ontdekken.
In de Tweeting Bra zit een mechanisme onder de haakjes aan de achterkant. Elke keer dat de beha wordt
losgemaakt, zendt dit een signaal naar een mobiele telefoon, die weer een server op de hoogte brengt. De
server genereert op zijn beurt een tweet die vrouwen erop attendeert dat borstcontrole belangrijk is.
http://www.youtube.com/watch?v=N1hSNg37K38#t=39
We kunnen er op wachten : dit maakt de weg vrij voor een verhoging van het aantal gevallen van
borstkanker...
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In Nederland is toch geen crisis meer?
Kijk maar eens wat er in Nederland allemaal kan buiten een aantal “kleine”
probleempjes zoals: ..
–Oude incontinente burgers een schone luier omdoen. (geen geld voor)
–Groeiende werkloosheid
–Dagelijks met tientallen miljoenen stijgende overheidsschuld
–Dagelijks nieuwe faillissementen
–Groeiende behoefte aan voedselbanken die nu al hun werk niet
aankunnen
–Meer dan 800.000 huizen met hypottheekschuden groter dan de waarde
van het huis.
–Stijgende leegstand van kantoorpanden, en meer van deze “kleinigheden”
Het bewijs dat de crisis over is, wordt geleverd door alles wat het land zich kan permitteren:
—Kopen van oorlogsvliegtuigen voor € 5 miljard en het onderhouden en opleiden van een constante
bemanning daarvoor.
—Meespelen met een dure, gevaarlijke militaire missie in Mali/ waar 1000 militairen bij betrokken zijn.
—Het onderhouden van een andere militaire missie in Turkije.
—Het bouwen van een “cultuurpaleis” van bijna € 200 miljoen in Den Haag.—EXTRA € 20 miljoen om filmpjes te maken.
—EXTRA geld naar de Geheime Dienst terwijl het land al wereldkampioen telefoonaftapper van landgenoten
is.
—Een overheid die niet eens reageert op een advies om € 5 miljard te besparen op overheidsontwikkelingsgeld
—Een overheid die constant meer verplichtingen t.o.v. de EU op de burgers afwentelt
—enz. enz.
Als dat niet voldoende bewijs is dat er geen crisis is, dan weet ik het niet, Aan een volk in crisis dat al die
dingen zou doen. moet een steekje los zijn!
Maar overigens wordt het meer dan noodzakelijk dat de uitgemolken burgers eens gaan denken aan een
revolutie zoals omschreven in: www.vrijspreker.nl

NSA verdenkt paus van terrorisme
Geplaatst op 3 november 2013 door admin
Ok, dit kopje is wellicht wat goedkoop, maar het gelinkte berichtje is zeker boeiend. De NSA luistert officieel
gezien jan en alleman af omdat ze op zoek zijn naar terroristen die the American Dream bedreigen. Nu blijkt
de NSA ook de Paus af te luisteren. Omdat volgens eigen zeggen alleen wordt afgeluisterd om terroristen te
vangen en terrorisme te voorkomen, en de Paus wordt afgeluisterd, verdenkt de NSA de Paus dus als
potentiële terrorist. Welke andere redenen zijn er immers? Tja, nu zijn religies en terreur uiteraard geen
vreemden van elkaar, maar dit is toch wel even een hele heftige conclusie! (Wellicht ook niet onwaar,
trouwens, maar toch!)
De zoektocht naar terrorisme, en naar informatie om mensen mee af te persen
En ze doen dat niet alleen in de zoektocht naar terrorisme (slap excuus uiteraard, en met weinig resultaat,
ze zijn trouwens zelf de grootste terroristen), ze doen het ook niet alleen voor bedrijfsspionage namens de
grote Amerikaanse multinationals… ze doen het gewoon ook om dossier op te stellen om mensen mee af te
persen! Zoals J Edgar Hoover het al deed bij de FBI in de jaren 50 en 60… we kunnen nu concluderen dat
dat spelletje dus nooit is gestopt. En waarom zouden ze, het werkt immers zo goed.
De NSA verdenkt jan en alleman, luistert hen vervolgens af
De NSA luistert ook af de Wereldbank (Dat dit financiële terroristen zijn was wel al duidelijk, terecht dus), de
35 wereldleiders (tja, politiek leiders zijn altijd verdacht, behalve Rutte uiteraard), en de IMF (als NWOorganisatie ook verdacht uiteraard), de VN (NWO, dus crimineel) , ook Obama zelf (door de NSA wellicht
gezien als een bekend oorlogscrimineel?), de senatoren van de VS (‘nuf said), de EU (jep), het Europees
Parlement (indeed), de G20 bijeenkomst (waar!), etc, enzovoorts, en zo verder.
De lijst is lang, bekijk het zelf (inclusief boeiende video’s) bij Zerohedge.
Obama start ook een oorlog tegen …. het weer!
Oh, en Obama start nu ook al een oorlog tegen het weer… Zie het bericht voor mooie onzin-verhalen uit de
VS, Rutte heeft kennelijk niet het wereldwijde patent op onzin verkopen. Maar Amerika heeft dus een nieuwe
vijand, het weer. Ik ben benieuwd hoeveel duizenden miljarden ze gaan investeren om deze nieuwe vijand te
verslaan. En hoe weet je of je het weer al hebt verslagen? Een oorlog met open einde dus.
Bedenk, de VS is het grote voorbeeld voor de EU-dictatoren, ze willen dit alles ook zo in de EU realiseren.
http://langleveeuropa.nl/v
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Nederlandse regering heft zichzelf op, is Rutte II laatste NL kabinet?
Geplaatst op 4 november 2013 door admin
Ik realiseerde me eigenlijk vanmorgen pas, naar aanleiding van het rapportcijfer voor Rutte II, dat de
Nederlandse regering effectief de opdracht heeft gekregen van de EU om zichzelf op te heffen. Dat spreekt
voor zich, wellicht, maar is vermoedelijk toch heel wat verder gevorderd dan we zouden denken:
Naar de EU: De machtsoverdracht welke wordt opgelegd als onderdeel van de EU-crisis gaat immers hard.
Zoals u weet, is er sprake van grootschalige machtsoverdracht naar de EU, waar ik dagelijks over schrijf, en
burgerforum-EU ook over valt… Bedenk bijvoorbeeld de bankenunie, waar Nederland het gezag over haar
banken afgeeft aan de ECB. Of de begrotingsafspraken (zoals Van Rompuy’s Two & Six-pack) waarin
Nederland haar zeggenschap over de eigen begroting (en dus belastingstelsel) heeft weggegeven aan de
EU. En naar de Nederlandse Gemeenten: Maar inderdaad ook ook dus naar de gemeenten! De EU had
als eis in het ‘bezuinigings’-dictaat dat de Nederlandse overheid, als onderdeel van het bezuinigingsbeleid,
ook taken moest overdragen aan de gemeentes. Erbij gesignaleerd werd dat het vermoedelijk wel wat meer
ging kosten dan we hadden begroot, een fijne extra tikkend-tijdbom kostenpostje dus, die vroeg of laat ook
betaald mag worden door de belastingbetaler.
Concluderend: de regering heeft dus ogenschijnlijk als taak gekregen van de EU zichzelf overbodig te
maken, zowel naar boven (EU) als naar beneden (provincie en gemeente). Wellicht bekend terrein voor
velen, maar bij mij viel het kwartje nu pas!
Is Rutte II het laatste Nederlandse kabinet? De regering Rutte II is over hun eigen graf heen aan het
regeren… En niet leidend naar een nieuw Nederlands kabinet dus. Zal Rutte II inderdaad na hun vertrek het
licht uit doen? Het zou me niets verbazen.
http://langleveeuropa.nl/

Kannibalisme in Syrië veroorzaakt zeer zeldzame besmettelijke dodelijke ziekte
Syrische moslimrebel verslindt een menselijke long (link naar
filmpje bijgevoegd).
In het door oorlog verscheurde Syrië is de zeer zeldzame,
besmettelijke en 100% dodelijke ziekte Kuru opgedoken. Artsen
bevestigen dat de circa 8 tot 20 mensen de ziekte uitsluitend
hebben kunnen opgelopen door het consumeren van een
menselijk brein, met andere woorden: door kannibalisme.
Twee patiënten werden vanuit Syrië naar Turkije gestuurd, waar ze
in een ziekenhuis in Ghazi Antab werden opgenomen. Daar
konden ze niets beginnen, dus werden de zieken doorgestuurd naar Duitsland. Eén van de twee is inmiddels
overleden. Kuru is besmettelijk en vertoont symptomen zoals huidzweren en wormen. Het wordt veroorzaakt
door het infectueus proteïne (prion) dat in bedorven menselijke hersenen wordt aangetroffen. De ziekte komt
onder andere voor in Nieuw Guinea, waar de autochtone Papua's kannibalisme praktiseren door tijdens een
begrafenisritueel de hersenen van overleden mensen op te eten.
Van de in Duitsland overleden persoon is bevestigd dat hij mensenvlees heeft geconsumeerd. Het Free
Syrian Army heeft aangekondigd dat ze de gevallen van
kannibalisme gaan onderzoeken. Het afgelopen jaar zijn er
meerdere videofilmpjes opgedoken waarop is te zien hoe de
islamitische rebellen in Syrië mensenvlees opeten. Hier is een
video waarop een jihadstrijder een menselijk long verslindt.
Islamautoriteit Egypte staat kannibalisme toe
Begin dit jaar moedigde de hoogste islamitische autoriteit in
Egypte, de Al-Azhar Universiteit, moslims aan om het vlees van
'afvalligen' op te eten. Safwat Hegazy, een bekende Egyptische
geestelijke die in 2012 de campagne van de inmiddels afgezette
president Mohamed Mursi lanceerde, bevestigde in het populaire
TV-programma Al-Nas dat het verleden leert dat rituele
mensenoffers onderdeel vormen van de islam en bij Allah zelfs de
voorkeur lijken te hebben boven dierenoffers (2).
Xander- (1) Zaman al-Wasal / Orient News Television (via Walid
Shoebat), (2) YouTube

Excuus (ingezonden)
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Geen opgeblazen verhaal, EU-verbod op ballonnen opblazen (reactie)
Geplaatst op 2 november 2013 door admin
Kinderen onder de 8 mogen geen ballonnen meer opblazen van de EU, althans niet zonder supervisie.
Eerder berichtte LLE over dit EU-verbod, iemand stuurde dat naar Europarlementariër Marietje Schaake, die
daarna uiteraard in denial schoot. Als goed D66er verdedigt ze het EU-verbod zelfs in haar betoogje op haar
blog.
Maar Marietje, beste D66er… Je gaat direct over op speelgoed met lood-verf en de verantwoordelijkheid van
fabrikanten. En je gooit het gemakshalve ook nog op bangmakerij, door (groot)ouders bang te maken dat ze
per ongeluk hun (klein)kind vermoorden. “Maar wees niet bang, beste EU-inwoner, de EU is hier om u te
‘beschermen’ tegen uzelf… met een ballonnenverbod!”
Het gaat helemaal niet over het ballonnenverbod!
Ze mag mijn ‘opgeblazen verhaal’ ‘doorprikken’ zoveel ze wil. Als mvr Schaake echter evenveel tijd zou
steken in het nadenken over de waanzin van dit soort EU-richtlijnen als in het bedenken van creatieve
woordspelingen en titels in haar berichtjes… Het bericht van de Telegraph gaat niet over ballonnen, niet echt
althans! En mijn artikel nog veel minder. Het ging over de overdaad aan domme en dure regels vanuit de
EU, met als boodschap dat we ons de EU niet meer kunnen veroorloven.
Het gaat over onnodige regelgeving in de flink onderdrukkende EU-oppasstaat. We zijn geen kleine kinderen
die verteld moeten worden of we wel of geen ballonnen mogen opblazen. Desnoods kan een lidstaatdemocratie daar nog wat over roepen, als het dan toch echt moet, maar om dit soort flauwekul op te pakken
in een duur EU-verband…? Wat Een Onzin!
EU, de dure babysit-staat
Waarom houdt de EU zich in hemelsnaam bezig met de minimum leeftijd voor ballonnen en uitrol-fluitjes?
Waarom met de omvang van de stortbak van uw WC, waarom over een maximum vermogen voor
stofzuigers, waarom over de hoge hakken van kappers, waarom over de kleinste gloeilampen in ons
nachtlampje, waarom een verbod op verkoop van zelfgemaakte jam in gerecyclede jampotjes, etc. Probeer
eens iets totaal anders, ga daar in Brussel gewoon eens bezig met iets zinnigs!
De EU is nog doodserieus over dit ballonnen verbod ook
Bangmakerij door ongewenste EU-dictatoren in 5, 4, 3…
The European Commission has insisted that the new safety legislation was needed to prevent “horror
stories”. “These safety standards have been agreed by the UK together with the other EU member states in
order to prevent every parent’s worst nightmare,” said a spokesman.
Er is uitgebreid overleg geweest tussen alle natiestaten over een verbod op ballonnen!! Het geld wordt
gelukkig goed besteed! Blij dat ik daarvoor belasting moet betalen.
Another EU official admitted that the new regulations could be difficult to understand but insisted that safety
experts knew best.
Mja, het is inderdaad wel licht lastig te begrijpen. Vrij gemakkelijk ook om boos over te worden. Wellicht
gewoon niet meer doen volgende keer? Wellicht gewoon de burger eens met rust laten?
“You might say that small children have been blowing up balloons for generations, but not anymore and they
will be safer for it,” said an official.
Voelt u zich ook zo dankbaar? En Schaake negeert dat dus even totaal. Ja, natuurlijk komt Interpol (of
vergelijkbare politiediensten van de EU) niet langs om ons te arresteren als ons kindje van 7 zonder
supervisie een ballon opblaast. Daar zijn de spionage afdelingen van de EU immers nog net niet totalitair
genoeg voor!
De onbeperkte EU-drang tot regelgeving
Marietje Schaake (D66): “Meer dan ooit moet EU regelgeving relevant zijn. Dat vereist een kritische houding
van Europarlementariërs en burgers. Maar ook een discussie gebaseerd op feiten. Dit verhaal over een
ballonnenverbod kan daarom vast doorgeprikt worden.”
Als iets duidelijk wordt, uit dit soort rare maar vooral dure en frivole regelgeving en richtlijnen, is wel dat EU
regelgeving vaak helemaal niet relevant is, dat er inderdaad geen sprake is van een kritische houding is van
Europarlementariër. Anders hadden we dit gesprek niet, anders was dit blog er niet, anders werd je niet
getweet erover, anders had je geen reactie hoeven schrijven!
De EU en hun eindeloze drang tot stompzinnige en frivole beperkingen blijft wat het is, volledig gestoord. En
illustratief voor wat er verder gebeurt in de EU. De EU toont steeds weer volledig los te staan van de
werkelijkheid. En de belastingbetaler maar betalen voor al dit soort onzin.
http://langleveeuropa.nl/v
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Drie lichtpuntjes die de burger moed geven
Geplaatst op 2 november 2013 door admin
Hoewel het onder de zeer weinig bezielende leiding van Rutte en de EU hard van slecht tot erger gaat zijn er
wel degelijk wel wat lichtpuntjes! Hoewel ik graag de lezer wijs op de gestoorde aanpak van de VVD, PvdA,
de EU-dictatuur, etc, nu een keer (op verzoek) een berichtje over de positieve ontwikkelingen, want die zijn
er wel degelijk. Ik bespeur namelijk drie lichtpuntjes die aandacht verdienen, en deze lichtpuntjes smaken
natuurlijk naar meer!
1. Doorzien.
Velen doorzien nu het spel. Steeds meer mensen doorzien de leugens van figuren als Rutte, doorzien het
grote democratische tekort van de EU, doorzien het gif in hun voedsel, doorzien de schadelijke kant van
vaccins en de farmaceuten, doorzien het uitbuiten door de grote bankiers, dat ze worden uitgebuit door
figuren als Rutte, Samsom de EU-dictatoren, doorzien dat ze letterlijk misbruikt worden. Nu zeker meer dan
toen ik begon met LLE ruim een jaar geleden. Die groei is significant en die groei groeit ook steeds sneller.
Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het commentaar op sites als nujij.nl, op vvd.nl, op geenstijl.nl, naar powned,
etc. De man achter het gordijn staat nu in het licht. Ik kan me niet herinneren dat er ooit zoveel in het nieuws
was over wat er echt afspeelt achter de schermen en hoe daarin de belastingbetaler misbruikt wordt. Hoe de
banken en financiële markten alleen werken om zichzelf te verrijken ten koste van de meerderheid, etc. Ik
begrijp dat de echte betekenis van het woord apocalyps openbaring is. Nou, openbaring hebben we. Je kan
tegenwoordig niet meer niet weten dat je volledig wordt afgeluisterd door alle inlichtingendiensten als de
AIVD en NSA. Steeds meer mensen zoeken naar echt nieuws, echte en eerlijke berichtgeving. Dat zijn allen
voorwaarden voor verandering, en die zie ik nu steeds vaker en steeds meer!
Lees de andere twee lichtpuntjes na de breek.
2. Verandering.
Hoewel de geruchten het grote verander moment van 2012 grotendeels onzin bleken, is er volgens mij ook
nog nooit zoveel verandering aan de gang als nu. Uiterlijk lijkt nog veel gelijk te blijven, maar ondertussen
gaat het hard. China schaakt vakkundig Amerika, Amerika is op een haar na failliet, en de Amerikaanse
financiële elite die ook het leven in Europa dicteren komen in steeds moeilijker vaarwater.
De Centrale Banken knijpen hem als nooit te voren. (Zie het beleid van de bankenunie, dat is machtgrijpen
van ongekende proporties. Ze zouden dat niet doen als ze niet bang waren. De EU politici zijn daadwerkelijk
bang geworden voor de groeiende beweging EU-critici, ze proberen het te verbieden met wetgevingen!
Angst! Het volk doorziet hoe de oorlogsspelletjes gebruikt worden. Politici worden steeds vaker
geconfronteerd op onwaarheden, uitspraken worden getoetst op leugens. De anti-EU opmars krijgt stoom,
de grootschalige afkeer onder de bevolking van bankiers en hun bonussen, de afkeer op het profiteren door
politici en bankiers van de belastingbetaler, etc.
3. Het Alternatief.
Er zijn veel goede ideeën. De problemen en de oorzaken zijn wel duidelijk. Er zijn namelijk voldoende goede
ideeën om de echte problemen aan te pakken, dat mogelijk duidelijk zijn. Zie het artikel van Adam over Plan
B, zie de ideeën uit de documentaires van Hidden Secret of Money, zie The Money Masters (NL subs), zie
The Secret of Oz (NL subs), zie Zeitgeist: Moving Forward (NL), zie Thrive: Wat is er nodig te gedijen (NL),
etc… Het probleem is wel duidelijk, en de oplossingen ook! Nu nog doen.
Hoe kunnen we dit bespoedigen?
De vraag is: hoe kunnen we zover komen dat we dit ook daadwerkelijk gaan doen, dat we opstaan voor
onze rechten. *Wij* zijn Nederland, niet Rutte, Pechtold en Samsom. Maar in Nederland resteert kennelijk
nog te veel welvaart… Men doorziet het spel wel meer, maar nog veel te weinig. Mijn mening is educatie,
vertel mensen wat er gebeurt, wijs elkaar op onzin in de media. Vandaar deze blog.
Ze bespoedigen het zelf ook. Wanneer de welvaart nog wat verder afneemt onder de druk van de EU, en de
problemen echt onontkenbaar pijnlijk duidelijk worden, dan zal toch spoedig het grote moment moeten gaan
komen, dat we in een meerderheid onze democratische stem weer echt gaat laten gelden en opstaan van
onder de plak van de grote belangen. Dat we de EU en profiteur-politici als Rutte en partijen als de VVD,
D66 en PvdA aan de kant zetten en gaan werken aan een echte oplossing.
Houd moed!
Dat moet binnenkort wat teweeg gaan brengen, en mijns inziens is dat absoluut positief. Ook al zal dat zeker
pijn gaan doen, afhankelijk hoe hard de oude garde zich blijft verzetten.
Aandacht voor deze lichtpuntjes is belangrijk om te overleven tussen al dit politieke geweld, de staatsgreep
door o.a. de EU, de reli-oorlog die uitgevochten wordt in Europa, de financiële klassenoorlog die woedt, en
het spel rond de belangen van het grote geld van de financiële markten, de multinationals en de bankiers
waarin de belastingbetaler nu nog het nakijken heeft. Tot dit voorbij is, houd moed!
De Silver Lining? Ik concludeer dat:

men meer dan ooit realiseert dat ze gemanipuleerd worden, afgeluisterd worden, bespioneerd worden,
vergiftigd worden, uitgebuit worden, dat politici profiteren van ze.

er meer dan ooit verandert achter de schermen, als nog niet voor de schermen,
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er echt geweldig goede ideeën zijn om de wereld echt te verbeteren!
Laat je zo min mogelijk misbruiken in de spelletjes, en bedenk hoe je het spel kan ontspringen. Hoe
kan jij stoppen het spel mee te spelen? Denk tijdens al deze narigheid van de EU en Rutte en co dus
aan deze positieve lichtpunten en denk aan je gezondheid. Zorg voor positiviteit in je leven, houdt de lol
erin!
http://langleveeuropa.nl/v

Verbijsterende regels voor bijstand
Door Steeph 22:00 donderdag 14 november 2013
COLUMN - Klijnsma wil extra maatregelen treffen tegen het
“misbruik” van de bijstand en ze vindt een tegenprestatie
nodig. Je krijgt pas uitkering als je een maand solliciteert, je
krijgt alleen bijstand als je opgelegd maatschappelijk werk
doet, krijgt korting op je uitkering als je niet voldoende doet om
een baan te krijgen en ook korting als je “slordig” gekleed gaat
of “onaangepast” gedrag vertoont.
Zelden maakte iets me zo boos. Het kostte me twee dagen om voldoende van de woede af te koelen voor ik
dit in een leesbare reactie kon verwerken.
Eerst even over het nu bij de PvdA kennelijk ook heel hippe “voor wat hoort wat”. De mensen in de bijstand
worden tegenwoordig geacht een tegenprestatie te leveren voor het geld dat ze van de staat ontvangen. Een
dag in de week straatvegen of bejaarden rondrijden. Even afgezien van het feit dat dit werkverdringing is, is
het uitgangspunt van “voor wat hoort wat” absurd in deze.
Om te beginnen kan je in Nederland niet buiten het systeem leven. Er is geen mogelijkheid om ergens in de
natuur een hutje neer te zetten en te leven van de vruchten van het bos. Je moet binnen de staat leven. En
je moet binnen het economische systeem leven, er is geen keuze.
En als je dan niet helemaal past, vette pech. Je moet, je zal.
Als het systeem geen plek voor je heeft, heb je vrijwel geen andere keuze dan een bijstandsuitkering aan te
vragen om in leven te kunnen blijven.
Eigenlijk moet je de uitkering van de staat beschouwen als een genoegdoening omdat de staat gefaald heeft
voor al haar burgers de beste situatie te creëren. In plaats daarvan doet de staat alles voor de economie.
Niets “voor wat hoort wat”. Het is een schaamtevolle afkoopsom.
Een ander deel van Klijnsma’s brief gaat over de stimulans om te komen tot betaald werk. Als het
verschrikkelijk lage bedrag van een bijstandsuitkering geen motivatie is om te gaan werken, gaat gedwongen
solliciteren of kledingaanpassingen echt niet helpen.
Nog even los van het feit dat er nu stomweg geen banen zijn. We belasten werk nu eenmaal meer dan
grondstoffen, dus verdwijnt het naar het buitenland. Of we staan toe dat hele groepen vanuit andere
Europese landen bij ons komen werken. En dan ga je de mensen die daardoor buiten de boot vallen
natrappen, schofferen en verder korten?
En wat schieten al die bedrijven op met al die afgedwongen sollicitaties? Hoeveel extra werk zonder enig
resultaat kost dat wel niet?
Dan nog even over de kleding en het gedrag. Volgens Klijnsma staan onaangepaste kleding en gedrag de
weg naar werk (welk werk ook alweer) in de weg. Zitten we soms in de jaren vijftig waar de lengte van je
kapsel bepaalde of je deugde of niet? Dit is de ultieme schoffering van de mensen in de bijstand door te
zeggen dat ze niet geschikt zijn voor onze hokjesmaatschappij als ze zich niet conformeren. Moeten ze
godbetere het ook nog een kapitaal uitgeven aan kleren, wat ze niet hebben, zonder garantie op resultaat.
Sociaal onaangepast gedrag? Begin me er niet over. Als dat betekent dat je alleen maar braaf ja en amen
mag zeggen terwijl je tegelijkertijd door de overheid en het bedrijfsleven genomen wordt, bedankt.
Tot slot even over het argument dat er mensen misbruik maken van de bijstand. Dat schijnt voor te komen.
Wat te doen met die kleine groep uitvreters? Niets. Als die vrijwillig op een houtje willen bijten, lekker laten
zitten tot we volledige werkgelegenheid hebben, dan praten we er weer over.
Stop met het verder in het verdomhoekje drukken van een toch al niet gelukkige groep, gebruik het geld voor
het controleapparaat voor iets nuttigs en laat de mensen in de bijstand hun energie steken in het overleven
in plaats van het volgen van nog meer onzinnige regels en wetten.
http://sargasso.nl/verbijsterende-regels-voor-de-bijstand/
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EU wil welvaart Duitsland en Nederland op lager niveau Zuid Europa brengen
Nieuwste statistieken: Situatie crisislanden, die weigeren te hervormen, verder verslechterd
Het neo-communistische gelijksheidsbeleid van de EU zal
uiteindelijk alle lidstaten in de afgrond storten.
Alles en iedereen gelijk, is het bekende -maar historisch altijd
grandioos mislukte- credo van overtuigde socialisten en
communisten. In Brussel, waar rasmarxist José Manuel Barroso
mede de scepter zwaait, doet men er dan ook alles aan om de
ongelijkheden tussen Noord Europa en Zuid Europa op te heffen.
Let wel: niet Zuid Europa moet beter zijn best doen, de
huishoudboekjes op orde brengen, stoppen met teveel uitgeven en
harder werken, maar Noord Europa moet zich letterlijk verlagen naar het niveau van Zuid Europa, en minder
sterk worden. Het beleid van de EU is er dan ook op gericht om de welvaart in landen zoals Duitsland,
Nederland, Finland en Oostenrijk permanent fors te verlagen. Immers: communisten kunnen alleen dan aan
de macht blijven, als de bevolking arm, afhankelijk en weerloos is gemaakt.
Eénrichtingssolidariteit: van Noord naar Zuid
Keer op keer nemen EU-politici, en hun vazallen in de nationale parlementen, het woord 'solidariteit' in de
mond. 'De EU is een gemeenschap van lotgenoten - geen land wordt in de steek gelaten,' klinkt het nogal
eens.
In de praktijk werkt deze 'solidariteit' maar één kant op: van Noord naar Zuid Europa. Uit Duitsland,
Nederland, Oostenrijk en Finland worden jaarlijks miljarden weggehaald, die vervolgens worden verspild aan
corrupte schuldenlanden en hun even corrupte politici en banken. Ook de nieuwste statistieken bewijzen
weer dat de situatie in de crisislanden verder is verslechterd (2)(3), vooral omdat deze landen weigeren echt
te hervormen, omdat de miljarden uit Brussel -dus uit het noorden- toch wel blijven komen.
Kijk bijvoorbeeld naar de Franse socialistische president Francois Hollande, die in korte tijd zijn land met
torenhoge belastingen op de rand van de afgrond heeft gebracht. Hij eist de invoering van eurobonds en de
vergemeenschappelijking van alle Europese schulden. Ondertussen kunnen de Fransen nog altijd 5 tot 7
jaar eerder met pensioen dan de Duitsers en Nederlanders, hebben ze een 35-urige werkweek, en werken 2
van de 3 werknemers voor de staat. Is dat 'solidariteit', dat Nederlanders en Duitsers ten koste van hun
eigen welvaart de veel royalere sociale voorzieningen in bankroete lidstaten moeten bekostigen?
Tot in het oneindige de schulden van anderen betalen
Hoe kan men in Brussel ooit denken dat dit goed blijft gaan? Zelf binnen de lidstaten morren burgers dat
veel geld naar armere, soms bijna failliete regio's stroomt. De Vlamingen hebben al jaren geen zin meer om
de Walen te blijven financieren, de Catalanen willen onafhankelijk worden omdat ook zij in het bankroet van
de rest van Spanje dreigen te worden meegesleurd, het rijkere noorden van Italië wil zich liever vandaag dan
morgen afsplitsen van het zuiden, en in Duitsland rommelt het in Hessen, Bayern en Baden-Württemberg,
omdat deze drie deelstaten de andere dertien financieel overeind moeten houden.
Als burgers al moeite hebben om 'solidair' te zijn met hun eigen landgenoten, hoe kan Brussel dan van de
Nederlanders, Duitsers, Oostenrijkers en Finnen verwachten dat zij tot in het oneindige de schulden en veel
te hoge uitgaven van de zuidelijke crisislanden blijven betalen? Daarom heeft de EU het inmiddels
onmogelijk gemaakt, dat de Europese burgers zelf kunnen beslissen wat er met hun belastinggeld gebeurt.
Te goed presterende Duitsers en Nederlanders gestraft
De EU stelt, dat de Europese binnenmarkt alleen dan goed kan functioneren, als alle ongelijkheden zijn
gecorrigeerd. Brussel behoudt zich dan ook letterlijk het recht voor, om de welvaart in de Unie op grote
schaal te herverdelen. Om dit mogelijk te maken voerde de EU in september 2011 het 'Economic
Governance' pakket in. In een toelichting verklaarde Brussel dat ook exportkampioenen Duitsland en
Nederland 'de reden van instabiliteit in Europa kunnen zijn.' En waarom? Omdat onze economieën te goed
presteerden. In april 2013 bevestigde de Franse minister van Industrie deze krankzinnige Brusselse
zienswijze, toen hij Duitsland verweet voor ongelijkheid te zorgen door de jarenlange matige
loonontwikkeling in het land. De uit Hongarije afkomstige EU-commissaris voor Sociale Zaken Lásló Andor
beschuldigde Duitsland er vorig jaar van, juist vanwege het Duitse economische succes, mede de crisis in
Europa te hebben veroorzaakt. Kortom: uitgerekend landen die wél moeite gedaan hebben en offers hebben
gebracht om hun economieën concurrerend te houden, krijgen nu de schuld van het feit dat de crisislanden
weiger(d)en dit eveneens te doen, en verder op de pof willen blijven leven.
De socialisten, linksen en groenen zijn juist heel blij met deze gedwongen neocommunistische
gelijkschakeling. Sven Giegold, EU-afgevaardigde namens de Grüne (Duitse Groen-Links), zei er zelfs naar
uit te kijken dat Brussel de matige loonontwikkeling in Duitsland, Nederland en Oostenrijk gaat aanpakken
en zelfs gaat bestraffen.
Communistisch beleid
Te hoge begrotingstekorten mogen niet van Brussel, maar hetzelfde geldt voor begrotingsoverschotten. Zo
hebben de schuldenlanden in de Europese Unie meer macht gekregen dan de geverlanden. 'Een ideaal, dat
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zo tegen de menselijke natuur ingaat, kan niet zonder geweld verwezenlijkt worden,' zei de voormalige
Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, overtuigd EU-Europeaan, al in 2008 over het communistische
streven. Toch is dit communisme overduidelijk dé basis van de EU en de Europese Commissie, waar niet
voor niets een overtuigde marxist, José Manuel Barroso, de scepter zwaait. Deze compleet van iedere
economische, financiële en maatschappelijke realiteitszin gespeende Commissie bepaalt echter wel de
toekomst van honderden miljoenen Europeanen.
EU slacht kip met gouden eieren
Het mag dus geen verbazing wekken dat de crisis in de EU -in tegenstelling tot alle propagandaberichtenalleen maar erger wordt. Uit de meest recente onafhankelijke statistieken (2)(3) blijkt nogmaals, dat het juist
de crisislanden zijn waar de situatie verder verslechtert, en die de rest van de Unie met zich meesleuren.
Desondanks zal het beleid van Brussel ertoe leiden dat de kip met de gouden eieren, Duitsland -en in zijn
kielzog Nederland, Finland en Oostenrijk- zal worden geslacht.
De vraag is echter, of Duitsland en Nederland ooit nog betaald krijgen voor hun export naar de rest van de
EU. Het op deze site al vaker besproken Target-2 systeem heeft het de zuidelijke landen mogelijk gemaakt
om jaren op krediet te kopen en te consumeren. Maar wat heeft het voor zin om je 'klanten' eerst geld te
geven, waarmee ze vervolgens bij jou kunnen 'kopen'? De EU heeft het daarom zo geregeld, dat als deze
rekeningen niet kunnen worden betaald, juist de burgers in de geverlanden, dus met name Duitsland en
Nederland, hiervoor zullen moeten opdraaien.
Misleid met vals mantra 'de euro is zo goed voor ons'
Ondertussen worden we door onze eurofiele politici zoet gehouden met het bekende, maar valse mantra dat
wij zoveel van de euro en de uitbreiding van de EU naar het oosten zouden hebben geprofiteerd. Als dat
werkelijk zo is, waarom moeten wij dan keer op keer miljarden bezuinigingen en snijden in onze eigen
voorzieningen, om die in de crisislanden overeind te houden? En wat te denken van de cijfers, waaruit blijkt
dat bijvoorbeeld de Italianen nog altijd veel rijker zijn dan de Duitsers en Nederlanders?
Bovendien heeft Duitsland in de eerste jaren na de invoering van de euro jarenlang de laagste economische
groei van heel Europa gehad. Pas nadat fors werd gesneden in de lonen en sociale voorzieningen, ging het
weer beter met de Duitse economie.
Maar nu moeten landen met een handelsoverschot, zoals Duitsland, Nederland en Oostenrijk, dus rekenen
op sancties. De schuldenlanden zullen juichen en de EU en Europese Commissie dankbaar zijn. Eindelijk
worden de te goed presterende economieën en bedrijven van het noorden aangepakt. De Nederlandse
economie is inmiddels vrijwel kapot gemaakt, nu de Duitse nog.
Brussel hoofdstad van Absurdistan?
'Wat de EU heeft besloten, luidt het begin van een neerwaartse spiraal van de nog enigszins krachtige EUlanden in,' wordt op de onafhankelijke financieel-economische nieuwssite DWN geconstateerd. 'Hierdoor
zullen ook degenen die zouden moeten worden geholpen, moeten lijden. Dat is namelijk het enige wat deze
naar beneden gaande geperverteerde 'gelijktrekking' betekent... Ligt Brussel soms in Absurdistan?'
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge

Breuk Israël en VS over Iran; Kremlin geeft Iraans kernwapenprogramma toe
Moskou: Iran bereid (kern)'bewapeningsproces' te beperken - Avigdor Lieberman, persoonlijke vriend van
Putin, keert terug in kabinet
De terugkeer van Avigdor Lieberman (midden-links) in het
Israëlische kabinet is slecht nieuws voor de Amerikanen en
Palestijnen. Lieberman, die perfect Russisch spreekt en een
persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Putin
(midden-rechts) is, is overigens tegen een militaire aanval op Iran.
Na Egypte en Saudi Arabië lijkt ook Israël het helemaal gehad te
hebben met de Amerikaanse regering Obama. Gisterenavond
beschuldigde een boze Israëlische premier Netanyahu de op
bezoek zijnde Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry ervan door de knieën te zijn gegaan voor Iran. Tegelijkertijd zoekt de regering in Jeruzalem meer
contact met Moskou, ondanks het feit dat de Russen achter de Iraniërs staan.
Vandaag begint een nieuwe tweedaagse conferentie in Genève over het Iraanse nucleaire programma. Het
Witte Huis stelt voor dat Iran het verrijken naar 20% uranium stopzet, en de bouw van de zwaarwaterreactor
in Arak -waarmee plutonium voor kernbommen kan worden geproduceerd- vertraagd. In ruil hiervoor wil de
VS enkele sancties verlichten.
'Geen deal beter dan een slechte deal'
Netanyahu herinnerde Kerry aan diens eigen woorden 'Geen deal is beter dan een slechte deal'. Volgens
Israël laat het Amerikaanse voorstel namelijk zoveel intact van het Iraanse nucleaire programma, dat het
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land binnen 10 dagen meerdere kernwapens kan fabriceren. In het voorstel mag Iran zijn hele voorraad 20%
verrijkt uranium behouden, inclusief de mogelijkheid om onbeperkt naar 5% te verrijken.
De ruzie over Iran liep zo hoog op, dat de onderhandelingen met de Palestijnen niet eens ter sprake
kwamen. Netanyahu wees Kerry erop dat het Russisch-Iraanse voorstel om 10.000 uraniumcentrifuges stil
te leggen, een farce is. Iran heeft namelijk 19.000 centrifuges, waarvan er slechts 9.000 actief zijn. De
10.000 centrifuges staan dus sowieso al stil.
Niettemin wordt dit voorstel ook door het Witte Huis als een 'belangrijke Iraanse concessie' bestempeld. De
waarheid is echter dat alle centrifuges op hun plek blijven, en door Iran op ieder gewenst moment weer
aangezet kunnen worden. Daarna hebben de mullahs slechts 10 dagen nodig om voldoende 'weapons
grade' (90%) uranium te verrijken, om meerdere kernbommen of kernkoppen te kunnen bouwen. Tegen de
tijd dat het IAEA of het Westen dit doorkrijgt, zal het te laat zijn.
Kremlin geeft Iraans kernwapenprogramma toe
Afgelopen week beweerde het Kremlin dat Iran bereid is het 'bewapeningsproces' te beperken. Dit was
feitelijk de eerste erkenning dat Irans jarenlange bewering dat het enkel werkt aan een vreedzaam nucleair
programma, een leugen was. Hetzelfde geldt voor de aanhoudende verklaringen van de Russen, dat er
geen bewijs zou zijn dat Iran aan kernwapens werkt.
De aangeboden 'beperking' geldt enkel het geschikt maken van een kernwapen om met een raket te worden
afgeschoten, of als bom door een vliegtuig te worden afgeworpen. President Obama is er dan ook feitelijk al
mee akkoord dat Iran zijn nucleaire wapenprogramma enkel bevriest, zonder dat er ook maar één onderdeel
van hoeft te verdwijnen.
Een Amerikaanse woordvoerder verklaarde vanochtend dat Washington bereid is tot het 'zeer gelimiteerd,
tijdelijk en weer terug te draaien opheffen van sancties' als Iran als eerste stap het uraniumverrijkingproces
opschort. Vanwege de bovengenoemde addertjes onder het gras kan Israël niet instemmen met dit plan. (1)
Toenadering Jeruzalem en Moskou
Ondanks het feit dat Rusland een belangrijke bondgenoot van Iran is, zoeken Jeruzalem en Moskou toch
toenadering tot elkaar. Afgelopen dinsdag kondigde het Kremlin aan dat premier Netanyahu op 20 november
naar de Russische hoofdstad komt voor overleg met president Vladimir Putin.
De Israëlische leider voelt zich net als Egypte, Saudi Arabië en de Arabische Golfstaten in de steek gelaten
door de regering Obama, en volgt in hun voetstappen door te verkennen of Rusland mogelijk ook voor de
belangen van Israël een grotere rol in het Midden Oosten kan gaan spelen. (2)
Dinsdag berichtten we dat de Russen een permanente marinebasis in Egypte op het oog hebben, en
mogelijk voor het eerst in ruim 40 jaar wapens aan Egypte gaan leveren. De draai van Cairo naar Moskou
wordt gestimuleerd door Saudi Arabië, en is mede ingegeven door het feit dat president Obama de eerder
beloofde wapens en vliegtuigen heeft geblokkeerd, nadat zijn bondgenoot, Moslim-Broederschappresident
Mohamed Morsi, na massale volksprotesten werd afgezet.
Lieberman, persoonlijke vriend Putin, keert terug
Het overleg tussen Israël en Rusland valt precies samen met de vrijspraak voor de van fraude beschuldigde
Yisrael-Beiteinuleider Avigdor Lieberman. Nu hij op zijn post als minister van Buitenlandse Zaken terugkeert,
zou hij gelijk ingeschakeld kunnen worden voor gesprekken met Putin, aangezien Lieberman in Moldavië is
geboren, perfect Russisch spreekt en een persoonlijke vriendschap onderhoudt met de Russische president.
(3). Lieberman is weliswaar een bekende 'hardliner', maar is altijd tegen een militaire aanval op Iran
geweest. Als Netanyahu hem meevraagt naar Moskou, dan is dat mogelijk een signaal dat de premier bereid
is om het met Putin eens te worden over een alternatieve oplossing voor het Iraanse vraagstuk, alsmede ook
over de Syrische burgeroorlog.
Mogelijke samenwerking exploitatie aardgas
Niet onbelangrijk is het economische aspect van nauwere banden tussen Rusland en Israël. Het Kremlin wil
graag deelnemen aan de exploitatie van het enorme Israëlische Leviathan aardgasveld in de Middellandse
Zee, vooral als er een pijpleiding naar de EU wordt aangelegd. Netanyahu was tot nu toe tegen een
Russisch belang, maar Lieberman staat daar juist open voor. (3)
Amerikanen niet blij
De terugkeer van Lieberman is slecht nieuws voor de Amerikanen, die uit alle macht proberen de Israëliërs
een vredesakkoord met de Palestijnen door de strot te duwen. Minister Kerry was al niet bepaald blij toen
Netanyahu hun gesprek onderbrak om Lieberman speciaal te feliciteren met zijn vrijspraak en hem terug te
verwelkomen in het kabinet. Als minister van Buitenlandse Zaken was Lieberman fel tegen een permanent
akkoord met de Palestijnen, omdat dit volgens hem toch niet te handhaven is. Lieberman is enkel bereid tot
het sluiten van tijdelijke deelakkoorden. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA
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Zeesterren scheuren zichzelf aan flarden
Er doet zich een vreemd en verontrustend verschijnsel voor langs de
gehele Amerikaanse en Canadese westkust.De zeesterren in de oceaan
scheuren zichzelf aan flarden, een fenomeen dat doet denken aan de
horrorfilms uit Hollywood.
We zijn zo langzamerhand wel "gewend" aan de duizenden dode
vissen die overal ter wereld aanspoelen. Zeesterren die letterlijk voor de
ogen van mensen uitelkaar vallen, is een verschijnsel dat we nog niet
hebben meegemaakt.
Het is ook niet iets wat op één specifieke plek voorkomt, het betreft bijna
de gehele westkust van Amerika en Canada. Volgens biologen is het
een ziekte waar deze dieren aan lijden. Ze noemen het een “wasting disease”, een aandoening waarbij je
wegkwijnt. Maar over de oorzaak hebben ze geen flauw idee.
Volgens bioloog Pete Raimondi, “Ze smelten als het ware voor je ogen. We hebben nog nooit eerder zoiets
en van een dergelijke omvang gezien”. Ook Steven Morgan, professor van het Bodega Marine Laboratory,
geeft toe nog nooit zoiets meegemaakt te hebben. Hij noemt het een “vreemd verschijnsel”.
Niemand heeft enig idee waarom deze dieren zichzelf aan flarden scheuren. Er wordt uiteraard gedacht aan
deradioactieve vervuiling van Fukushima, maar ook daar zijn geen bewijzen voor op dit moment. Ook dingen
zoalsopwarming van de aarde (die niet bestaat) worden geopperd. Kortom, we weten het gewoon niet.
Op de volgende foto zie je hoe iemand zijn zeester ’s morgens aantrof met één van de poten volledig
afgerukt (in zijn aquarium en dus niet in zee!).
En dit is slechts één van de vele bizarre verschijnselen die zich vandaag de dag voordoen op onze planeet.
Bronnen:Before it’s News ; Canuturalist
http://www.youtube.com/watch?v=us_OD0zJLng

Komeet ISON ziet er “vreemd” uit (video)
Al langere tijd wordt er druk gespeculeerd over de komeet ISON en of dit wel een “gewone” komeet is.
Dat er iets vreemds aan de hand is wordt nu bevestigd door een astronoom met meer dan 50 jaar ervaring
op dit gebied.
We hebben gezien dat er speculaties zijn dat het misschien om een intelligent bestuurd ruimteschip gaat.
Ook zijn er beelden opgedoken zou kunnen blijken dat de komeet bestaat uit meerdere objecten.
Nu wordt er in het algemeen over iedere komeet druk gespeculeerd en dat voor een groot deel door leken
en amateurastronomen, maar als gerenommeerde afstromen dit ook gaan doen op gezaghebbende
websites zoals space.com dan wordt het een serieuzer verhaal.
Precies dat is nu het geval:
Volgens Space.com zegt één van de meest ervaren mensen in het observeren van kometen, John Bortle,
dat de laatste beelden in combinatie met zijn eigen waarneming hem tot de conclusie doen komen dat deze
komeet “downright weird” is. Vrij vertaald betekent dit zoiets als absoluut bizar of vreemd.
Hij zegt letterlijk, “Er bevindt zich een heldere miniatuurkomeet met een lange staart binnen een veel grotere,
maar ook veel minder heldere en wazige halo van een komeet”. Ook zegt hij dat andere mensen die de
komeet observeren hetzelfde waarnemen en ook opmerkingen hebben over het uiterlijk van deze komeet.
Bottle die honderden kometen heeft geobserveerd, schrijft: “In deze fase van het spel, waarbij de komeet de
omloopbaan van de aarde kruist, kan ik mij met mijn meer dan 50-jarige ervaring van het observeren van
kometen er niet één herinneren die eruit ziet zoals deze.
Wat betekent dit uiterlijk voor het verdere traject van de komeet? "Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Het
enige wat ik wel kan zeggen dat ik niet erg blij ben met de manier waarop hij er nu uitziet”.
Het zal nog ongeveer een maand duren voordat we de ontmoeting krijgen tussen ISON en de zon waarbij de
komeet deze zal passeren op een afstand van 1,2 miljoen kilometer.
De commentaren onder het artikel op Space.com geven ook te denken, zoals: “het ziet er eerder uit als een
planeet dan een komeet” .
Kortom, de spannende tijden met komeet ISON gaan spoedig beginnen en we wachten vol spanning de
ontknoping af.
Hieronder een interessante update video van BP Earthwatch. Hierin wordt duidelijk aangetoond dat er een
interactie is tussen de zon en de komeet ISON. Wat dan weer een bevestiging is van het fenomeen electric
universe en dat een komeet toch wel iets anders is dan een “vieze sneeuwbal”.
Bron: Space.com
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6205:komeet-ison-ziet-er-vreemd-uitvideo&catid=35:universum&Itemid=48
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Vliegreizen Amerika nog strenger
Het zal waarschijnlijk niet zo lang meer duren voordat een groot aantal mensen Amerika niet meer mag
verlaten.
De bevoegdheden van de TSA (Transport Security Administration) zijn nu dusdanig uitgebreid dat iedere trip
een persoonlijk onderzoek wordt.
We zagen eerder al de beperkingen die nu door banken in het leven zijn geroepen, aangaande
overboekingen naar het buitenland. En nu zijn de mensen die fysiek het land willen verlaten aan de beurt.
De beruchte TSA (Transport Security Administration) heeft een nieuwe serie bevoegdheden gekregen om
iedere Amerikaanse reiziger die het land wil verlaten aan een meer dan grondige controle te onderwerpen.
Deze verregaande maatregelen worden uiteraard weer verkocht onder de noemer “veiligheid” voor het land.
De TSA heeft vanaf nu inzage in de volgende gegevens van vertrekkende passagiers:
Informatie over loondienstbetrekkingen
Kenteken registraties, Reisgeschiedenis, Eigendomsregistratie van onroerendgoed, Lichamelijk
eigenschappen, Informatie die bij opsporingsdiensten beschikbaar is Informatie van veiligheidsdiensten
Paspoortnummers
Andere identificatiemogelijkheden die direct worden gelinkt aan de databases van Homeland Security.
Iedere passagier zal door de TSA worden benaderd als een potentiële crimineel of terrorist. Als hun argwaan
op de een of andere manier is gewekt, zul je worden onderworpen aan het meest stringente onderzoek,
letterlijk en figuurlijk. Hebben ze een iets meer betrouwbare indruk van een passagier, dan nog zal deze
worden gedwongen over een aantal zaken aanvullende informatie te verstrekken.
Volgens de Amerikaanse grondwet mag een organisatie als TSA eigenlijk niet eens bestaan. Daain staat dat
er alleen dit soort onderzoeken mogen worden uitgevoerd als er een gegronde reden voor bestaat. Dit
betekent dat TSA opereert tegen de bepalingen in zoals die in de grondwet zijn vastgelegd. Dat betekent in
de praktijk dat dag na dag miljoenen passagiers onderworpen zullen worden aan soms mensonterende
onderzoeken.
Er zijn ook geen richtlijnen bekend waaronder de TSA een besluit neemt of een passagier wel of niet mag
vertrekken. Kom je bijvoorbeeld nog wel het land uit als je een strafblad hebt? Of wordt je dan onderworpen
aan extra lichamelijke onderzoeken door de al te bereidwillige medewerkers van TSA op dit gebied?
Als je belastingschuld hebt geeft TSA volgens de New York Times dit door aan een incassobureau zodat
deze op de valreep de schuld kan incasseren.
Voor mensen die niet iedere keer dit gedoe willen, is er een alternatief, maar dat kost wel geld. Voor 85
Dollar mag je lid worden van het zogenaamde TSA ”pre check programma”, waardoor je een “trusted
traveller” wordt, een betrouwbare reiziger. Maar, dan moet je wel een biometrische vingerafdruk beschikbaar
stellen die door de FBI database wordt gehaald en worden je antecedenten nageplozen.
Ookal lijkt dit programma aantrekkelijk, het is natuurlijk nog steeds een (veel te) verregaande bemoeienis
met je privéleven. Deze organisatie die rechten van burgers met voeten treedt, gaat hier ook nog eens
behoorlijk aan verdienen. Men verwacht met dit programma meer dan 250 miljoen Dollar binnen te halen.
Dit wordt de nieuwe manier waarop “vrije” mensen in Amerika gaan reizen. Iedere trip wordt een persoonlijk
onderzoek door de overheid. Dit geldt niet alleen voor reizen buiten Amerika, maar ook voor binnenlandse
vluchten. Misschien een idee om voortaan de fiets te nemen?
Bron: Blacklisted News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6213:vliegreizen-amerika-nogstrenger&catid=10:buitenland&Itemid=23

Daklozen naar FEMA kampen (video)
Het begint altijd met specifieke groepen die niet “gewenst” zijn.
Mensen die om welke reden dan ook niet passen in het
ideaalplaatje wat een overheid voor ogen heeft.
Naarmate de contouren van fascistische politiestaten zich
duidelijker aftekenen, neemt dit verschijnsel toe.
In ons land hebben we dit onlangs kunnen zien met de overval op
een woonwagenkamp. De “normale” manier waarop men met
mensen omgaat wordt ook hier volledig aan de laars gelapt, want
het zijn “ongewenste” groeperingen. Voor dit soort groepen gelden
klaarblijkelijk hele andere regels.
Eenzelfde verschijnsel doet zich ook voor in Amerika, waarbij men
het nu vooral op de daklozen heeft gemunt. Sinds de crisis hebben meer dan 6 miljoen Amerikanen hun
baan verloren, zijn er talloze gezinnen die op straat zijn gezet en kent het land een grote daklozenbevolking.
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De officiële cijfers spreken van ongeveer 750.000 mensen, maar het werkelijke aantal zal ongetwijfeld groter
zijn. Deze daklozen zijn een doorn in het oog van vele stadsbesturen. De Staat South Carolina heeft een
oplossing voor het “probleem” bedacht. Daklozen worden opgepakt door de politie en worden voor een keus
gesteld. Ze kunnen naar de gevangenis of naar een FEMA kamp.
Deze tweede optie gaat om lokaties die meestal net buiten de stad liggen, omringd zijn door prikkeldraad en
waar de bewegingsvrijheid van de bewoners heel erg beperkt is.
Zo was er in augustus een festival in Colombia in South Carolina en dus gaf het geen pas om de straten
bezaaid te zien met daklozen. Niet echt goed voor het imago. Het "dakloos zijn" werd daarom verheven tot
misdaad waarmee deze wetsovertreders konden worden opgepakt en afgevoerd naar de gevangenis of naar
een FEMA kamp.
De tweede optie wordt uiteraard niet aangeduid als opsluiten, maar als liefdadigheid. Een soort filantropische
opsluiting. De mensen mogen het kamp wel verlaten, maar het wordt hen erg moeilijk gemaakt om
bijvoorbeeld in de stad te komen. Daarvoor zijn ze afhankelijk van pendelbusjes waar, om ermee mee te
kunnen, van te voren een afspraak voor moet worden gemaakt.
Colombia is niet de enige stad die dit soort maatregelen heeft genomen. Ook Boston doet iets dergelijks en
mensen in het zuiden van Californië vragen zich af waar hun daklozen zijn gebleven.
In Sacramento doen ze het weer anders. Daar worden deze mensen buiten de stad ondergebracht in
tentenkampen. Ook daar is het een misdaad om dakloos te zijn. De burgers van de stad kunnen een
speciaal telefoonnummer bellen als ze een dakloze zien. Eenmaa in het tentenkamp mag je het niet verlaten
en zomaar over straat lopen. Daar moeten ze per keer een speciale vergunning voor aanvragen.
Op steeds meer plaatsen in Amerika worden dit soort maatregelen toegepast of zijn in voorbereiding. De
daklozen zijn misschien het eerste doelwit, maar zij zullen niet de laatsten zijn. De volgende groep zal
waarschijnlijk zijn zij die het niet eens zijn met het beleid van de overheid.
Zo is het vullen van de FEMA kampen begonnen, eigenlijk zonder dat iemand het echt in de gaten heeft.
Daklozen “verdwijnen” gewoon van straat, mensen kijken even verbaasd, maar gaan al weer snel over tot de
orde van de dag. Zij zijn tenslotte niet dakloos en dus het is hun probleem niet.
Bron: Free Patriot
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6250:daklozen-naar-fema-kampenvideo&catid=20:het-complot&Itemid=33
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4h20gAa9-Fc

Oud studiegenoot: Obama wil VS en christelijk Amerika van binnenuit vernietigen
Wayne Allyn Root heeft een boekje opengedaan over wat hij en
zijn oude studiegenoot Barack Hussein Obama in het begin van
de jaren '80 op de Columbia universiteit te horen kregen.
Volgens hem zijn de enorme problemen in Amerika, de almaar
zwakker wordende economie, het verdwijnen van steeds meer
banen, het wegvagen van de middenklasse, het demoniseren
en verpletteren van het midden- en kleinbedrijf door torenhoge
belastingen en talloze regels, de 50 miljoen Amerikanen die
afhankelijk zijn van voedselbonnen, en het recent het afpakken
van de zorgverzekering van miljoenen Amerikanen, doelbewust
door Obama veroorzaakt om de Verenigde Staten en de traditionele joods-christelijke waarden compleet te
vernietigen.
Root en Obama zaten in dezelfde collegezaal en hadden politieke wetenschappen als hetzelfde hoofdvak,
met dezelfde richting, rechten. Ze studeerden op dezelfde dag af. 'Ik dacht dat ik al mijn medestudenten
kende. Maar niet Obama. Ik heb hem nooit ontmoet, zag hem nooit, en hoorde ook nooit over hem. Ook
heeft niet één van mijn vrienden aan de universiteit hem ontmoet. Vreemd: tijdens onze 30e reünie in mei
kon ik niet één klasgenoot vinden die hem had gekend.'
Socialisten, communisten en marxisten
'Maar het gaat erom wat Obama en ik hebben geleerd op Columbia. Mijn klasgenoten haatten Amerika, en
keken uit naar de dag dat ze 'het systeem zouden neerhalen'. Ze gaven Amerika de schuld van
oneerlijkheid, racisme, ongelijkheid, en een gebrek aan sociale rechtvaardigheid.' Het gros van de studenten
zag zichzelf dan ook als socialist, communist en marxist. 'Ze spraken erover hoe de 'blanke machtsstructuur'
zou moeten worden ontmanteld, eigenaren van bedrijven bankroet moesten worden gemaakt, en het
kapitalisme zou moeten worden vernietigd.'
Neergang van Amerika is doelbewust plan
'De neergang van Amerika onder Obama is dan ook niet het gevolg van fouten, onwetendheid of onkunde
van een gemeenschapswerker, maar een doelbewust, briljant plan dat werd uitgebroed aan de Columbia
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Universiteit om het kapitalisme, het Amerikaanse exceptionalisme, de joods-christelijke waarden, en de
Amerikaanse droom te vernietigen,' schrijft Root.
Obama's beleid en uitspraken bewijzen dat hij hier openlijk naar streeft. De president sprak letterlijk van het
'verspreiden van de welvaart', en zei dat 'als u eigenaar van een bedrijf bent, u dat niet hebt opgebouwd.' Hij
haat de Republikeinen, en weigert dan ook om met het Congres te onderhandelen. 'Hij voelt zich duidelijk
moreel superieur aan conservatieven. Die houding is ook van Columbia afkomstig.'
Voorbeeld: in 1981 schreeuwde een student tijdens een college dat president Ronald Reagan was
vermoord. 'Mijn klasgenoten juichten, omhelsden elkaar, gaven elkaar een 'high five', en vierden de dood
van een Republikein. Nu zitten de meesten van mijn klasgenoten of in Obama's regering, of ze controleren
de mainstream media. Ze hebben het over 'gematigdheid' en 'compromissen', maar zullen altijd onthouden
dat ze 30 jaar geleden feestten vanwege de (veronderstelde) dood van een Republikein.'
Obamacare vernietigt het Amerikaanse systeem
Aan de Columbia Universiteit werd volgens Root dag en nacht gediscussieerd over een 'simpel, maar briljant
plan' om de 'Amerikaanse droom' te vernietigen. Om het kapitalistische systeem en daarmee de VS ten
onder te doen gaan, werd hen geleerd om het land aan te zetten tot enorme uitgaven, subsidies en
schulden. Uiteindelijk zou dat de economie doen instorten, de middenklasse wegvagen, de Amerikanen op
hun knieën brengen, en hen doen smeken om door de overheid gered te worden.
'Dit is exact het plan dat Obama uitvoert, en dat doet hij door Obamacare,' aldus Root. 'Obamacare gaat niet
om de gezondheidszorg, maar om het bankroet maken van de middenklasse, en hen verslaafd maken aan
afhankelijkheid van de overheid. Het gaat om het herverdelen van de welvaart van de middenklasse en
kleine bedrijven naar Obama's kiezers (de armen, de vakbonden, de immigranten). Het doel: het creëren van
een tweeklassenmaatschappij: de superrijken en de armen, die beiden gebonden zullen zijn aan Obama.'
Beschuldig je tegenstanders van wat je zelf bent
Om dit plan te doen slagen was het een kernzaak dat Obama zich als gematigd en een 'vereniger'
presenteerde, ook al is hij een radicale marxist. 'Ons werd geleerd nooit toe te geven waar je echt in gelooft.
Het gaat om het demoniseren van je tegenstanders, hen kwaadaardig, hebzuchtig, extreem radicaal en
terroristen noemen. Kijk in de spiegel, en beschuldig je tegenstanders precies van wat je zélf bent.'
Draai de feiten om, geef verkeerde voorstelling van zaken
De studenten werd geleerd om hun ware bedoelingen te verbergen, dus stelselmatig te liegen, een
verkeerde voorstelling van zaken te geven, fraude te plegen, feiten om te draaien, et cetera. Zo wordt
Obamacare de 'redding van de onverzekerden' genoemd, terwijl het in werkelijkheid om het herverdelen van
de welvaart gaat. Met talloze regels 'beschermt de overheid ons tegen global warming', terwijl het ware doel
is de kleine bedrijven te verpletteren.
Amnestie voor illegale immigranten zou 'rechtvaardig' zijn, terwijl Obama hier enkel 12 miljoen nieuwe
kiezers mee wilde krijgen. Hoge belastingen moeten voor 'gelijkheid' zorgen, maar worden in werkelijkheid
ingevoerd om Obama's politieke oppositie te ruïneren. Krankzinnig hoge uitgaven worden verantwoord met
redenen als 'hulp aan weduwen en wezen', maar het zijn niets anders dan omkoperijen van Obama's
kiezers. Slecht presterende leraren belonen met hogere salarissen zou 'goed voor de kinderen' zijn, terwijl
hiermee juist de lerarenvakbonden worden verrijkt, zodat ze honderden miljoenen kunnen doorsluizen naar
Democratische politici. De bailout van General Motors was zogenaamd om 'banen te redden', maar wat er
echt mee werd gered waren de extreem royale pensioenen die de vakbonden hadden afgedwongen.
Liegen voor 'het hogere doel'
'Er worden altijd leugens vertelt om de marxistische agenda, met als doel het vernietigen van de
middenklasse, het herverdelen van de welvaart en een grote overheid de controle over alles en iedereen te
geven, te verbergen,' legt Root uit. 'Waarom al die leugens? Op Columbia leerden we dat het 'voor het
hogere doel' was, dat 'wij weten wat het beste is voor de mensen', dat 'het doel de middelen heiligt'.'
De kikker wordt langzaam gekookt
Dit plan kon alleen slagen als 'de kikker langzaam zou worden gekookt', als het vuurtje eerst voorzichtig zou
worden aangestoken, zodat de kikker niet zou beginnen te klagen. 'Tegen de tijd dat hij zich realiseert wat er
gebeurt, is het te laat en is hij al gekookt. En daarom begint Obama iedere toespraak met de bewering dat
hij de middenklasse zal redden. Terwijl zijn acties de middenklasse juist vernietigen. Hij kookt de kikker
langzaam. Tegen de tijd dat de middenklasse zich realiseert dat hij de moordenaar is en zij de prooi, zijn ze
al dood.'
De kern van al Obama's beleid is afkomstig van de Columbia Universiteit, schrijft Root. 'Misschien zat
Obama niet in de klas, maar hij heeft er zijn lessen goed geleerd. Hij zou de Karl Marx Prijs moeten krijgen
voor de 'student die hoogstwaarschijnlijk Amerika zal vernietigen.'
Xander - (1) The Blaze
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Het raadsel van de oranje bollen duurt voort (video)
De oranje bollen blijven verschijnen aan de hemel en nog steeds weet niemand wat het zijn.
Zo langzamerhand zijn ze door duizenden misschien wel honderdduizenden mensen waargenomen en toch,
er komt geen antwoord.
Enige maanden geleden schreven wij een uitgebreid artikel over de mysterieuze oranje bollen die overal
worden waargenomen. Niet alleen in ons land, maar eigenlijk overal ter wereld.
Vaak worden ze gezien in het donker, maar niet uitsluitend, en niemand heeft er tot op de dag van vandaag
een zinnige verklaring voor.
Zo schreef een getuige ons in juli (dank!):
"Omstreeks 23.15-23.30 uur gisteravond, thuis, maandag 8 juli, was ik buiten een luchtje aan het scheppen.
Naar de lucht kijkend zag ik een onverklaarbaar verschijnsel. Iets wat ik nog nooit eerder zo heb
meegemaakt. Ik heb op het punt gestaan om de buren er bij te halen, maar vond het te laat om ze nog te
storen. Het betrof een serie helder verlichte objecten, constant licht, kleur geel-oranje, die zich met grote
snelheid in een baan van Noord naar Zuid bewogen. Ik schat enkele tientallen stuks”.
Iemand die gewoon een luchtje gaat scheppen en ineens iets ziet wat hij nog nooit eerder heeft gezien.
Hier een dergelijk verhaal van enige weken geleden.
Op 18 oktober liep ik door het Franse kwartier in New Orleans met mijn camera. Ik hoorde wat mensen om
mij heen praten over wat vreemde objecten in de lucht. Ik begon zelf ook naar boven te kijken en zag een
aantal niet geïdentificeerde objecten vliegen in de buurt van de rivier.Dus, bleef ik filmen totdat ze
verdwenen in de donkere wolken van de nacht.
Het is op zich een prachtige opname en heeft alle kenmerken van een “echte” video. Je ziet de omgeving,
gebouwen, staartverlichting, bomen en binnen dat scenario verschijnen die vreemde bollen aan de hemel.
Ergens middenin in de video komt het vertwijfelende commentaar,“Weet iemand wat hier aan de hand is?
Dat is natuurlijk een heel normale reactie. Wanneer je zoiets ziet, wil je weten wat er aan de hand is. Net
zoals die man in Nederland die ’s avonds een luchtje ging scheppen. Ook net zoals wij dat willen weten en
waarschijnlijk velen met ons die dit lezen en bovenstaande video bekijken.
En toch? Er gebeurt niets. Men kijkt naar de video, denkt “leuke opname” en gaat weer verder met waarmee
ze bezig waren.
De oranje bollen in de lucht zijn een feit. Het is geen speculatie, het is geen gezichtsbedrog, het is niet iets
wat alleen door aluhoedjes wordt waargenomen en het gebeurt over de hele wereld. Intussen lijkt het alsof
we geen steek verder komen met het vinden van een antwoord.
Misschien heeft het toch iets te maken met de mentaliteit van de bevolking zoals zou kunnen blijken uit het
volgende getuigenverslag van Paul Harmans (Ufowijzer) dat hij ons enige tijd geleden stuurde:
Nu er steeds meer berichten komen over de oranje bollen zal ik mijn waarneming ervan ook op papier
zetten. Het was afgelopen 4 of 5 mei, ’s avonds een uur of tien en donker. Ik had net de honden op een veld
uitgelaten en liep terug naar huis toen ik vanuit het noorden een oranje licht (bol) in de lucht zag dat boven
de woonwijk mijn kant opkwam.
Het vloog gestaag, misschien de halve snelheid van een helikopter en het zat niet echt hoog, ik vermoed op
slechts een paar honderd tot duizend meter. Het vloog zonder geluid te maken recht over mijn hoofd en
terwijl ik met mijn hoofd achterover naar boven stond te kijken, kwamen de buren toevallig langslopen. De
buurman vroeg me gekscherend: “Is het nu de bedoeling dat wij ook omhoog kijken?” Ik wees op het oranje
licht dat nu in zuidelijke richting verder zweefde. “Jij zit in de scheepvaart, misschien is het een noodsein,”
opperde de buurman en liep samen met zijn vrouw door zonder verder naar het verdwijnende licht te kijken.
Een noodsein vliegt niet met constante snelheid in een horizontale vlucht, dat gaat recht omhoog en blijft
dan aan een soort parachuutje een kort tijdje in de lucht hangen en drijft op de wind een stukje weg waarbij
je onderwijl in het oranje of rode schijnsel duidelijk de rookontwikkeling van het branden van het kruid kan
zien. Omdat het rond Bevrijdingsdag was, dacht ik in eerste instantie dat het misschien oranje vuurwerk was
dat door de gemeente was afgestoken, maar vuurwerk wordt niet op een dergelijke wijze afgeschoten zodat
het op z’n dooie gemak met constante snelheid over de halve stad vliegt, het brandgevaar is veel te groot.
Het moet dus ook eenzelfde mysterieuze oranje bol geweest zijn zoals ze de laatste tijd regelmatig worden
waargenomen. De lauwe reactie van de buurman doet vermoeden dat veel meer mensen in Nederland de
bollen hebben gezien, maar er verder geen enkele aandacht aan hebben besteed en met de woorden: “Zal
wel een noodsein wezen, kom we gaan slapen, het is al laat.” doorliepen.
Natuurlijk zullen veel mensen nu zeggen dat, omdat ik al eens eerder een UFO heb gezien, ik ze telkens ‘zie
vliegen’. Feit is dat iemand die eenmaal een UFO-waarneming heeft gedaan, heel vaak de lucht afspeurt om
te kijken of er ooit nog eens zoiets te zien valt en dus is de kans aanwezig dat zoiets een tweede maal
voorkomt.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kpjfO7mO9o
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6221:het-raadsel-van-de-oranjebollen-duurt-voort-video&catid=34:ufo&Itemid=47
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Medische dossiers Frans ziekenhuis, waar Arafat stierf, compleet genegeerd, evenals zijn orgieën
met jonge tienerjongens
Palestijnse tienerjongens houden een portret van hun
overleden held omhoog, waarschijnlijk onbewust van het feit
dat de 'vader van het moderne terrorisme' juist voor hen een
specifieke voorkeur had.
Hoeveel waarde moet er worden gehecht aan de bewering
van de Palestijnse Autoriteit en Arafats weduwe Sura, dat de
voormalige Palestijnse leider, die als de vader van het
moderne terrorisme wordt gezien, eind 2004 stierf omdat hij
zou zijn vergiftigd met polonium-210? Indicatie: alle medische
rapporten van het Franse ziekenhuis waar Arafat tijdens zijn laatste dagen verbleef, worden genegeerd,
alsmede ook de verklaringen van Palestijnse officials dat Arafat niet werd vermoord, maar aan AIDS
overleed. Het zal geen verbazing wekken dat Sura en de Palestijnen hun grote held alsnog een
'martelarendood' willen geven. Dat was immers altijd Arafats grote wens: te sterven in het harnas, tijdens de
strijd tegen Israël, wat hem ogenblikkelijk een plek in het islamitische paradijs had opgeleverd. De
beweringen van zijn weduwe de PA kunnen dus nauwelijks objectief worden genoemd.
Russen vonden geen bewijs van vergiftiging
De Zwitserse wetenschappers dan? Die wijzen er in hun rapport duidelijk op dat het gebrek aan biologische
stalen, plus het feit dat er 8 jaar tussen zijn dood en het onderzoek zat, zorgt voor de nodige onzekerheden.
Zo heeft polonium-210 een snelle halfwaardetijd, waardoor het erg onwaarschijnlijk is dat er na zo'n tijd nog
voldoende sporen zouden zijn overgebleven. Bovendien meldde de BBC deze week dat een Russisch
wetenschappelijk team, dat tegelijkertijd een parallel onderzoek verrichtte, geen sporen van polonium-210
heeft aantroffen, en dat Arafat hier niet mee vergiftigd kan zijn. Het persbureau Interfax, waar de BBC zich
op baseerde, ontkende later echter dat dit een officiële verklaring zou zijn geweest.
'Meer soap-opera dan wetenschap'
Yigal Palmor, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, noemde het onderzoek
'meer soap-opera dan wetenschap.' Arafats weduwe en de PA hebben duidelijk belang bij deze uitkomst, en
hebben daarom 'nooit de moeite genomen naar andere belangrijke gegevens te kijken.'
'Het andere enorme gat in deze theorie is de afwezigheid van alles van het Franse ziekenhuis waar Arafat
stierf, en ook Arafats medische dossiers,' vervolgde Palmor. 'Hoe kan de doodsoorzaak nu nog worden
bepaald, zonder de opinie van de artsen en de resultaten van de medische testen op de patiënt? Israël is
dus niet in het minst bezorgd.'
Egyptenaar Arafat had vele vijanden
Maar zelfs al zou Arafat in het hypothetische geval wél vergiftigd zijn met polonium-210, is Israël dan
automatisch de dader? Arafat had vele vijanden, niet in het minst onder zijn eigen volk, mede omdat hij
tussen de $ 500 miljoen en $ 1 miljard aan hulpgelden uit met name Europa en de VS voor zichzelf en zijn
vrouw achterover drukte. Wellicht had hij daar geen enkele moeite mee omdat de Palestijnen in
werkelijkheid niet 'zijn' volk waren, nog even los van het feit dat er vóór 1967 sowieso geen enkele
historische vermelding is van een 'Palestijns volk'. Volgens Ion Pacepa, het voormalige hoofd van de
Roemeense inlichtingendienst die de Palestijnse terrorist in opdracht van de KGB jarenlang liet volgen, werd
Yasser Arafat in werkelijkheid in Egypte geboren en door de Russen getraind tot terrorist. Tevens
vernietigden die zijn oorspronkelijke papieren en gaven hem valse, waarop stond dat hij in Jeruzalem was
geboren.
Russen vergiftigden KGB-agent met polonium
De Russen zijn tevens de hoofdverdachten van de enige andere bekende vergiftiging met polonium-210. In
2006, kort na Arafats dood, stierf de voormalige FSB/KGB-agent Alexander Litvinenko in een Brits
ziekenhuis aan dezelfde substantie. Litvinenko zou het Westen bewijs hebben overhandigd dat de Russen
achter het leeuwendeel van het islamitische terrorisme -inclusief het Palestijnse- zitten.
Polonium-210 kan in grote hoeveelheden enkel afkomstig zijn uit plutonium-kernreactors. Rusland neemt
met 97% bijna de gehele legale wereld-plutoniumproductie voor zijn rekening.
Neef: Arafat niet vergiftigd
Niettemin werd kort na zijn overlijden bekend, dat Arafat geen enkele verschijnselen van een mogelijke
vergiftiging met polonium-210 of een andere stof had gehad. Bovendien verklaarden zowel de voormalige
PA minister van Buitenlandse Zaken Nasbil Sha'ath, als Arafats neef Nasser al-Kidwa -destijds waarnemer
namens de PA bij de VN- dat alle testen uitwezen dat Arafat niet was vergiftigd (3). Andere bronnen hielden
vol dat Arafat was overleden na een mislukte bloedtransfusie, uitgevoerd omdat hij vergevorderde leukemie
zou hebben (4).
Vertrouweling Arafat: PA bevestigde AIDS
Bovendien overhandigde het Franse ziekenhuis waarin Arafat tijdens zijn laatste dagen werd verpleegd in
2007 een medisch rapport aan de Palestijnse Autoriteit, waarin werd vastgesteld dat hun leider was
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bezweken aan AIDS. Dit is geen Israëlisch of Westers verzinsel -zoals Sura en de PA ons willen doen
geloven-, maar werd in juli van dat jaar bevestigd door Ahmed Jibril, de beruchte leider van het Volksfront
voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Jibril, één van Arafats grootste vertrouwelingen, verklaarde in een
interview met Hezbollahs Al-Manar TV dat PA-president Mahmoud Abbas en zijn team hem hadden verteld
dat het Franse rapport inderdaad AIDS als doodsoorzaak vermeldde.
Franse artsen
Jibril bevestigde hiermee de bevindingen van de Israëlische onderzoeksjournalisten Amos Harel en Avi
Isacharoff, die in hun boek 'The Seventh War' Arafats persoonlijke arts dr. Ashraf al-Kurdi aanhaalden, die
eveneens had verklaard dat de Franse artsen het AIDS virus in Arafats bloed hadden gevonden. Al-Kurdi,
die overigens geen enkele rol speelde tijdens Arafats laatste weken in Frankrijk, beweerde later dat het AIDS
virus doelbewust in zijn bloed was gestopt, om zo de werkelijke doodsoorzaak -vergiftiging- te verhullen.
Jongens van 13
Pacepa schreef in zijn memoires dat de Roemeense overheid Arafat afluisterde en opnames had van
complete homo/pedo orgieën die de leider hield met de soms zeer jonge leden van zijn persoonlijke
veiligheidsdienst.
Ook de Amerikaanse NSA analist James J. Welsh, die eveneens Arafats communicatie afluisterde,
verklaarde dat er regelmatig berichten werden onderschept waarin de Fatah terreurbeweging -nog altijd de
kern van de Palestijnse Autoriteit- om jonge jongens vroeg. Dit waren vaak wezen of in de steek gelaten
jongens. 'Arafat had altijd wel een paar van deze 13 tot 15 jaar oude jongens om zich heen. We kwamen
erachter dat hij vlak voordat hij op reis ging uit Libanon vaak meerdere van deze jongens liet halen. Dat
bleek een goede indicator van zijn reisplannen te zijn. Veel tieners waarvan men dacht dat deze tot zijn
beveiligers behoorden, waren er eigenlijk voor andere redenen.'
Postume vergiftiging
Om de schande van Arafats pederastische orgieën uit te wissen, proberen Sura en de PA, al jaren bedreven
in het vervalsen van de geschiedenis, nu alsnog de heldenstatus aan hun gewezen leider toe te kennen door
hem postuum door Israël te laten vergiftigen, zodat hij alsnog als 'martelaar' het islamitische paradijs kan
betreden. Althans, als de aldaar 72 beloofde maagden niet enkel tot het vrouwelijke geslacht behoren, want
anders heeft hij daar, gezien zijn specifieke voorkeuren tijdens zijn aardse bestaan, niets te zoeken.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7

EU verbiedt chocoladesigaretten
Ondergetekende was hier met Sinterklaas als kind gek op, maar
heeft in zijn leven nog nooit één echte sigaret gerookt.
Toen een officieuze VN-official onlangs suggereerde dat Zwarte
Piet racistisch zou zijn en daarom verboden zou moeten worden,
brak de hel los in ons land. Nu knabbelt ook de Europese Unie aan
het traditionele Sinterklaasfeest, door chocoladesigaretten te
verbieden, omdat ze kinderen zouden aanzetten tot roken. Echte
sigaretten, dus die met tabak, teer, koolmonoxide en nicotine,
blijven echter gewoon verkrijgbaar.
Het EU-parlement heeft de verkoop van sigaretten, sigaren en pijpen van chocolade, drop en marsepein in
heel Europa verboden. 'Geïmiteerde tabakswaren, die voor minderjarigen aantrekkelijk zouden kunnen zijn
en een potentiële ingang naar de consumptie van tabakswaren laten zien, worden verboden,' luidt de tekst
van een nieuwe EU-richtlijn, die door het parlement met een duidelijke meerderheid werd aangenomen.
De echte ziekenmakende staafjes mogen echter nog altijd gewoon verkocht worden, waarschijnlijk omdat
zowel de producenten als de kankerindustrie (het medische-farmaceutische complex) hier jaarlijks miljarden
aan verdienen. Wel komt er over 3 jaar een verbod op sigaretten met smaakjes, en over 5 jaar op
mentholsigaretten (2). Naar schatting zouden er jaarlijks 700.000 EU-burgers overlijden aan de gevolgen
van het roken (3).
De EU haalde de afgelopen tijd vaker het nieuws met buitengewoon belangrijke nieuwe richtlijnen, zoals het
verplicht terugdraaien van het vermogen van stofzuigers naar maximaal 900 watt, omdat dit het milieu zou
sparen. Enkele jaren geleden werd om dezelfde (drog)reden de klassieke gloeilamp verboden, waardoor
iedereen moest overschakelen op de veel duurdere, snel kapot gaande en qua productie en verwerking veel
milieuvervuilendere spaarlamp.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NOS, (3) NOS
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Iraanse staatstelevisie zendt gesimuleerde aanval op Israël uit
Iran wordt definitief kernmacht, Israël verliest alle vertrouwen in
Obama - Saudi Arabië zal in Pakistan gekochte kernwapens halen Netanyahu: Akkoord is historische fout, vreedzame oplossing nu
van de baan
Tel Aviv, met links de Azrieli Towers, en rechts daarvan het
markante Kirya gebouw. Inzet: screenshot van het -technologisch
zwaar verouderde- Iraanse filmpje, met de raketlanceringen richting
Israël.
Terwijl de 5+1 wereldmachten in Genève vol trots een interim overeenkomst met Iran over het omstreden
nucleaire programma van het land presenteerden, werd in het land zelf nog eens onderstreept dat de
doelstellingen van de islamitische leiders niet zijn veranderd. De Iraanse staatstelevisie zond namelijk een 1
uur durende documentaire uit, waarin een gesimuleerde raketaanval op Israël werd getoond.
In het programma kwamen de capaciteiten van de Iraanse raketten, die zullen worden gebruikt tegen
'buitenlandse dreigingen', zoals een aanval op de Iraanse nucleaire installaties, uitgebreid aan bod. In een
gesimuleerde video was te zien hoe Iraanse Sejjil ballistische raketten op Israël neerdalen. Sommige
raketten worden door Israëlische afweersystemen onderschept, maar anderen vernietigen in heel de Joodse
staat verschillende strategische doelwitten.
Enkele van de doelwitten zijn de markante Azrieli Towers in Tel Aviv, en het daarnaast gelegen, minstens zo
opvallende Kirya gebouw van het ministerie van Defensie. Ook de raketbasis Tzfirini in centraal Israël, de
internationale luchthaven Ben Gurion, en de kernreactor bij Dimona staan op de Iraanse lijst om te worden
vernietigd. Het filmpje eindigde met de beelden van echte slachtoffers van de Tweede Libanonoorlog.
In 2012 dreigde de Iraanse opperleider Ayatollah Ali Khamenei letterlijk met de vernietiging van Tel Aviv en
Haifa. 'Op sommige momenten dreigt de Zionistische entiteit met een militaire aanval, maar ze weten dat als
de kleinste fout maken, de islamitische republiek Tel Aviv en Haifa zal wegvagen.' (1)
'Obama hand in hand met Teheran'
'Na de tweedaagse Genèveconferentie over Irans nucleaire programma is de meest pijnlijke les voor Israël
dat de man die garandeerde Israëls veiligheid te zullen verdedigen, nu hand in hand met Teheran naar een
nucleair Iran marcheert,' constateren de defensiespecialisten van het Israëlische DEBKAfile.
Vanochtend verklaarde Obama dat Iran zes maanden de tijd krijgt om de wereld te verzekeren dat het geen
kernwapens ontwikkelt. In ruil daarvoor zullen enkele sancties worden verlicht. Wat Iran de wereld precies
moet laten zien, is echter onduidelijk. De islamitische republiek mag namelijk alles wat nodig is om binnen
zeer korte tijd kernwapens te bouwen, behouden.
'Iran is kernmacht geworden, nucleaire intifada dreigt'
De Israëliërs concluderen dan ook dat Iran vanaf vandaag automatisch een kernmacht is geworden, en
Syrië, Irak en Libanon door de Iraanse atoomparaplu zullen worden beschermd. 'De radicale alliantie tussen
Ayatollah Khamenei, de Syrische president Bashar Assad en Hezbollahleider Hassan Nasrallah heeft
getriomfeerd. Door te vertrouwen dat de regering Obama deze as verbreekt voordat het meer geweld en
verwoestingen in de regio aanricht, is Israël keihard op zijn neus gegaan.'
Voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry van Jeruzalem naar Genève reisde,
waarschuwde hij Israël dat het instorten van de gesprekken met de Palestijnen op een 'derde intifada'
kunnen uitlopen. 'Hij zei echter niets over de Iraanse nucleaire intifada die nu Israël en het hele Midden
Oosten bedreigt,' aldus DEBKAfile.
Saudi Arabië koopt kernwapens in Pakistan
Zoals we al eerder schreven hebben ook de Saudi's vrijwel geen enkel vertrouwen meer in Obama. Al in
januari van dit jaar reisde kroonprins Salman, vicepremier en ministerie van Defensie, naar de Pakistaanse
hoofdstad Islamabad, en bood de regering miljarden als Pakistan kernwapens voor Saudi Arabië wil
bouwen. Deze wapens staan inmiddels klaar en zijn op afroep beschikbaar.
In oktober zei Amos Yadlin, het voormalige hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst AMAN, dat
als Iran de bom krijgt, 'de Saudi's geen maand langer zullen wachten. Ze hebben de bom al betaald en
zullen naar Pakistan gaan en terugkomen met wat ze nodig hebben.'
Doelbewust Amerikaans plan
Het 'interim' akkoord met Iran leidt dus tevens tot een nucleair bewapend Saudi Arabië. De kernwapenrace
tussen Soennitische en Shi'itische moslims is van start gegaan. 'Dit zal het toch al wankele Midden Oosten
verder destabiliseren,' schrijven de defensiespecialisten. 'Washington heeft dat pad niet uit domheid of
blindheid gekozen... Het blijkt niet alleen het plan om Israël met een nucleaire uitdaging te confronteren,
maar ook om het Russische strategische en militaire momentum in de regio af te stoppen.'
'Akkoord is historische fout en einde aan vreedzame oplossing'
De Israëlische premier Netanyahu zei 'verbijsterd' te zijn over het akkoord met Iran, en noemde het een
'monumentale, historische fout', en 'Irans deal-van-de-eeuw'. Teheran hoeft feitelijk niets op te geven, en
krijgt daar verlichte sancties voor terug. Het akkoord maakt definitief een einde aan de mogelijkheid om het
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Iraanse nucleaire programma op vreedzame wijze te beteugelen. 'Israël voelt zich niet verplicht aan deze
overeenkomst, en zal alles doen wat nodig is om zichzelf en de veiligheid van zijn volk te verdedigen,'
waarschuwde hij.
Israël verliest alle vertrouwen in Obama
Zijn boodschap was duidelijk: Israël heeft alle vertrouwen in president Obama verloren, en zal vanaf nu zelf
zijn koers bepalen. De enige overgebleven optie voor de Joodse staat is militair ingrijpen, hetzij openlijk,
hetzij indirect (bijvoorbeeld door sabotage). 'Vijf jaar lang heeft Benyamin Netanyahu de wereld herhaaldelijk
gewaarschuwd dat Israël klaar is voor militaire actie om een nucleair bewapend Iran te voorkomen. Na
iedere keer werd hij steeds minder geloofwaardiger. Hoe hij op het akkoord in Genève zal reageren is dan
ook niet te zeggen.'
Xander - (1) Ynet News, (2) DEBKA - http://www.youtube.com/watch?v=68CsCjIJaeE

Mogelijke oplossing voor Fukushima straling? (video)
Over de wetenschapper Patrick Flanagan wordt wel gezegd dat hij de reïncarnatie is van het genie
Nikola Tesla.
Hij is door Life Magazine genoemd als één van de tien grootste
wetenschappers op deze aardbol ooit.
Er zijn talloze aanwijzingen waaruit zou kunnen blijken dat Flanagan in een
eerder bestaan inderdaad Tesla was. Zo kon hij zich als kind bijna alles
herinneren uit zijn vorig leven en was dan ook op 8-jarige leeftijd in staat om
een zogenaamde Tesla Transformator te bouwen. Voor wie meer wil weten
over dit reïncarnatieverhaal staat hier een uitgebreid artikel.
Onlangs is Flanagan geïnterviewd over de situatie in Fukushima en zijn
gedachten daarover. Hij is heel duidelijk. De straling die per uur vrijkomt in Fukushima is gelijk aan tien
Hiroshima bommen; 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Het meest schokkende is dat als er geen goede oplossing voor het Fukushima probleem wordt gevonden dit
het einde van de mensheid zal zijn, voornamelijk veroorzaakt door kanker.
Wat hoopgevend is is dat Patrick Flanagan zegt dat hij een oplossing weet om de straling bij Fukushima
volledig te neutraliseren. Volgens hem zijn er duistere krachten actief op deze aarde die de mensheid
volledig willen vernietigen en vervangen door een superieure robottechnologie om het “probleem” mens op
te lossen. Daarom kan hij ook niet publiekelijk bekendmaken wat zijn oplossing inhoudt.
Hij is bereid zijn kennis te delen met de Japanse overheid of indien nodig met Tepco, maar dan moeten ze
hem wel zelf direct benaderen. Ook is hij bereid aan het hoofd te staan van een wetenschappelijk team met
wie hij dit probleem samen zou kunnen oplossen. Zijn idee is simpel, goedkoop en effectief en kan door
iedere nucleaire wetenschapper worden begrepen. Het is ook snel want het zou binnen een week kunnen
worden geïmplementeerd. De benodigde apparatuur is al gebouwd en klaar om gebruikt te kunnen worden.
Volgens Flanagan, “Dit zal alle straling bij de bron absoluut neutraliseren. Het zal honderd procent zeker
stoppen. Het is pure nucleaire wetenschap”. Daarnaast zegt hij dat het ook de enige oplossing is die zal
werken.
Het probleem is echter dat het voor de Japanse overheid een hele stap zal zijn om de hulp in te roepen van
een wetenschapper zoals hij. Men gaat liever door met het doen alsof er geen problemen zijn, terwijl
ondertussen de wereldbevolking grote risico’s loopt, en dus niet alleen de inwoners van Japan.
Of Flanagan nu wel of niet de reïncarnatie is van Nikola Tesla is in deze niet zo belangrijk. Wat dat wel is is
dat hij, net zoals Tesla, beschikt over revolutionaire technieken die in de praktijk blijken te werken.
Het stoppen van de straling heeft de hoogste prioriteit. Daarna komt natuurlijk nog het opruimen van de
restanten van de kerncentrales. Ook hier weet Flanagan een oplossing voor, maar dat is iets dat miljarden
gaat kosten.
Veelzeggend is dat hij niet bereid is om naar Japan te reizen vanwege het stralingsgevaar. Iets wat volgens
de Japanse overheid niet bestaat zolang je maar glimlacht en bier drinkt.
We kunnen zonder te overdrijven stellen dat de wereld aan de rand van de afgrond staat. Als iemand uit de
top tien van de wetenschappelijke gemeenschap van deze wereld zegt dat dit het einde van de mensheid
kan betekenen, dan is het raadzaam om die waarschuwing heel serieus te nemen.
De vraag is alleen: wie of wat is in staat om de Japanse overheid ervan te overtuigen dat ze contact moeten
opnemen met Patrick Flanagan?
Bron: PES Network
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6234:mogelijke-oplossing-voorfukushima-straling-video&catid=38:wetenschap&Itemid=51
Trompetgeschal van het einde der tijden? (video)
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Ongeveer vergelijkbaar met het raadsel van de oranje bollen is het raadsel van de vreemde geluiden die
mensen overal ter wereld horen. Velen interpreteren deze trompetachtige
geluiden als de aankondiging van de naderende eindtijd.
Er wordt druk over gediscussiëerd, maar zoals gewoonlijk weet niemand
het exacte antwoord. Voor de één is het trompetgeschal iets wat de eindtijd
aankondigt, voor een ander zijn het buitenaardsen die op deze manier
communiceren en weer anderen denken dat het wordt veroorzaakt door
elektromagnetische golven. Uiteraard zouden we bijna zeggen, staat
HAARP ook hoog op de lijst als mogelijke veroorzaker.
Dit soort geluiden begon men eigenlijk voor het eerst waar te nemen in
2011. In 2012 nam dit aantal toe en ook dit jaar zijn er steeds meer meldingen van dit fenomeen.
Volgens Amerikaanse geologen worden de geluiden veroorzaakt door kleine aardbevingen, de zogenaamde
micro quakes. Die zijn kleiner zijn dan 2 op de schaal van Richter. De toename van die micro quakes zou
dan vooral zijn in het gebied dat wordt aangeduid als The Ring of Fire.
Deze mini-aardbevingen zouden dan zorgen voor volkomen ongevaarlijke elektromagnetische golven die
uiteindelijk via aurora ’s en dergelijk het geluid zouden veroorzaken.
Waarschijnlijk niet zo vreemd dat veel gelovigen dit soort geluiden in verband brengen met het einde der
tijden. Ze klinken soms ook angstaanjagend.
En toch… het is niet de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat men dit soort geluiden waarneemt.
Het is eerder gebeurd, maar dan moeten we wel heel ver terug:
In een museum in Leiden ligt de Ipuwer Paypyrus, één van de oudste Egyptische documenten. Het bevat
een kort gedicht met als laatste regel: “Jaren van geluid. Er komt geen eind aan het geluid”.
Ook in de Kolbrin Bijbel wordt erover gesproken: “Zij zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de
Verwoester” en “De ster zong zoals nog nooit eerder was voorgekomen”.
De Verwoester is een andere benaming voor de planeet Nibiru. Kan het zijn dat de geluiden toenemen
veroorzaakt door de nadering van deze komeet planeet?
De Dogon, een stam in West Afrika, produceert met hun instrumenten een geluid dat vergelijkbaar is met dat
wat men nu overal hoort. Zij noemen het geluid “De stem van de donkere ster”.
Wat het ook moge zijn, de geluiden zijn er nog steeds en lijken toe te nemen. Ter illustratie hier twee video’s
van de afgelopen week met bizarre geluiden.
De eerste is gemaakt in Blackburn en de tweede in Manchester, beiden in Engeland.
http://www.youtube.com/watch?v=mkJ8iBix2Yg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uB0ty1CfE3U&feature=player_embedded
Bron: Mancunnian Matters
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6233:het-trompetgeschal-van-heteinde-der-tijden-video&catid=35:universum&Itemid=48

Schokkende cijfers over honger in de wereld
Een op de vier van de wereldbevolking lijdt aan honger of heeft een chronisch tekort aan essentiële
vitaminen en mineralen. Nochtans is er belachelijk weinig geld nodig om de honger uit te roeien, maar dan
zal de almacht van de agrobusiness moeten gebroken worden.
honger en politiek
Naargelang de definitie zijn er momenteel tussen de 842 miljoen en 1,3 miljard
hongerlijders in de wereld.[1] Daarbovenop komen nog eens meer dan een miljoen
mensen met een chronisch tekort aan essentiële vitaminen en mineralen
(micronutriënten), gezamenlijk bekend als de ‘verborgen honger’. Tenslotte telt onze
planeet nog eens 1,5 miljard mensen met overgewicht (obesitas). De helft van de
wereldbevolking eet dus ofwel te weinig, ongezond of te veel.
Sinds de jaren negentig is het aantal hongerende mensen met 17% gezakt. De
financiële crisis heeft aan die daling wereldwijd geen einde gemaakt. Sinds 2007 was
er een daling met 9%. Die was er overal behalve in Afrika en de rijke landen, waar er
resp. 10 miljoen (+5%) en 2 miljoen (+15%) hongerenden bijkwamen.[2]
Het land met het meest aantal hongerlijders is India: 213 miljoen. Het continent met het hoogste percentage
is Afrika: 25%. Burundi spant de kroon met 67%. Vermoedelijk zijn de percentages in Congo en ZuidSoedan nog hoger, maar die landen zijn niet opgenomen in de cijfers.[3] Het ontwikkelingsland met het
laagste percentage ondervoede mensen is Kazachstan (0,5%), nipt gevolgd door Cuba (0,6%).[4]
Dat er überhaupt honger en ondervoeding is is een echte schande. De wereld is in staat om voedsel te
produceren voor 12 miljard mensen.[5] Vandaag wordt meer dan een derde van alle voedsel verspild.
Daarnaast wordt een derde van alle gewassen gebruikt voor veevoeder. LEES VERDER:
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/08/wist-je-dat-schokkende-cijfers-over-honger-in-de-wereld
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In Vlaanderen en Nederland worden ouderen opstandig
Topleugenaar Marx Rutte II, lid van de Vuile Vieze Dieven (VVD) wil in 2014 samen met zijn vriendje en
mede-leugenaar Diederik Samsom, lid van de Portemonnee van de Ander (PvdA) € 50 van onze AOW per
maand korten! Je mag ook jonger dan 60 zijn om dit te lezen want het betreft straks ook grote gevolgen voor
jouw situatie.
e
Hallo – Ik ben 60 plusser! Ik heb vanaf mijn 14 hard gewerkt en maakte 40 tot soms 60 u per week en dat
ongeveer 45 jaar lang. Ik verdiende redelijk, maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om
dáár te komen waar ik vandaag ben. Als je de economie bekijkt lijkt het nu geen goed moment te zijn om
met pensioen te gaan. Maar ik heb geen keuze, ik ben al een gepensioneerde.
Ik ben het beu om te horen dat ik ‘mijn rijkdom moet verdelen’ onder mensen die mijn vorm van werkethiek
niet kennen. Ik ben het beu om te horen dat de regering het geld dat ik verdiend heb van mij wil afpakken desnoods met geweld? – en het aan mensen te geven die te lui zijn zelf geld te verdienen, of die zogezegd
vluchteling zijn. Ik ben het beu te horen dat ik mijn zuur verdiende centjes moet afstaan aan de 5 of
meer kindjes van Ronaldo, Ivanojev, Rachied en Mohamed die bij hun moeder in het thuisland leven en die
hier € 900 werkloze steun of O.C.M.W. opstrijken. Ik ben het beu dat men van mij eist dat ik mijn
levensstandaard moet verlagen om zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan terwijl de US het
vertikt om de Kioto-overeenkomst te tekenen en China meer CO² uitstoot per inwoner dan heel mijn straat.
Maar ik ben heel erg blij dat ik 60 plusser ben …. want ….. nu hoef ik mij niet meer verantwoordelijk te
voelen voor wat anderen van deze wereld maken. Ik heb echter wel te doen met de volgende generaties.
Deze kreet zal waarschijnlijk niet alom gepubliceerd worden, behalve als wij het zelf doen.
Dit is dus uw kans om het verschil te maken. Ik ben een 60 plusser en deed altijd mijn plicht, nu ben ik moe.
Als u dit niet doorstuurt, dan hebt u het niet begrepen.
Terwijl overal in den lande nieuwe belastingen en heffingen worden bedacht en bestaande belastingen en
heffingen worden verhoogd (vanwege de ‘bezuinigingen’) ontlopen die groep criminelen aan het Rode Plein
in Den Haag steeds weer opnieuw de gevolgen van hun eigen bedenksels. WIJ ontvangen pensioen
gebaseerd op een gemiddeld inkomen over de opbouwperiode van dit pensioen, ZIJ krijgen dit gebaseerd
op hun laatste (gemakkelijk ‘verdiende’) inkomen!. WIJ gaan me pensioen op 68-jarige leeftijd (of zelfs later)
terwijl ZIJ al veel eerder van hun ruime en nog steeds onaangetaste pensioenregeling gaan genieten,
uiteraard op een veel jongere leeftijd. Laten wij wel zijn: Een premier, minister, staatssecretaris of kamerlid
werkt zich letterlijk het bekende graf in (was het maar waar!) en hebben daarom RECHT op een riant bedrag
en een fijne levensavond. ZIJ wel – WIJ niet! Hoe bedoelt u met ‘iedereen is gelijk’? Er zijn toch mensen die
wat meer ‘gelijk’ zijn dan de ander?
Vreemdelingen krijgen hier een warm welkom, gratis medische verzorging, voorrang bij een mooie woning,
direct een uitkering en ga zo maar door. Onze kinderen moeten wachten, wachten … En wij moeten dokken
en onze bekken houden. Wat een land, wat een ‘vertegenwoordigers’ en wat een rotzooi is het hier!
Het moge u goed gaan!
Sandokan

Vaticaan: ‘Europa wordt islamitisch’
Bron: De Dagelijkse Standaard - Geplaatst door Michael van der Galien op 10
november - © Ern (bron: Wikimedia Commons)
Een hoge functionaris binnen het Vaticaan waarschuwt dat Europa over niet al te
lange tijd islamitisch wordt:
Italian Father Piero Gheddo said that the low birth rate among indigenous
Europeans combined with an unprecedented wave of Muslim immigrants with
large families could see Europe becoming dominated by Islam in the space of a
few generations. “The challenge must be taken seriously,” said Father Gheddo, of the Vatican’s Pontifical
Institute for Foreign Missions.
Hij voegt daar aan toe dat niemand erover spreekt, maar dat een blinde nog kan zien dat de demografische
veranderingen razendsnel plaatsvinden. De autochtone Italiaanse bevolking neemt jaarlijks af met meer dan
100.000 mensen, terwijl het allochtone deel ieder jaar weer groter wordt. En ja, de meeste immigranten zijn
moslim… en hebben ook nog eens behoorlijk veel kinderen.
Gheddo is bang dat het katholieke karakter daardoor verloren gaat.
Wat denkt u? Komt het zo ver dat sommige Europese landen een islamitische meerderheid krijgen of zijn dit
spookverhalen?
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De koran over niet-moslims
Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:
‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan allemaal naar de hel’.
Hier zijn 447 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van nietmoslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder
de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn.
Mocht u van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan horen we dat graag met verwijzing naar het
desbetreffende vers.
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Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
God straft de ongelovigen
Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind
Wie niet gelooft zal branden!
Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
Ongelovigen zijn vervloekt
Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
God is de vijand van iedereen die niet moslim is
Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
Ongelovigen worden gestraft
Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
Niet-moslims zijn verliezers
Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna
branden ze toch lekker in de hel
Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een
grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden
door God .
Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat
iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal
toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
Een afvallige zal branden in de hel
Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een
dergelijk huwelijk.
Ongelovigen zijn onrechtvaardig
Ongelovigen hebben duivels als vrienden
Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat
zij verdienen en worden niet door God gesteund.
Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen
dat ze gefolterd gaan worden.
Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel
even zullen branden in de hel.
Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
God vindt ongelovigen niet lief
God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook
niet helpen. Lekker puh.
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Alleen moslims zijn te vertrouwen
God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
Alle niet-moslims gaan naar de hel.
En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl.
geen mensen)
Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de
Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in
de hel. Lekker puh!
Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken
wat dat betreft wel wat op God )
Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde
vuur kunnen belanden als de ongelovige.
Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
Maak ongelovigen bang.
Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog
meer kan straffen.
Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin.
Mits deze gelovig is natuurlijk.
Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze
daarom vervloekt.
Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats
zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
Wend je af van degene die niet gelooft
Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God
zal worden beloont.
Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken
terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de
tegenstrijdigheden)
Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem
doden.
Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door
een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo
erg.
Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft
snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
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Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des
oordeels.
Wordt geen vrienden van ongelovigen
Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
Ongelovigen gaan naar de hel
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten.
Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook
in de hel belanden.
Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land.
Ze gaan naar de hel.
Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel
sturen.
Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
Ongelovigen krijgen geen steun van God
Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drie-eenheid (vader, heilige
geest, zoon) geloven.
Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want
dat is niet wat God wil dat ze doen.
Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
Ongelovigen branden in de hel
Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?)
wordt door satan verleidt.
Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
Luister niet naar kritiek op de koran
Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
Vermijd andersgelovigen.
Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
Ongelovigen zijn blind en onwetend
Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
Wie God \’s bestaan niet wil zien zal worden gestraft
Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
God verzoop ongelovigen in de zondvloed
God trof ongelovigen met aardbevingen
God straft een volk dat homoseksualiteit tolereert
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God straft een ongelovig volk met aardbevingen
God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
Ongelovigen zullen worden gestraft
Wie God \’s tekenen niet wil zien zal worden gestraft
Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
Ongelovigen branden in de hel
De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden
geworpen.
Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
Ongelovigen zijn erger dan beesten
Verjaag ongelovigen, God haat ze.
Ongelovigen zijn achterlijk
Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
Ongelovigen veroorzaken problemen
God zal ongelovigen vernederen
Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn
onrechtvaardig
Verstoot ongelovige familieleden
moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
God straft ongelovigen
andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
God vervloekt joden en christenen
Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
Ongelovigen gaan naar de hel
Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
De vijanden van God branden in de hel
Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
God luistert niet naar niet-moslims
Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen
van niet-moslims
Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
andersgelovigen gaan naar de hel
Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
Bestrijdt ongelovigen
Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
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Het is onrechtvaardig sceptisch te zijn
niet-moslims zullen boeten
Christenen worden zwaar gestraft
God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
Niet-moslims wacht een straf
Niet moslims zullen branden
niet-moslims worden gestraft
Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
niet-moslims gaan naar de hel
Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
Ongelovigen worden gestraft
Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
Wie dwaalt gaat naar de hel
Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
Ongelovigen gaan naar de hel
Ongelovigen liegen
Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
Ongelovigen gaan naar de hel
Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
Ongelovigen krijgen dubbele straf
Niet-moslims worden gestraft
Ex-moslims krijgen een grote straf
Joden zijn onrechtvaardig
De hel is een kerker voor ongelovigen
Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
God heeft hele steden en generaties uitgemoord
Ongelovigen branden in de hel
Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
God is tegen democratie
Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
Christenen en hindoestanen branden in de hel
God maakt wie de ‘tekenen’ vergeet doof en blind
Ongelovigen zien de hel
Ongelovigen branden in de hel
Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
Ongelovigen worden gefolterd
Ongelovigen branden in de hel
God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
Christenen gaan naar de hel
Ongelovigen zullen branden
Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
Wie de koran matigt, gaat naar de hel
Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
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Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
Ongelovigen zullen branden
Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
Wie niet gelooft gaat naar de hel
Alleen moslims zijn gelovigen.
Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
Bestrijd ongelovigen
Ongelovigen zondigen en worden gestraft
Andersgelovigen worden gestraft
Dichters trekken ongelovigen aan
Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
Andersgelovigen worden gestraft.
Steun ongelovigen nooit
Geen genade voor ongelovigen
Andersgelovigen branden in de hel
Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
Niet-moslims zijn verliezers
De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
Leven stelt niets voor.
Niet-moslims gaan naar de hel
Niet-moslims worden gestraft
God houdt niet van ongelovigen
Geen genade voor ongelovigen
God sluit de harten van ongelovigen
Wie spot met de islam zal gestraft worden
Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
Negeer ongelovigen
De profeet negeert ongelovigen
Ongelovigen worden gestraft
Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
God steunt gelovigen in oorlog
Gehoorzaam ongelovigen niet
Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
Ongelovigen branden in de hel
Straf ongelovige leiders extra zwaar
Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
Kritiek op de koran wordt gestraft
Geen genade voor ongelovigen
Wie niet gelooft, wordt gestraft
Ongelovigen worden afgekeurd
Ongelovigen branden in de hel
Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
Ongelovigen verliezen
Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
Ongelovigen gaan naar de hel
Ongelovigen worden gestraft
Ongelovigen verdronken in de zondvloed
Ongelovigen worden gestraft
God doodde iedereen in Sodom
Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
God heeft veel ongelovigen vernietigd
Andersgelovigen worden gestraft
God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
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Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
Ongelovigen branden in de hel
Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
Niet-moslims dwalen
Wie voor de profeet leefden werden gestraft
God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
God heeft genoeg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in
het vuur worden gegooid.
Ongelovigen branden in de hel
Geen genade voor de ongelovigen in de hel
Andersgelovigen zijn schandalig
De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
Ongelovigen worden gestraft
Ongelovigen branden in de hel
Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
Ongelovigen worden gestraft
Afvalligen worden gestraft
Ongelovigen worden gestraft
Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
Wie geen moslim wordt is arrogant
Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
Ongelovigen volgen een leugen
In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die
strijde tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
Het werk van ongelovigen is vruchteloos
Ongelovigen haten God
God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
Ongelovigen worden niet beschermd
Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
Ongelovigen worden niet vergeven door God
Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
Niet-moslims branden in de hel
Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
God zal ongelovigen straffen
God zal de islam laten zegevieren
Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen
beschermen.
Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
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Negeer niet-moslims
Niet-moslims branden in de hel
De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
Ongelovigen worden gestraft.
Ongelovigen branden in de hel
Niet-moslims gaan naar de hel.
Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
Ongelovigen zullen worden gestraft
Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
Ongelovigen onder de ‘mensen van het Boek’ zijn leugenaars.
Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
Niet-moslims branden met satan in de hel.
Wordt geen vrienden met niet-moslims
Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
Wordt geen vrienden met niet-moslims
Liegen over God is het ergste wat je kan doen
De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
God zal de joden niet leiden.
Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
Ongelovigen gaan naar de hel
Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
Ongelovigen gaan naar de hel.
Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
Gehoorzaam geen niet-moslims
Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
Ongelovigen worden gestraft
Het volk van Noach werd gestraft
Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
Wie niet denkt aan God wordt gestraft
Niet-moslims gaan naar de hel
Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
Ongelovigen dwalen
Ongelovigen branden in de hel
Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
Ongelovigen worden gestraft
Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
God heeft ongelovige steden gestaft
Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
Wie de islam loochent brandt in de hel.
God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
Zoek en verraad ongelovigen
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De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar
de hel.
Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren

Bovenstaande lijst is niet bedoeld om ‘moslims’ in een ‘kwaad daglicht’ te zetten of te beledigen. Het is een
kritische kijk op teksten in de koran en nodigen iedere moslim uit ze eens beter te bestuderen. Ons insziens
zijn veel van de vooroordelen van moslims over niet-moslims terug te voeren op bovenstaande teksten. Dit
uit zich ondermeer in de eenzijdige partnerkeuze. Noem je jezelf moslim maar kan je je niet vinden in de
bovenstaande soera’s, vraag je je dan eens serieus af waarom je je eigenlijk moslim noemt. Sta je geheel
achter de bovengenoemde teksten en beschouw je deze als waarheden, dan zou je eens deze lijst moeten
lezen om te begrijpen wat hierboven eigenlijk staat.
http://www.ex-moslim.nl/norak.html

Rode manen, commentaar van Jan Smelt
Waarschuwing: het lezen van dit artikel kan bij jodenvergoders en adelvereerders leiden tot cognitieve
dissonantie. Deze mensen wordt geadviseerd om niet verder te lezen en voor het hervinden van de innerlijke
rust op DEZE VERWIJZING te klikken.)
Enige tijd geleden hadden we de profeet Benjamin Couzijnse, die profetie na profetie ontving van zijn ‘bodeengel’, waarin het einde van de wereld voorspeld werd. Geen van zijn profetieën is uitgekomen, dus
Benjamin Couzijnse mag op de mestvaalt van de geschiedenis. Zo gaat dat met valse profeten. Mozes heeft
een zeer eenvoudig recept gegeven om profeten te toetsen op hun geloofwaardigheid: komen de
voorspellingen uit, dan is het een echte profeet; komen ze niet uit, dan is het een valse profeet.
Vorig jaar hadden we 2012. Het einde der wereld was voorspeld. De 21-ste december kwam en ging zoals
alle andere dagen. Al de profeten die hieromtrent voorspellingen hebben gedaan, mogen net als Benjamin
Couzijnse bij het oud vuil.
Dan hebben we nu weer nieuwe onheilsprofeten, die ons wijzen op rode manen. In 2014 en 2015 zullen een
viertal totale maansverduisteringen elkaar opvolgen. Deze maansverduisteringen vallen op Joodse
feestdagen. Op deze website was er onlangs het artikel hierover onder de kop ‘Wat moeten we nou met
zelfs de NASA voorzeggingen aangaande die komende bloedrode maan en de tekens aan de zon? Is het al
zó ver? Maar hoe zit het dan met de 2.000 jaar?? díe zijn pas rond 2030 ten einde??’. Rampspoed en
tegenslag staan ons te wachten. De profeet is deze keer pastor Mark Blitz van El Shaddai Ministries. Let op
de Davidsterren en de verwijzingen naar Israël op deze website. Deze profetieën zijn al een aantal jaren
oud. William Koenig, een andere doemprediker en Israël-adept, schreef er al over in 2008. Hij geeft
uitgebreid al de datums achter deze profetie. Pastor John Hagee, de Amerikaanse evenknie van Willem
Glashouwer, houdt het maar bij de voor een dom publiek begrijpelijke zaken, die hij heeft samengevat in de
paperback Four Blood Moons, die wordt gepromoot door de Amerikaanse conservatieve website World Net
Daily.
Ik ga hier niet in op de inhoud van deze profetieën, aangezien ik dat tijdverspilling vind. Men harkt een boel
datums en bijbelteksten bij elkaar, ontdekt een paar opmerkelijke zaken en distilleert hieruit een profetie.
Dezelfde methode wordt bijvoorbeeld toegepast bij de z.g. Bible Codes, waarbij men in de Thora allerlei
opmerkelijke zaken ontdekt. Als je maar genoeg gegevens bijeen harkt, vind je altijd wel wat. Er zijn tal van
uitwijkmogelijkheden om de zaak kloppend te maken:
 Als de Gregoriaanse kalender niet klopt, schakel je snel over naar de Joodse.
 Als het Engelse alfabet niet voldoet, neem je het Hebreeuwse, waarbij je allerlei vertaaltrucs kunt
toepassen.
 Als de maansverduistering in Washington niet te zien is, dan ga je snel naar Jeruzalem.
Het grootste mankement bij deze methoden is, het ontbreken van een oorzakelijk verband: waarom is een
bepaalde bijbeltekst toepasbaar op een bepaalde gebeurtenis? Daarom interesseren me de
samenzweringsaspecten van deze profetie me meer dan de profetie op zich. Samenzweringen zijn ook niet
altijd makkelijk te bewijzen, maar hier zijn wel zeer duidelijke oorzakelijke verbanden te bedenken. Waarom
voorspelt men rampspoed en tegenslag? Wie heeft daar belang bij? Ik noem maar een aantal
mogelijkheden:

Onheilsprofetieën maken de mensen bang. Bange mensen zijn makkelijker te manipuleren. De
NWO/JWO zal onheilsprofetieën dus promoten.

De aanslag op de Twin Towers is al weer 12 jaar geleden en raakt in de vergetelheid. Als Bin Laden
vergeten is, zullen de mensen zich gaan afvragen, waarvoor al die controles op de vliegvelden nodig
zijn. Is er een nieuwe grote aanslag gepland? Nu in Israël?
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Israël is dit jaar 65 jaar geworden. Ik ken iemand die in 1948 geboren is. Hij is er heilig van overtuigd
dat hij Jezus’ wederkomst nog zal meemaken. Dit geloof is wijd verspreid onder christenen (zie bijv. Dit
geslacht van 70 jaren). Blitz (zie boven) suggereert dat Jezus zal terugkomen op één van de door hem
ontdekte feestdagen. Dus, staat ons een ge-ensceneerde wederkomst te wachten?

Volgend jaar wordt Israël dus 66 jaar. Dit is een zeer occult getal omdat het een veelvoud is van 11 en
tevens het getal 6 bevat, dat voor de Joden zeer belangrijk is. Denk aan de 6 miljoen slachtoffers van
de zogenaamde holocaust. 66 is bij uitstek een getal om slachtoffers te maken.

Netanjahoe heeft moeite ‘de boel bij elkaar te houden’. Zijn orthodoxe onderdanen drukken een steeds
grotere stempel op Israël, terwijl de seculieren gedesillusioneerd het land verlaten (zie bijv Chris
Hedges, Imploding the Myth of Israel). Netanjahoe maakt het nodige tromgeroffel over de denkbeeldige
vijand Iran, maar een Palestijnse aanslag in Israël of een aardbeving zou een beter middel zijn om de
onderdanen weer onder de vleugels van de grote leider drijven.

Een Palestijnse aanslag, waarbij veel Joden omkomen, zou sympathie voor de Joden ‘kopen’ in het
buitenland, zoals met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog sympathie is verworven bij ‘de volken’.

Al vanaf 1994 is het verhaal over NASA’s Project Blue Beam bekend van een Canadese journalist
Serge Monast. NASA zou wereldwijd een film willen projecteren in de wolken, waarmee de wederkomst
van Christus zou worden gesimuleerd. Voor Mohammedaanse streken zou Mohammed worden
geprojecteerd. Het doel zou zijn een wereldreligie. Opmerkelijk is dat de NASA ook weer een rol speelt
bij de rode manen van Blitz.

Ook de ‘opname’ (of rapture) zou hiermee in scene worden gezet. De nu gerapporteerde verdwijning
middels UFO’s zouden model staan voor de techniek voor de opname.

Zijn de vreemde geluiden in de lucht, die overal ter wereld gerapporteerd worden, soundchecks van dit
systeem?

Voor het projecteren van een film in de wolken heb je een projectiescherm nodig. Wordt middels de
chemtrails een dergelijk scherm aangelegd?

Is een ander doel van de chemtrails, voldoende stof in de lucht te brengen, zodat de maan bij de
komende verduisteringen voldoende rood is? Bij de verduistering van begin dit jaar, was de maan roze,
maar niet bloedrood, zoals de profetie vereist.
Het is niet verwonderlijk dat we af en toe wat gehamer en geklop opvangen van de ombouw van de oude
naar de nieuwe wereldorde. De maatschappij is er klaar voor. De overheid is omgebouwd naar roverheid. De
sodomitische zondaars van weleer zijn geworden tot de homo-heiligen der laatste dagen. De politie is van
onze vriend onze vijand geworden.
Reactie Boinnk
Grif geef ik het toe, ook ik was en werd geraakt door dit aangekondigde fenomeen van de bloedrode manen.
Echter SCHRIFT-STUDIE heeft me weer bij de les geroepen en ook de z.g. bloedrode manen mogen dan
een bijzonder natuurverschijnsel zijn of blijken te zijn. Ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat ze NIET de
wederkomt van Christus Jezus aankondigen. Het is simpelweg nog te vroeg voor deze profetie der profetiën
. Kris kras stel ik een paar vragen? Heeft u al iets vernomen van de twee getuigen die in Jerusalem zullen
gaan optreden. Of heeft u al een vooraankondiging omtrent hun optreden vernomen? Nee dus!
Is of zijn de Profetiën van o.a Zefanja al tot vervulling gekomen??? Waar er sprake is van dat diverse steden
die nú nog onder Israëlisch bestuur staan dan weer onder Fili -of Palestijns bestuur staan? In Christenen
voor Israël lees ik hier nooit iets over!!
Het beruchte hoofdstuk 6 van Hosea spreekt overduidelijk van een tijd van 2.000 jaar ( 2 dagen) alvorens
YHWH Zich weer zou ontfermen over Zijn volk. Voorlopig doen dat de misleidde christenen uit eigener
beweging en worden Israëls velden en akkers bevloeid dankzij de rubbertjes die zij zelf uit Italië massaal
importeren.
Die 2000 jaar zijn maximaal pas ten einde op of rond 2030/33, ervan uitgaande dat NIEMAND exact Jezus’
geboorte jaar met zekerheid kan vaststellen en tengevolge daarvan ook niet met wiskundige zekerheid het
jaar kan weergeven van Zijn sterven én opstanding. Laten we het gemakshalve op het jaar 30 houden, met
een slag rond de arm, dat Hij stierf en herrees, dan zitten we nóg zo’n 16-17 jaar van Zijn wederkomst in
Jerusalem af. Dit dan nog afgezien dat de verandering van ‘kalender’ destijds en de overgang naar de
Gregoriaanse kalender allemaal vlekkeloos en correct is verlopen. Dat men een periode van 3½ jaar hier
weer van mag aftrekken, daar sta ik zeker voor open, maar om de wederkomst al in 2014, resp. 2017 te
laten plaatsvinden is m.i. WEDEROM te voorbarig. Kortom mensen laat u vooralsnog niets wijsmaken Er
dient nog veel te gebeuren alvorens Hij terugkomt. De enige hoop die er nog wel is, is de voorzegging dat Hij
de dagen zal inkorten voor hen die Hem liefhebben, maar meer kan ik althans daarover ook niets zinnigs
zeggen. Misschien U wel?
Silvia Videler
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Superratten veroveren Engeland
Het lijkt op een scenario uit een horrorfilm. Een nieuw soort superrat die
bestand is tegen alle gif en het land langzaam maar zeker overspoelt.
Alleen het is geen griezelfilm want het is precies wat er momenteel gebeurt bij
onze buren in Engeland.
In het zuidoosten van Engeland maakt men zich zorgen over een nieuw soort
rat. Een superversie die bestand is tegen het normale rattengif. Het maakt
niet uit hoeveel van dit gif wordt gevoerd aan deze ratten. Ze eten het alsof het een lekkernij is en het heeft
geen effect. Volgens experts neemt deze ziektedragende soort de oorspronkelijke rattenbevolking over. Tot
nu toe zijn ze waargenomen in Kent en Sussex, in het zuidoosten van het land, en inmiddels ook in het
zuidwesten. Omdat er ook al enkele in de buurt van Oxford en nog noordelijker zijn gesignaleerd, vreest men
dat deze soort zich heel snel verspreid. Men wil voor de bestrijding van deze ratten sterker gif gaan
gebruiken, maar dit stuit voorlopig op weerstand van de autoriteiten. Richard Moseley van de British Pest
Control Association zegt, “Normale ratten worden gedood door het gif en dit betekent dat de nieuwe
superratten hun plaats innemen. Het is dan ook logisch dat ze zich verspreiden. Alleen hebben ze zich
sneller en verder verspreid dan we gedacht hadden. Ze eten het gif alsof het graan is en dus kun je net zo
goed dát voeren”. Volgens Dr. Dougie Clark van de Universiteit van Huddersfield hebben zelfs de sterkste
gifsoorten zoals die door ongediertebestrijdingsfirma’s worden gebruikt, geen enkel effect. Hij zegt verder dat
ze ziektes verspreiden zoals die van Weil. Ook dragen ze de Salmonellabacterie bij zich. Deze dieren
deinzen nergens voor terug, ze kauwen zelfs ook op elektriciteitskabels. De reden dat de autoriteiten
vooralsnog weigeren om nog sterker gif te gebruiken, is omdat men zich zorgen maakt over de effecten die
dit mogelijk heeft op het milieu en andere diersoorten.
Bron: News AU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6252:superratten-veroverenengeland&catid=24:mens-en-dier&Itemid=37

Prikbord nr. 369 van columnist Leo J.J. Dorrestijn
Hoe lang nog?
Nederland geeft nog steeds geld uit dat we helemaal niet hebben. Dus blijven we lenen: voor de
ontwikkelingshulp, de EU, de ECB, de IMF, de VN, de Palestijnse terreurorganisaties, de milieumaffia, de
Griekse maffia, de terreurbestrijding in Mali, de uitkeringen in Marokko en de wachtgelden voor
incompetente of corrupte bestuurders. Hoe lang nog?
Klap
De wijze waarop teruggekeerde jihadisten (zullen) worden ontvangen, is een klap in het gezicht van onze
militaire veteranen. Bovendien de bevestiging dat chantage nog steeds werkt in Den Haag: je hoeft maar te
suggereren dat je ‘gevaarlijk’ bent en je krijgt begeleiding, werk, onderdak, geld en – als je het slim speelt –
straks een levenslange uitkering. Net als ‘afgekeurde’ politici die allerlei baantjes krijgen toegeschoven of
nooit meer hoeven te werken.
Mali-leugens
Volgens minister Timmermans (PvdA) moeten de moslimterroristen in Mali worden weggejaagd, want anders
komen ze naar Europa. Hoe verzin je het en De Telegraaf-redactie neemt die stelling zonder enig bewijs of
logica over, net als indertijd met Afghanistan. Dus straks hebben we hier last van allerlei voertuigen vol met
schietende, verkrachtende en ontvoerende criminelen. Timmermans is toch niet in de war met OostEuropese bendes? Want Al Qaida zat allang in Europa, en Hamas en Hezbollah gaan we toch ook niet
bestrijden vanwege de ‘veiligheid van Europa’… Al Fatah kreeg zelfs politieke bescherming en geld, de PLO
een Nederlands kantoor en geld, en Filippijnse terroristen mochten hier onderduiken, evenals die
terroristenhelpers uit Zuid-Afrika.
Manders of maffia
Het verhaal rond Toine Manders(Tel. 2/11) leest als een modern maffiaboek: zonder doden, maar corruptie
tot op het hoogste niveau. En zo iemand zit 15 jaar(!) in het Europese parlement. Dit verklaart alles.
Timmermans is de weg kwijt
Minister Timmermans gaat naar verluidt nu zelf over tot discriminatie, omdat hij Russische homo’s en lesbo’s
hier een vrijbrief wil geven voor asiel. Waarom eigenlijk? Ook bejaarden, weeskinderen, rekruten,
gevangenen, verslaafden en psychisch gestoorden worden in Rusland slecht behandeld, net als
protesterende artiesten en schrijvers. En waarom alleen Rusland? Wereldwijd zijn tenminste 1 miljard
mensen aan te wijzen die worden vervolgd, gediscrimineerd, uitgebuit, verhandeld of afgeslacht. Hebben die
nu ook allemaal ‘recht’ op asiel in Nederland?
Vergelding
In het oorlogsrecht bestaat de mogelijkheid tot vergelding. En terroristen die burgers opblazen in opdracht
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van terreurmanagers, mogen erop rekenen dat die managers ook zelf de ‘heldendood’ (willen) sterven. Bij
voorkeur met een minimum aan onschuldige slachtoffers. Dan is het vreemd dat Pakistan bezwaar maakt
tegen de inzet van onbemande vliegtuigjes die voor vergelding zorgen, waar het land zelf niet toe in staat is.
De naar verluidt 170 gesubsidieerde organisaties en regeringen die terroristen in bescherming nemen, zijn al
een grote schande. Daaraan hoeft geen Pakistaanse bijdrage te worden geleverd.

Beast Tech (7): Wereldregering 'Federatie van de aarde' in oprichting
Politiek, multinationals, media en onderwijs stevig in de greep van globalisten die toewerken naar een éénwereldsysteem
Eliteclubjes zoals de CFR, de TLC en de Bilderbergers, die de wereld
onder één groot totaal gecontroleerd eenheidssysteem willen brengen,
worden steeds minder vertrouwd door het grote publiek.
De VN is dé internationale organisatie die toewerkt naar een planetaire
wereldregering. De VN bestaat echter nog steeds uit onafhankelijke
landen, een doorn in het oog van de globalisten. Daarom heeft de World
Constitution and Parliament Association (WCPA) een 'Grondwet voor de
Federatie van de Aarde' opgesteld, en deze aan wereldleiders
voorgelegd om te worden ondertekend. Deze door milieuactivisten, linkse kerken, Nobelprijswinnaars,
financiële leiders en New Age pantheïsten opgestelde grondwet voorziet in de oprichting van een nieuw
wereldwijd monetair systeem, de massale, socialistische herverdeling van de welvaart, en een definitief
einde aan de soevereiniteit van onafhankelijke landen. Kortom: de 'Nieuwe Wereld Orde' is in oprichting.
Novus Ordo Seclorum: de Nieuwe Wereld Orde
'De Aankondiging van de Geboorte van de Nieuwe Seculiere Orde,' is de vertaling van de tekst 'Annuit
Coeptis Novus Ordo Seclorum', zoals die op het Grote Zegel van de Verenigde Staten, en tevens het
Amerikaanse dollarbiljet, is te vinden. Voordat deze 'Nieuwe Wereld Orde', inclusief een nieuwe wereldmunt,
een feit is, moeten er eerst nog een aantal ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd.
De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations (CFR) verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede
en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt,
die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen.
CFR-lid James Warburg, zoon van voormalig Federal Reserve bankier Paul Warburg, ging in 1950 een stap
verder, en hield een subcomité van de Amerikaanse Senaat voor dat het niet de vraag is óf er een éénwereldregering komt, maar of deze op vreedzame wijze kan worden gevormd. 'We krijgen een
wereldregering, of we dat nu leuk vinden of niet,' sprak hij. 'De vraag is alleen of deze wereldregering er
komt door instemming, of door verovering.'
Onderwerping VS aan wereldregering
Oud admiraal Chester Ward, tevens voormalig CFR-lid, waarschuwde in 1975 dat het doel van de CFR de
'onderwerping van de Amerikaanse soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid aan een almachtige éénwereldregering' is. Volgens hem is het de CFR die het beleid van de Amerikaanse regering bepaalt.
De CFR, mogelijk gemaakt met geld van dezelfde beruchte namen -zoals J.P.Morgan, Paul Warburg en
John D. Rockefeller- die ook de Federal Reserve vormden, werkte na de Tweede Wereldoorlog mee aan de
oprichting van de Verenigde Naties. De Amerikaanse delegatie telde tijdens de oprichtingsconferentie maar
liefst 47 CFR-leden, inclusief John Dulles (medeoprichter van de CFR), Nelson Rockefeller, en Sovjetspion
Alger Hiss, de secretaris-generaal tijdens deze eerste VN-conferentie.
Veel bekende prominenten zijn ooit directeur van de CFR geweest, bijvoorbeeld Zbigniew Brzezinkski (de
grote man achter Jimmy Carter en Barack Obama), Paul Volcker, George H.W. Bush, Henry Kissinger,
David Rockefeller, Alan Greenspan en Richard ('Dick') Cheney. De CFR controleert multinationals zoals BP,
Mercedes-Benz, General Motors, General Electric, Ford, Chrysler, IBM, AT&T, Sears, American Express,
diverse concerns van de Rockefellers, en media zoals Newsweek, Reader's Digest en de Washington Post.
Duistere New Age basis van de Club van Rome
Veel CFR-leden zijn tevens lid van de Bilderbergers en de Club van Rome, die in 1968 werd opgericht door
wetenschappers, economen, humanisten, industriëlen, en vertegenwoordigers van overheden, die het als
hun taak zien de hele wereld te verenigen, te beginnen met het samenvoegen van regio's zoals Europa (de
Europese Unie).
Met name in de Club van Rome werd de duistere spirituele kant van het wereldwijde globalisme zichtbaar.
Aurelio Peccei, de oprichter, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age
overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een
'wereldbewustzijn' en een 'nieuw en verlicht humanisme.' Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre
Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de
'uitvinder' was van het 'Christus bewustzijn' concept, dat ook in kerken steeds populairder wordt.
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Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials,
leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals
Planned Parenthood. De CFR zelf heeft na de president de controle over de vier machtigste posities in de
VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid Adviseur. Tevens is bijna
iedere ambassadeur en diplomaat een overtuigde globalist. Velen zijn lid van de CFR of de Trilaterale
Commissie (TLR). Hetzelfde geldt voor iedere oppercommandant van de NAVO.
Stevige greep op politiek, media en onderwijs
John F. Kennedy en Ronald Reagan waren de enige presidenten die geen lid waren van de CFR en/of de
TLR, alhoewel van JFK vermoed wordt dat hij lid was van de CFR-tak in Boston. Ted Kennedy is hier in
ieder geval zeker lid van. Het zal tevens geen verrassing zijn dat CFR-leden op hoge posten zitten bij de drie
grootste medianetwerken, CBS, ABC, en NBC, en drie van de grootste internationale persbureaus, te weten
AP, UPI en Reuters. Tevens zitten talloze bekende kranten en magazines 'in de zak' van de CFR, denk
bijvoorbeeld aan de Wall Street Journal, de Washington Post, Time, Life, Fortune, Newsweek, Business
Week en Reader's Digest.
De CFR heeft ook een stevige greep gekregen op het onderwijssysteem, universiteiten en uitgevers van
schoolboeken. De atheïst John Dewey, die vier van de vijf Rockefeller broers onderwees, wordt beschouwd
als de 'vader van het progressieve onderwijs' en onderwees talloze leraren, ook in de Sovjet Unie. Zijn op
het humanisme, socialisme en globalisme gebaseerde filosofie is tot diep in het Westerse onderwijs
doorgedrongen.
Pantheïsme: God zit in alles wat leeft
CFR-leden geven het niet graag toe, maar het plan voor de Nieuwe Wereld Orde is veel steviger geworteld
in spirituele dan in materiële of fysieke overtuigingen. Veel CFR leiders zijn direct verbonden aan de New
Age beweging, milieugroeperingen, grote kerkverbanden en de Verenigde Naties. De basis van dit
globalisme is het pantheïsme, de visie dat 'God' de som van alles is wat bestaat. God is dus geen
persoonlijke God, maar een kracht die in alle levende wezens is te vinden. New Agers geloven dan ook dat
mensen feitelijk 'goden' zijn, en dat de 'god-kracht' pas goed kan stromen als de wereld zich verenigd heeft
onder één regering en één alomvattend 'verlicht' systeem.
Geloof in superioriteit van Satan
De Theosophical Society (TS) vormde het boegbeeld van dit New Age globalisme. TS-leider en occultist
Alice Bailey richtte Lucis Press op, een tak van Lucis Trust, dat ooit zijn hoofdkwartier bij de VN had. Lucis
(van 'Lucifer') Press promootte de superioriteit van Satan, en heeft nauwe banden met de politieke éénwereldgenootschappen en de World Constitution and Parliament Association (WCPA). Oude en
tegenwoordige leden waren tevens lid van de TLC en CFR: Robert McNamara, Henry Kissinger, David
Rockefeller, Paul Volcker en George Schultz.
Wereldwijde milieuregering en wereldbelastingen
De in de eerste alinea genoemde WCPA heeft een wereldgrondwet voor de toekomstige 'Federatie van de
Aarde' opgesteld, waarin wordt opgeroepen tot de snelle vorming van een internationaal monetair systeem
en een regerende instantie voor de oceanen, de zeebodem en de atmosfeer, die als 'gemeenschappelijk
erfgoed' van heel de mensheid moeten worden gekenmerkt.
Dat betekent dat alle fossiele brandstoffen worden verboden, de welvaart wordt herverdeeld (= de Westerse
bevolking veel armer wordt), alle landen en burgers totaal worden ontwapend (behalve de VN), er een einde
wordt gemaakt aan alle nationale soevereiniteit en iedere vorm van zelfbeschikking, en er een wereld
milieuorganisatie, een wereldrechtssysteem, en een wereldbelastingdienst wordt opgericht.
Banden met talloze bekende organisaties
Onder andere CFR-lid Jesse Jackson, fervent aanhanger van Barack Obama, behoort tot de WCPA.
Directeur Philip Iseley kwam van onder andere Amnesty International, de ACLU, Global Education
Associaties, Friends of the Earth, de American Humanist Association, SANE (tegen kernbewapening, nu
opererend onder de naam Peace Action), Planetary Citizens en het Global Futures Network. Totdat de
wereld bereid is de wereldgrondwet te accepteren en de landen hun soevereiniteit -goedschiks of
kwaadschiks- hebben opgegeven, is de VN de belangrijkste internationale organisatie waarmee de
globalisten toewerken naar de Nieuwe Wereld Orde.
Publiek vertrouwt elite steeds minder
Leslie H. Gelb, emeritus president van de CFR, is van plan om de invloed van de raad uit te breiden tot de
sport- en kunstwereld. Uit recente peilingen -van onder andere Times Mirror- blijkt echter dat het algemene
publiek steeds minder vertrouwen heeft in dit soort machtige eliteclubjes en hun globalistische
doelstellingen. CFR- en TLC-lid Brent Scowcroft, Nationale Veiligheid Adviseur onder Bush, weet dat aan de
toegenomen stroom informatie (van onafhankelijke bronnen zoals de alternatieve internetmedia) naar het
publiek. 'Daardoor lijkt de invloed (van de elite) af te nemen. Het wordt moeilijker steun te krijgen voor
potentieel impopulair beleid.'
Xander - (1) Raiders News Update
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BarackObama.com: Verzet tegen late termijn abortus is seksistisch
Prominente Australische homoactivist pleit voor verplichte abortussen in de komende 30 jaar Onderbevolking na 2050 grootste bedreiging voor de mensheid
Baby van slechts 22 weken oud, die zijn vroeggeboorte
overleefde. Naar schatting de helft van alle te vroeg geboren
baby's van rond de 25 weken blijft in leven.
Organizing for Action, een non-profitorganisatie die is ontstaan
uit Obama's verkiezingscampagne in 2012, heeft vanaf
info@barackobama.com een massale email gestuurd, waarin
iedereen die zich verzet tegen late termijn abortussen -na 20
weken zwangerschap, als ongeboren baby's haar krijgen en op
geluid beginnen te reageren- 'seksistisch' wordt genoemd.
Eerder deze week pleitte een prominente Australische homoactivist er op TV voor om de komende 30 jaar
abortus verplicht te stellen, zodat de wereldbevolking wordt teruggedrongen.
Amerikaanse kiezers kunnen op 19 november stemmen over een wetsvoorstel waarmee abortussen na 20
weken vrijwel geheel worden verboden. 'Dit is een serieuze aanval op vrouwen,' is in de email te lezen. 'Het
is een doelbewuste poging van extreme belangengroepen om hun laatste anti-vrouwenstrategie te testen.'
De organisatie, die de lezers verwijst naar de officiële barackobama.com site, geeft dus feitelijk iedereen die
tegen late termijn abortussen is, het predicaat seksistisch. Er zijn echter ook veel vrouwen die zich verzetten
tegen abortus. Zijn zij in de ogen van Organizing for Action dan ook anti-vrouw?
Australische homoactivist wil 30 jaar lang verplichte abortussen
Dan Savage, een prominente Australische homoactivist en auteur, pleitte in een TV-programma zelfs voor
het verplicht stellen van abortussen, en dat voor een periode van maar liefst 30 jaar. 'Er zijn **vloek** teveel
mensen op de planeet!... Ik ben 'pro-choice'. Ik geloof dat vrouwen het recht hebben hun lichamen te
controleren... Ik denk dat abortus 30 jaar lang verplicht moet worden gesteld. Dat is een gevaarlijk idee...'
Savage (lett. 'barbaar') deed zijn naam eerder eer aan door te wensen dat 'alle Republikeinen fucking dood
waren', een politieke kandidaat achter een pickup truck te willen binden 'totdat er niets meer dan een touw
over is', en te zweren dat als hij zijn 'man insemineert', dit 'voor God' doet.
Chinese geaborteerde baby's levend weggegooid
In China is verplichte abortus al lang realiteit. Vrouwen die de één-kindregel overtreden en de enorme boete
die hierop staat niet kunnen betalen, worden op straat gegrepen, in elkaar geslagen en naar ziekenhuizen
gesleurd, waar ze gedwongen worden een verschrikkelijke abortusprocedure te ondergaan. Een gruwelijk
recent geval van een vrouw die al 6 maanden zwanger was, kreeg de aandacht van de enkele media. (2)
Soms worden zelfs 9 maanden (!) zwangere vrouwen geaborteerd, terwijl andere baby's levend in de vuilnisemmer worden gegooid. Activisten die zich openlijk verzetten tegen het overheidsbeleid, worden vervolgd.
Witte Huis adviseur wil gedwongen abortussen en sterilisaties
In 2011 zei de Amerikaanse vicepresident Joe Biden in een toespraak dat hij het Chinese éénkindbeleid
'volledig begrijpt.' President Obama stelde John P. Holdren als zijn wetenschappelijke adviseur aan. Holdren
kwam al in 1977 in zijn boek 'Ecoscience' met het idee van gedwongen abortussen en sterilisaties, die
zouden moeten worden afgedwongen door een totalitaire wereldregering.
Overigens is de 'overbevolking' van de Aarde een mythe. Volgens de officiële cijfers van de VN zal de groei
van de wereldbevolking in 2020 stabiliseren, om na 2050 dramatisch af te nemen. Dan zal juist
onderbevolking de grootste bedreiging voor de mensheid worden. Zo zal de bevolking van West Europa aan
het einde van de 21e eeuw van 460 miljoen naar 350 miljoen gedaald zijn. (2)
Bang om 'racist' te worden genoemd bij verzet tegen Obama
Het onmiddellijk wegzetten van iedereen die simpelweg een andere mening heeft als 'racistisch', is een
typische linkse tactiek om tegenstanders monddood te maken. In september zei Hollywoodacteur Ed Asner
dat veel beroemdheden bang zijn voor 'racist' te worden uitgemaakt, zodra ze zich openlijk verzetten tegen
Obama, in die maand specifiek tegen zijn oorlogsplannen tegen Syrië. 'Veel mensen willen zich niet antizwart voelen door tegen Obama te zijn,' aldus Asner.
James Woods, een ook in Europa bekende filmacteur (o.a. van 'Once Upon A Time in America' en 'True
Crime') en iemand die zich wèl tegen Obama durft uit te spreken, gaf openlijk toe dat hij hiermee zijn carrière
op het spel zet: 'Ik verwacht niet dat ik nog werk krijg, want ik denk dat Barack Obama een bedreiging voor
de integriteit en de toekomst van de Republiek is. Maar mijn land gaat voor.' (1)
Orwelliaanse discriminatie afgekeken van Europa
Het Amerikaanse establishment geeft inmiddels ook iedereen die het recht op het bezit op vuurwapens in
stand wil houden, steeds vaker het predicaat 'racistisch'. Deze Orwelliaanse discriminatie -anderen racistisch
noemen terwijl je hen juist zelf discrimineert- is afgekeken van de gevestigde orde in Europa, die steevast
mensen die zich openlijk verzetten tegen 'multiculti', de islam, de immigratie en inmiddels ook tegen de EU
en de Europese integratie, 'intolerant' en 'racistisch' noemt.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars
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Omega 6 vetzuren blijkt zeer ongezond te zijn!
Gezien de schrikbarende uitkomsten van recente onderzoeken op het gebied van kanker wordt het hoog tijd
om het publiek te waarschuwen voor de verstoorde balans van Omega 3 vetzuren en Omega 6 vetzuren.
Wat is het probleem?
60 jaar geleden was de balans in een land als Amerika zo dat inname van Omega 3 vetzuren 2 keer zo hoog
was als inname van Omega 6. Nu is
de inname van Omega 6 vervijftigvoudigd !!
1946

Omega 3 : Omega 6

2:1

2006

Omega 3 : Omega 6

2 : 50

Deze balansverstoring heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Omega 3 is een ontstekingsremmer terwijl
omega 6 juist onstekingen kan bevorderen en ook een rol kan spelen bij oa de toename van allergiën.
Maar het wordt nog erger:
Uit Israelisch onderzoek blijkt dat borstkanker cel groei wordt gestimuleerd door te hoge inname van omega
6 vetzuren.
Verder blijkt uit heel recent Amerikaans onderzoek dat omega 6 vetzuren in lab omstandigheden
prostaatkanker tumoren twee keer zo snel laat groeien.
Hoe komt deze groei? In steeds meer voeding zit omega 6 verwerkt, met name in bakkerij produkten,
frituuroliën (oa zonnebloem) , in allerlei snoepgoed/koekjes en in vele kant en klare produkten die
plantaardige
oliën bevatten.
Willen we dit compenseren dan zal de inname van dit soort vetten snel omlaag moeten. Zeker gezien het feit
de verhitting van dit soort plantaardige vetten ook nog eens kankerverwekkende deeltjes kan geven
(oxidatie).
Verder heel belangrijk, omega 3 kan cholestrol verlagend werken dus zou dit kunnen betekenen dat als
omega 6 gaat overheersen dit tot verdere cholestrol verhoging kan leiden bij miljoenen mensen. Is goede
handel voor de industrie en farmacie maar een groot probleem als je gezond oud wilt worden dus. Ook
belangrijk is dat Omega 3 de bloeddruk kan verlagen.
Bronnen van Omega 6 vetzuren zijn:
 Planten margarine
 Zonnebloem olie
 Mais(kiem) olie
 Tarwekiemolie
 Soja olie (sla olie)
Bronnen van Omega 3 vetzuren zijn:
 Lijnzaad en lijnzaad olie
 Raapzaad olie
 Walnoten en walnoot olie
 Donkergroene groentes en algen
 Vette vis zoals makreel, sardientjes, tonijn, haring, paling, ansjovis
 sprot, forel en pure Omega 3 visolie capsules
Verder kan een teveel aan linolzuur uit omega 6 dat niet kan worden omgezet, wel worden omgezet in
arachidonzuur. Dit zuur stimuleert
onstekingen wat tot allerlei klachten kan leiden in het lichaam zoals
astma, reuma, artrose, eczeem en oedeem. Verder bevat rood vlees
ook nog eens arachidonzuur dus eet je ook nog eens veel rood vlees
dan neemt de totale hoeveelheid arachidonzuur uit plantaardige oliën
en vlees nog verder toe. Teveel rood vlees kan ook leiden tot
ontwikkeling van darm poliepen die door bijv roken tumoren
kunnen worden.
Een ander bijkomend probleem is dat linozuur normaal wordt omgezet in
GLA (gamma-linoleen zuur) maar dat heeft het lichaam wel zink,
magnesium en B6 voor nodig dus heb je hier al een tekort aan dat wordt
de omzetting nog slechter. Door bijv gist in brood wordt de opname van mineralen al verslechterd en juist die
mineralen zijn belangrijk voor een
goede omzetting van linolzuur naar GLA.
Ik ben zelf altijd een echte broodeter geweest maar ben flink geschrokken van de recente onderzoeken.
Altijd veel last van onstekingen gehad
(acne, keel, voorhoofd) dus heb een aantal wijzigingen doorgevoerd.
 2 keer per dag warm met veel groente, weinig rood vlees
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 max 2-3 boterhammen per dag die ook gistvrij zijn (zuurdesem)
 iedere dag lijnzaadolie/korrels of wat vette vis (of visolie capsule)
 eet niet langer rood vlees beleg op brood
Dit onderwerp is dusdanig belangrijk voor mensen met allerlei onstekings gerelateerde ziektes dat ik zo veel
mogelijk links zal gaan verzamelen om dit verhaal te onderbouwen.
Er worden al goede initiatieven genomen. Er zijn al eieren (Columbus) die een betere verhouding hebben
dan gewone eieren en lijnzaad is bezig met een comeback.
Kijk ook eens naar het budwig papje op deze site. Is eenvoudig te maken en kan een zeer gunstige rol
gaan spelen bij onze gezondheid en het herstellen van de Omega balans.
Let ook op verpakkingen, staat er alleen plantaardig olie op houdt er dan rekening mee dat dit opnieuw
Omega 6 olie kan bevatten. Kijk dus ook
uit voor produkten die veel linolzuur bevatten.
Tekorten aan omega 3 kunnen een rol spelen bij:
- Astma (met name de ontstekingen van de luchtwegen)
- Depressie (1)(2)
- Schizofrenie (3)
- Adhd
- Borstkanker (4) / prostaatkanker, darmkanker (5, 6, 7)
- Huidproblemen zoals ontstekingen, eczeem
Verder is er bij ratten in 2005 een onderzoek (8) gedaan naar het effect van lijnzaadolie (omega3) en
maisolie op darmkanker tumoren. Hieruit is gebleken dat lijnzaadolie een sterk remmende werking heeft op
de grootte en het aantal tumoren bij ratten. De tumoren waren duidelijk veel groter bij ratten op een dieet van
maisolie. Het is maar dat je dit even weet.
Links
 http://www.nutraingredients-usa.com/news/
 http://dieet.blog.nl/algemeen/2005/12/12/
 http://www.healthcentral.com/newsdetail/408/525189.html
 http://www.nelh.nhs.uk/hth/fish_cancer.asp
 http://www.pinc.com/healthnews/fishoils.html
 http://www.tijdvoorvis.nl/04_80_gezondheid_medisch.asp
 http://www.planet.nl/planet/show/id=75098/
 http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=on_vo.vlees&nieuws=7936
 http://www.ajcn.org/cgi/content/full/70/3/560S
Amerikanen consumeren te veel van een soort EFA (Omega-6 EFA’s die woreden gevonden in de meeste
meervoudig onverzadigde plantaardige olie) maar niet voldoende van een ander soort EFA (omega –3
vetzuren die worden gevonden in vis, vis-olie, eieren van op de juiste manier levende kippen, donker groene
groenten en kruiden, en olie uit bepaalde zaden zoals lijnzaad en chia, noten zoals walnoten, en in kleine
hoeveelheden in onverwerkt graan. (Am J Clin Nutr 1991 54:438-63).
http://www.westonaprice.org/brochures/wapfbrochure_nl.html
Onverzadigde olie (met linolzuur) niet verhitten
Onderzoekers van de Minnesota Universiteit keken kritisch naar frituur/bakolie. Het advies is altijd om
daarvoor onverzadigde vetten te gebruiken omdat deze gezonder zijn. Maar alles wat gezond is kan
ongezond worden als je het verkeerd behandelt. Deze onderzoekers ontdekten dat als je sojaolie (slaolie)
lang verhit of steeds opnieuw gebruikt er een schadelijke stof HNE ontstaat die reakties kan aangaan met
aminozuren en je DNA. En DNA schade kan weer tot kanker, diabetes etc leiden.
Het advies van de heren is duidelijk. Gebruik zo min mogelijk sterk onverzadigde vetten die linolzuur
bevatten. De combinatie van linolzuul en zuurstof zorgt namelijk voor afbraak van de olie en de gevaarlijke
toxische stof HNE. Vermijdt daarom gefrituurde produkten die juist vaak in dit type vet worden gebaken.
http://www1.umn.edu/umnnews/Feature_Stories/
Change_your_oil_every_day.html
Ik bak/frituur zelf in kokosvet of geklaarde boter die beiden goed tegen sterke verhitting kunnen.
Onverzadigde vetten neem ik alleen koud (over salades of groente)
Zodra mensen uit Japan en Alaska westers dieet nemen stijgt het aantal mensen met borst, prostaat en
darmkanker
The incidence of breast, prostate and colon cancers is increasing in Japan
(5 ) and in Alaskan natives (6 ) as the cultures adopt a Western diet, decrease fish intake and increase
dietary intake of n-6 fatty acids.
http://www.nutrition.org/cgi/content/full/132/11/3508S
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Israel staat qua omega 6 gebruik nog hoger in de lijst. Dit leidt tot nog meer
hart en vaatziektes, diabetes, en kanker met name bij vrouwen in vergelijking met westerse landen.
There is paradoxically a high prevalence of cardiovascular diseases, hypertension, non-insulin-dependent
diabetes mellitus and obesity-all diseases that are associated with hyperinsulinemia (HI) and insulin
resistance (IR), and grouped together as the insulin resistance syndrome or syndrome X. There is also an
increased cancer incidence and mortality rate, especially in women, compared with western countries.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&lis
Teveel omega 6 verstoort verwerking van plantaardige omega 3
De hoge concentraties aan linolzuur (omega-6) in verhouding tot alfa-linoleenzuur (omega-3) in het
voedingspatroon van de meeste mensen (inclusief vegetariërs) kan de conversie van alfa-linoleenzuur naar
andere essentiele vetzuren in het lichaam verminderen. Men doet er goed aan de inname van omega-6 rijke
oliën drastisch te verminderen (je kan de voorkeur geven aan mono-onverzadigde oliën zoals olijfolie) en de
consumptie van omega-3 rijke voedingsmiddelen te verhogen.
http://www.vegetarisme.be/php/nutr-vetten.html?menu=new&s=4&ss=1&sss=4
Vee eet granen (omega 6) ipv grassen en groen voer (omega 3)
In 1978, the WHO recommended a ratio of 5:1 or less in the general diet; the optimum target for brain
development, it said, should be 2:1 at the most, achieved by eating more oily fish, fewer cereals and less
milk and meat. Current ratios are nothing like that. Correcting this, Crawford says, would require ‘a revolution
in the animal industry’ because all livestock is fed cereals. ‘Animal husbandry started with grass and green
foods,’ he says, ‘which are rich in omega-3. That is the beauty of fish and seafood because it’s still largely
wild, it’s still living in an omega-3-rich environment. The same used to be true of livestock animals – even
chickens used to roam free and live off seeds and herbs – but that is no longer the case. It really is a
question of redesigning our food and agriculture systems so they are more keyed in to the pivotal priority of
human physiology – namely, our original genome being shaped by wild foods.’
http://observer.guardian.co.uk/foodmonthly/story/0,,1481443,00.html
Fish, fruits, veggies may cut dementia risk
A diet that includes plenty of fish, omega-3 rich oils, fruits and vegetables may reduce the risk of dementia
and Alzheimer’s disease, while high intake of omega-6 rich oils may boost the risk of developing
memory problems, say French researchers. They looked at the diets of 8,085 people older than 65 who did
not have dementia at the start of the study. Over the following four years, 183 of the participants developed
Alzheimer’s disease, and 98 developed another form of dementia. People who regularly consumed omega-3
rich oils, such as canola, flaxseed, and walnut oil, were 60 percent less likely to develop dementia than those
who did not regularly consume such oils. The study also found that regular consumption of fruits and
vegetables lowered dementia risk by 30 percent. The study is published in the Nov. 13 issue of The Journal
of Neurology.
http://health.usnews.com/usnews/health/healthday/071115/
fish-fruits-veggies-may-cut-dementia-risk.htm
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Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!
8 november 2013 Door GuidoJ.
Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien;
feitelijk is dat ook zo.. Want wetenschappelijk onderzoek dat ánder
wetenschappelijk onderzoek ontkracht, is weliswaar de essentie van onze
kennisgroei, maar het verhult ook de krankzinnige waarde die we aan ‘de
wetenschap’ toedichten en dus aan de wetenschappelijk resultaten! Nieuw
onderzoek verhult vaak de fraude waarmee dat éérdere onderzoek tot stand kwam. En het lijkt zo makkelijk,
want mensen pakken zó weer een andere ‘waarheid’ vast, leve het ‘nieuwe onderzoek’.. Maar dáár begint
vaak het verhaal pas, DIT verhaal, dit artikel.
Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn
‘Inconvenient Truth’.. Waar of Waan..? Is het ‘Global Warming’ of zijn waarheid? Een verhitte discussie door
hem getriggerd?
Want de wetenschap lijkt steeds meer de ‘TomTom’ van het leven te moeten zijn: een wegwijzer zonder
welke we lijken te verdwalen in het leven..! Want we zijn vergeten, lijken vergeten, dat we een ingebouwde
routewijzer hebben, namelijk onze intuïtie. De ratio regeert en dient als weg naar de ‘enige waarheid’, want
wat bewezen is, dat is ‘waar’…
Maar het gaat in dit artikel vooral over de krankzinnige explosie van wetenschappelijke fraude die steeds
méér boven water komt. Het is de hoogste tijd dat we de bezem halen door de wetenschappelijke wereld,
een wereld die geleid lijkt te worden door ‘hautaine mannetjes met brilletjes, die volledig gevoelloos hun
verstand gebruiken en alleen de ‘harde cijfers’ laten spreken’..
Maar ieder weldenkend mens wéét dat datgene wat je gaat meten, voor een groot deel afhangt van de
manier van meten, van wie het meet, van de definities op basis waarvan je meet, en last but not least, van
de toegepaste statistieken om de conclusies in onder te brengen..! Op zich niets mis mee, want het gaat hier
niet om de eerlijke, hardwerkende, opréchte wetenschappers, die, door hun houding alleen al, nederig zijn
en dienend aan het maatschappelijke belang. Mensen wier TWIJFEL de basis is voor nieuw onderzoek en
niet wier EER, ROEM en PORTEMONNEE hen naar nieuwe onderzoeksresultaten doet leiden.
Het gaat in dit artikel over wetenschappers die doelbewust frauderen, cijfers tevoorschijn toveren van niet
uitgevoerd ‘wetenschappelijk onderzoek’, of delen van onderzoek weglaten, omdat dit hen niet uitkomt.
Bijvoorbeeld omdat dat deel van het onderzoek nou net die sappige conclusie van het onderzoek ontkracht.
Of omdat er veel geld en macht te ‘winnen’ is met de frauduleuze cijfers. In dit geval wijzen we je graag op
de vele, vele artikelen hier op de site, die de misdadige handel en wandel’ laten zien van de farmaceutische
INDUSTRIE. Moedwillig gefraudeerd onderzoek schaadt mensen, zo simpel is het.
Fraude dus, keiharde fraude, die willens en wetens wordt gepresenteerd als de waarheid. Een
wetenschappelijke waarheid, nog érger.. Een waarheid waar je dus niet aan kunt twijfelen, zonder jezelf te
kakken te zetten..! En artikelen over fraude in de wetenschap dienen ook niet gepubliceerd te worden,
vinden veel wetenschappers, want dat doet hun ‘vak’ alleen maar afbreuk.. Hoe ironisch het ook klinkt, de
wetenschap wil haar machtsimago kennelijk niet verliezen.. Hier het hele verhaal:x
x
Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschappelijk fraude aan…?!
januari 2012 © WantToKnow.nl/.be
(met dank aan o.a. Paul Engels en Ellen Vader)
Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. Deze dieptrieste uitspraak van
hem is veelzeggend: “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker, heb mijn
onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar
meerdere keren en niet even, maar gedurende een langere tijd. Ik wilde té veel té
snel. In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is de competitie
voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die druk mij te veel geworden
en heb ik de fout gemaakt de waarheid naar mijn hand te zetten; de wereld net iets
mooier makend dan hij is.”
De commissie die onderzoek deed naar de fraude die hoogleraar Diederik Stapel in
Tilburg creëerde, noemt de fraude ‘verbijsterend’. “Wangedrag zonder precedent, uitzonderlijk laakbaar
gedrag, waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad. We zijn van de ene in de andere verbazing
gevallen”, aldus voorzitter Levelt, die de fraude ‘zeer aanzienlijk’ noemt. Sinds 2004 had Diederik Stapel
verzonnen data gebruikt in zeker 55 artikelen in toonaangevende tijdschriften op het gebied van de sociale
psychologie. Een schokkend geval van wetenschappelijk fraude, dat niet op zichzelf staat, noch een
uitzondering vormt..!
Uit een artikel van het BMJ, het ‘British Medical Journal’: ‘Wetenschappers vervalsen data om hun studies
gepubliceerd te kunnen krijgen en klokkenluiders worden onder druk gezet om dit te verzwijgen’, zeggen hun
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eigen collega’s. Een opiniepeiling van BMJ toont aan dat 13% van artsen en wetenschappers op de hoogte
zijn en getuige waren van door collega’s vervalste testresultaten met het doel deze gepubliceerd te kunnen
krijgen. Onderzoek bij 2.800 experts in Engeland wees ook uit dat 6% bekend was met mogelijk
misleidende, op basis van foutief onderzoek tot stand gekomen, testresultaten binnen hun eigen instituut!
Deze poll werd gepresenteerd op een meeting, georganiseerd door het BMJ en de Ethische Reclame
Commissie (Cope). Dr Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ, zegt hierover : “Hoewel wij geen duidelijk
zicht hebben op het juiste aantal misleidende wetenschappelijke artikelen in Engeland, blijkt hier toch uit dat
het hier over een aanzienlijk aantal gaat en dat Engelse instituten duidelijk tekort schieten in een adequate
aanpak hiervan”.
Jonge academici vertelden BMJ dat zij werden geadviseerd om hun bezorgde twijfels voor zich te houden
om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen
op straffe van beëindiging van hun contract. Dr Elizabeth Wager (verantwoordelijke bij Cope) voegt hier aan
toe : “Dit onderzoek stemt overeen met onze ervaring in soortelijke gevallen van onwillige instituten die de
media onjuist voorlichten en tekortschieten bij het nachecken van
verkregen misleidende testresultaten.”
Eerder deze maand hebben gezondheidsexperts al in BMJ
gewaarschuwd voor het niet openbaar maken van relevante klinische
testresultaten, iets wat patiënten in gevaar kan brengen. Dr. Richard
Lehman van de Oxford Universiteit en BMJ’s klinisch epidemiologe Dr.
Elizabeth Loder riepen eerder in een artikel op om het publiceren van
deze ‘willekeurige en onvolledige resultaten’ een halt toe te roepen. Ze
vroegen met name om grondiger omschreven richtlijnen en meer
transparantie bij de testresultaten en zich niet alleen te baseren op
hetgeen uiteindelijk gepubliceerd wordt. Zij concludeerden dat degenen
die testresultaten achterhouden, ‘hun ethische plicht naar de testpersonen hebben geschonden’. (Bron
HIER)
De professoren Poldermans en.. Coutinho..!
Afgelopen november 2011 was het een hoogleraar dr. D. Poldermans van het Erasmus Medisch Centrum
die ontslagen werd, wegens schending van de ‘wetenschappelijke integriteit’. Zijn ontslag ging gepaard met
een keurig, diplomatiek opgezet verslag.. ‘Onderzoek door Dr. Poldermans geleid, werd niet altijd
uitgevoerd, volgens geldende wetenschappelijke normen. Bij verschillende studies zijn onregelmatigheden
gevonden en/of gegevens niet meer te achterhalen’.
Maar laten we er vooral duidelijk in zijn: het ging hier gewoon keihard om fraude en bedrog; want bij één
studie zou hij bijvoorbeeld gegevens volledig gefingeerd hebben en zou hij bij het gebruik van gegevens van
patiënten geen schriftelijke toestemming hebben gevraagd.
Overigens zou in dat kader Dr. Roel Coutinho, de man die nu een erudiete huisarts aanklaagt wegens
‘stemmingmakerij’, bij verstek ook dienen te worden ontslagen! Want ook Coutinho heeft in het verleden, ter
eer en meerdere glorie van zijn naam, faam en carrière, zonder schriftelijke toestemming, AIDSbloedonderzoek gedaan, zónder de betrokken patienten hiervan te verwittigen..! (HIER het hele artikel)
Dipak Das, als de rode wijn een krans krijgt, waarom hij dan niet?
Rode wijn behoeft geen krans, maar de onderzoeker wel?
Het kan zo zijn dat je van rode wijn misschien tóch niet langer leeft.. Zeg eens eerlijk,
je hebt het ‘feit’ achter in je hoofd zitten, dat dit wél zo is, nietwaar? Want dat was
toch uit wetenschappelijk onderzoek gebleken..? Dát ‘feit’ vertellen we elkaar
natuurlijk het liefst, bij het openen van weer een flesje rode wijn.. Maar
wetenschapper Dipak K. Das deed wel onderzoek naar het verband tussen rode wijn
en een langer leven en concludeerde op basis van de resultaten dat je langer leeft als
je regelmatig een glas drinkt, maar de Universiteit van Connecticut, waar Dr. Dipak
Das hoofd was van het cardiovasculaire team, heeft een paar dagen geleden bekend gemaakt dat deze
onderzoeker gegevens heeft vervalst en verzonnen. Da’s nou jammer..
De aanleiding voor onderzoek naar de handel en wandel van déze wetenschapper, wat een tip uit 2008. Alle
activiteiten van de wetenschapper werden nagelopen en wat bleek? In maar liefst 145 gevallen heeft hij zich
schuldig gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens…!
De universiteit heeft 11 wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld van hun onderzoek naar
onderzoeker. Dipak Das, die in 2010 nog verklaarde als verweer tegen de aanklachten, dat hij slachtoffer
was van een ‘complot’, is op non-actief gesteld en wordt ontslagen.
NRC-onderzoek: Universiteiten behandelden ruim 100 zaken van wetenschapsfraude!
Volgens kwaliteitskrant NRC, hebben Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen de
afgelopen jaren in zo’n 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, waarvan ten minste 27 zaken
gegrond verklaard zijn. Zeker 16 wetenschappers werden bestraft door ontslag, overplaatsing of middels een
ernstige berisping. De meest voorkomende vorm van wetenschapsfraude was plagiaat, het pikken van
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andermans onderzoeksresultaten en/of onderzoek. Ook het verzinnen of ‘bijwerken van
onderzoeksgegevens’ scoorde hoog. Ook werden auteursnamen onterecht weggelaten bij publicaties. NRC
hield een enquête onder alle universiteiten en medische centra over wetenschappelijke fraudezaken sinds
2005.
Dat jaar committeerden de instituten zich aan een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te
gedragen. Niet eerder was bekend hoe vaak en in welke hoedanigheid wetenschapsfraude zich voordoet.
Deze code blijkt dus gedeeltelijk te werken; in ieder geval zijn de 102 zaken boven water gekomen. Maar de
vraag blijft natuurlijk, welke frauduleuze zaken onbestraft blijven, doordat ze niet ontdekt zijn, of omdat ze
teveel voor ‘maatschappelijke onrust’ zouden zorgen..
Hoe er gefraudeerd wordt..
Volgens universitair docent aan de Universiteit Groningen, psycholoog Maarten Derksen is er meer mis in de
wetenschappelijke wereld. Derksen doceert ook wetenschappelijke ethiek aan zijn studenten en in een
interview, afgelopen September met dagblad Trouw, verklaart hij: “Wetenschappelijke fraude klinkt heel
sensationeel. Ik zou het erg jammer vinden als deze zaak Diederik Stapel wordt afgedaan als een
uitzondering. We kunnen niet collectief onze handen schoon wassen, er zijn wel meer dingen die fout zijn.”
Derksen somt probleemloos voorbeelden op van praktijken in de wetenschap die misschien minder erg zijn
dan het compleet verzinnen van data, maar toch laakbaar kunnen worden genoemd.
- Ghostwriting: komt in de biomedische wetenschap veelvuldig voor. Het raamwerk voor een artikel wordt
geschreven door een externe expert, die niet zelden werkt bij een farmaceutisch bedrijf dat belang heeft bij
de voorgenomen publicatie. ‘Onafhankelijke’ wetenschappers zetten vervolgens hun namen boven het
stuk..!
- Fishing: het lukraak, ongericht zoeken in databestanden naar gegevens. En als er wat interessants opduikt,
dit dan presenteren als een doelbewust uitgevoerd onderzoek.
- Knijpen en kneden: gegevens uit datasets zolang bewerken en aanpassen totdat er ‘iets significants’ uitrolt.
- Strategisch publiceren: een mooi onderzoek opknippen in meerdere hapklare publicatiebrokjes en deze
dan in verschillende wetenschappelijke bladen publiceren om zoveel mogelijk publicaties te scoren.
- Name dropping: vaak staan er tussen de auteursnamen boven artikelen namen van wetenschappers die
niets of bijna niets aan het artikel hebben bijgedragen. Vooral hoogleraren willen graag als mede-auteur
worden opgevoerd. Dat scheelt weer in de publicatielijst.
René Diekstra, zijn plagiaatvorm van onderzoek verbaasde de hele Nederlandse
wetenschappelijke wereld; hij bleek een voorloper.
Veel van de problemen met wetenschappelijke fraude zijn terug te voeren op de
publicatiedruk, zegt Derksen. Want wetenschappers moeten publiceren in
wetenschappelijke bladen, want alleen het schrijven van een paar mooie boeken is niet
voldoende. De artikelen in vooraanstaande, Engelstalige wetenschappelijke vakbladen
vormen de basis voor een succesvolle wetenschappelijke carrière,zo simpel is dat.
Derksen: “Ik zeg niet dat de hele wetenschap rot is, maar ik zeg evenmin dat de
wetenschap brandschoon is. De discussie over wat zuivere wetenschap is, zou eens
echt moeten worden gevoerd, ook de psychologie spiegelt zich meer en meer aan de
geneeskunde. Zeker in de sociale psychologie is de publicatiedruk enorm.”
René Diekstra, hét voorbeeld van wetenschappers die hun werk een handje hielpen
Het bekendste geval van wetenschappelijke fraude uit de recente Nederlandse geschiedenis is gepleegd
door de ooit gevierde tv-psycholoog René Diekstra. De Leidse universiteit ontsloeg hem in 1996 nadat een
commissie had vastgesteld dat hij plagiaat had gepleegd in zowel wetenschappelijke als populaire
publicaties. Grote delen van zijn werk bleek hij te hebben overgeschreven van andere onderzoekers en
publicaties.
En een ander geval was het verhaal rondom neuroloog dr. H. Gelmers, die in 1998 bij het Twenteborg
Ziekenhuis in Almelo weg moest, nadat hij in opspraak was geraakt wegens fraude.
Bij een onderzoek voor de farmaceutische industrie naar de werking van een medicijn
tegen hersenbloeding had hij fictieve patiënten opgevoerd. De fraude kwam aan het
licht doordat zijn bevindingen sterk afweken van die van andere onderzoekers..!
Een ander geruchtmakend geval deed zich voor in 2006 in Zuid-Korea. Celbioloog
Hwang Woo-suk bleek toen een artikel over gekloonde menselijke cellen totaal te
hebben verzonnen. Foto’s van de cellen waren getruct. De expert kreeg twee jaar
voorwaardelijk.
Tot slot, last but not least: de farmaceutische fraude..!
Alle gevallen hierboven lijken tot op zekere hoogte nogal onschuldig.. Vooralsnog
geen man overboord, hoewel het allemaal niet fraai is wat deze wetenschappers
presteren. Maar anders wordt het natuurlijk allemaal als farmaceutische
wetenschappers, willens en wetens cijfers gaan frauderen om farmaceuten kansen te
geven hun producten, jouw en mijn medicijnen.., op de markt te brengen, onder ‘valse bewijsvoering’..! Nou
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en dat gebeurt op grote schaal, zoals veel klokkenluiders ons laten weten. Ook diverse
overheidsonderzoeken hebben in de loop der tijd een beeld geschetst van een farmaceutische octopus, die
haar invloed op alle wetenschappelijke en overheidsniveaus heeft doen gelden.
Klokkenluider John Virapen, oud-directeur van Big Pharma
Het is bijvoorbeeld John Virapen, oud-directeur uit de farmaceutische industrie, die een stevig boekje
opendoet over farmaceutische wetenschappelijke fraude. Virapen werkte zich op tot directeur van een van
de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie,
omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon Virapen zich te
realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de
gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te
zijn van omzet..!
Dr. John Virapen had toen 35 jaar van zijn leven gewerkt voor Eli Lilly, en komt inmiddels met zeer ernstige
verwijten naar deze industrie, die wij hier op WantToKnow met kapitalen schrijven: INDUSTRIE… Virapen
nam zijn verantwoordelijkheid en openbaarde als klokkenluider deze praktijken aan de wereld, hij
waarschuwt voor de -letterlijk- levensgevaarlijke motieven en kwade praktijken van de farmaceutische
INDUSTRIE, waarbij hij vooral op het gevaar van de psychiatrische medicijnen wijst! Maar hij gaat kritiek op
zichzelf ook niet uit de weg; “Ik maakte deel uit van het kwaad, had een carrière maar deed veel slechte
dingen”, aldus John Virapen.
In 2008 publiceerde John Virapen het boek ’Side Effects Death’ dat in het Nederlands verscheen, met als
titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’. Het boek is een ware ‘wake-up call’ voor
diegenen die het verhaal in detail willen horen. Heb jij nog een ongelimiteerd geloof in de farmaceutische
INDUSTRIE, dan raden we je aan het boek te lezen. En als je in de gezondheidszorg werkt en je patienten
hoog in het vaandel hebt staan, lijkt dit boek sowieso een ‘must’..! Wist je bijvoorbeeld dat de meer dan 75%
(!!) van de vooraanstaande medische wetenschappers betaald/gefinancierd wordt door de farmaceutische
industrie? En ken je het spreekwoord: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’
Professor Dr. Diane Harper klapte in ‘bedekte termen’ uit de pharma-school.
Diane Harper
Ook de Amerikaanse arts en researcher Dr. Diane Harper, deed een boekje open
over de uitermate kwalijke praktijken van Big Pharma, haar verhaal kun je HIER lezen
op de site. Ook al krabbelde Dr. Harper later een beetje terug, omdat ze het aan haar
status verplicht was, zich diplomatieker uit te laten dan had gedaan, de essentie van
haar verklaringen blijft recht overeind staan.
Dr. Harper studeerde af aan het Massachusetts Institute of Technology, deed aanvullende studies aan
Stanford University en haalde een medische graad aan de University of Kansas. Zij was onderzoekster naar
zowel het Gardasil als het Cervarix vaccin en daardoor één van de meest ervaren onderzoekers in de
wereld, inzake de HPV, het baarmoederhalskankervirus.
Diane Harper werkte zowel voor Merck als voor GlaxoSmithKline en haar waarschuwingen tegen de HPVvaccins zijn keihard: deze vaccins tegen baarmoederhalskanker zijn het risico niet waard. Anders gezegd:
het middel is erger dan de kwaal..
En op de vraag waarom deze vaccins tegen baarmoederhalskanker dan nog steeds worden doorgedrukt
door doktoren en gezondheidsautoriteiten, in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vele andere grote landen is
het antwoord is heel eenvoudig: Omdat Big Pharma de grote poppenspeler achter de schermen is, die
inmiddels aan de touwtjes trekt van de wetgevende machten. Met de miljarden mega-winsten die ze maken,
is er voor deze pharma-mastodonten meer dan genoeg geld beschikbaar om lobbyisten te betalen. En zijn
ze ook in staat, via controle van het hele wetgevende apparaat om onder-de-tafel-deals af te sluiten en
verder te gaan met de angstzaaiende marketing van hun producten.
Leugens en verdraaiingen rondom kwikvergiftiging
Sinds het invoeren van kwik als ‘gezondheids’-product wordt er gesproken over de uiterst giftige werking van
kwik in bijvoorbeeld amalgaam in onze tandvullingen en het kwik dat als het conserveermiddel ‘Thimerosal’
in vaccins wordt gebruikt. De wetenschap ontkent al decennia lang, keihard de invloed van kwik, een van de
giftigste stoffen we kennen, op het menselijk lichaam. Kwikbelasting is een van de meest vermoeiende
vormen van ziek-zijn. Het lichaam werkt keihard om deze rotzooi uit je lichaam te krijgen, maar vooral
lekkende kwik-amalgaamvullingen blijven lekken, waardoor het bijna letterlijk ‘dweilen met de kraan open’ is.
Maar ook het kwik in vaccins staat als uiterst giftig te boek. Maar wat doet de wetenschap..? Keer op keer
komen er VERVALSTE rapporten uit, met zg. wetenschappelijk onderzoek, dat zou aantonen dat het
thimerosal in vaccins veilig is..!! (Kijk voor een speciaal recent artikel HIER op de site!)
Fraude bedekken met de mantel der vergoeilijking..?
Wetenschappers die achter het bedrog van hun collega’s komen, proberen over het algemeen deze
collega’s te sparen.. Waarom is niet duidelijk, maar wellicht is er het gevoel dat de ‘wetenschap’ iets te
verdedigen heeft…?? Daarnaast worden wetenschappers die het bedrog WEL aan de grote klok willen
hangen, vaak afgesnauwd en zwaar onder druk gezet, om het bedrog NIET naar buiten te brengen..!
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Toevallig, tijdens het schrijven van dit artikel, kwam ons het artikel uit de Daily Mail’ onder ogen over dit
onderwerp. En wat blijkt: het BMJ, (British Medical Journal) hield een peiling onder zo’n 2.800
artsen/wetenschappers. Van hen zei maar liefst 1 op de 8, oftewel 13%, op de hoogte zijn en/of getuige
geweest te zijn van vervalste testresultaten, met het doel om dit onderzoek gepubliceerd te kunnen krijgen.
Bijna de helft daarvan, 6 procent van de hele groep, constateerde de fraude zelfs bij het eigen instituut. We
drukken graag hier dit artikel volledig af.
We raden je aan in dit kader van vervalsing, het vertellen van halve waarheden en het verzinnen van
aanvullende, onware zaken, eens een kijkje te nemen bij de vele artikelen hier op de
site.We geven je een kleine lead:
* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER
* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER
* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER
* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER
* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER
* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER
* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER
* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER
* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER
* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER
* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER
* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER
* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER
* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER
* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER
* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER
* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER
* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER
* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen
wetenschappers..! HIER
* De FDA blijkt corrupt! HIER
Andere bronnen:
* Een artikel van de Amerikaanse dokter Mercola over hoe corrupt farmaceuten zijn en hoe ze medisch
onderzoek manipuleren. HIER
en een boek van zijn hand over de grote vogelgriephoax.. ‘The Great Bird Flu Hoax’: HIER
* Hoe Farmaceutisch bedrijven controle uitoefenen op (publicaties van) ‘wetenschappelijke’ onderzoeken
naar vaccins: HIER

Biohacker laat sensor in arm plaatsen
6-11-13 - 12:20 bron: HLN.be
Biohacker Tim Cannon, bijgenaamd 'the DIY Cyborg', heeft een sensor ter grootte van een smartphone in
zijn linkerarm ingeplant. Dat meldt website Mashable. De sensor kan belangrijke informatie over zijn lichaam,
zoals hartslag en temperatuur, registreren.
De sensor, die draadloos kan worden opgeladen, werd door Cannon en zijn medehackers bij Grindhouse
Wetware zelf ontworpen. De mini-computer registreert lichaamsinformatie en verstuurt die via Bluetooth naar
de smartphone van Cannon.
'De sensor kan een sms sturen als het denkt dat ik koorts zal krijgen. Het toestel kan mij ook helpen de
oorzaak van die koorts te vinden', legt Cannon uit. 'Ik vind dat onze leefomgeving beter rekening moet
houden met ons lichaam. Na een stressvolle dag zou de sensor een signaal kunnen sturen naar mijn huis
zodat de lichten gedimd worden en een warm bad klaarstaat.'
De operatie om het toestel in te planten wordt door geen enkele arts goedgekeurd. Cannon heeft voor de
ingreep dan ook een beroep gedaan op bevriende biohackers. Het apparaat werd zonder verdoving onder
de huid van Cannons arm geplaatst.
Cannon hoopt de sensor binnenkort op de markt te brengen. Prijskaartje: 500 dollar (operatie niet
inbegrepen).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=clIiP1H3Opw
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Spanjaarden koelen hun woede op politici en bankiers op bankbiljetten
Wanhopig omwille van de nooit eindigende crisis in hun land hebben de Spanjaarden een originele manier
gevonden om hun woede te uiten tegenover de politici die ze verantwoordelijk achten voor de toestand in
hun land: ze schrijven weinig flatterende boodschappen op de bankbiljetten.
Deze kleine graffitis doen niets af aan de waarde van het biljet, maar dragen een niet mis te verstande
boodschap die vervolgens van man tot man verhuist.
'Aan alle bankiers en politici: ik weet dat dit biljet ooit in jullie handen terecht zal komen. Daarom maak ik van
de gelegenheid gebruik om jullie deze boodschap na te laten: Jullie zijn dieven en hoerenzonen,' staat hier
te lezen.

Let op!! Uw welvaart zal aangeslagen worden!!
Ronald Hendrickx 05/11/2013 09:45
Als je begaan bent met je eigen welvaart, met je eigen
centen, met je spaargeld waar je zo hard voor gewerkt
heb,... dan moet het proefballonnetje van het IMF enkele
weken geleden u serieus de stuipen op het lijf hebben
gejaagd. The sovereign investor is er ook van overtuigd dat
het IMF wel degelijk een confiscatie van het spaargeld naar
voren schuift als "oplossing" van deze schuldencrisis.
Het IMF was duidelijk in zijn rapport, er zijn 3 mogelijke
oplossingen voor de westerse landen die verzuipen in de
schulden die ze nooit of te nooit zelf kunnen terugbetalen: 1) default van de schulden tot een beheersbaar
niveau - 2) inflatie met het risico de munt op te branden en hyperinflatie uit te lokken - 3) confiscatie van een
deel van de welvaart van de bevolking.
Opvallend is wel dat het IMF spreekt over to restore debt sustainability. De confiscatie van onze persoonlijke
welvaart moet er dus niet voor dienen om de schulden weg te werken, de confiscatie moet er voor dienen
om de schulden terug te brengen tot een beheersbaar niveau, vooropgesteld wordt het schuldniveau van
voor de financiële crisis.
Bank Holiday
De westerse landen blijven dan bedolven onder de schulden en de schuldenberg kan na dergelijke
confiscatie opnieuw beginnen groeien,... totdat er opnieuw een eenmalige maatregel nodig is. En het is niet
een of andere obscure organisatie die dit voorstelt, het is het IMF dat geleid en gefinancierd wordt door de
20 "rijkste" landen!!
Ten slotte stelt het IMF ook voor dat dergelijke maatregelen genomen moeten worden vóór ontwijking van de
financiële middelen. Het zal dus niet aangekondigd worden dat de maatregel ingaat vanaf een bepaalde
datum, het zal aangekondigd worden met een sluiting van de banken en een beperking om nog cash geld af
te halen. Eens de banken terug open gaan, is uw welvaart geconfisceerd.
- See more at: http://www.beurs.com/2013/11/05/er-komt-een-welvaartsbelastingaan/33930#sthash.PaoeVa2Y.dpuf
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/spanjaarden-koelen-hun-woede-op-politici-en-bankiers-opbankbiljetten/198124.htm
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Deense wetenschapper: geheimzinnige elites beheersen de wereldpolitiek
Geplaatst op 09 november 2013, door rommel.
Het gesloten internationale netwerk Trilaterale Commissie heeft al
40 jaar achter het democratisch toneel de touwtjes in handen om
de de agenda van de wereldpolitiek te bepalen. Is de uitkomst van
een unieke studie van een Deense wetenschapper.
Claims dat elite clubs zoals de Council on Foreign Relations, de
Bilderberg Groep, en de Trilaterale Commissie, controle op het
beleid van westerse regeringen voeren, en deze dirigeren, zijn
altijd als samenzweringstheorieën ontkent.
Maar nu presenteert historicus Dino Knudsen, aan de Universiteit
van Kopenhagen, aanwijzingen dat het complot echt is.
Als eerste wetenschapper ooit heeft Knudsen toegang gekregen tot de eigen administratie van de Trilaterale
Commissie – en hij concludeert dat er geen twijfel over bestaat dat dit schimmige bedrijf al 40 jaar lang een
buitengewone invloed op de wereldpolitiek heeft gehad .
- Mijn onderzoek toont aan dat op hun vergaderingen de eigen agenda wordt bepaald, en vervolgens in de
verschillende nationale overheden wordt geïmplementeerd. De Commissie vergadert buiten het publieke
oog, omdat het niet wil worden beheerst door de publieke opinie, zegt Dino Knutsen tegen P1 Morgen .
De Trilaterale Commissie werd in 1973 door de Amerikaanse financier David Rockefeller opgericht om de
Amerikaanse samenwerking met West-Europa en Japan te versterken. Veel Zweedse regeringsleden zijn lid
, waaronder Marcus Wallenberg , Urban Ahlin en Carl Bildt .
Het doel is, volgens Dino Knudsen, om elkaar als lid van de internationale elite achter gesloten deuren te
ontmoeten, en zonder transparantie en democratie algemene beslissingen te maken inzake internationale
betrekkingen en wereldeconomie. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat de partij in de jaren ’70 er is in geslaagd
om een beslissende invloed in de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds te verkrijgen .
Jimmie Carter gebruikte, volgens Knutsen, de Trilaterale Commissie als springplank om president van de
Verenigde Staten te worden .
- Hij kreeg daar ervaring, connecties, en plukte meer dan 20 van de leden eruit om ze belangrijke posities in
zijn regering te geven, zegt Knudsen.
Een groot aantal leden van de Commissie zijn in de loop der jaren topposities in verschillende regeringen
gegeven. Om aanvaard te worden als lid van de exclusieve club is vereist dat je behoort tot de elite in het
bedrijfsleven, een invloedrijke opinieleider bent, of een prominente politici die in de regering zit, of goede
kans daarop maakt.
Bron: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/11/04/200554.htm
http://www.vrijechroniqueurs.nl/deense-wetenschapper-geheimzinnige-elites-beheersen-de-wereldpolitiek/

Chip je kind! *Update*
Geplaatst op november 10, 2013
Al enkele dagen zie ik de website www.chipjekind.nl voorbij komen
in meerdere berichten. Deze website biedt aan wat ik al enkele
weken geleden in een artikel voorspelde en al veel langer voorzie.
Persoonlijke drama’s in de familiesferen die de afgelopen jaren
hebben plaats gevonden zorgen ervoor dat het idee van het
chippen van uw kind steeds laagdrempeliger gemaakt wordt.
Het meest recente voorbeeld van afgelopen jaar is dat van de
verdwijning van de jongetjes Ruben en Julian. Zij zouden door hun vader Jeroen Denis zijn vermoord en in
een duikerbuis van een sloot gestopt zijn. Half Nederland werd mee gezogen in medeleven en velen deden
mee aan de speurtocht naar de verdwenen broertjes. Zelf woonde ik tot voor kort 2 straten van de woning
van Jeroen Denis en wandelde ik dagelijks langs het huis met de hond. Ik constateerde dat er tijdens, weken
en maanden na de verdwijning en dood van Jeroen Denis nooit enig teken van leven rond het huis van de
vriendin van Jeroen Denis te constateren was. De ramen waren dicht geplakt en dit is nooit veranderd. Dat
op zich heeft bij mij altijd vraagtekens achter gelaten over de ware toedracht van het hele verhaal. Maar los
daarvan is het vreselijke verhaal genoeg om bij velen de schrik op het lijf te jagen. Stel je voor dat je
kinderen ontvoerd worden of iets anders aangedaan wordt. En als dit nota bene zelfs de eigen vader kan zijn
– zoals recentelijk ook weer in Reuver het geval was – dan is het wel belangrijk dat er ook instanties zijn die
je kinderen in de gaten kunnen houden.
Het verbaast mij dan ook niets dat in hetzelfde jaar als waarin Ruben en Julian verdwenen, de website
www.chipjekind.nl op duikt. De argumenten op de website zijn duidelijk [quote] KidChip is een chip ter
grootte van een rijstkorrel, die pijnloos onderhuids wordt aangebracht. De chip zendt een GPS-signaal uit dat
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door ons systeem wordt ontvangen. U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op onze
website en zien waar uw kind is. Gemakkelijk en wanneer u maar wilt. En even verder.. Ons systeem staat
open voor Google Glass. Mogelijk kunt u in de toekomst door communicatie van de chip met Google Glass
ook daadwerkelijk zien in welke situaties uw kind zich bevindt.
Transhumanisme
Ik raad iedereen aan die overweegt een chip in zijn of haar kind te implanteren goed na te denken over de
veel grotere gevolgen dan alleen de positieve zaken die opgesomd staan op de website
www.chipjekind.nl. In mijn artikel ‘Hersencapaciteit in the cloud‘ van 15 oktober jl. schreef ik al: [quote]
Zodra mensen de bereidwilligheid gaan tonen zich te laten chippen uit bijvoorbeeld veiligheidsoverwegingen
is de stap richting het transhumanisme een stuk dichterbij. De medische toepassingen zijn er al en niet voor
niets houdt een bedrijf als Samsung zich daarmee bezig. In de nabije toekomst zullen overheden het
implanteren van chips bij kinderen gaan stimuleren. Dit zal gebeuren op basis van het ‘problem – reaction –
solution’ principe. Het kwijt raken van kinderen of het vermoorden van kinderen door
bijvoorbeeld ontspoorde vaders moet er toe leiden dat het chippen van de volgende generatie kinderen
makkelijk geaccepteerd wordt. Eenmaal een chip in het lichaam, is het heel makkelijk om de draadloze
verbinding met de hersenen te leggen en de kinderen ‘in the cloud’ te hangen. Natuurlijk zullen de
mogelijkheden dan positief worden gebracht. Het is niet alleen veilig, maar het is ook makkelijk bij het
betalingsverkeer en er worden ook toepassingen ontwikkeld om psychische problemen te voorkomen. De
medische toepassingen zijn ook legio.
De Main Stream Media en de gadgets als Google Glass - die u maar wat graag koopt – zorgen ervoor dat de
stap in de richting van het transhumanisme met de dag verkleind wordt. Wat u zich echter moet realiseren
dat u de macht over uw hersenen en dat van uw kinderen in de hand van de multinationals legt en daarmee
in de handen van de New World Order control state. Het netwerk van de NSA ligt er al. De onthullingen van
Edward Snowden laten u er alvast aan wennen dat u full time afgeluisterd wordt, maar de infrastructuur is er
klaar voor om het omgekeerde te gaan doen, namelijk het actief aansturen van de mensheid. Langzaam sluit
het web zich. Het wordt tijd dat u het gaat zien. [einde quote] Ik raad u in dit kader ook aan mijn artikel over
transhumanisme te lezen.
De NSA infrastructuur
De wereldwijde infrastructuur voor het besturen van de mens is al klaar. Vaccinatieprogramma’s, chemtrails
en gemodificeerd voedsel hebben onze lichamen en die van uw kinderen al voorbereid op onze transhumane status. We zijn er klaar voor. En u en ik zijn super blij met dat internet wat ons zoveel vrijheid
gegeven heeft. We kunnen met iedereen altijd en overal communiceren. De i-Phones en gadgets hebben
onze levens verrijkt. Ondertussen hebben we niet door dat die infrastructuur van vrijheid in feite de
infrastructuur van onze open gevangenis is. We hebben er zelf aan mee betaald. En natuurlijk is het ook zo
dat dat internet ook de mogelijkheid biedt om elkaar te wijzen op zaken zoals via dit soort blogs. Die
mogelijkheid hadden we vroeger niet. Maar al die draadloze netwerken en glasvezelnetwerken worden
volledig bestuurd door de wereldelite. Ik noem ze voor het gemak maar even de New World Order (nieuwe
wereldregering).
De recente onthullingen over de NSA laten maar het topje van de ijsberg
zien. De gehele infrastructuur om ons als trans-humans aan te sturen is
klaar. Upgrades naar meer bandbreedte zorgen er slechts en alleen nog
maar voor dat de automatiseringsgraad verhoogd kan worden. Het
menselijk ras is klaar voor de besturing vanuit die (door mensen
gebouwde) centrale processor. Het programma voor het menselijk ras en
haar aansturing ligt klaar. Het draait niet om afluisteren. We gaan nu de
fase bereiken van actieve aansturing. Denkt u nu echt dat Edward
Snowden u de volle agenda heeft laten zien? Nee natuurlijk niet! U mocht
dit weten omdat het al bekend was. Ondertussen bent u al geïnfecteerd
met GNA. De besturing kan beginnen! Mijn advies: chip uw kind!
Update
Inmiddels gaan er geluiden op dat chipjekind.nl een hoax zou zijn. Het zou een initiatief van 101 tv zijn
geweest. Voor meer informatie luister deze radiouitzending (vanaf 79e minuut). De website is echter nog wel
actief. 101 tv is onder andere op de Negenmaandenbeurs gaan staan en heeft gekeken hoe mensen op het
idee reageren. 101 tv wilde naar verluidt duidelijk maken dat mensen goed moeten nadenken over hoe
makkelijk ze hun privacy opgeven voor zogenaamde veiligheid.Wat mij betreft is het daarmee geen hoax,
maar lijkt het meer op een poging de algemene consensus van het volk te onderzoeken. En vergist u niet;
dergelijk lokale omroepen worden zwaar gesubsidieerd door de overheid. Ik verwacht dat het absoluut niet
lang meer zal duren voor dit daadwerkelijk ingevoerd zal worden. Lees daarvoor ook dit artikel op
Xandernieuws.
Bron links: chipjekind.nl, Negenmaandenbeurs, Xandernieuws, 101tv
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“Vreemde kogel” in hoofd John F. Kennedy (video)
Dinsdag, 12 november 2013 13:06
De moord op de Amerikaanse President John F. Kennedy
blijft de gemoederen van mensen wereldwijd bezighouden.
Opvallend is dat ook in de mainstream media steeds meer te
vinden over dat de moord op Kennedy toch iets anders was dan
men het publiek heeft willen laten geloven.
Het lijkt alsof er de de laatste tijd toch weer meer aandacht voor
de moord op Kennedy is en dan met name in de mainstream
media.
Zo brengt de Engelse Daily Mail enkele dagen geleden een
artikel over een verpleegster die onderdeel uitmaakte van het
team dat na de moordaanslag probeerde het leven van JKF te
redden.
Zij claimt dat Kennedy werd vermoord door wat zij noemt “a
mystery bullit”, een mysterieuze/onverklaarbare kogel. Op 22
november 1963 was Phyllis Hall 28 jaar oud en zij werd door
iemand van de geheimedienst de operatiekamer ingesleurd om
te helpen bij een poging om de President te redden.
Phyllis hield zijn hoofd in haar schoot en kon zien dat zijn hoofd
was opengereten door verschillende schoten die werden
afgevuurd vanaf de bekende grasheuvel.
Terwijl ze zijn hoofd vasthield merkte zij een aparte kogel op, die
prompt werd weggehaald en later nooit meer is gezien. Volgens
Phyllis was deze volkomen onbeschadigd en leek in de verste verte niet op die die later als bewijsmateriaal
werden getoond.
Zo zei ze, “Ik kon zien dat er een kogel zat geklemd tussen zijn oor en zijn schouder. Het was puntig aan het
eind en zag er onbeschadigd uit. De punt was niet afgestompt en er was verder op de kogel geen enkele
beschadiging te zien”.
“Ik had veel ervaring met schotwonden, maar ik had nog nooit zoiets gezien. Het was ongeveer 4 centimeter
lang en leek totaal niet op de kogels die later werden getoond”. “De kogel werd meegenomen, maar ik heb
dit nooit gepresenteerd gezien als bewijs en ik heb ook niet gehoord wat er later mee is gebeurd. Het blijft
een mysterie".
Phyllis Hall raakte die dag eigenlijk per ongeluk betrokken bij de pogingen om de President te redden. Zij
was toevallig op bezoek bij een vriendin die op een andere afdeling werkte.
Zij beschrijft totale chaos toen het gezelschap rondom de President naar binnen stormde en zij herinnert zich
heel goed de volkomen afwezige blik in de ogen van Jackie Kennedy.
Het verhaal van Phyllis ondersteunt de theorie dat de moord is gepleegd door de chauffeur, zoals wij in een
eerder artikel al uitvoerig hebben beschreven.
Wij hebben een interview gevonden met Phyllis Harris uit 2012, waarin zij alles nog eens uitgebreid uit de
doeken doet.
Bron: Daily Mail
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6275:vreemde-kogel-in-hoofd-john-fkennedy-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

Rusland wil 50.000 Syrische christenen permanent opnemen
dinsdag 5 november 2013
Rusland is van plan om vijftigduizend Syrische christenen het Russische staatsburgerschap te verlenen.
De christenen uit de regio Qualamun, in het westen van Syrië, hebben in een brief aan het Russische
ministerie van Buitenlandse Zaken hierom gevraagd. Dat zegt de woordvoerder van president Vladimir
Poetin. De Syrische christenen vragen Rusland om hulp omdat ze het doelwit zijn van islamitische
extremisten. “We worden bedreigd met uitzetting uit ons land”, schrijven ze in de brief aan het Kremlin. In het
schrijven prijzen ze de rol van Rusland als beschermer van de christelijke minderheid in Syrië. Ook wordt
Moskou geroemd voor zijn inzet voor vrede en stabiliteit.
Volgens de leiding van de Russisch-orthodoxe Kerk is het begrijpelijk dat Syrische christenen hun toevlucht
zoeken in Rusland voor bescherming en ondersteuning, omdat de regering van Poetin zich opwerpt als
verdediger van het christendom in Syrië.
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De spanning stijgt rond Fukushima (video)
Dinsdag, 12 november 2013
De maand november is inmiddels begonnen en daarmee is ook een
operatie van start gegaan in Fukushima die door een aantal experts
hachelijk wordt genoemd en een bedreiging voor de mensheid.
Zoals met alles lopen ook hier de meningen over hoe gevaarlijk deze
operatie nu wel of niet is, aardig uiteen.
Deze maand zal het energiebedrijf Tepco een begin maken met het
verwijderen van 400 ton gebruikte brandstofstaven uit het
opslagbassin van het beschadigde gebouw van reactor 4 in
Fukushima.
Nu is er een artikel verschenen van Herman Damveld op de website
Earth Matters waarin deze stelt dat de voorgenomen operatie niet zal uitlopen op een wereldramp, zelfs als
het volkomen mis zou gaan.
“Stel dat een dergelijk temperatuur wel bereikt kan worden, zal dan ook alle cesium vrijkomen (of het nu 10
of 85 keer zoveel is als bij Tsjernobyl)? We hebben geen argument waarom 100% van het aanwezige
cesium in de lucht komt. Bij het ongeluk met Tsjernobyl kwam – afhankelijk van de geciteerde bron - 13% tot
30% van het cesium in de lucht, aangewakkerd door de felle en langdurige brand. Bij de smelting van de
kern van drie Fukushima-reactoren ging het om 2% van het beschikbare cesium en bij andere ernstige
ongelukken - zoals Harrisburg in maart 1979 - om nog minder. Daarom is de aanname van 100% lozing van
cesium bij Fukushima-4 onrealistisch, temeer daar de brandstofelementen lang niet meer zo warm zijn als in
maart 2011. De stelling dat het leven op aarde weggevaagd wordt door Fukushima-4 lijkt ons dan ook niet
realistisch”.
Wij hopen uiteraard van ganser harte dat de heer Damveld gelijk heeft, echter er zijn ook deskundigen die
daar toch iets anders over denken, zoals Arnie Gundersen:
“Ik denk dat ze de complexiteit van deze taak zwaar onderschatten. Als je je een rek waar deze staven in
liggen opgeslagen, voorstelt als een nieuw pakje sigaretten, dan heb je geen probleem als je daar een
sigaret recht uit trekt. Maar, deze rekken zijn zwaar vervormd. Als het pakje sigaretten zelf zwaar is
vervormd en je probeert daar een sigaret recht uit te trekken, dan heb je grote kans deze breekt, waardoor
een nucleaire kettingreactie op gang komt die niet meer is te stoppen”.
Nucleair fall-out onderzoeker Christine Consolo zegt, “De operatie om brandstofstaven uit een dermate
beschadigd bassin te halen is nog nooit eerder uitgevoerd. De staven zijn onhandig en erg zwaar, ze wegen
per stuk ongeveer 700 kilo”. Als er gedurende het proces iets misgaat en één van die 1.300 staven zou
worden blootgesteld aan de lucht en dientengevolge in brand vliegen, dan zullen onvoorstelbare
hoeveelheden straling in de atmosfeer terechtkomen. De resulterende hitte zal te groot worden voor het
koelbassin om te absorberen, simpelweg omdat het niet hiervoor is ontworpen. Het slechtste scenario is dan
dat het bassin krakend naar beneden op de grond valt waardoor de staven op een hoop terechtkomen die
een kernsplijting veroorzaken waardoor een explosie ontstaat die vele malen groter zal zijn dan die uit maart
2011.
“Dit zal wereldwijd miljarden doden tot gevolg hebben”, aldus Consolo.
Het probleem is natuurlijk ook dit soort operaties nog nooit eerder is uitgevoerd en er dus geen
vergelijkingsmateriaal is.
In het kader van wat er verder staat te gebeuren in Fukushima is het wellicht ook goed even stil te staan bij
de mening van talloze mensen die niet geloven dat we hier te maken hebben met een natuurramp en dat het
“ongeluk” in Fukushima bewust is veroorzaakt.
Als dat inderdaad zo is, dan is er misschien ook een reden dat Tepco de afgelopen jaren een steeds grotere
puinhoop heeft gemaakt van deze voormalige kerncentrale.
Iemand die er bijvoorbeeld heilig van overtuigd is dat de explosies in Fukushima zijn veroorzaakt door de
Israëlische geheimedienst, de Mossad, is David Icke. In onderstaande video legt hij uit waarom en hoe er
een kernbom is gebruikt om de kerncentrale bij Fukushima te vernietigen. Ook dat de aardbeving op die
bewuste dag in maart 2011 allesbehalve een natuurverschijnsel was, maar valt toe te schrijven aan HAARP.
David Icke is niet de enige, ook journalisten als Henry Makow en Jim Stone zijn deze zelfde mening
toegedaan. Wanneer bovengenoemde mensen gelijk hebben en het is een bewust plan om in ieder geval
een deel van de wereldbevolking slachtoffer te laten worden door nucleaire straling, dan is het ook niet ver
gezocht om te veronderstellen dat er misschien straks nóg een “ongeluk” gebeurt.
Bronnen: Common Dreams ; Earth Matters ; Henry Makov ; Jim Stone
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6277:de-spanning-stijgt-rondfukushima-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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CNN geeft christenen de schuld van problemen Obamacare
In Amerika's Bible Belt staat het vol met dit soort 'reclame'borden.
In een artikel met de kop 'Het Obamacare schandaal waar u niets over
hoorde' geeft CNN de christenen de schuld van de enorme problemen
rond de invoering van Obamacare, het nieuwe socialistische
zorgverzekeringsstelsel. CNN-schrijver John Blake beweert dat de
'beroemde voorgangers die preken in staten waar kruizen en
kerkspitsen de skyline bepalen', helemaal niets doen aan 'de armen,
die wel een zorgverzekering hadden kunnen krijgen als ze ergens anders hadden gewoond.'
Blake verwijst naar de 25 staten die van het Opperste Gerechtshof gelijk kregen toen ze eisten uitgesloten te
worden van de verplichte invoering van Obamacare. Desondanks accepteerden sommige Republikeinse
staten alsnog de overheidssubsidies voor zorgverzekeringen voor inkomens tot 138% van de armoedegrens.
Veel Republikeinse gouverneurs zijn echter bang dat een deel van de enorme kosten op de staten zullen
worden afgewenteld. Ook zijn velen principieel tegen een verplichte zorgverzekering.
Kerken zouden Obamacare moeten preken
CNN - dat net als de andere grote medianetwerken wordt gecontroleerd door het Witte Huis- suggereert nu
dat de uitzondering die de 25 staten bedongen de schuld is van bekende voorgangers zoals Joel Osteen en
T.D. Jakes. Een andere, Phil Wages, zei dat hij niet zal preken dat de staten alsnog de subsidies moeten
accepteren, omdat hij niet gelooft dat de zorg voor de armen een hoofdtaak van de regering is.
Daarnaast hebben de meeste kerken als zijnde non-profitorganisaties vrijstelling van belasting, die in gevaar
zou kunnen komen als ze zich met politieke zaken bezig gaan houden. Blake erkent dat, maar zegt dat de
kerken niettemin de plicht hebben voor Obamacare te pleiten. Hij noemt echter niet de miljoenen gezinnen
die hun zorgverzekering juist kwijtraken dankzij Obamacare, ondanks de belofte van de president dat dit niet
zou gebeuren.
Nieuwe linkse aanval op christenen
De kern van Blakes artikel is dan ook dat christenen de hoofdschuldigen zijn voor de tot nu toe faliekant
mislukte invoering van Obamacare - niet de regering, niet de Democraten die het systeem erdoor drukten,
en zeker niet de president zelf. De nauwelijks verhulde conclusie van Blake is er een in een lange rij van
linkse lasteringen dat christenen hypocrieten zijn, die alleen geven om hun persoonlijke redding, niet om het
doen van goede werken.
Xander - (1) Breitbart

Onderzoek naar herkomst kunst bij de ‘Oranjes’
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van museale
voorwerpen die sinds 1933 in Nederlands koninklijk bezit zijn.
Bron: nujij.nl - Foto: ANP
Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag laten weten.
Als er voorwerpen worden aangetroffen waarvan de herkomst ”niet rechtmatig”
is, kunnen deze worden geclaimd door de erfgenamen van de oorspronkelijke
eigenaar. Het onderzoek omvat alle collecties die gezamenlijk de Koninklijke
Verzamelingen vormen en de museale voorwerpen uit de nalatenschap van
koningin Juliana en prins Bernhard die nog in het bezit zijn van de koninklijke familie.
Een onafhankelijke deskundige zal het onderzoek uitvoeren. Voor de begeleiding van de deskundige is een
3-koppige commissie ingesteld, bestaande uit onder andere kunsthistoricus Rudi Ekkart. Hij is bij het grote
publiek bekend door zijn onderzoek naar de herkomst van in de Tweede Wereldoorlog geroofde
kunstwerken.
139 stukken
Eind oktober werd bekend dat Nederlandse musea 139 kunstvoorwerpen in hun collecties hebben die
tussen 1933 en 1945 tijdens het naziregime (vermoedelijk) zijn geroofd, geconfisqueerd of gedwongen
verkocht. Sommige deskundigen meenden dat het Koninklijk Huis ook moet meewerken aan een onderzoek
naar roofkunst, omdat de koninklijke collectie ook kunst zou kunnen bevatten die in de oorlog is gestolen van
Joodse eigenaren.
Historische Verzamelingen
De museale collecties van de Stichting Historische Verzamelingen worden beheerd door de directeur en de
staf van het Koninklijk Huisarchief. Hieronder vallen de familieportretten, portretminiaturen en talloze andere
(kunst-)historische objecten. Delen van de collectie zijn langdurig in bruikleen bij onder meer Paleis Het Loo
Nationaal Museum in Apeldoorn en het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het bestuur van de stichting bestaat onder anderen uit koning Willem-Alexander.
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Israëlische minister waarschuwt voor islamitische kernaanval op Rome
Vernietiging van Rome door 'vurige stenen' ruim 700 jaar geleden voorspeld - Nucleaire programma kostte
Iran al $ 170 miljard
De Israëlische minister van Industrie en Handel, Naftali Bennett,
leider van de coalitiepartij Habayit Hayehudi (Het Joodse Thuis),
waarschuwt de wereld dat een 'slechte deal' met Iran kan leiden
tot een aanslag met een kernbom in New York, of een aanval met
kernraketten op Rome en Tel Aviv.
'Jaren later, als een islamitische terrorist een koffer(atoom)bom in
New York opblaast, of als Iran een kernraket op Rome of Tel Aviv
afschiet, zal dat alleen gebeuren omdat er tijdens deze
beslissende momenten een slechte deal werd gesloten,' schreef
hij enkele dagen geleden op zijn Facebook pagina.
'De vrije wereld staat voor een splitsing met een heldere keus: of
sterk blijven en eisen dat Iran zijn kernwapenprogramma ontmantelt, of overgeven, bezwijken, en toestaan
dat Iran zijn 18.500 (verrijkings)centrifuges behoudt.' (1)
Vernietiging van Rome 700 jaar geleden voorspeld
Opmerkelijk: in de ruim 700 jaar oude Zohar, het belangrijkste werk van de Joodse Kabbalah, staat dat
Rome in de eindtijd door 'vurige stenen' zal worden vernietigd, waarna er een enorme oorlog zal losbarsten.
Ook paus Pius X, van 1903 tot 1914 de 'heilige stoel' in het Vaticaan bezettend, zou een visioen hebben
gekregen over de vernietiging van Rome tijdens het bewind van de laatste paus.
Ook felle kritiek van Netanyahu
Zoals we al eerder schreven had ook premier Netanyahu felle kritiek op de concept overeenkomst met Iran,
waarin Teheran het verrijkingsproces enkel een half jaar hoefde op te schorten, zonder ook maar iets van de
mogelijkheid om snel kernwapens te bouwen op te geven. De regering Obama was daar akkoord mee, maar
Frankrijk stak daar een stokje voor.
'Kerry verdraait de waarheid'
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif reageerde fel op de beschuldiging van zijn
Amerikaanse collega John Kerry, dat Iran de oorzaak is van het mislukken van de onderhandelingen in
Genève. Volgens hem verdraait Kerry de waarheid door te beweren dat de 5+1 machten het onderling wel
eens waren. (2)
Kerry's tegenstrijdige verklaringen hebben in zijn ogen het vertrouwen van Iran ondermijnd. Op de Iraanse
TV herhaalde hij dat het Westen alle sancties tegen Iran moet opheffen (3).
Nucleaire programma kostte al $ 170 miljard
Volgens Israëlische bronnen heeft het nucleaire programma Iran al $ 170 miljard gekost. $ 40 miljard werd er
de afgelopen 20 jaar direct in geïnvesteerd, en $ 130 miljard ging verloren als gevolg van de economische
sancties die in 2012 werden ingesteld. Toch stuurde Teheran zo'n $ 10 miljard naar de islamitische
terreurbeweging Hezbollah in Libanon, tussen de $ 1,3 en $ 1,8 miljard naar de Palestijnse terreurgroep
Hamas, en 'honderden miljoenen' naar de Syrische regering van Bashar Assad. (4)
Xander - (1) Algemeiner, (2) DEBKA, (3) Ynet News, (4) Arutz 7

Start gevaarlijke operatie Fukushima, journalisten zwijgen erover
Op dit moment worden bij de Japanse kerncentrale Fukushima de laatste
voorbereidingen getroffen voor de verwijdering van de radio-actieve
brandstofstaven in de vierde reactor. Een kleine fout kan bij deze heel
risicovolle operatie een grote ramp betekenen.
Ruim twee jaar geleden raakte de kerncentrale in Fukushima ernstig
beschadigd door een tsunami. Sindsdien staat de vierde reactor op instorten,
terwijl boven in het gebouw ruim duizend brandstofstaven liggen. Deze staven moeten ook nog eens onder
water blijven. Bij contact met de lucht ontstaat oververhitting, waardoor radio-activiteit kan vrijkomen.
Al eerder is het gebouw dusdanig verstevigd, dat het zelfs een nieuwe aardbeving zou kunnen doorstaan.
Nu moeten dus de vier meter lange buizen vol gebruikte kernbrandstof worden verwijderd. De buizen
worden onder water in een ander vat geplaatst en zonder contact met de lucht uit het gebouw gehaald. Door
de extreem goede voorbereidingen zou het goed moeten gaan, maar als dat niet zo is, zijn de gevolgen niet
te overzien. Voor de zekerheid hebben de Japanse media maar besloten er het zwijgen toe te doen. Kranten
schrijven er nauwelijks over en een enkele krant heeft ook zijn journalisten een schrijfverbod opgelegd over
Fukushima.
door Jeannette Kras
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Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek
In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch
zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen. Foto: ANP
De groei komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat ziekten eerder
worden gezien en doordat behandelingen beter zijn geworden, waardoor
mensen langer leven. Ook zijn huisartsen beter gaan bijhouden wie een
chronische aandoening heeft. De stijging van het aantal Nederlanders met
zogenoemde multimorbiditeit, die in een bepaalde periode meer dan één
chronische ziekte hebben, is met 26 procent toegenomen, aldus het RIVM. Dat
zijn 1,9 miljoen mensen. Daarvan zijn er 580.000 75 jaar of ouder. Behalve ouderen worden ook
laagopgeleide personen vaak getroffen door één of meer chronische ziekten. Volgens het RIVM is 79
procent van de laagopgeleiden chronisch ziek, van de hoogopgeleiden is dat 43 procent.
Reactie
Volgens CBS en consorten zijn Nederlanders de gelukkigste en rijkste mensen met de langste
levensverwachting.
Ik weet niet wat in die blauwe pillen zit maar het moet sterk spul zijn wil je dit geloven.
Hier wat harde cijfers:
Circa 50% van de Nederlanders heeft -op dit moment- een chronische ziekte t/o circa 33% van de
Brazilianen (nog steeds te veel maar al significant lager…)
Circa 40% van de inwoners van de Europese Unie heeft -op dit moment- een hersenaandoening (van ADHD
tot depressie en van schizofrenie tot dementie) t/o marginaal in Brazilië (ADHD kennen ze niet en veel wordt
niet benoemd, mensen zijn al snel okay!!!).
Circa 700.000 Nederlanders hebben -op dit moment- een burn-out t/o marginaal in Brazilië (reden laat zich
raden…).
Circa 1,7 miljoen Nederlanders zijn -op dit moment- bijna burn-out t/o marginaal in Brazilië (…)
Bron: http://www.nu.nl/economie/2962686/acht-werknemers-heeft-burn-outklachten.html
Circa 40% van de Nederlanders slikt per 14 dagen zelf verkregen medicatie.
Circa 37% van de Nederlanders slikt elk jaar voorgeschreven medicatie
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-048-pb1.htm
Cijfers Brazilië ken ik niet maar ook te hoog in ieder geval.
Circa 7 miljoen rechtszaken per jaar in Nederland t/o marginaal in Brazilië
Nederlandse baby wordt geboren met circa 25.000 euro schuld t/o marginaal in Brazilië
Nederlander moet 1,1 miljoen euro in zijn leven aan belasting betalen t/o marginaal in Brazilië
Circa 52.000 zelfmoorden per jaar in de EU t/o helft in Brazilië
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate
Grofweg helft Nederlanders heeft hypotheek en andere dure huur t/o Brazilië slechts 3% hypotheek en rest
vrijwel alle eigen bezit…
600.000 spookburgers zonder inkomen, 600.000 werklozen, 500.000 ZZP-ers met inkomen onder minimum.
Dus geniet nog maar even van die blauwe pil, kan zo maar op een dag uitgewerkt zijn…
Tyfoon Haiyan: ’301 miljoen dollar nodig voor Filipijnen’ (VN)
Slechts het geld dat men (de NL-regering) uitgeeft voor één nieuwe straaljager, dat zou meer dan genoeg
zijn om de eerste nood volledig te lenigen op de Filipijnen. Wat een rare wereld!
Simon Demeulemeester Redacteur en Chef Opinie bij Knack.be 12/11/2013
Er is bovenop de 25 miljoen dollar die de VN al vrijmaakte,
nog 301 miljoen dollar aan financiële noodhulp nodig na de
passage van een van de zwaarste tyfoons ooit op de
Filipijnen, zegt de VN.
Amerikaanse en Filipijnse soldaten voeren noodhulp aan,
nadat supertyfoon Haiyan vernietigend uithaalde in de
Filipijnen. © IMAGEGLOBE
De internationale gemeenschap heeft al meer dan 54 miljoen dollar verzameld, aldus de Filipijnse regering.
Hoewel de storm intussen is weggetrokken, doemen nu nieuwe bedreigingen op. ‘Dit is een gigantische
tragedie voor de Filipijnen’, zei Valerie Amos, ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken. ‘Dit land
heeft al zoveel crisissen gehad, maar dit is een van de dodelijkste en meest verwoestende.’ Lees verder
op:http://www.knack.be/nieuws/wereld/tyfoon-haiyan-301-miljoen-dollar-nodig-voor-filipijnen-vn/articlenormal-115410.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter12/11/2013&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN
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Senatoren comité VS: Kerry anti-Israël, lokt kernoorlog met Iran uit
Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei weigert IAEA-chef te ontvangen - Iraanse generaal en vice-stafchef
dreigt VS met zwaarste schade ooit
Net zoals Chamberlain met zijn zwakke, paaiende houding
Hitler-Duitsland versterkte, dreigen Kerry en Obama met
hun concessies aan Iran juist een kernoorlog in het Midden
Oosten te veroorzaken.
Het bankwezencomité van de Amerikaanse Senaat is
buitengewoon ontstemd over het pleidooi van minister van
Buitenlandse Zaken John Kerry om de sancties tegen Iran
niet te verzwaren. 'Teleurstellend,' reageerde de
Republikeinse senator Bob Corker. 'Zeer onovertuigend,'
oordeelde zijn collega en partijgenoot Mark Kirk, 'en totaal anti-Israëlisch,' voegde hij er scherp aan toe. 'Van
mij werd verwacht dat alles wat de Israëliërs mij net hadden verteld, niet te geloven.' Kirk vergeleek het
voorstel van de regering Obama zelfs met Chamberlains toenadering tot Nazi-Duitsland, vlak voordat de
Tweede Wereldoorlog losbarste (2).
Senator Kirk wees erop, dat hij van Israël te horen had gekregen dat het voorstel van Kerry het Iraanse
kern(wapen)programma met slechts 24 dagen vertraagt. 'Deze regering is net als Neville Chamberlain, en
zal zorgen voor een groot en bloedig conflict in het Midden Oosten, waarbij Iraanse kernwapens zullen
worden gebruikt. Die zullen nu deel uitmaken van de toekomst van onze kinderen.'
Kerry had het comité voorgehouden dat nieuwe sancties een historische overeenkomst met Iran in gevaar
zouden brengen. 'Het kan de dialoog, waar we 30 jaar voor nodig hadden, een terugslag geven.'
Regering geeft geen informatie
Maar ook Kerry's partijgenoten hadden hun twijfels. De Democratische voorzitter van het comité, Tim
Johnson, zei dat hij nog geen besluit heeft genomen. Senator Chuck Schumer verklaarde te 'twijfelen' en
'bezorgd' te zijn 'dat we de sancties verlichten terwijl Iran zijn nucleaire capaciteiten niet vermindert.'
Zoals veel vaker onder president Obama klaagden de senatoren dat ze nauwelijks informatie van de
regering ontvingen. Senator Corker kon niet begrijpen dat Kerry geen details bekend wilde maken over het
interim akkoord dat in Genève werd besproken.
Senator Mitch McConnell, leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat, zei dat niet alleen Israël
grote bezwaren had. 'Het is heel duidelijk dat onze Soennitische Arabische bondgenoten het ook een slechte
deal vinden. Ook vanuit puur Amerikaans standpunt gezien vind ik het een slechte deal.' (1)
Khamenei weigert IAEA-chef te ontvangen
Dat de sceptici het gelijk aan hun kant lijken te hebben, blijkt opnieuw uit bijvoorbeeld de weigering van de
Iraanse opperleider Ayatollah Ali Khamenei om Yukiya Amano, het hoofd van het Internationale Atoom
Energie Agentschap (IAEA), te ontvangen. De regering Obama had nu juist de 'goede wil' van Khamenei
aangevoerd als reden om Israël, Frankrijk en Saudi Arabië te overtuigen hun verzet tegen het akkoord op te
geven.
Waardeloos stukje papier
Amano tekende dan -net als Chamberlain dat in 1938 in Duitsland deed- feitelijk een waardeloos stukje
papier in Teheran, wat de Iraniërs vaag een 'wegenkaart voor samenwerking' noemden. Het IAEA krijgt
namelijk opnieuw geen toegang tot de installaties waar aan kernwapens wordt gewerkt, zoals het militaire
complex in Parchin, waar de VN-waakhond al jaren tevergeefs een inspectie heeft gevraagd.
Iran voert verrijking op
De IAEA-chef werd zo respectloos behandeld door de Iraanse leiders, dat hij gisteren verklaarde dat hij
onder de nieuwe president Rouhani geen enkele verandering heeft gezien in de Iraanse nucleaire
activiteiten, inclusief het verrijken van uranium naar 20%. Sterker nog, uit de nieuwste inlichtingen blijkt dat
Iran het tempo van verrijking verder opvoert.
De 6 maanden 'bevriezing' waar Iran in ruil voor het verlichten van de sancties toe bereid was, is daarom
niets anders dan bedrog. Het land zou namelijk op ieder gewenst moment alle installaties weer kunnen
aanzetten, waarna het slechts weken zou duren voordat de eerste kernwapens zouden kunnen worden
geproduceerd. (3)
Vicestafchef dreigt VS met zwaarste schade ooit
Generaal Massoud Jazayeri, vice-stafchef van de Iraanse strijdkrachten, verklaarde dan ook vol bravoure
dat de VS Iran nooit zal durven aanvallen. 'Bij de kleinste militaire fout tegen Iran zullen de Amerikanen met
hun eigen ogen getuige zijn van de zwaarste schade in hun geschiedenis,' dreigde Jazayeri volgens het
Iraanse persbureau Fars afgelopen maandag. Zaterdag had hij nog onderstreept dat Iran geen seconde zal
aarzelen de militaire confrontatie aan te gaan met 'de Amerikanen en de Zionisten' (Israël). (4)
Xander - (1) Ynet News, (2) Jerusalem Post, (3) DEBKA, (4) World Net Daily
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De straatlantaarn als spionagemiddel (video)
Vrijdag, 15 november 2013
Je loopt op straat en zonder dat je het merkt worden al je gesprekken die je
daar voert in het geniep opgenomen. In de nabije toekomst wordt iedere
straatlantaarn een geavanceerde computer met ongekende mogelijkheden
voor de overheid.
In steden zoals Las Vegas is men bezig met het installeren van
straatverlichting voorzien van nieuwe ingebouwde technologie, waarmee
stemmen kunnen worden geanalyseerd en mensen geobserveerd.
Een prachtig nieuw hulpmiddel dat de overheid kan inzetten om het voor
hun burgers nog veiliger te maken. De straatverlichting die gemaakt wordt door het bedrijf Intellistreets gaat
in feit om niets anders dan computersystemen die in een draadloos netwerk hangen.
Het bedrijf heeft ondertussen talloze contracten in de wacht gesleept bij overheden, ongetwijfeld niet in het
minst omdat het perfecte observatieplatforms zijn (Panopticon).
Het bedrijf doet er dan ook vanalles aan om het “veiligheidsaspect” te benadrukken. Op hun website staat
dat het hi-tech systeem ondermeer bestaat uit “voice stress analyzers” en andere geavanceerde sensoren
die overheden in staat zullen stellen burgers “adequaat te beschermen”.
Het kan overigens nog veel meer dan alleen gesprekken op straat opnemen. Deze “smart” straatverlichting
kan ook werken als een netwerk van surveilleringscamera’s en via de ingebouwde speakers
“veiligheidsaankondigingen” aan het publiek doen.
Misschien wel het meest schokkende is dat het RFID chips (op afstand uitleesbare en soms in weefsel
geïmplanteerbare chip/barcode) kan volgen. Los van het chippen van mensen wordt het steeds meer
gebruikt op bijvoorbeeld kledingstukken en andere producten.
Dit systeem wordt op dit moment niet alleen geïnstalleerd in Las Vegas, maar ook in steden zoals Chicago
en Detroit, alsmede de Mercedes Benz Superdome in New Orleans.
In Las Vegas is men begonnen met uitgebreid testen, waarbij men ontkent dat het gebruikt zal worden voor
observatie, dat wil zeggen, voorlopig. Ook de stad New York heeft plannen om hun 250.000 straatlichten in
de nabije toekomst te vervangen. Of dit geheel of gedeeltelijk ingekocht zal worden bij Intellistreet is nog niet
bekend.
Ongetwijfeld zullen instanties zoals de NSA gebruik willen maken van dergelijke systemen. Een fantastische
manier om argeloze voetgangers op straat te identificeren die zich al wandelend bezighouden met kritiek op
de staat of politiek extremisme.
Los van de ongekende spionagemogelijkheden die dit vernuft biedt, is het uiteraard ook weer een groot
gevaar voor de volksgezondheid. Iedere straatlantaarn is een draadloos zend- en ontvangstation waardoor
de gezondheidsrisico’s, die nu al groot zijn vanwege alle draadloze/WiFinetwerken, nog vele malen groter
zullen worden. Bij het zien van dit filmpje lopen ons de rillingen over de rug. Tijd om telepatische
communicatie verder te ontwikkelen.
Bron: Infowars

‘Beste kabinet’ sinds WO2 krijgt rapportcijfer 4.6
Geplaatst op 4 november 2013 door admin
Economen geven premier Rutte en zijn kabinet (naar eigen zeggen de beste sinds de tweede wereldoorlog)
een dikke onvoldoende.
Dat blijkt uit een peiling van BNR Nieuwsradio en het FD onder 13 toonaangevende Nederlandse economen.
Rutte zelf scoort nog lager, hij krijgt een 3,6 voor zijn optreden de laatste 12 maanden. Hoogleraar: ‘Ik heb
de indruk dat Rutte niet veel begrijpt van de huidige economische situatie’
Dat 4.6 cijfer is wel nog flink hoger dan het historisch lage vertrouwen dat de gemiddelde Nederlander heeft
in Rutte en co, zo bleek in sept 2013 al dat:
[Er lijkt] onder kiezers bar weinig vertrouwen dat het kabinet de rit uitzit. Maar een op de vijf denkt dat de
coalitie van VVD en PvdA tot 2016 in het zadel blijft. De grootste groep stemmers (62 procent) voorziet in het
najaar van 2014 al de val van het kabinet.
Het kabinet van VVD en PvdA onder leiding van premier Mark Rutte is het vertrouwen van de Nederlandse
kiezer grotendeels kwijt. Nog maar 1 op de 8 kiezers (LLE: 12,5%, dat is dus een rapportcijfer 1,3 afgerond!)
heeft vertrouwen in de huidige regering, blijkt uit onderzoek van bureau TNS NIPO.
Ach, één troost, nog een jaar of wat EU-crisis en we hebben in Nederland helemaal geen regering meer
nodig!
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